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Doel, afbakening en opbouw

De portier is een invalide.
W. F. Hermans, Nooit meer slapen.

Inleiding
In 1759 bezorgde de in Dordrecht geboren Utrechtse student Adriaan Kluit (17351807) de vijfde druk van een geslachtslijst die voor heel wat taalgebruikers in de
achttiende eeuw een belangrijk instrument was om te bepalen welk genus aan zelfstandige naamwoorden moest worden toegekend: de Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden. Deze genuslijst, opgesteld door Kluits oudoom David van Hoogstraten (1658-1724), was voor het eerst verschenen in 1700, onder de titel Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naamwoorden. Van Hoogstraten wilde taalgebruikers een houvast bieden in de moeilijke kwestie van het woordgeslacht en had in
zijn lijst een aantal zelfstandige naamwoorden verzameld en erbij genoteerd of ze
mannelijk, vrouwelijk of onzijdig waren. Om dat vast te stellen had hij zich vooral
verlaten op het taalgebruik van de zeventiende-eeuwse schrijver Joost van den
Vondel (1587-1679): als Vondel aan een woord een bepaald geslacht toekende, kon
de in verwarring verkerende taalgebruiker zich met een gerust hart bij zijn keuze
aansluiten.
Van Hoogstraten kan dus geplaatst worden in de traditie van het Vondelianisme
(Rutten 2003d), in de traditie van schrijvers en taalkundigen die het taalgebruik van
(auteurs als) Vondel normgevend achtten en het ligt daarom in de rede te veronderstellen dat de uitgave van Kluit in het licht van dezelfde traditie bezien moet worden. Maar in de Voorrede die aan de eigenlijke lijst voorafgaat, lijkt Kluit daar juist
afstand van te nemen. Kluit distantieert zich namelijk nadrukkelijk van het werk van
Arnold Moonen (1644-1711), de dominee uit Deventer die in 1706 de Nederduitsche
spraekkunst in het licht had gegeven, de eerste volledige grammatica van het Nederlands in de achttiende eeuw (Knol 1977: 82). Moonen was een toonaangevende
Vondeliaan en zijn grammatica is ook wel getypeerd als de ‘spraakkunst van Moonen
en Vondel’ (Schaars 2006: 170). Het werk, waarnaar lang was uitgekeken, bleek succesvol – nog in 1751 verscheen een vijfde druk – en invloedrijk. Maar Kluit bleek
niet zo gecharmeerd van Moonens grammatica. De regels waren kunstmatig en gezocht en volgens Kluit had Moonen te weinig oog voor ‘de rechte eigenschappen
onzer tale’ (Kluit 1759: xv). Wie daar een goed inzicht in wilde krijgen, kon beter te
rade gaan bij Adriaan Verwer (ca. 1655-1717), Lambert ten Kate (1674-1731) en
Balthazar Huydecoper (1695-1778).
Kluits voorkeur voor Huydecoper en Ten Kate is niet verwonderlijk. De ‘Aristarch van ’t Y’ Huydecoper (De Bonth 1998) werd in de achttiende eeuw alom geprezen. Zijn Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730) was tot het einde van de eeuw hét
voorbeeld voor iedereen die de taal wilde verbeteren door het taalgebruik van zichzelf en anderen kritisch te beschouwen. En Ten Kate is de auteur van de baanbrekende Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (1723), een
lijvig werk dat onmiddellijk na verschijnen een enorm gezag verwierf.
Maar Verwer? Verwer was de auteur van de in het Latijn geschreven Linguae Belgicae Idea Grammatica, Poetica, Rhetorica (1707; in het vervolg: Idea) en een drietal brieven over taal en taalkunde. Zijn werk, dat wat de omvang betreft in het niet valt bij
dat van Ten Kate en Huydecoper, werd niet populair in brede kring, waarschijnlijk
door de geringe toegankelijkheid en de beperkte waarde voor het praktische taalgebruik. Kluit vond de taalkundige inzichten van Verwer echter zo waardevol dat hij
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publicatie van een Nederlandse vertaling van de Idea wenselijk achtte en een uitgave
van Verwers werk voorbereidde. Daarin zouden ook de brieven een plaats krijgen
die Verwer in 1708 en 1709 wijdde aan taal en taalkunde en de brief die Moonen in
1708 aan Van Hoogstraten schreef over de Idea.
In die brief aan Van Hoogstraten had Moonen zich een jaar na verschijnen van
de Idea in weinig lovende bewoordingen over het werk uitgelaten. Zowel Verwers
algemene uitgangspunten als zijn praktische uitwerkingen moesten het ontgelden
(Rutten 2003a: 17-21). Moonens brief werd in 1710 gepubliceerd in de tweede editie van Van Hoogstratens geslachtslijst. Verwer had zich in 1709 in een uitgebreid
schrijven aan de Utrechtse oriëntalist Adriaan Reland (1676-1718) verweerd tegen
de aantijgingen van Moonen en dit verweer werd vanaf de derde druk in 1723
eveneens aan de Lijst toegevoegd. In de vijfde druk van Adriaan Kluit was er voor
de brieven niet langer plaats. Kluit was namelijk van plan ze op te nemen in de geplande Verwereditie zodat ze in de juiste context konden worden gelezen, tegen de
achtergrond van de Idea dus. Inmiddels was hij al begonnen aan een Nederlandse
vertaling van Verwers belangrijkste taalkundige publicatie en zijn activiteiten voor
de Lijst moet hij regelmatig hebben onderbroken voor het vertalen. De Lijst en de
Ideavertaling werden namelijk vrijwel gelijktijdig afgerond en in de Lijst meldde
Kluit op verschillende plaatsen dat publicatie van het verzamelde taalkundige werk
van Verwer, aangevuld met opmerkingen en toelichtingen, aanstaande was: de Idea
is ‘thans door mij vertolkt en tot uitgave gereed’ (Kluit 1759: 159).
Kluit hechtte dus waarde aan de opvattingen van Verwer. De Idea vond hij ‘een
doorwrocht stuk werk, dat vrij wel op zijne beenen staat’ (Kluit 1759: xxxi) en Verwer was iemand die er blijk van gaf ‘zijne moedertaal te hebben door en door gekeken.’ Ten Kate had dan ook ‘te recht! het voetspoor gedrukt (…), dat hem baande
de geleerde Heer Adriaan Verwer’ (Kluit 1759: xvi). En in 1759 wilde ook Kluit in
de sporen treden van Verwer. Met de uitgangspunten van Verwer als leidraad zette
hij zich aan het schrijven van een voorstel dat aan de verwarring over de spelling
een eind moest maken. Het was de bedoeling dat dit stuk een plaats zou krijgen in
de geplande Verwereditie, maar toen die uitbleef, bewerkte Kluit het tot zijn ‘Eerste
vertoog over de tegenwoordige spelling’, dat in 1763 in de Nieuwe Bydragen zou worden gepubliceerd.
Kluit stond niet alleen in de waardering voor Verwer. Vrijwel meteen nadat hij
was benoemd tot hoogleraar in Harderwijk wilde Kluits vriend en studiegenoot
Meinard Tydeman (1741-1825) bijvoorbeeld colleges geven over de Idea (De Bonth
2007b). Ook Tydemans opvolger Herman Tollius (1742-1822) en Nicolaas Hinlópen (1724-1792) deelden de belangstelling voor Verwer en werkten net als Kluit
aan een vertaling van de Idea. En in de Tael- en dichtkundige By-dragen (1758-1762), het
eerste taal- en letterkundige tijdschrift van Nederland, werden de inzichten van
Verwer herhaaldelijk waarderend besproken. Geconstateerd kan worden dat de interesse voor het taalkundige oeuvre van Adriaen Verwer algemeen was in de kringen van de studentengenootschappen die aan het einde van de jaren vijftig van de
achttiende eeuw waren opgericht. Alle inspanningen ten spijt is het in de achttiende
eeuw overigens niet gekomen tot publicatie van een in het Nederlands vertaalde
Idea, en dat terwijl Kluits Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitsche tale toch al in 1759 vrijwel gereed was (Van de Bilt en Noordegraaf 2000).

DOEL VAN DE STUDIE
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Wel zou in 1783 een editie van de Idea in het Latijn verschijnen, bezorgd door
Everhart van Driel (ca. 1758-1803), rector van de Latijnse school in Goes.
Waarom die waardering voor Verwer? Wat zagen Kluit en de studenten van de
jaren vijftig in de opvattingen van Verwer? En wat was er mis met Moonen? Hoe
kon Verwer wel wat Moonen niet lukte: inzicht bieden in de rechte eigenschappen der
tale? Hoe verhouden de inzichten van Verwer zich tot die van Ten Kate en Huydecoper en hoe vertaalt Kluits waardering voor Verwer zich in zijn taalkundige praktijk? Op deze en verwante vragen probeert deze studie een antwoord te formuleren.
De achttiende eeuw
Dat antwoord is niet alleen relevant voor een juist begrip van de opvattingen van
Kluit en voor het bepalen van zijn positie als taalkundige, het is ook van belang
voor het inzicht in de manier waarop in het Nederland van de achttiende eeuw de
taalkunde werd beoefend. Het beeld daarover is niet zo positief. Het betreft een
‘eeuw die in de taalwetenschap vaak als een weinig interessante periode van uniformiteit en taalnormering wordt afgedaan’, zo verwoordde M. J. van der Wal in haar
inaugurele rede de gangbare visie (Van der Wal 2006: 11). De eeuw staat te boek als
dor en saai, de taalkundige oogst als schraal. Het is de eeuw van de logicistische
taalregelaars, van de schrale weide waarin lettervitters en taaltirannen zich bezig hielden met spelling en woordgeslacht, perifere onderwerpen waarin ze aan het eind
van de eeuw nog even ver gevorderd waren als aan het begin. De ‘ijdele’ Huydecoper (Daan 1992: 183) geldt wel als de meest afschrikwekkende representant van deze periode, waarin men voor de ‘natuurlike ontwikkeling van de taal’ (Kollewijn
1906: 1) geen oog had en met schoolmeesterlijke zelfgenoegzaamheid probeerde
allerlei kunstmatige onderscheidingen in te voeren. Een uitzondering wil nog wel
eens gemaakt worden voor Lambert ten Kate, hoewel diens werk ‘meer geprezen
dan gelezen’ wordt (De Vooys 1923: 374), maar voor het grootste gedeelte wordt
de achttiende eeuw toch bevolkt door ‘taalkundige non valeurs’ (Noordegraaf 2000b:
14).
Dat zo’n visie in het algemeen niet uitnodigt tot het bestuderen van de taalkundige opvattingen in de achttiende eeuw, behoeft geen betoog. Maar ze kan voor de
geïnteresseerde onderzoeker ook een uitdaging zijn om de received view aan een kritische beschouwing te onderwerpen.
Doel van deze studie
Met deze studie wil ik een drieledig doel bereiken. In de eerste plaats wil ik de taalkundige opvattingen van Adriaan Kluit beschrijven en analyseren. Over de taalkundige activiteiten en onderliggende wetenschapstheoretische opvattingen van Kluit
bestaat nog geen samenvattende studie en dit proefschrift wil die leemte vullen.
In de tweede plaats wil ik inzicht bieden in de (wetenschaps-)theoretische achtergronden van Verwers taalkundige epistemologie. Kennis daarvan is onontbeerlijk
om Kluits opvattingen over taalkunde, en wellicht van de achttiende-eeuwse Nederlandse taalkunde in het algemeen, in het juiste perspectief te plaatsen. De naam die
Verwer tussen ca. 1755 en 1780 als taalkundige vestigde, dankt hij grotendeels aan
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zijn inzichten over de manier waarop de taalstudie beoefend zou moeten worden.
Die inzichten konden rekenen op Kluits bijval, niet zozeer de concrete taalkundige
invulling ervan. De Idea was vooral interessant voor taalkundigen, voor geleerden
die wilden nadenken over theoretische en methodologische aspecten van de taalstudie. Taalgebruikers die op zoek waren naar praktische taalvoorschriften hadden
meer aan de spraakkunsten van Moonen en Séwel (1653-1720). Aan de concrete
uitwerking van Verwers taalkundige opvattingen heb ik aandacht besteed in Verwer
2002 en Verwer 2005 en in deze studie komt ze niet systematisch aan de orde; de
nadruk ligt op de theoretische achtergronden van Verwers taalkunde. Met zijn opvattingen over doel en methode van de studie van het Nederlands blijkt Verwer aan
het begin van een ontwikkeling te staan die uiteindelijk zal leiden tot wat Nederlandse
Verlichtingstaalkunde (Jongeneelen 1994) genoemd zou kunnen worden, een manier
van taalkunde beoefenen waarvan Kluit een typische exponent was.
Ten slotte, en dat is het derde doel van deze studie, streef ik ernaar om het beeld
van de achttiende-eeuwse taalkunde in Nederland aan de hand van de casus-Kluit op
een aantal punten bij te stellen. Dat beeld is oppervlakkig en onvolledig. De taalkunde zocht in deze eeuw naar verwetenschappelijking van de taalstudie en aan die
verwetenschappelijking liggen diverse en intrigerende ideeën ten grondslag. Wie
daarvan kennisneemt, ‘zal beschouwingen over de “schrale weide” van de achttiende-eeuwse taalkunde nooit meer met droge ogen kunnen lezen’ (Noordegraaf
2000b: 31). Kluit is bij uitstek de geleerde aan wie het beeld van de schrale achttiende-eeuwse weide getoetst kan worden. Hij schreef over spelling en woordgeslacht,
richtte zich voornamelijk op de schrijftaal en is exemplarisch voor de bedenkelike
gewoonte om eigen werk tegen het taalkundige licht te houden (De Vooys 1931a:
115). Kluit greep bovendien expliciet terug op opvattingen van Verwer en andere
taalkundigen uit de eerste helft van de achttiende eeuw en zijn inzichten bieden
daarom de mogelijkheid in beeld te brengen hoe ideeën uit het begin van de eeuw
decennia later werden begrepen en uitgewerkt. Dat een evaluatie van de wijze waarop de opvattingen van Verwer hun invloed hadden op een verlicht geleerde als
Kluit verhelderend is voor het inzicht in en de waardering van de Nederlandse taalkunde in de achttiende eeuw behoeft wel geen betoog.
Stand van onderzoek
Verwer noch Kluit heeft zich tot het einde van de vorige eeuw weten te onttrekken
aan de desinteresse van taalkundig historiografen voor de achttiende eeuw. Aan de
persoon van Verwer werd nog wel met enige regelmaat aandacht besteed, zij het
meestal in een breder kader. Voorbeelden zijn De Vooys 1922, De Buck 1930 en
1951 en Zwaan 1939. Pas in 1957 werd een bijdrage volledig aan Verwer gewijd. In
dat jaar probeerde J.F. Vanderheyden (1903-1987) met een uitgebreide verhandeling
belangstelling te wekken voor ‘die wondere verschijning van een Verwer’, belangstelling die zou moeten leiden tot een diepgaande studie (Vanderheyden 1957: 671).
Vanderheydens aanzet had niet het beoogde resultaat: reacties uit taalkundige kring
bleven uit. Veertien jaar later, in 1971 vestigde Vanderheyden opnieuw de aandacht
op Verwer. Een paar jaar eerder, in 1966 en 1967, had ook de Nijmeegse rechtshistoricus B.H.D. Hermesdorf (1894-1978) in een tweetal artikelen gewezen op de rol
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van Verwer ‘als hanteerder en bevorderaar van de landstaal’ (Hermesdorf 1966;
1967: 262). In 1977 besprak J. Knol (1937-1991) in een overzichtsartikel over de
Nederlandse taalkunde in de achttiende eeuw een aantal van Verwers taalkundige
opvattingen (Bakker & Dibbets 1977: 65-112).
Het duurde vervolgens tot het begin van de jaren negentig van de twintigste
eeuw dat er opnieuw aandacht aan Verwer werd besteed, maar toen kwam de
stroom artikelen over hem ook goed op gang. In 1991 verzamelde B.P.M. Dongelmans gegevens over de verspreiding van de Idea. In hetzelfde jaar besprak A.J.
Klijnsmit Verwers wetenschapstheoretische positie ten opzichte van Baruch de
Spinoza (1632-1677) en een jaar later ging G.J. Jongeneelen in op de invloed van
Spinoza op Verwers kentheoretische opvattingen. De taalkundige geschriften van
Verwer en een aantal van zijn taalkundige opvattingen werden in 1992 besproken
door L.F. van Driel. Vier jaar later bezorgden Th.A.J.M. Janssen en J. Noordegraaf
een paralleleditie van de tweede druk van de Idea (1783) en de Nederlandse vertaling
daarvan door J. Knol, ‘een welkome toevoeging aan het materiaalbestand van de
historicus van het taalkundig denken’ (Verwer 1996; Seuren 1997: 374). Dat materiaalbestand werd in 2000 verder aangevuld met de publicatie van de vertaling die
Adriaan Kluit in 1759 van de Idea maakte (Verwer 1707b) en in 2002 met de uitgave
van de taalkundige brieven van Verwer (Verwer 2002). In 2005 werd het volledige
taalkundige werk van Verwer bezorgd, met een paralleleditie van de eerste druk van
de Idea en de vertaling van Kluit (Verwer 2005). Verwer en zijn opvattingen over
taalkunde zijn ook het onderwerp van Van de Bilt & Noordegraaf 2000 en 2001,
Noordegraaf 200b en 2004b, Rutten 2003a en 2003b. De theologische fundering
van Verwers opvattingen kreeg aandacht in Noordegraaf 2002. R. Vermij wees in
2003 op Verwers belangstelling voor de ideeën van Isaac Newton (1643-1727), zoals Salverda in 2001 had gedaan met betrekking tot Lambert ten Kate.
Kluit komt er in de aandacht van neerlandici maar bekaaid af. Over zijn taalkundig werk is vrijwel niets verschenen. Over de betekenis van Kluit als historicus
bestaat communis opinio en ook zijn rol als statisticus is herhaaldelijk aan de orde
gekomen. Maar over de betekenis van Kluit als taalkundige is veel minder bekend.
Men kan zich natuurlijk afvragen of dat een gemis is, maar om die vraag te beantwoorden moeten Kluits taalkundige activiteiten wel eerst worden geïnventariseerd
en geanalyseerd. In een aantal bijdragen is wel op zijn invloed gewezen – voorbeelden zijn Kollewijn 1892a en 1892b en De Vooys 1928, 1931b en 1940 – maar publicaties waarin Kluits taalkundige activiteiten werden geïnventariseerd en geanalyseerd kwamen er pas in de eenentwintigste eeuw. In 2000 bezorgden en bespraken
J. Noordegraaf en I. van de Bilt de vertaling die Kluit maakte van Verwers Idea en
ter voorbereiding van de hier gepresenteerde studie onderzocht ik in 2000, 2001 en
2004 Kluits opvattingen over respectievelijk de spelling, het woordgeslacht en het
woordenboek. Van deze publicaties heb ik in deze studie herhaaldelijk gebruikgemaakt, zonder dat ik dat telkens heb aangegeven.
Het gebrek aan belangstelling van neerlandici deelt Kluit overigens met vrijwel
alle grammatici uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Een overzicht van de
beschikbare literatuur over hen biedt Rutten 2004. Aan de daar genoemde publicaties kunnen in dit verband inmiddels Des Roches 1761/2007 en Tollius 1776/2007
worden toegevoegd.
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Afbakening en werkwijze
Deze studie is vooral descriptief-analytisch van aard. Doel is niet een historiografisch-linguïstische metatheorie te toetsen of een algemene theorie over taalbeschouwing te ontwikkelen (vgl. Swiggers, Desmet & Jooken 1998: 30-34). Centraal
staan de teksten van Adriaen Verwer en Adriaan Kluit over taal en taalkunde. Deze
teksten worden historisch-taalkundig en wetenschapstheoretisch geïnterpreteerd,
gereconstrueerd (Swiggers, Desmet & Jooken 1998: 36; Hüllen 1998: 171-177),
kortom: gerecontextualiseerd (Rorty 1991: 57-83). De taalkundige interpretatie
houdt in dat de taalkundige gegevens uit de teksten worden beschreven, geanalyseerd en geplaatst tegen de achtergrond van opvattingen uit de tijd van Verwer en
Kluit, grofweg de periode tussen 1650 en 1805. Over de cesuur die beide jaartallen
markeren, bestaat enige consensus. Rond 1650 komt er een eind aan het trivium
(Klifman 1983: 60-63) en doen zich ontwikkelingen voor in wetenschap en theorie
van de wetenschap die het wereldbeeld ingrijpend veranderen en Verwers opvattingen diepgaand beïnvloeden. De spellingregeling van Matthijs Siegenbeek (17741854) in 1804 en de schrijftaalgrammatica van Pieter Weiland (1754-1842) in 1805
sluiten de periode af. De meeste aandacht gaat uit naar het tijdvak na 1699. Na de
overgangsperiode tussen 1650 en 1699 (Ruijsendaal 1991: 340 e.v.) luidde de vertaling van een Griekse rede van de kerkleraar Gregorius van Nazianze (329-389) door
de Amsterdamse hoogleraar Petrus Francius (1645-1704) een nieuwe taalkundige
episode in. Francius klaagde in de inleiding bij dit werk over de deplorabele staat
van de Nederlandse taal en zette daarmee voor enkele decennia de toon. In een
toenemend aantal werken werd een gebrekkige beheersing van de taal aangevoerd
als rechtvaardiging voor de publicatie, meestal gevolgd door een uitwerking van het
recept ter verbetering: neem een voorbeeld aan Hooft en Vondel (vgl. Rutten 2004:
436). Van Hoogstratens Aenmerkingen is er een voorbeeld van. In deze traditie staat
ook de spraakkunst van Arnold Moonen, waarop Verwer zou reageren met zijn
Idea.
Zowel de algemene taalkundige opvattingen van Verwer als de concrete uitwerking ervan worden uitsluitend behandeld in relatie tot het werk van Kluit. Voor een
algemene bespreking van Verwers taalkundige inzichten verwijs ik naar de inleidingen bij de bronnenpublicaties die ik in 2002 en 2005 in het licht gaf (Van de Bilt
2002; 2005). In deze studie worden dus alleen Verwers standpunten ten aanzien van
genus en spelling uitgewerkt, de twee onderwerpen die in Kluits belangrijkste publicaties aan de orde komen. Over de overige taalkundige onderwerpen die Kluits
aandacht hadden, heeft Verwer zich niet uitgelaten.
De wetenschapstheoretische interpretatie houdt in dat de teksten geplaatst worden in hun intellectuele, sociale, wetenschapstheoretische en religieuze context. Er
is daarbij ruim aandacht voor biografische gegevens en andere dan taalkundige
teksten, omdat die een verklarend kader kunnen bieden voor taalkundige opvattingen en verhelderend kunnen zijn voor de interpretatie daarvan. Dit is vooral bij
Verwer het geval. Verwers opvattingen over taal vloeien rechtstreeks en nadrukkelijk voort uit zijn wetenschapstheoretische en religieuze opvattingen.
Hoewel betekenis en functie van taal herhaaldelijk ter sprake komen, is een systematische bespreking van culturele en sociale aspecten van taal niet beoogd. Het is
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niet de bedoeling een cultuurgeschiedenis van de taalkunde uit de achttiende eeuw
te presenteren. Aan vragen als: waar en voor wie functioneerden genuslijsten in de
achttiende eeuw, wat is de verhouding tussen taalkundige voorschriften en letterkundige praktijk en wie hadden er behoefte aan regels en waarom, komen slechts
zijdelings ter sprake. Hetzelfde geldt voor de internationale context. Het gaat vooral
om de interpretatie van de wetenschapstheoretische context en de taalkundige uitwerking daarvan in een Nederlands kader: de teksten van Verwer en Kluit. Relevante internationale invloeden komen uiteraard wel aan de orde, maar systematische
beschrijving van de internationale context blijft achterwege.
Opbouw
Waarom hij zich zo overtuigd schaarde achter de opvattingen van Adriaen Verwer
over de manier waarop de taalkunde beoefend zou moeten worden, legde Kluit de
lezers van de Voorrede in 1759 nauwelijks uit: Verwer baande het spoor voor Ten
Kate en had anders dan Moonen wel oog voor de eigenschappen van het Nederlands. Uitleg achtte hij niet nodig, voor het publiek dat hij aansprak, moest deze
informatie volstaan. Wat voor de taalkundig geïnteresseerde uit de tweede helft van
de achttiende eeuw vanzelfsprekend was, is dat echter niet zonder meer voor zijn
eenentwintigste-eeuwse tegenhanger. Daarom wordt in Deel I eerst uitgebreid aandacht besteed aan de persoon van Verwer en zijn algemene opvattingen over taal en
taalkunde. Er is daarbij een ruime plaats ingeruimd voor biografische gegevens die
inzicht bieden in Verwers intellectuele, sociale en religieuze achtergrond. Deze achtergrond is van belang voor de interpretatie van Verwers wetenschapstheoretische
opvattingen, die op hun beurt zijn taalkundige inzichten motiveren. In Deel II staan
de taalkundige opvattingen en activiteiten van Adriaan Kluit centraal. In het afrondende en samenvattende Besluit ten slotte wordt een antwoord geformuleerd op de
vragen die hierboven werden gesteld.
Deel I: Adriaen Verwer
In Deel I wordt na een inleiding en een biografisch hoofdstuk Verwers epistemologie geformuleerd. Verwer was van mening dat de natuur beschouwd moest worden
als een door God geschapen geheel. Regelmaat, wetmatigheid was er een fundamenteel kenmerk van. De mens moest zich daarom niet tevreden stellen met kennis
van individuele verschijnselen, maar moest streven naar kennis van het geheel, van
het systeem, dat a posteriori inductief uit de verschijnselen moest worden afgeleid.
Deze epistemologie motiveert ook Verwers taalkundige uitgangspunten. Die blijken
vooral te rusten op drie opvattingen. In de eerste plaats is er het a priori dat de taal
een systeem is. De taalstudie moet zich richten op het achterhalen van de wetmatigheden daarvan. De empirische grondslag is de tweede pijler waarop Verwers taalkunde is gegrondvest. De taalonderzoeker mag uitsluitend uitgaan van de taalverschijnselen zelf, van daadwerkelijk waargenomen taalgebruik in onverdachte bronnen. Eigen voorkeuren moet hij buiten beschouwing laten, regels mag hij in geen
geval baseren op gewenste onderscheidingen. ‘Wy zyn maer Lantkaertschryvers’
schrijft hij aan David van Hoogstraten, ‘geen’ Lantverdeelers’ (Verwer 1708a: 553).
In de derde plaats is er de sociaal-culturele oriëntatie: taal is door mensen gecon-
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strueerd op basis van de door God gegeven rede en moet door mensen worden
beheerd en onderhouden. Ze moet in dienst worden gesteld van alle bevolkingslagen van de Republiek, niet alleen van de elitaire bewoners van de Republiek der
Letteren (vgl. Rutten 2006).
De opvattingen van Verwer laten hun invloed vooral gelden via de taalkundige
activiteiten van Lambert ten Kate en daarom wordt aandacht besteed aan de intellectuele relatie tussen Verwer en Ten Kate. Ook de receptie van Verwers opvattingen door taalkundigen in de achttiende eeuw komt aan de orde. Ten slotte wordt
Verwers intellectuele en taalkundige positie bepaald.
Deel II: Adriaan Kluit
Deel II draait om de taalkundige opvattingen van Adriaan Kluit. Ook nu passeren
eerst biografische gegevens de revue. Daarna volgt een bespreking van de taalkundige activiteiten van Kluit, gegroepeerd rond de vijf onderwerpen waarover hij
heeft gepubliceerd: het genus, het leveren van taalkundig commentaar op dichtkundig werk van zichzelf en anderen, taalvergelijking, de spelling en het samenstellen
van een algemeen omschrijvend woordenboek van het Nederlands.
Bij de behandeling van het genus is nagegaan waar Kluit staat in de traditie die
hij lijkt voort te zetten met het bezorgen van de vijfde en zesde druk van de geslachtslijst van David van Hoogstraten. Zijn genusleer wordt in kaart gebracht, zijn
voorstellen beschreven. Daarbij is aangegeven hoe de regels van Kluit zich verhouden tot de opvattingen van contemporaine en vroegere taalkundigen. Tot slot
wordt besproken hoe zijn inzichten doorwerken in de schrijftaalregeling van
1804/1805, in dit geval in de Nederduitsche spraakkunst van Pieter Weiland (1805).
Voor de bespreking van Kluits opvattingen over spelling is in grote lijnen dezelfde werkwijze gevolgd. Ook nu worden de voorstellen van Kluit beschreven,
wordt vastgesteld welke plaats zijn regels innemen in het geheel van opvattingen
over spelling en hoe zijn inzichten doorwerken in 1804/1805, in concreto Siegenbeeks Verhandeling over de Nederduitsche spelling (1804).
De behandeling van de overige taalkundige onderwerpen die Kluits aandacht
hadden, heeft vooral een inventariserend karakter. Ze completeren het beeld van
Kluits taalkundige activiteiten. Ook illustreren – en bevestigen – ze welke taalkundige ontwikkeling Kluit doormaakte, grofweg: van Huydecoperiaan tot Ten Kateadept en van taalkundige die de analogie in de taalregels uitgedrukt wil zien, tot
grammaticus die het raadzaam acht de regels te baseren op de usus. Kluits bemoeienissen met het Algemeen omschryvend woordenboek der Nederlandsche tale laten bovendien
zien hoe hij de kennistheoretische eis van empirische onderbouwing lexicografisch
concretiseerde.
De interpretatie van de teksten die Kluit publiceerde over taal en taalkunde leidt
uiteindelijk tot een beeld van Adriaan Kluit als taalkundige. In dit afsluitende hoofdstuk wordt Kluits epistemologie geformuleerd en wordt zijn positie bepaald in het
taalkundige spectrum van de achttiende eeuw.
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Besluit: Verwer, Kluit en de Nederlandse taalkunde van de achttiende
eeuw
In het Besluit wordt een antwoord gegeven op de in de inleiding gestelde vragen. In
algemene termen wordt omschreven hoe Verwer en Kluit zich verhouden tot elkaar
en tot de Nederlandse taalkunde in de achttiende eeuw, welke consequenties de
kennistheoretische opvattingen van Verwer hadden voor de studie van het Nederlands, hoe zijn invloed doorwerkte in de opvattingen over taalkunde in de tweede
helft van de eeuw. Verwer blijkt dan een van de eersten te zijn geweest die een Nederlandse Verlichtingstaalkunde propageerde en de contouren daarvan worden zichtbaar in de drie meest fundamentele opvattingen die zijn taalkunde schragen: in de
eerste plaats het taaltheoretische uitgangspunt dat taalonderzoek vooral onderzoek
is naar de taalsytematiek, vervolgens het taalmethodologische uitgangspunt dat taalonderzoek in beginsel empirisch onderzoek is en ten slotte het taalideologische uitgangspunt dat taalonderzoek het welzijn moet dienen van de hele bevolking.
De gesignaleerde contouren vloeien voort uit de recontextualisering van de
teksten van Verwer en Kluit en die is natuurlijk verre van volledig. Ik pretendeer
dan ook zeker niet hét beeld van de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde in
de achttiende eeuw te hebben geschetst, zover dat al mogelijk is (vgl. bijvoorbeeld
Hulshof 1985: 32-34; Noordegraaf 1985: 11; Elffers 1990: 182; Noordegraaf &
Vonk 1996: 155-156). De tweede helft van de achttiende eeuw is taalkundig nog
steeds een terra incognita en onderzoek naar de taalkundige opvattingen van geleerden als Herman Tollius, die een vrijwel volledige grammatica schreef, maar niet publiceerde, Frans van Lelyveld (1740-1785), Hendrik van Wijn (1740-1831), Nicolaas
Hinlópen, wiens al gedeeltelijk gedrukte grammatica ongepubliceerd bleef vanwege
zijn plotseling overlijden, Zacharias Alewijn (1742-1788) en Hendrik Kreet (17391804), kunnen de beschreven contouren van een Nederlandse Verlichtingstaalkunde
bevestigen, nuanceren, preciseren, of verwerpen.
Ten slotte
De taalkundige opvattingen van Verwer en Kluit zijn vooral afgeleid uit de teksten
die zij over taalkundige onderwerpen publiceerden. Dat impliceert een ruim gebruik
van citaten en zinnen waarin citaten zijn ingewerkt. Citaten uit het werk van Verwer
zijn steeds genomen uit de (parallel-)uitgave van de Idea en de brieven van Verwer
die ik in 2005 bezorgde (Verwer 2005). Ter wille van de leesbaarheid heb ik ervoor
gekozen de citaten uit de Idea in de vertaling van Kluit weer te geven; het Latijnse
equivalent is te vinden in de voetnoten. Voor het chronologische overzicht verwijs
ik bij de verantwoording van de citaten naar de oorspronkelijke publicaties.

DEEL I

Adriaen Verwer (ca. 1655-1717)

Though words be the signs we have of one another’s
opinions and intentions: because the equivocation of
them is so frequent, according to the diversity of contexture, and of the company wherewith they go (which
the presence of him that speaketh, our sight of his actions, and conjecture of his intentions, must help to
discharge us of): it must be extreme hard to find out
the opinions and meanings of those men that are gone
from us long ago, and have left us no other signification thereof but their books; which cannot possibly be
understood without history enough to discover those
aforementioned circumstances, and also without great
prudence to observe them.
Thomas Hobbes, The Elements of Law (1640 I:
XIII 8).

Inleiding Deel I
In zijn Radical Enlightenment. The making of modernity 1650-1750 (2001) omschrijft
Jonathan Israel de doopsgezinde koopman Adriaen Verwer als ‘a Collegiant businessman of some erudition, and an enthusiastic participant in vernacular philosophical debate’ (Israel 2001: 309). In het al even groots opgezette vervolg Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-1752 (2006)
brengt Israel Verwer opnieuw ter sprake en opnieuw in een filosofisch kader (2006:
449). Inderdaad mengde Verwer zich met overtuiging in de filosofische debatten
die in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw in Amsterdam werden gevoerd, en
inderdaad was Verwer vanuit zijn religieuze achtergrond zeer geïnteresseerd in de
wijsbegeerte. De opvattingen van René Descartes (1596-1650) en vooral Benedictus
de Spinoza had hij ervaren als een ontkenning van zijn diepste religieuze overtuiging, zozeer zelfs dat hij zich geroepen voelde zijn afkeer van hun inzichten te verwoorden in een anti-spinozistische publicatie.
Maar Verwer was op meer terreinen actief. Hij ontwikkelde zich tot een persoon
van enige statuur in het intellectuele leven in Amsterdam. Hij genoot faam als kenner van het zeerecht en was de spil in een kring van amateur-wiskundigen met belangstelling voor wetenschappelijke vraagstukken. Heel vroeg al was hij geïnteresseerd in de opvattingen en methode van Isaac Newton en vanaf omstreeks 1690
onderhield hij contacten met leden van de zogenaamde Newtonian circle, een groep
van geleerden die de theorieën van Newton aanhingen en probeerden uit te werken.1 En ook de taalkunde had zijn belangstelling. In Amsterdam maakte hij deel uit
van een linguïstisch gezelschap waartoe Lambert ten Kate en mogelijk Tiberius
Hemsterhuis (1685-1766) behoorden en tussen 1707 en 1709 gaf hij, geprikkeld
door het verschijnen van Moonens Nederduitsche spraekkunst (1706), onder het pseudoniem Anonymus Batavus een aantal taalkundige publicaties in het licht. 2
In de tweede helft van de achttiende eeuw werd Verwer in de studentengenootschappen gezien als degene die de methode had aangewezen volgens welke de taalkunde beoefend moest worden. Hij had aangetoond dat de aanpak van Arnold
Moonen tot niets leidde. Verwer had zijn inzichten overgebracht op de beroemde
en alom geprezen Lambert ten Kate, die ze vervolgens in twee baanbrekende publicaties uitwerkte (Ten Kate 1710 en 1723).
Als we willen nagaan waarop die waardering voor Verwer berustte, moeten uiteraard de taalkundige inzichten van de geleerde Amsterdamse koopman aan de
orde worden gesteld. Omdat die bij Verwer een levensbeschouwelijke grondslag
lijken te hebben, moet aandacht worden besteed aan zijn filosofische en religieuze
opvattingen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw zorgden de opvattingen
van Descartes en Spinoza voor de nodige beroering in de Republiek, en niet in de
laatste plaats in de kringen waarin Verwer verkeerde. De zoektocht naar een antVermij 1991a: 17-18, 114-115; 2003: 192 e.v.
Mogelijk beoefende Verwer ook de schilderkunst. Van Eijnden en Van der Willigen (1816: 299)
vermelden een Verwer als ‘Teekenaar van Landschappen, Schepen en Watergezigten, die met fraai
geteekende beeldjes rijkelijk gestoffeerd zijn,’ maar ‘Of hij de bekende Taal- en Oudheidkundige Adriaan Verwer was, bleek ons niet.’
1
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woord op de inzichten van Descartes en Spinoza die daaruit voortvloeide, had gevolgen voor de manier waarop in de achttiende eeuw natuurwetenschap zou worden beoefend, en had ook zijn consequenties voor de manier waarop de taalstudie
zou worden benaderd. Daarom wordt in een eerste paragraaf ruim aandacht geschonken aan biografische gegevens, aan het milieu waarin Verwer opgroeide en
aan de kringen waarin hij verkeerde. Deze informatie is noodzakelijk om Verwer te
plaatsen in zijn intellectuele en sociale context; kennis van die context is onontbeerlijk voor een juist begrip van zijn opvattingen. In een volgende paragraaf komen
Verwers wetenschapstheoretische opvattingen aan de orde, voor zover die relevant
zijn voor zijn taalkundige inzichten. Daarna worden de opvattingen van deze mercator sapiens over taal en taalkunde besproken en vergeleken met die van Ten Kate.
Ten slotte wordt globaal aandacht besteed aan de receptie van Verwers opvattingen.

Hoofdstuk 1: Verwer biografisch
Adriaen Verwer werd in 1654 of 1655 geboren in Rotterdam. Zijn vader was de
doopsgezinde koopman Pieter Adriaensz. Verwer. In de jaren 1676-1678 bekwaamde hij zich in de koopmanspraktijk op het kantoor van de Rotterdamse reder-koopman Willem Pedy. In 1680 vestigde Verwer zich als koopman in Amsterdam. Hij trouwde er in 1688 met de 29-jarige Hester Pellewijk (1659-1723); uit het
huwelijk werden drie kinderen geboren: Elisabeth (28 juni 1691), Joanna (8 mei
1694) en Pieter (11 september 1696).3 Op 2 maart 1689 werd Verwer poorter van
Amsterdam. Een week later werden hij en zijn vrouw gedoopt bij de doopsgezinde
gemeente ‘Bij het Lam’ (vgl. Cramer 1898: 3-4). Van 1697 tot 1702 was Verwer diaken bij deze gemeente. Hij overleed in Amsterdam op 23 maart 1717 en werd op 31
maart begraven in de Oude Kerk. 4
1.1. Jeugd en opvoeding: Rotterdam 1655-1680
Pieter Adriaensz. Verwer, de vader van Adriaen, was lid van de Waterlandse doopsgezinde gemeente, een van de drie doopsgezinde genootschappen die er in zijn tijd
in Rotterdam waren (Hazewinkel 1940 II: 278). Als gevolg van talrijke scheuringen
en afsplitsingen was er in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw in diverse
steden een groot aantal doopsgezinde gemeenten ontstaan en in verschillende plaatsen vond men dan ook vaak meer dan één gemeente. Haarlem telde er eens zes,
Amsterdam op zeker moment zelfs zeven (Van der Zijpp 1952: 79). De Waterlanders waren vooral talrijk in Holland, maar ook in vrijwel alle grote steden buiten
Holland waren ze te vinden. Wat de grondbeginselen betreft, verschilden ze niet
wezenlijk van de andere gemeenten, maar ze waren gematigder in het handhaven
van de voorschriften en stonden vrijer tegenover de wereld dan andere doopsgezinden. Kenmerkend zijn ‘hun tolerantie en hun zin voor geestelijke vrijheid’ (Frijhoff & Spies 1999: 404).
In Verwers kinderjaren was er bij de Rotterdamse Waterlanders nog volop sprake van onderlinge twisten. Verwers vader is daarbij betrokken geweest. In veel
doopsgezinde gemeenten waren de opvattingen van de zogenaamde collegianten
zeer populair. Collegianten waren gelovigen die vaak wel aangesloten waren bij een
kerkgenootschap – meestal een remonstrants of doopsgezind – maar daarin toch
niet het ideaal vonden van de oecumenische christelijke gemeenschap die hun voor
ogen stond. Zij organiseerden, zeer tegen de zin van kerkelijke autoriteiten, samenkomsten of colleges waarin iedereen naar eigen inzicht het woord mocht voeren.
Twee beginselen stonden daarbij voorop: de vrijheid om zelf bijbelteksten te interpreteren en de verdraagzaamheid jegens de opvattingen van anderen. Binnen hun
Pieter Adriaensz. Verwer (1696-1757) werkte onder meer mee aan de Hollandsche Spectator van Justus van Effen (1684-1735), onder het pseudoniem Mennophilus. Deze Verwer schreef in 1756 een biografie van Van Effen als inleiding op de heruitgave van de Hollandsche Spectator.
4
Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB-registers). De
DTB-registers zijn online te raadplegen: www. gemeentearchief. amsterdam.nl/archieven/genealogie/.
Vgl. Hermesdorf 1966: 229; Lyk Gedachtenis van den Heere Adriaen Verwer: titelpagina.
3
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geloofsbeleving nam de rede een belangrijke plaats in en daarom konden ook allerlei heterodoxe opvattingen besproken worden. In de colleges maakten nieuwe filosofische ideeën snel opgang, maar de verschillende ideeën zorgden ook voor de
nodige onderlinge tweedracht. Zo ontstond in Waterlandse kring grote onenigheid
nadat in 1655 Rijnsburgse collegianten waren toegelaten die inzichten naar voren
brachten waarmee een aantal conservatieve Waterlanders zich niet kon verenigen.
In 1665 leidde dat tot een breuk tussen de behoudende partij en de partij die de
Rijnsburgse beginselen verdedigde. Tot de laatste groep behoorden onder anderen
Jacob Ostens (1630-1678), correspondent van Spinoza, Joachim Oudaen (16281692), over wie later meer, en ook Pieter Adriaensz. Verwer, de vader van Adriaen.5
Verdraagzaamheid stond in hoog aanzien in het milieu waarin Verwer opgroeide. Aan kennis werd grote waarde gehecht. Welke school Verwer bezocht is niet
bekend, mogelijk de Latijnse, het latere Erasmiaans gymnasium, maar vast staat dat
Verwer gevormd werd in een omgeving waarin een grondige kennis van theologie,
geschiedenis, filosofie, literatuur en Latijn onmisbaar werd geacht. 6 Verwers vader
maakte deel uit van de zogenaamde Erasmiaanse vriendenkring (Zijlmans 1999:
149-174), een wijdvertakt netwerk van personen die zich bezighielden met theologische, filosofische, politieke en literaire onderwerpen en zich beijverden voor het
terugdringen van de tegenstellingen die door de godsdiensttwisten waren ontstaan.
Ook Verwer zelf werd al snel opgenomen in dit culturele en intellectuele circuit. De
samenstelling van de vriendenkring wisselde en was zeer gevarieerd. Kooplieden en
ambachtslieden gingen op voet van gelijkheid om met regenten en intellectuelen.
Tot de kring behoorden de welgestelde tegelfabrikant Joachim Oudaen, de boekverkopers Frans van Hoogstraten (1632-1696), Arnout Leers (1616-1673) en zijn
zoon Reinier (1654-1714) en Isaac (16641702) en Johannes Naeranus (ca. 16091670), de kooplieden Jan Dionyssen Verburg (1620-1691), Johannes Bredenburg
(1643-1691) en Frans de Haes (1658-1690), de regentenzonen Heijmen Dullaert
(1636-1684) en Johan Hartigvelt (1618-1678), de kunstschilders Joost van Geel
(1631-1698) en Samuel van Hoogstraten (1627-1678), leerling van Rembrandt
(1606/07-1669), en de predikanten Nicolaas Borremans (ca. 1600-1700) en Geeraert Brandt (1626-1685). Ook de befaamde regent Adriaen Paets (1631-1686) maakte
er deel van uit (Roldanus 1935: 154). Tussen de deelnemers bestonden wel ideologische verschillen, maar die speelden in de verhoudingen een ondergeschikte rol.
De kringleden lieten zich inspireren door het Bijbelse humanisme van Erasmus (ca.
1467-1536) en zochten de confessionele eenheid in plaats van de dogmatische religieuze twist. Het netwerk kende vele vertakkingen.7 Adriaen Paets en Reinier Leers
Over de geschiedenis der doopsgezinden, de collegiantenbeweging en de conflicten in de Rotterdamse Waterlandse gemeenschap in de jaren 1655-1665 o.a. Van Slee 1980, Hazewinkel 1940 II: 278291, Van der Zijpp 1952, m.n. 78-87, Groenveld e.a. 1980, Van Bunge 1990, Wielema 1991: 34-55.
6
Hermesdorf 1967: 255, n. 41, Van Driel 1992: 136, n. 7.
7
Belangrijke plaatsen van samenkomst waren de boekwinkels van Frans van Hoogstraten, Leers en
Naeranus. Reinier Leers bijvoorbeeld hield in zijn boekhandel, die zich waarschijnlijk in zijn woonhuis
bevond, een soort literaire salon, waar auteurs, journalisten en literair geïnteresseerden elkaar op informele wijze ontmoetten (Van Putte 1978: 22 e.v., Lankhorst 1983: 15). Over de rol van drukkers en
boekverkopers in de verspreiding van religieuze en filosofische denkbeelden in de tweede helft van de
zeventiende eeuw: Visser 1996, Weekhout 1998, Hoftijzer en Lankhorst 2000.
5
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onderhielden bijvoorbeeld contacten met de beroemde Pierre Bayle (1647-1706), de
‘filosoof van Rotterdam’ (Lankhorst 1983) – Bayles opvattingen over verdraagzaamheid zijn mede gevormd onder invloed van die Erasmiaanse vriendenkring
(Thijssen-Schoute 1967: 112) – en deelnemers als Bredenburg, Hartigvelt en Paets
onderhielden betrekkingen met de kring rond de quaker Benjamin Furly (16361714), een internationaal geleerdennetwerk van mannen die verdraagzaamheid uitdroegen en open stonden voor de nieuwe wetenschappelijke, religieuze en politieke
denkbeelden van hun tijd (Zijlmans 1999: 175-194). Deze groep stond in contact
met geleerden als Jean Le Clerc (1657-1736), Philippus van Limborch (1633-1712)
en ook John Locke (1632-1704), die gedurende zijn verblijf in de Republiek (16831688) enkele jaren onderdak vond in het huis van Furly. Ook de Schotse newtonianen, over wie later meer, stonden in contact met de kring van Furly (vgl ook Groenenboom-Draai 1994: 35-50).
Rotterdam, waar het merendeel van de kringleden woonde en werkte, was destijds een Europees centrum van verlicht denken en nogal wat deelnemers – Paets,
Oudaen, Leers, Rabus, de Van Hoogstratens, om er enkele te noemen – hadden
contacten buiten de Maasstad. Als Verwer in 1680 naar Amsterdam verhuist, wordt
hij daar zonder problemen in culturele en intellectuele kringen opgenomen. 8
Een sturende rol in Verwers opvoeding speelde Joachim Oudaen, de vriend van
zijn vader (Dibbets 1993: 156, n. 6). Oudaen nam toentertijd in het intellectuele en
religieuze leven in Rotterdam een bijzondere plaats in. Hij stamde uit een overtuigd
hervormingsgezind geslacht, zowel van vaders- als van moederszijde. Zijn vader, de
bakker Frans Oudaen, moest Rotterdam verlaten wegens zijn remonstrantse beginselen en verhuisde naar Rijnsburg, waar hij een leidende rol speelde in de collegiantenbeweging. Hij trouwde met Maria van der Kodde (?-?), die uit een boerengeslacht stamde waarvan de naam onverbrekelijk verbonden is met de Rijnsburger
collegianten. Geheel in de traditie van de Van der Koddes kreeg Joachim een geleerde opvoeding. Hij volgde de Latijnse school in Leiden, waar hij onder meer de
lessen volgde van de remonstrantsgezinde rector Theodorus Schrevelius (15721653) en na diens aftreden in 1644 van zijn zoon Cornelis Schrevelius (1605-1664).
Oudaen trok de aandacht van de voormalige Haarlemse rector Petrus Scriverius
(1576-1660), leerling van Josephus Justus Scaliger (1540-1609) en bewonderaar van
Erasmus en Hugo de Groot (1583-1645). Rond 1650 nam Scriverius Oudaen in
dienst als amanuensis, waardoor deze terechtkwam in een stimulerend intellectueel
milieu. Op zijn geestelijke vorming had de omgang met Scriverius een beslissende
invloed (De Bruin 1955: 7). In 1656 trouwde hij en vestigde zich als tegelbakker in
Rotterdam. Hier stond hij in contact met de intellectuele en sociaal-economische
elite en speelde al snel een vooraanstaande rol in de Waterlandse gemeenschap, die

Een aardige illustratie van de betrekkingen tussen Rotterdamse en Amsterdamse kringen is de
zogenaamde wichelroedeoorlog (De Vet 1980: 76). In dit conflict tussen Pieter Rabus en de Haarlemse apotheker Jan Trioen (1657-1721) worden er over en weer experimenten met wichelroeden gehouden, onder andere bij de Haarlemse arts Antoni van Dale (1638-1708), Benjamin Furly en mogelijk
ook Lambert ten Kate (cf. De Vet 1980: 25-26, 76; Jongeneelen 1994: 11-12; Schotel 1868: 323; Palm
1985).
8
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met haar losse organisatie de meeste mogelijkheden bood om de collegiantse beginselen uit te dragen.
Oudaen was de mentor van een aantal jongeren uit de Erasmiaanse vriendenkring. Zij kregen van de geleerde collegiant een filologische opleiding. Behalve
Verwer werden ook David van Hoogstraten, Frans de Haes (1658-1690) en Pieter
Rabus (1660-1702) door hem opgeleid. Kennelijk wist Oudaen behalve voor zijn
activiteiten als tegelfabrikant tijd te vinden voor de scholing van deze begaafde leerlingen. Als David van Hoogstraten in het derde deel van Joachim Oudaens Poezy
(1712) het leven van zijn mentor beschrijft, meldt hij hierover:
Wy lieten ook niet af, en overliepen hem in de Steenbakkery, daer hy, hoe bezigh
met zijn werk, met even groote genegenheit ons hoorde en onderwees (1712: 52).

In De Boekzael van juli en augustus 1696 verdedigde Rabus zijn leraar en getuigde
dat deze, hoewel een andere mening toegedaan dan hijzelf, ‘mijner kindsche en ruwe leerbeginselen, geen ongunstige voortzetter is geweest’. 9 Ook Verwer erkende
dat hij veel van Oudaen geleerd heeft (Verwer 1708b: 368) en volgens David van
Hoogstraten gold dat in het bijzonder ‘voor zyne oeffening in de eigenschap der
Nederduitsche sprake en outheden van ons land’ (Van Hoogstraten 1712: 53).
In de jaren dat Verwer werkte – en leerde – op het kantoor van de Rotterdamse
koopman Willem Pedy, bekwaamde hij zich in het handelsrecht, in het bijzonder in
het zeerecht (Hermesdorf 1967: 230, 244-245). Al in 1679 mocht hij zich beroemen
op een erkende deskundigheid en een zekere internationale bekendheid: bij de
voorbereiding van de Ordonnance de la Marine van Lodewijk XIV werd hij geraadpleegd door Jean-Baptiste Legras (?-1697), secretaris van de Grande Chancellerie de
France, die met het verzamelen van gegevens voor en het voorbereiden van de ordonnantie was belast.10 Dat men er van Franse zijde prijs op stelde een Nederlander
te raadplegen, was uitzonderlijk (Hermesdorf 1967: 229).
1.2. Mercator sapiens: Amsterdam 1680-1717
Begin 1680 verhuisde Verwer, ‘om den Koophandel’, naar Amsterdam (1683: **3v).
Hij dreef handel in allerlei goederen, was actief als scheepsbevrachter en trad op als
procuratiehouder van andere kooplieden. Hij onderhield nog regelmatig contacten
met het handelshuis van Willem Pedy, bemiddelde in geschillen en regelde schadeloosstellingen.11
In Amsterdam kwam hij in contact ‘met eenige verstandigen, nu meest al overleden (1683: [**3v])’, die hem lieten kennismaken met de ideeën van Spinoza.12
Rietbergen 1974: 5, Van Herpen en Kok 1974: 160, De Vet 1980: 5. Vgl. ook Tadema 2004: 215.
Verwer correspondeerde over de Ordonnance met Legras (Favre-Lejeune 1986: 839-840, Hermesdorf 1967: 227).
11 Gegevens ontleend aan het Oud Notarieel Archief, Gemeentearchief Rotterdam.
12 Gedacht kan worden aan leden van de Amsterdamse Spinozistische vriendenkring als Johannes Bouwmeester ((1630-1680); cf. Jongeneelen 1992a: 10, 1996: 17), Lodewijk Meijer en de doopsgezinde collegiant Jarig Jelles (1619/1620-1683). Vgl. Israel 2001: 309.
9
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Verwer was van mening dat deze mensen hooghartig ‘bouwden op een grond die
strijdende was tegens de fundamenten van al wat wy ooit van Sedenkonstige, van
Rechtsgeleerde en Godsgeleerde stoffe hadden geleert en ingedronken (1683: [**4r])
en nadat hij zelf, in 1682 (1683: ***3r, 75), de geschriften van Spinoza had gelezen,
schreef hij een weerlegging van diens opvattingen: ’t Momaensicht der Atheistery Afgerukt door een Verhandeling van den Aengeboren Stand der Menschen, Vervattende niet alleen een
Betoogh van de Rechtsinnige Stellinge; maer ook voornamentlijk een Grondige Wederlegging van
de tegenstrijdige Waen-gevoelens en in ’t bysonder van de geheele Sede-konst Van Benedictus de
Spinoza, in 1683 in Amsterdam verschenen bij Wilhelmus Goeree (1635-1711).
Verwer benadrukte dat hij uitsluitend zijn eigen opvattingen weergaf en geen werken van andere auteurs had geraadpleegd, ‘hoewel waer is dat ons niet weinig en
sijn te bate gekomen de gronden van dese en gene Faculteyt die wij in onze Jeugd,
eer wy ten Koophandel noch geschikt waren, hebben geleidt gehad’ (1683: ***2r).
Verwer ontwikkelde zich tot een bekende figuur in het intellectuele leven in
Amsterdam. Hij gold als autoriteit op het gebied van de geschiedenis, de wiskunde,
de theologie en het recht en werd gezien als ‘vraagbaak op taalgebied’ (Hermesdorf
1966: 242).13 In de geest van Oudaen wierp hij zich op als beschermer en belangenbehartiger van weduwen en wezen en als mentor en leermeester van een aantal jongeren, onder wie waarschijnlijk Lambert ten Kate.14 Hij onderhield diverse contacten in de Republiek der Letteren.
Aan het eind van de jaren tachtig van de zeventiende eeuw hield hij zich intensief met wiskunde bezig en rond hem vormde zich een kring van amateurwiskundigen en academisch geschoolde geleerden die sterk geïnteresseerd waren in
de theorieën van Isaäc Newton en diens Philosophiae naturalis principia mathematica
(1687) al bestudeerden op een moment dat Newton buiten Engeland nog slechts bij
een aantal vakgeleerden bekend was.15 Verwer correspondeerde onder meer met de
Schotse wiskundige David Gregory (1659-1708) en de hoogleraar in de astronomie
Archibald Pitcairne (1652-1713), die beiden behoorden tot de groep geleerden die
bekend staan als de Schotse newtonianen.16 Deze geleerden probeerden de opvatHermesdorf (1966: 242) wijst in dit verband op de brief die Verwer op 23 april 1711 schreef aan
David van Hoogstraten (UBL: PAP 15). In deze brief geeft Verwer antwoord op de vraag van Van
Hoogstraten naar de betekenis van het woord doorheidt.
14 Jongeneelen 1992b: 203; De Bonth & Dibbets 1995: 115; Noordegraaf 2000c: 42. In Lyk Gedachtenis van den Heere Adriaen Verwer refereert Pieter Adriaensz. Verwer aan de steun en bijstand die zijn
vader verleende aan ‘Weduwen en Weezen’. Daarmee in overeenstemming is het gegeven dat Verwer
enige tijd regent was van het zogenoemde Venetiahofje, een aantal woninkjes waarin arme protestantse vrouwen terecht konden voor huisvesting en ondersteuning (Gemeentearchief Amsterdam, Archieven van de regenten van het Venetiahofje, van de regenten van het Suykerhofje en van de familie Stoffels en verwante families, toegangsnummer 606). Met dank aan dr. G. Rutten, die mij de tekst van de
Lyk Gedachtenis ter hand stelde. Vgl. www.gemeentearchief.amsterdam.nl/ archieven/oi/inventaris/
606.nl.html.
15 Vermij 1991a: 14, 2000: 75, 2003: 3; Noordegraaf 2000b: 21; Van der Wall 2004: 495-496.
16 Ook wel ‘Tory Newtonians’ (Guerrini 1986). David Gregory werd in 1692, gesteund door Newton
(Guerrini 1983: 25), hoogleraar in de astronomie in Oxford. De aanbevelingen van Newton waren in
die tijd al belangrijk voor carrières. Gregory’s vriend Archibald Pitcairne werd in hetzelfde jaar professor in Leiden. Gregory en Pitcairne kenden elkaar goed. Beiden volgden de wiskundecolleges van
Gregory’s oom James Gregory (1638-1675), oud-klasgenoot van bisschop Gilbert Burnet (vgl. noot
20). In 1687 woonde Pitcairne zelfs een jaar bij Gregory.
13
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tingen van Newton te verwerken in de natuurkunde, in het bijzonder in de materietheorie, de scheikunde en de geneeskunde (Vermij 1991a: 114). In 1691 schrijft
Gregory een brief aan Verwer waarin hij de Amsterdamse koopman vraagt hem te
helpen bij het leggen van wetenschappelijke contacten.17 In een lang antwoord
noemt Verwer een aantal namen van personen die deel uitmaakten van het netwerk
waartoe hij behoorde.18 Hij biedt Gregory bijvoorbeeld aan te bemiddelen bij Jean
Le Clerc (1657-1736). Gregory had er zijn ongenoegen over uitgesproken dat het in
Rotterdam uitgegeven Journal des ouvrages des savans bijdragen van hem en Pitcairne
niet had gepubliceerd. Volgens Verwer was dat omdat de uitgever wiskundig onvoldoende onderlegd was. Hij raadde Gregory aan zijn bijdragen voor te leggen aan
Le Clerc, de redacteur van de Bibliothèque universelle et historique, met wie Verwer op
goede voet stond. Deze vermaarde geleerde en tijdschriftredacteur wijdde al in 1688
een positieve bespreking aan Newtons werk (Evers 1988: 247) en ook de tweede
editie van de Principia besprak hij welwillend. Als Le Clerc hulp nodig had, schreef
Verwer, dan zouden hij en zijn vrienden hem helpen. In 1693 heeft Verwer Gregory ontmoet tijdens diens reis door de Republiek.19
Verwer noemt in zijn brief ook de doopsgezinde Burchard de Volder (16431705), sinds 1670 in Leiden hoogleraar in de wijsbegeerte en vanaf 1682 ook in de
wiskunde, de amateurwiskundige Johannes Makreel (1629-1691), die in contact
stond met de Duitse geleerde Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708) en
de groep daaromheen, de wiskundige Abraham de Graaf (1635-ca. 1717), Reinier
Leers en de Amsterdamse regent Johannes Hudde (1628-1704).20 Tot de kring van
Verwer behoorden verder de regent Bernard Nieuwentijt (1654-1718), Lambert ten
Kate, de wiskundige Matheus Soeten en Adriaan Reland (1676-1718), hoogleraar
oosterse talen en Hebreeuwse antiquiteiten in Utrecht. Mogelijk maakte Verwer ook
deel uit van de Amsterdamse gesprekskring die op initiatief van Locke vanaf 1687
wekelijks bijeenkwam (vgl. noot 48). Jean Le Clerc hoorde daartoe, en zijn collega
aan het Remonstrants Seminarium Philippus van Limborch (1633-1712; Knegtmans 2003: 90). Een aantal van Verwers contacten droeg spinozistische opvattingen
uit. Johannes Makreel – pro aliis carus, ‘mijn beste vriend’ noemt Verwer hem in zijn
brief aan Gregory – was zoals gezegd lid van het netwerk rond Tschirnhaus, die op
zeer vertrouwelijke voet stond met Spinoza, en Burchard de Volder is ook wel getypeerd als een van de ‘mannen rond Spinoza’ (Klever 1997). Duidelijk is in ieder
geval dat Verwer deel uitmaakte van een wijdvertakt intellectueel netwerk.
In 1698 verschijnt Verwers tweede publicatie, de Inleiding tot de christelyke Godsgeleertheid, een geloofsapologie die gebaseerd is op de aantekeningen die hij gedurende een aantal jaren maakte over het onderwerp. In de voorrede schrijft hij:

Gregory’s brief is niet bewaard gebleven.
Verwer aan Gregory, 1691, 10 Kal sept. Oxford, Bodleian Library, MS Tanner 26 f 42+v. Met
dank aan Dr. R.H. Vermij (Utrecht), die zo vriendelijk was mij de tekst van de brief ter hand te stellen.
19 Cf. Turnbull 1961 III: 272-275. Vgl. Vermij 2003: 186, n.15.
20 Vermij 1988b; 1991b.
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Aldus schikten wy onsen geringen opstel nu al over menige jaren tot een enkele
erinnering voor ons eigen selven; daer na tot een soort van rekenschap aen onsen
Ouders; ende eindelijk nu, hier wat af en daer wat by gedaen hebbende, tot een ordre
en richtsnoer van onderwijs voor onse eigene kinderen, en gedagtenis voor ons geslagt (1698: *2v).

Verwer heeft geprobeerd zijn Inleiding onder de aandacht van Newton te brengen.
In 1703 meldt hij in een brief aan Gregory dat hij aan Guilielmus Moncrief tijdens
diens bezoek twee exemplaren van de Inleiding heeft gegeven, een bestemd voor
Newton en een voor Gilbert Burnet (1643-1715), de bisschop van Salisbury.21 In de
paragraaf over Verwers wetenschapstheoretische opvattingen komt deze Inleiding
nog uitvoerig aan de orde.
In 1707 geeft Verwer dan zijn eerste taalkundige publicatie in het licht, de Linguae belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica (in het vervolg: Idea). Het werk is deprompta
ex Adversariis Anonymi Batavi en daaruit valt op te maken dat Verwer ook over taal
en taalkunde regelmatig aantekeningen maakte die hij steeds aanvulde, naar eigen
zeggen al vanaf ca. 1670 (1709: 21). Op dezelfde manier was hij, zoals hierboven is
opgemerkt, te werk gegaan bij het verzamelen van de gegevens die uiteindelijk resulteerden in de Inleiding tot de christelyke Gods-geleertheid. De aantekeningen voor de
Inleiding stelde hij op voor zijn kinderen, die voor de Idea vermoedelijk voor ‘un de
ses neveux’, als we Le Clerc mogen geloven,22 zodat deze zich aan de hand daarvan
de beginselen van het Nederlands eigen zou kunnen maken.23
Mogelijk is de Idea het resultaat van de taalkundige discussies waaraan Verwer
heeft deelgenomen (Jongeneelen 1992b: 203-204). Rond 1700 bestonden er in Amsterdam niet alleen ‘wijsgerige debating clubs’ (Noordegraaf 2002: 17), maar er
moeten velerlei gezelschappen geweest zijn waarin diverse onderwerpen werden
besproken, ook taalkundige. Tot een van de gezelschappen waarvan Verwer deel
Rigaud 1965: 248-253: ‘Vellum et Newtonum haec posse persentire. Moncriefo trado exemplar ei
perferendum, ut et D. Thomae (Gilberto) Burnet episcopo; et sic [hic ?] linguam Belgicam satis callet’
(Ik zou willen dat ook Newton dit ten volle kon bestuderen. Ik overhandig aan Moncrief een exemplaar om aan hem te geven, evenals aan de heer Thomas [Gilbert] Burnet; en deze heeft genoeg ervaring met het Nederlands.). Waarschijnlijk bedoelt Verwer bisschop Gilbert Burnet, de tot Nederlander
genaturaliseerde vertrouweling van Willem III, die tussen 1684 en 1689 in Den Haag woonde. Gilberts
broer Thomas Burnet (1638-1704) was evenals Pitcairne medeoprichter van het Royal College of Physicians in Edinburgh (1681) (Guerrini 1983: 16-17). Vgl. noot 16.
22 Van de Bilt & Noordegraaf 2000: viii ; Ten Cate 1978: 31.
23 Jean Le Clerc schrijft in zijn Bibliothèque Choisie (1710: 305 ; vgl. Wijngaards 1986): ‘Un Auteur
Hollandois, qui s’est fort appliqué à la connoissance de sa Langue, avoit publié en 1707. en Latin un
petit Livre intitulé, Linguae Belgicae Idea Grammatica, Poëtica, Rhetorica, &c Anonymi Batavi, & imprimé chez
Fr. Halma. d’enseigner à un de ses neveux la maniere de pénetrer dans les finesses de la Langue Flamande, en lui donnant une idée exacte de ses principes. Dans la Préface de ce petit Ouvrage, il avoit
avancé que la Langue tire immédiatement son Origine de l’ancienne Gothique, telle qu’elle se trouve
dans l’Evangile Gothique publié par François du Jon, ou Junius avec un Glossaire Gothique.’ Met de neveu,
oomzegger, wordt wellicht gedoeld op Jan Suderman (1680-1724), vanaf 1703 de echtgenoot van Agatha Amijs, dochter van Abraham Amijs en Elijsabeth Verwer (voor 1678-1720), de zus van Adriaen.
Deze Suderman schreef in 1717 een gedicht ‘Ter uitvaert van mynen Neef, den heere Adriaen Verwer.’ Vgl. noot 14 en 36.
21
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uitmaakte, behoorden ook Lambert ten Kate en, vanaf 1704, waarschijnlijk, de jonge professor in de filosofie en de wiskunde Tiberius Hemsterhuis.24
De Idea werd bezorgd door David van Hoogstraten, die het werk opdroeg aan
Arnold Moonen. Moonen had een jaar eerder de Nederduitsche spraekkunst in het licht
gegeven, de eerste volledige grammatica in de achttiende eeuw (Knol 1977: 66).
Deze grammatica schreef Moonen niet in een perifeer intellectueel isolement. Hij
kreeg adviezen van Joannes Vollenhove (1631-1708) en kon terugvallen op de steun
van een gerespecteerd, voornamelijk Amsterdams gezelschap waartoe coryfeeën als
Petrus Francius (1645-1704) en ook David van Hoogstraten behoorden (Dibbets
1992; 2008: 65). Verwer kende Van Hoogstraten uit zijn jeugd. Beiden groeiden op
in het doopsgezinde milieu in Rotterdam en in de kring van Erasmianen, en beiden
werden mede gevormd door Joachim Oudaen (cf. 2.1.). In de jaren tachtig van de
zeventiende eeuw verhuisden ze allebei naar Amsterdam; daar werd de kennismaking hernieuwd en mogelijk ook verdiept (Van Hoogstraten 1712: 53). In de contacten tussen Verwer en Van Hoogstraten komen verschillend georiënteerde netwerken met elkaar in aanraking. De groep rond Verwer bestond uit personen die
beschouwd kunnen worden als exponenten van de geleerdencultuur uit de tweede
helft van de zeventiende eeuw, personen die geïnteresseerd waren in alle vormen
van scientia, van natuurkunde en wiskunde tot filosofie en taal. In de literair georiënteerde kring rond David van Hoogstraten is vooral de taal de gemeenschappelijke
en bindende factor: de liefde voor en de studie van literaire teksten, klassiek en eigentijds, en de zorg voor taalnormen en taalgebruik. Zijn Idea geeft Verwer uit onder pseudoniem, zo schrijft hij aan Van Hoogstraten, ‘om dat ik geen lidt der
Schryveren van name en ben’ (1708b: 375), waarmee hij aangeeft dat hij zich niet
rekent tot het literaire netwerk waarvan de geadresseerde deel uitmaakte.25
In 1708 en 1709 publiceert Verwer nog een drietal brieven over taalkunde. Verwer licht daarin onder meer zijn Idea toe en verweert zich tegen de kritiek die
Moonen had op het werk. Na 1709 verschijnen er geen taalkundige publicaties
meer van Verwer. De taalstudie is daarna niet geheel uit zijn gedachten. In 1710
stuurt hij Adriaen Reland een exemplaar van Ten Kates Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke en de Nederduytsche. Hij had Ten Kate immers aangespoord ‘eene BelgicoGothike Lyste op te stellen van de woorden, die met de onze gelykluydig zyn’ (Ten
Kate 1710: 3) en nu stuurt hij zijn Utrechtse correspondent het resultaat, wellicht
op instigatie van Ten Kate zelf.26 Reland stuurt de publicatie van Philogothus vervolgens naar Engeland, naar William Wotton (1666-1727), de bezorger van George
Hickes’ (1642-1715) Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus, opdat die het onder de taalliefhebbers daar verspreidt. 27 En in 1711 wijdt Verwer in zijn laatste publicatie – het juridische Nederlants See-rechten; Avaryen; en Bodemeryen – nog een AfDe Bonth & Dibbets 1995: 115; Noordegraaf 1997: 10.
Vanderheyden (1957: 617, 618) suggereert dat Verwer zich niet als een ‘lidt der Schryveren van
name’ beschouwt, omdat hij zich zag als ‘een liefhebber onder de geleerden.’
26 Ten Kates Gemeenschap werd in 2001 (20022) opnieuw uitgegeven door Igor van de Bilt en Jan
Noordegraaf.
27 Brief van Reland aan Verwer d.d. 15 mei 1710 (UBU 6 F 2916). Cf. Van de Bilt & Noordegraaf
2002: 15.
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scheidt-rede aan het verschil tussen de algemene en de literaire taal. Bovendien is aannemelijk dat Verwer zeker tot eind 1713 regelmatig met Ten Kate van gedachten
wisselde over taal en taalkunde.28 Maar opmerkelijk is toch dat Verwer slechts gedurende een korte periode in zijn leven de taalkundige arena heeft betreden, mogelijk
omdat de taalstudie niet zijn primaire belangstelling had. 29
Van Nederlants See-rechten verschenen uitgebreide herdrukken in 1716, 1730 en
1764. In dit werk onderzoekt Verwer vanuit historisch perspectief de rechtsgeldigheid van een aantal maritieme wetten (Thomas 2001: 350). In de opdracht aan de
Amsterdamse magistraat vermeldt Verwer dat het voorkomen van processen het
voornaamste doel van zijn werk is. Hij weet uiteraard dat in de handel gemakkelijk
conflicten kunnen ontstaan en ‘hij is er kennelijk een voorstander van deze langs
minnelijke wegen op te lossen’ (Hermesdorf 1967: 235). Verwer kiest in dit werk
niet voor een puur juridische behandeling van het zeerecht, maar gaat uit van het
praktische nut voor het handelsleven. Aan rechtsgeleerde theoretische verhandelingen heeft de koopman niet zo veel.

Een deel van Ten Kates Aenleiding tot de Kennisse van het Verhevene Deel der Nederduitsche Sprake is
geschreven in de vorm van veertien dialogen tussen N. en L., die plaatsgevonden zouden hebben tussen 1710 en 1713 (cf. De Bonth & Dibbets 1995: 116 e.v.). Achter die letter L. gaat Ten Kate zelf
schuil, zoveel is wel duidelijk: zijn gesprekspartner N. duidt hem aan als de schrijver van de Gemeenschap (1723 I: 2) en L. bevestigt dat (1723 I: 3; I: 544). Algemeen werd aangenomen, dat met die N.
wordt gedoeld op Verwer, die zijn Idea immers anoniem (‘N,’ nameloos; vgl. Séwel, die Verwer ‘eenen
Naameloozen’ noemt (1708: 150-151) had uitgegeven (cf. Jongeneelen 1992b: 203-206, De Bonth &
Dibbets 1995: 115; Noordegraaf & Van der Wal 2001: 8). Toch is die identificatie niet zo waarschijnlijk. Noordegraaf (2002: 245, n.29) suggereert dat er sprake zou kunnen zijn van epische concentratie
en ook Dibbets (2003: 3, n.6) oppert de mogelijkheid, dat N. voor meer personen staat. Als met N.
Verwer wordt aangeduid, is het immers vreemd dat er nergens verband wordt gelegd tussen N. en de
schrijver van de Idea en dat L ‘ten overstaan van N. een hele uitlegging van ‘De Schrijver van de Idea
Linguae Belgicae’ citeert’, zo merkt Dibbets terecht op. En er zijn meer aanwijzingen die zo’n identificatie problematisch maken. Zo spreekt N. over ‘onze geboorte stad Amsterdam’ (1723 I: 155) en over
‘wij Amstel- en Rijnlanders’ (1723 I: 152; 154.), terwijl Verwer is geboren in Rotterdam (en bijvoorbeeld wel de persoon kan zijn ‘voor wien ik [Ten Kate] die Aenmerkingen [over de Critique Spelkunde]
opstelde’ (1723 I: 153)).
29 Hetzelfde doet zich bij Ten Kate voor. In zijn brief aan Johann Philipp Breyne (1680-1764) van 1
november 1729 schrijft Ten Kate, dat niet het grammaticale werk zijn voorkeur heeft, maar dat zijn
belangstelling het meest uitgaat naar zijn theologische traktaten Ten Kate 1716, 1728). Vgl. Noordegraaf 2007: 98. De theologische achtergrond van opvattingen over taal in de zeventiende en begin van
de achttiende eeuw is wellicht wezenlijk voor een juiste interpretatie van een aantal taalkundige projecten uit die tijd. Vgl. bijv. Lewis 2007: 18.
28

Titelpagina van het traktaat waarmee Verwer zich mengde in de Amsterdamse wijsgerige
discussies van de vroege jaren tachtig van de zeventiende eeuw (UBA: OTM: O80-782)

Hoofdstuk 2: Wetenschapstheoretische opvattingen
In het Momaensicht (1683) en de Inleiding (1698) probeert Verwer onder meer een
antwoord te vinden op de vraag hoe de mens tot kennis van de wereld kan komen.
Enkele van zijn kennistheoretische opmerkingen hierover zijn niet alleen van belang voor zijn filosofische en religieuze opvattingen. Ze hebben een algemeen karakter en zijn daarmee ook relevant voor de taalkunde. Daarom wordt in de volgende paragrafen een aantal aspecten van Verwers epistemologie besproken zoals
die uit zijn eerste twee publicaties naar voren komen. Daarna wordt Verwer wetenschapstheoretisch gepositioneerd.
2.1. ’t Mom aen sic ht de r At he iste ry (1683)
Verwers eerste publicatie is zeker niet onopgemerkt gebleven. In twee bijdragen
wees G.J. Jongeneelen op de invloed die het Momaensicht had op het denken van een
aantal van Verwers tijdgenoten. Volgens Jongeneelen is het waarschijnlijk dat het
werk ertoe geleid heeft dat de bekende Rotterdamse collegiant Johannes Bredenburg (1643-1691) zijn spinozistische opvattingen niet langer verdedigbaar achtte.30
Verwers inzichten zouden bovendien via zijn zoon Pieter in Van Effens Hollandsche
Spectator doorwerken. Voor de meniste gemeenschap was Verwers publicatie van
belang, omdat ze de overgang voorbereidde naar ‘de verlichting die de doopsgezinde gemeenschap geloofsvrede zou brengen in de 18e-eeuw’ (Jongeneelen 1992a: 11).
Verwers opvattingen werden bovendien vrijwel ongewijzigd overgenomen door
Bernard Nieuwentijt in zijn Gronden van zekerheid (1720) en daarmee werkten zijn
inzichten ook nadrukkelijk door in de fysicotheologie die in de achttiende eeuw zo
succesvol zou zijn.31 Ook in de taalkunde lieten Verwers opvattingen volgens Jongeneelen duidelijke sporen na. Zijn epistemologische opvattingen zou hij uitwerken
in de Idea (1707); ze zouden zijn overgenomen door Lambert ten Kate en Balthazar
Huydecoper.32
Het Momaensicht bestaat uit twee boeken, voorafgegaan door een negentien pagina’s tellende inleiding. In de Voorreden zet Verwer uiteen wat hij met zijn verhandeling wil bereiken: aantonen dat het atheïsme op oneigenlijke gronden is gebaseerd.
Atheïstische opvattingen staken de kop op toen religie meer aandacht ging besteden
aan ceremoniële omlijsting dan aan inhoudelijke aspecten van het geloof en sindsdien zijn ze nooit meer weggeweest. Geregeld worden ze door geleerden weer naar
voren gebracht, zoals nu door Baruch de Spinoza. Zij beroepen zich voor hun ontkenning van God op de rede, en dat geldt bovenal voor Spinoza, die zelfs gebruik
maakt van de meetkonstige ordre om zijn lezers te bedriegen (1683: **3v).33
Jongeneelen 1992a; 1996b: 16; vgl. Van Bunge 1990: 211-218, 228 en Vermij 2003: 194.
Vgl. Vermij 1988a. Hieruit mag overigens niet worden afgeleid dat de ‘verlichte beschaving onder
de doopsgezinden’ primair het werk geweest zou zijn van collegiantische lammisten als Verwer en Ten
Kate (Visser 2004: 18).
32 Jongeneelen 1992a: 11; 1996a: 16, 18. Vgl. Vermij 1988a.
33 De wiskundige – of ook wel: meetkundige – methode werd door rationele wetenschappers gezien
als de manier om inzicht te krijgen in de essentie van de dingen. Men verstond hieronder de deductieve manier van redeneren die door Descartes was geïntroduceerd: uit vanzelfsprekende axioma’s moes30
31
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Bij de collegianten in Rotterdam hadden de opvattingen van Spinoza tot grote
verwarring geleid. Het spinozisme werd aanvankelijk met een zekere welwillendheid
ontvangen, maar aan deze houding kwam snel een einde toen men serieus ging nadenken over de religieuze consequenties van Spinoza’s rationalisme. Spinoza paste
de rationele manier van redeneren van Descartes toe op alle terreinen van menselijke kennis, dus ook op de theologie. De uitleg van de Bijbel moest ondergeschikt
zijn aan de rede. Een God die via wonderen of openbaringen invloed uitoefende op
de natuur wees Spinoza dan ook radicaal af. Centraal in zijn wereldbeschouwing
staat de opvatting dat God de immanente oorzaak is van alles en volkomen identiek
is met de allesomvattende natuur. Hij lijkt in niets op de mens en heeft dus ook
geen menselijke hartstochten, wil of verstand. Hij verricht geen wonderen en kan
het best langs de weg van de rede worden gekend. De denkbeelden van Spinoza
stuitten op hevig verzet omdat de filosoof zou willen aantonen dat er geen God
bestond; de term spinozisme werd voor velen een synoniem voor atheïsme.
Een verontrustend aspect van Spinoza’s werk was de methode die hij gebruikte.
Spinoza werd beschouwd als degene die zijn opvattingen more geometrico – op wiskundige wijze – had onderbouwd. In de tweede helft van de zeventiende eeuw was
het vertrouwen in de wiskundige methode groot: in het wiskundig denken kwam de
rede het zuiverst tot haar recht en het werd, ook door Verwer, gezien als een manier om aan alle religieuze en filosofische twisten een eind te maken. De wiskundige
methode leidde tot de waarheid. Dat Spinoza kwam tot zijn als atheïstisch beschouwde opvattingen op basis van uitgerekend deze methode, die juist zou moeten leiden tot ondersteuning van de geloofswaarheden, werd als bedreigend ervaren
voor het christelijke geloof. De implicatie was immers dat religie en rede niet samengingen.
Publiceren over Spinoza was niet zonder risico. Het innemen van een standpunt
kon een stroom van reacties opwekken en aanleiding geven tot twist en scheuring.
Bovendien was er het gevaar van beïnvloeding. Toen Oudaen op de hoogte werd
gesteld van Verwers voornemen om het spinozisme in het Momaensicht te weerleggen, was hij niet helemaal gerust op een goede afloop. In een brief aan Verwer uitte
Oudaen zijn bedenkingen over de onderneming van zijn oud-leerling: hij had zo
zijn twijfels over de invloed die Verwers naspeuringen konden hebben en hij gaf
zijn pupil het advies zich helemaal niet met de opvattingen van de arglistige atheïst
Spinoza in te laten. Met ‘andren die mij nabestaande zijn,’ schreef Oudaen, was eerder al een verschil van mening ontstaan over de houding tegenover Spinoza, en dat
had geleid tot verwijdering en bekoeling van vriendschappelijke betrekkingen.34
ten via heldere redeneringen universeel geldende conclusies worden afgeleid. Spinoza ontwikkelde de
methode tot een systeem van strikte afleiding met behulp van definities, axioma’s, stellingen en bewijzen. Euclides’ Elementen gebruikte hij als model voor zijn redeneertrant. De wiskundige methode werd
populair en het werd mode om van alles en nog wat wiskundig te bewijzen. Ieder was vrij om verklaringen te geven voor verschijnselen door ze te beredeneren vanuit een aannemelijk uitgangspunt. Met
betrekking tot de natuurwetenschappen is in dit verband al in de zeventiende eeuw herhaaldelijk opgemerkt dat de filosofie van Descartes gemakkelijk leidde tot gefantaseer: ‘De filosofie van Descartes
bood een gezelschapsspel waar niemand zich van buitengesloten hoefde te voelen’ (Cohen 2008: 205).
34 Geciteerd uit de brief die Oudaen stuurde aan Verwer, gedagtekend 2 juli 1683 (UBA GL 30). Het
verschil van inzicht ontstond tussen Oudaen enerzijds en zijn jongere vriend Antoni van Dale en
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Verwer nam zich voor de misvatting van het atheïsme voor eens en altijd aan te
tonen. Hij volgde hiervoor de ‘naturelijke Reden’ en wilde laten zien
dat al ’t gene tot noch toe by de Christenen niet alleen, maer selfs by alle gemanierde
Volkeren is gedreven en gehandhaeft van naturelijke Seden, Rechten en suivere
Godsdienst, staet gebouwt op fundamenten, niet die toevallig, oud-ingekropen, of by
loose menschen naer eisch van tijd’ en andere omstandigheden ingevoert sijn, maer
dewelke in de eigentlijke Natuer der Dingen op die, en geen andere wijs, waerlijk en
wesentlijk plaets hebben (1683: ***v).

Hij wilde zijn lezers in zijn betoog niet verwijzen naar een (cartesiaanse) ‘klare en
onderscheidentlijke bevatting’ en zich ook niet verlaten op teksten die over het onderwerp zijn verschenen. Verwer baseerde zich uitsluitend op ‘de beschouwing der
dingen selfs’ (1683: ***v-***2r). Dit soort opmerkingen worden in de zeventiende
eeuw regelmatig gemaakt. Ze zijn een retorisch middel om aan te geven dat de auteur afstand neemt van bestaande filosofische tradities, niet verder bouwt op wat
geleerden voor hem hebben geschreven, maar zich wendt tot de natuurlijke werkelijkheid, tot het Boek der Natuur, waarover aanstonds meer (vgl. Shapin 2005: 89
e.v.).
Het Voorbericht dat aan het eerste boek voorafgaat, sluit daarbij aan. Het is bedoeld ‘Om ’t Verstand te suyveren van voor-oordeelen’ (1683: 1). Aan de overpeinzingen van Descartes en Spinoza over de methode die volgens hen in de wetenschap gevolgd moest worden, hechtte Verwer niet zo veel waarde. Ze waren saai en
langdradig en dienden alleen maar om te laten zien hoe verstandig en voorzichtig
deze filosofen zich vonden. In zijn antwoord op de vraag hoe de mens tot kennis
van de wereld kon komen, ging Verwer zeer doelgericht te werk. Hij begon met zijn
(cartesiaanse) uitgangspunt:
Alle bewys waer mede men yet bevestigt en overhaelt, moet getrokken werden uyt gronden, die by ons
van ouder en meerder klaerheyd zijn dan de te bewijsene saek (1683: 2).

Vervolgens maakte hij een essentieel onderscheid:
De gronden ofte beginselen, waer uyt men de bewijsen haelt, zijn of wesentlijke [in
margine: Entia realia], of onwesentlijke [in margine: Entia rationis] (1683: 2).

De wesentlijke beginselen zijn gebaseerd op realiteiten, op zaken die daadwerkelijk in
de wereld aanwezig zijn en kunnen worden waargenomen; de onwesentlijke beginselen zijn voorondersteld en alleen met ons verstand te bevatten. Redeneringen die
gebouwd zijn op onwesentlijke gronden hebben geen overtuigingskracht.
Daarmee had Verwer de fundamenten gelegd voor een empiristische epistemologie, die hij in het vervolg uitvoerig zou uitwerken. Expliciet nam Verwer hier afstand van de opvatting dat het mogelijk was alleen met het verstand kennis van de
Oudaens leerling Pieter Rabus anderzijds. Cf. Melles 1958: 109, De Vet 1980: 206, Zijlmans 1999: 170.
Vgl. 2.1.
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wereld te verwerven. Kennis was pas zinvol als die gegrond was in de werkelijkheid,
als ze ontleend was aan rechtstreekse zintuiglijke ervaring; de klare en onderscheidentlijke bevatting van Descartes was pas zeker als ze op wesentlijkheyd rustte.
Zinvolle kennis werd in eerste instantie op inductieve wijze verkregen. Iedereen
was in staat die te verwerven ‘soo hy maer sijne aengeborene en ingeschapene werktuigen tot de voorwerpen deses heel-als komt te besigen’ (1683: 22). Met het verstand waarmee de mens was begiftigd, werden uit de waargenomen verschijnselen
eeuwige waarheden afgeleid. De kennis die op deze manier verworven was, mocht
vervolgens deductief worden aangewend: uit de gevonden wetmatigheden konden
van voren (1683: 17) gevolgen worden beredeneerd, maar men mocht nooit uit het
oog verliezen dat de wetmatigheden zelf waren opgespoord door middel van
waarneming, van achteren dus.
Herhaaldelijk deed Verwer een beroep op de vermogens waarover mensen van
nature beschikten. Ze waren niet aangewezen op openbaring of onderwijs om kennis van de wereld te verwerven. Door de wereld met hun zintuigen te observeren
konden zij inductief met behulp van hun verstand komen tot kennis van zichzelf,
de wereld en God.35 Dezelfde opvatting zou Verwer in de Inleiding verwoorden.
Het resultaat van Verwers inspanningen kon Oudaens goedkeuring wegdragen. 36
In het gedicht dat aan het Momaensicht voorafgaat, verwoordt hij hoe Verwer de Helhond heeft vastgelegd, het Gedrocht heeft overwonnen en Spinoza’s ongelijk overtuigend heeft aangetoond.37 Belangrijk was dat Verwer zijn betoog had gebouwd op
dezelfde wiskundige wijze als zijn opponent. Door de juiste redeneertrant aan te
houden liet Verwer more geometrico zien hoe Spinoza de wiskundige methode had
misbruikt om zijn lezers te misleiden. Spinoza’s ongelijk lag dus niet zozeer in de
Euclidische bewijsvorm, maar in het snode gebruik dat hij daarvan maakte.

Ter verduidelijking van zijn opvatting dat de mens door gebruik te maken van zijn natuurlijke
vermogens kon komen tot zinvolle kennis, verwees Verwer naar het twaalfde-eeuwse Leeven van Hai
Ebn Yokdhan, door Johannes Bouwmeester (1630-1680) in 1672, wellicht op instigatie van Spinoza
(Kruk 1985: 7), in het Nederlands vertaald (Verwer 1683: 43-44). In deze roman wordt beschreven
hoe een jongetje, aangespoeld op een onbewoond eiland, opgroeit in volstrekte afzondering en geheel
op eigen kracht komt tot begrip van de hem omringende werkelijkheid en tot kennis van God, zonder
steun van onderwijs of openbaring. Vanuit de kennis die hij op empirisch-inductieve wijze verwerft,
komt de hoofdpersoon, steeds verder redenerend, tot het juiste inzicht. Dat impliceert dat het mogelijk is God uit de waarneembare wereld te leren kennen. In 1698 heeft Verwer deze, op een lange traditie berustende (cf. 2.2.) opvatting expliciet verwoord. Vgl. Staverman 1907.
36 En niet alleen die van Oudaen. In zijn gedicht ter gelegenheid van Verwers huwelijk schreef Antoni Janse (van der Goes, ca. 1626-1699) lovend over het Momaensicht, waaruit kan worden opgemaakt
dat dit werk in Verwers kring zeker werd gewaardeerd. De Verwery, Ter Bruilofte van Adriaan Verwer, en
Hester Pellewyk. Getrouwt binnen Amsterdam, op den 4den van Grasmaand, 1688. By Dirk Boeteman, op de
Cingel. Met dank aan Dr. L.F. van Driel (Middelburg), die mij de tekst van dit gedicht welwillend ter
hand stelde. In de Lyk gedachtenis (1717) schrijft Jan Suderman met bewondering over Verwer, die het
‘huichelend momaengesicht’ van de ‘ongodistery (…) In onbenevelt middachlicht!’ wist te zetten. Vgl.
noot 23.
37 Ook voordat Oudaen het Momaensicht had gelezen, richtte hij zich in een gedicht tot Verwer, om
hem te waarschuwen voor de denkbeelden van Spinoza. Dit gedicht is als bijlage opgenomen in Melles
1958 (191-193).
35
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2.2. Inle idi ng tot de C hrist elyke God s-gelee rt he id (1698)
Ook in zijn geloofsapologie, de Inleiding tot de Christelyke Gods-geleertheid, doet Verwer
uitspraken ‘die een wijdere methodologische relevantie lijken te hebben dan voor
zijn theologisch traktaat alleen’ (Noordegraaf 2002: 239). In zijn bespreking van de
voorrede bij de Inleiding gaat Noordegraaf in op twee daarin aangehaalde Bijbelplaatsen waarmee Verwer zich wetenschapstheoretisch positioneert. De eerste betreft Efeziërs 4: 16, waarnaar Verwer verwijst in het volgende citaat:
Men moet sijn best doen om nopende de Godsgeleertheid een bevatting te verkrijgen by manier van geheele stelling [in margine: Systema], in welke het achterste op
’t voorste sluyt en dat lanx eenen draed; een bevatting waer by men weet afteleyden
(soo als ’t de Apostel uytdrukt) [in margine: Ephes. IV. 16] hoedanig het geheele lichaem
van Christus bequamelijk samengevoegd door alle voegselen der toebrenginge, na de werking van een
ygelijk lid in sijne mate, sijnen waschdom bekome tot sijns selfs opbouwinge: met een woord, men
moet doordringen tot die fondamenten waerop de texten self rusten (1698: *5 r, v).

Om ‘volleeddigen kennis [in margine: Cognitio Systematica]’ (1698: *5r) gaat het
Verwer dus, om de kennis van het geheel; ‘stuxgewijse kennis’ (1683: *5v) wijst hij
af. Met deze opvatting sluit Verwer aan bij de inzichten van Descartes, die meende
dat alles in de natuur te verklaren was door samenhangende natuurwetten, maar hij
doet dat zonder de Franse filosoof te noemen. In plaats daarvan noemt hij kennis
van het geheel nadrukkelijk een ‘Evangelische parel’; voor wie daaarover beschikt, is
duidelijk dat er ‘tusschen de gronden des Godsdiensts en tusschen de besluyten der
gesonde Reden’ geen ‘openbare strijdigheid’ bestaat (1698: *5r).
Het ‘geheele lichaem van Christus’ verwijst traditioneel naar de organische eenheid
van de kerkelijke gemeenschap, maar Noordegraaf wijst erop dat het citaat ook natuurwetenschappelijk-kosmologisch geïnterpreteerd moet worden:
Kort gezegd: geborgd in Christus zit de wereld, de kosmos, als schepping Gods consistent en samenhangend in elkaar (…). En, zou ik eraan toe willen voegen, als onderdeel van Gods schepping zal de taal ook wel de nodige samenhang vertonen. Je
zou dan op Verwers uitspraak over de godgeleerdheid kunnen variëren – en daarmee
extrapoleren: ‘Men moet sijn best doen om nopende de Letterkonst een bevatting te
krijgen by manier van geheele stelling [systema]’ (Noordegraaf 2002: 239-240).

De tweede Bijbelplaats is Romeinen 1: 20, waarnaar Verwer verwijst als hij de vraag
beantwoordt hoe de mens de waarheid in de godsdienst kan achterhalen. Verwers
antwoord is ‘dat die waerheden, welke den grondslag leggen vanden Godsdienst
(…) sulke [sijn] die (na ’s Apostels eigen woorden [in margine: Rom. I.20] vande
scheppinge der weereld aen uyt de geschapene dingen verstaen en doorsien werden: dat is, die door
de gesonde Reden t’allen tijde gantsch bekrachtigt sijn geweest’ (1698: *[6]). Uit de
schepping, uit de waarneembare werkelijkheid dus, kun je met het verstand godsdienstige waarheden afleiden. De Schepper is te kennen uit de schepping, kennis
van de natuur leidt tot kennis van God. In het derde hoofdstuk gaat Verwer vervolgens uitvoerig in op de manier waarop de mens tot kennis kan komen en ook hier
benadrukt hij dat in de waarneembare werkelijkheid de hand van God te zien is. Uit
het bestuderen van ‘den dagelijxen loop en schikking der sienlijke dingen’ (1698: 12;
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mijn cursivering, IvdB) zal het bestaan van God overduidelijk blijken. Veel verschijnselen zijn namelijk niet puur mechanisch te verklaren. Om zijn beweringen te
ondersteunen geeft Verwer een aardig voorbeeld:
Dat, namelijk de draeyingen der Sonne, Mane en verdere Planeten geschieden niet in
een Rond, maer in een Ovael of langwerping rond. (hier in komen de voornaamste
Sterrekundigen nu volkomen over een: Johannes Kepler [in margine: Comment. De
Stella Maris], Ismaël Bullialdis [in margine: Philolaus.], Joan Dominico Cassini [in
margine: Oznamdictionaire p. 436, n.9], Christiaen Huigens van Zuilichem [in margine : Pesanteur. pag. 161], Johannes Flamsteed, Isaac Newton) nu en is’er immers
geen middel nocht voege by den mensch te bedenken dat een Ovaelsche draeying
ergens in kan uitgevoerd worden en geaende gehouden werden zonder tusschenkomste van een bestierder die buiten dezelve dingen bestaet. En wil yemand de waerheid van de Ovaelsche draeyingen breeder weten hy herkauwe maer rijpelijk den
voornaemsten inhoud van ’t Latijnsche boek des gemelten Isaak Newton, geheten
wiskunstige gronden der Natuerkennisse (1698: 13).

De hemellichamen beschrijven elliptische banen en dat kan alleen verklaard worden
door rechtstreeks ingrijpen van God, dat had Newton overtuigend aangetoond.
Volgens Newtons berekeningen zou het zonnestelsel na verloop van tijd in elkaar
klappen, wat God door periodiek ingrijpen voorkwam (Shapin 2005: 187). Het
werk van Newton had grote indruk gemaakt op Verwer. In 1703 schrijft hij aan
David Gregory dat hij elk vrij uur besteedt aan het bestuderen van Newtons werk
en dat hij met de dag meer versteld staat van diens wonderlijke geest.38
De geschiedenis van de opvatting dat God uit de natuur te kennen is, is lang en
gecompliceerd. Van oudsher dachten filosofen na over de aard van de natuur in
relatie tot hogere machten en de gedachte dat de onzichtbare God gekend kon
worden uit zijn zichtbare werken was al aanwezig in de stoïsche, platonische en
joodse traditie (Van Kooten 2006). En ook in het christendom werd de natuur vanaf het allereerste begin beschouwd als het boek waarin de mens Gods grootheid
kon ‘lezen’. In de door Verwer aangehaalde brief aan de Romeinen bijvoorbeeld,
zegt Paulus dat de mens Gods bestaan met behulp van zijn verstand uit de natuur
kan afleiden.
In de zeventiende eeuw werd in de Republiek de overtuiging dat God zich
openbaarde in de natuur in zeer brede kring geaccepteerd (Jorink 2006: 32 e.v.).
Theologen, humanisten, natuurkundigen en natuurfilosofen van uiteenlopende signatuur beschouwden de schepping als het boek van Gods almacht; de gereform
eerde orthodoxie had de opvatting dat ‘Het Boeck der Natuere’, na en naast de Bijbel, gezien moest worden als de tweede bron waaruit God kon worden gekend, in
1561 zelfs gecodificeerd in de Belydenisse des gheloofs (Jorink 2006).
‘Ego horam subsecivam libro Newton impendo; nam familiarem eum mihi feci praecipua ex parte,
quoad ea nempe, quae viam aperire debent ad necessarium ejus intellectum: et mirabile viri illius ingenio obstupesco indies’ (Rigaud 1965: 250). Uit dezelfde brief is op te maken dat Verwer zich met
een aantal medeliefhebbers bezighield met wiskundige uitwerkingen van astronomische observaties.
Of Verwer zelf ook astronomische observaties verrichtte is niet bekend, maar zeker is wel dat hij verkeerde in kringen waarin de astronomie ook praktisch werd beoefend (vgl. de brief van Verwer aan
Reinier Leers, d.d. 11 oktober 1697, UBA Bl 87).
38
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Titelpagina van de geloofsapologie waarin Verwer zich wetenschapstheoretisch positioneerde (UBA: OTM: OK 65-1286)

Rond 1650 werd de interpretatie van de natuur als boek van God meer en meer
problematisch. Filologen die het Boek der Natuur bestudeerden aan de hand van de
Bijbel en klassieke teksten, brachten door een groeiende filologische expertise
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steeds meer tegenstrijdigheden en anomalieën aan het licht. Natuurfilosofen stelden
hypothesen op over de causale structuur van de natuurverschijnselen, maar toen
natuurkundigen meer en meer de fysische verschijnselen zelf gingen bestuderen en
daarbij de nadruk legden op observeren en meten stonden ook die ter discussie.
Descartes had met zijn mechanistische visie de natuur in zijn Principia philosophiae
(1644) ontdaan van haar semiotisch karakter en door zijn enorme invloed functioneerde het cartesianisme als ‘een breekpunt in de verhouding tussen ‘geloof’ en ‘natuurwetenschap’, tussen rede en openbaring’ (Jorink 2006: 29). De kring rond Spinoza zorgde voor een verdergaande polarisering door radicalisering van het cartesiaanse gedachtegoed. Maar hoewel de opvattingen van Descartes en Spinoza grote
beroering veroorzaakten in verschillende kringen in de Republiek – ook het werk
van Verwer getuigt daarvan – is het niet uitsluitend door rationalistische filosofieën
dat het natuurbeeld in de tweede helft van de zeventiende eeuw veranderde. Onder
en naast het cartesianisme en het spinozisme zorgden Bijbelkritiek en empirische
tendensen in de natuurwetenschappen voor een spanningsveld tussen geloof en
rede. Van een conflict tussen natuurwetenschap en religie was overigens geen sprake (Shapin 2005: 168). Niet de vraag óf de natuur het werk van God was stond centraal, maar de vraag hoe de tekst van de natuur moest worden gelezen. Door het
Boek der Natuur op de juiste wijze te lezen, door de juiste wetenschappelijke methode dus, kon de natuurfilosoof, onafhankelijk van de theoloog, bijdragen aan het
formuleren van de religieuze waarheid. Die juiste methode was rond 1700 de
proefondervindelijke natuurkunde in de trant van Newton. In de mechanistische
voorstelling van de natuur lag immers het bewijs van het bestaan van God opgesloten – aan de natuur lag een intelligent plan ten grondslag – en door de natuur met
behulp van experimenten tot in detail te bestuderen en in mathematische termen te
beschrijven kon het verbluffende ontwerp in Gods schepping worden gedemonstreerd. Zo kon in de fysico-theologie van de achttiende eeuw de fysica worden ingezet als theologisch instrument: door de orde in de schepping te laten zien kon
men de voorzienigheid Gods weer zichtbaar maken en de kloof dichten tussen geloof en rede (Jorink 2006: 42-43, 112-113).
Verwer wijst het cartesiaanse en spinozistische rationalisme af, en hij beroept
zich daarvoor op de Bijbel. De cartesiaanse opvatting dat tussen alle natuurverschijnselen een logisch en begrijpelijk verband bestond was al in de Bijbel te vinden,
en was dus niet nieuw. Wel nieuw was de rationalistisch-wiskundige methode om
dat verband te achterhalen, maar daarmee begaven Descartes en Spinoza zich op
een dwaalspoor. De enig juiste, op zintuiglijke waarneming gebaseerde methode om
de schepping te bestuderen was volgens Verwer in de Bijbel te vinden. Het verbluffende van Newton was dat hij dat nu ook had aangetoond door gebruik te maken
van dezelfde wiskunde waarop beide rationalisten hun methode hadden gebaseerd.
2.3. Verwer over wetenschap: een plaatsbepaling
De kennis die Verwer nastreeft, is de kennis van het geheel, van de systematiek achter de verschijnselen. Die kennis moet empirisch worden gefundeerd, dat benadrukt
hij keer op keer. Kennis is alleen zinvol als die gebaseerd is op de werkelijkheid. De
wiskundige methode heeft zeer zeker haar nut, maar de resultaten ervan moeten
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steeds getoetst worden aan de ‘pal-staende muer der ondervinding’ (1683: 10), aan
de werkelijkheid die de mens de ‘allergrootste sekerheden’ verschaft (1683: 5). Vanuit deze opvatting komt Verwer tot een inductieve benadering van wetenschap:
wetmatigheden kunnen alleen a posteriori uit hun gevolgen worden afgeleid (cf. 1683:
17). Maar ook voor een deductieve werkwijze blijft ruimte: uit de wetmatigheden
die uit waarneming zijn afgeleid, kunnen gevolgen a priori worden beredeneerd.
In zijn poging Spinoza te weerleggen vervangt Verwer de cartesiaanse grondslag
van diens filosofie door een empirische, overigens zonder dat hij daarbij alle onderdelen van het spinozisme verwerpt.39 Net als Spinoza is hij van mening dat zowel
de fysica als de metafysica wiskundig benaderd moet worden, maar hij wil niet alleen deductief te werk gaan, zoals Descartes en Spinoza volgens hem deden, maar
ook en vooral empirisch-inductief. Met dit inzicht sluit hij aan bij de opvattingen
van Hobbes en Newton. Thomas Hobbes (1588-1679) wil zich niet baseren op de
klare en duidelijke beginselen van Descartes, maar op zintuiglijke waarneming. Uit
de verschijnselen moet inductief een eerste stelling worden afgeleid. Op basis daarvan wordt een hypothese opgesteld, waaronder Hobbes verstaat dat hij rationeel
afleidt welke oorzaak en welke gevolgen de verschijnselen zouden kunnen hebben.
Die hypothese moet vervolgens empirisch worden getoetst: elke afleiding die met
de werkelijkheid overeenkomt is een bewijs van de juistheid, elke andere is een bewijs ertegen. Op basis van de resultaten kun je de hypothese vervolgens aanvaarden, verwerpen of er een nieuwe voor in de plaats stellen. Deductie speelt dus een
belangrijke rol in de epistemologie van Hobbes, maar het empirische uitgangspunt
is cruciaal: de oorsprong van al onze gedachten ligt in de zintuiglijke waarneming,
zonder ervaring is de geest leeg.
Het meest gegrepen was Verwer door de ideeën van Newton en de Schotse
newtonianen. Ook Newton propageerde een stevige empirische fundering van wetenschap: uit nauwkeurige waarnemingen moeten op inductieve wijze algemene
wetten worden afgeleid, waaruit vervolgens zoveel mogelijk andere verschijnselen
gededuceerd worden. Wezenlijke elementen in de methode van Newton zijn de
steeds doorgaande opeenvolging van deducties en empirische verificaties en de wiskundige uitwerking van de resultaten. Door nieuwe waarnemingen moeten de conclusies vervolgens worden bevestigd en uit die waarnemingen kunnen mogelijk
weer nieuwe conclusies getrokken worden, die op hun beurt empirisch moeten
worden bevestigd, en zo verder, ‘totdat men bij de algemene eigenschappen van de
dingen uitkomt’ (De Pater 1988: 49). Anders dan Hobbes hechtte Newton belang
aan experimenteel onderzoek. Door het deductief-wiskundige aspect van zijn methode konden resultaten exact worden geformuleerd en was het mogelijk de uitkomsten van experimenten nauwkeurig te voorspellen.
Newton dankte zijn roem vooral aan zijn theorie van de zwaartekracht. Langs
wiskundige weg leidde hij uit de verschijnselen wetten af, waaraan zowel aardse als
Verwer voelde zich wellicht meer aangetrokken tot de denkbeelden van Spinoza dan de titel van
zijn traktaat uit 1683 zou doen vermoeden. De opvattingen van Spinoza over het Al (God) verwerpt
hij zonder meer, maar een aantal stellingen over de mens die in principe niet atheïstisch zijn, neemt hij
(gedeeltelijk) over (cf. Jongeneelen 1992a, 1996b). Verwer heeft overigens Spinoza niet overal juist
geïnterpreteerd (Klijnsmit 1991: 16 e.v.).
39
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hemelse bewegingen gehoorzaamden. Al snel werd de door Newton ontdekte wetmatigheid ook gezien als bewijs van Gods bemoeienis met de wereld: van tijd tot
tijd moest God ingrijpen om Zijn schepping in goede banen te houden. Door de
schepping te bestuderen kon men daarom God leren kennen en in de loop van de
achttiende eeuw werd de natuurwetenschap gezien als het middel bij uitstek daartoe.
Verwer behoorde bij degenen ‘die enerzijds zeer geïnteresseerd waren in de moderne wetenschap, maar zich anderzijds ongemakkelijk voelden over de religieuze
consequenties daarvan’ en voor wie de ideeën van Newton als geroepen kwamen
(Vermij 1999: 115). De opvattingen van Newton pasten in zijn wereldbeeld, eerder
dan dat ze dat wereldbeeld vormden. Door het optreden van Newton wordt Verwer bevestigd in de religieuze fundering van zijn kennistheoretische opvattingen.
De wiskundige methode van Spinoza kon hij vervangen door de superieure wiskundige methode van Newton. Wetenschapstheoretisch kan Verwer beschouwd
worden als een vroege vertegenwoordiger van de fysico-theologie van de achttiende
eeuw, de theologie die zich baseert op natuurwetenschappelijke gegevens, en de
natuurwetenschap die bedreven wordt met nadrukkelijk theologische preoccupaties
(cf. Bots 1972: 2).

Hoofdstuk 3: Taalkundige opvattingen
3.1. Publicaties40
Adriaen Verwer heeft zijn taalkundige ideeën zoals gezegd het eerst verwoord in
zijn Linguae Belgicae Idea Grammatica, Poetica, Rhetorica, in 1707 uitgegeven bij Franciscus Halma (1653-1722), uitgever te Amsterdam.
De Idea moet gezien worden als een reactie op de Nederduitsche Spraekkunst die de
Deventer predikant Arnold Moonen zo’n anderhalf jaar daarvoor had gepubliceerd.
Op een aantal punten heeft Verwer fundamentele kritiek op het werk van Moonen.
Hij schrijft de Idea in het Latijn, omdat hij van mening is dat zijn opvattingen eerst
moeten worden getoetst aan het oordeel van taalgeleerden en taalfilosofen, voordat
geïnteresseerde, praktisch ingestelde taalgebruikers er kennis van nemen. Om een
onbevooroordeeld oordeel te waarborgen geeft hij zijn werk uit onder het pseudoniem Anonymus Batavus.
Zijn taalkundige inzichten heeft Verwer vervolgens uitvoerig toegelicht en aangevuld in een drietal brieven, opnieuw anoniem. De eerste verscheen in De Boekzaal
der geleerde Weereldt van May en Juny 1708: Brief, door den ongenoemden Schryver der Idea, of
Schetse der Nederduitsche Spraekkunst, aen den Heere David van Hoogstraten. Een paar
maanden later volgde in De Boekzaal van September en October 1708 een tweede brief
aan Van Hoogstraten: Brief, door den ongenoemden Schryver der Idea Grammatica &c. ofte
Schetse der Nederduitsche Taelkunst aen den Heere David van Hoogstraten over de echte Nederduitsche Vocaelspellinge. Beide brieven worden gevolgd door een Naschrift waarin Verwer zich uitlaat over de taalkundige inzichten van Willem Séwel. In 1709 verschijnt
‘t’Utregt, By Willem Broedelet, Boekverkoper op de Maertens Dam’ Verwers derde
brief: Brief aen den Heere Adriaen Reland, Professor in de Oostersche Talen in de Academie tot
Utregt, vanden Schryver der Linguae Belgicae Idea Grammatica; &c. tot rekenschap vande
Aenmerkingen vanden Heer Arnold Moonen op dezelve Idea; en van ’t richtig Nederduitsch, zoo
als door onze Hooge Overheidt gebruikt is in Hare nieuwe overzetting des Bybels. In deze uitvoerige brief, 52 pagina’s, reageert Verwer op de brief die Arnold Moonen in 1708
schreef over de Idea en die gepubliceerd zou worden in de tweede druk van Van
Hoogstratens Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden (1710/1711).
Verwer hechtte er kennelijk zo aan zijn verweer te publiceren, dat hij besloot tot
een aparte uitgave nu zijn antwoord blijkbaar niet meer in diezelfde tweede druk
kon worden opgenomen. Hiermee ontstond de merkwaardige situatie dat de reactie
van Verwer al in druk was verschenen vóór de brief waarop hij reageerde. In de
derde en vierde druk van Van Hoogstratens geslachtslijst (1723, 1733) is de brief
aan Reland wel opgenomen achter Moonens brief.
Tot slot heeft Verwer een aantal taalkundige opmerkingen gepubliceerd in Nederlants See-Rechten, Avaryen en Bodemeryen (1711), waarin ook de Verhandelinge nopende
het Recht der Hollantsche Bodemeryen is opgenomen. In zijn Afscheidt-Rede (1711: 178182), een nawoord op de voorgaande verhandelingen, herhaalt Verwer, nu niet langer anoniem, enkele van zijn taalkundige uitgangspunten.
40

Voor een uitgebreider bespreking van Verwers taalkundige geschriften: Van de Bilt 2005.

50

DEEL I: ADRIAEN VERWER

3.2. Uitgangspunten
Welbeschouwd zijn er drie centrale principes die Verwers taalkundige epistemologie
bepalen. De eerste twee vloeien voort uit zijn wetenschapstheoretische opvattingen,
de derde laat het sociale belang zien dat Verwer de taal toedichtte.
In de eerste plaats is er het uitgangspunt dat de taal een systeem is en dat het
taalgebruik oorspronkelijk de regelmaat van dat systeem uitdrukte. De taalstudie
moet zich richten op het opsporen van het taalsysteem. Het tweede grondbeginsel
is de empirische grondslag. De taalonderzoeker moet de oorspronkelijke regelmaat
van de taal zien te achterhalen en dat kan alleen door die op te delven uit de taalfeiten, uit de woordvormen zoals die in geschreven bronnen en ook in gesproken taal
zijn overgeleverd. In geen geval mag de onderzoeker zelf regelmatigheden aanbrengen. En in de derde plaats is er de opvatting dat de taal door mensen is geconstrueerd, en door mensen moet worden beheerd: de sociaal-culturele oriëntatie. In de
volgende paragrafen worden de drie grondthema’s in Verwers werk besproken.
3.2.1. De taal als systeem
De opvatting dat de taal in oorsprong volmaakt regelmatig was, kent een lange traditie (Seuren 1998: 23-27). Al in de klassieke oudheid zagen grammatici de analogie
of regelmaat als mogelijkheid om tot een grammatica te komen.41 Bekend in dit verband zijn bijvoorbeeld Marcus Terentius Varro (115-27 v. C.) en Marcus Fabius
Quintilianus (35-96). Het klassieke analogiebegrip zou door renaissancefilologen als
Julius Caesar Scaliger (1484-1558) en Franciscus Sanctius (1523-1600) worden herontdekt en uitgewerkt.42
Taal en rede
Verwer heeft de regelmaat in taal op diverse plaatsen in zijn werk gemotiveerd. In
de Schepping, de natuur, is regelmaat het allesomvattende principe en dat is ook zo
in de taal. De taal is weliswaar, anders dan de natuur, door de mens gemaakt en niet
door God gegeven, maar desondanks is ze in oorsprong volstrekt regelmatig. 43 De
mens is immers door God begiftigd met natuurlijke rede en met behulp daarvan
heeft hij zijn taal geconstrueerd. Die wordt daarom gekenmerkt door regelmaat. Via
de rede uit zich namelijk de analogia innata, het goddelijke principe van de regelmaat
dat de mens bij zijn geboorte van God krijgt, het principe dat verklaart waardoor
kinderen nog geen weet hebben van onregelmatigheid voordat ze met het anomale
gebruik in aanraking komen.44
Onze oudste voorouders, die noch lezen noch schryven konden, wisten door hunne eenvoudigheid van geene onregelmatigheid: op die zelfde wyze als onze kleene
kinderen er heden ten dage nog niet van weten (1707b: 38).45
Vgl. Verburg 1952: 19, Ruijsendaal 1991: 38 e.v., 67 e.v., Haßler 2005: 156, Luhrman 2006: 46-55.
Christmann 1980: 520; Breva-Claramonte 1983.
43 De oorsprong van de taal was een geliefd thema van taalfilosofen in de zeventiende en achttiende
eeuw. Een overzicht van de verschillende opvattingen bieden Neis 2003: 40-68 en Borst 1957-1963.
44 Verwer 1683: 18, 1707b: 38; vgl. Dam 1935: 142.
45 ‘Priscis nostris majoribus ea erat simplicitas, dum legendi scribendique erant rudes, ut nescirent
anomalias: pari modo ut nec hodiè pueruli nostri’ (1707a: 38).
41
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Aanvankelijk was de taal, behalve volmaakt regelmatig, ook nog zeer eenvoudig.46
Dat komt omdat het geven van namen in eerste instantie beperkt kon blijven tot
het benoemen van particuliere zaken en eigenschappen; pas nadat ‘men ook Konsten en Wetenschappen des verstands in de Talen heeft begonnen te verhandelen’
(1683: 19) behoefde de taal uitbreiding. De particularia werden gerangschikt in soorten, die vervolgens weer in universelere soorten of geslachten, en zo verder. Onze
voorouders benoemden dus bijvoorbeeld een baars en een snoek, rangschikten die
onder de vissen, die weer onder de dieren, die weer onder de wezens of schepsels. Het
onderscheiden en rangschikken van de zaken en eigenschappen die door de woorden worden aangeduid, gebeurde met de natuurlijke rede en met diezelfde rede
konden ook gevolgen en kenmerken van de door de woorden voorgestelde zaken
worden afgeleid en geordend.
Met behulp van de rede moest de taal daarom ook kunnen worden gereconstrueerd en moesten de oorspronkelijke woorden kunnen worden achterhaald. De oorspronkelijke woordvorm was voor Verwer van cruciaal belang, en dat was niet in de
eerste plaats omdat die hem inzicht zou verschaffen in het wezen der dingen en de
essentie van het bestaan, hoewel die notie ook weer niet helemaal afwezig is. Verwer verwoordde een standpunt dat in de zeventiende en achttiende eeuw steeds
meer terrein won, een standpunt dat al in de klassieke Oudheid bekend was en ook
door Quintilianus was ingenomen: het taalteken is arbitrair, woorden zijn als munten met een conventioneel geaccepteerde waarde en er is geen natuurlijke relatie
tussen het woord en het object dat erdoor wordt betekend.47 Verwer gaat niet uit
van een min of meer adamische taal, de door God geïnspireerde natuurlijke taal die
Adam sprak toen hij de dieren hun naam gaf en de eigenschappen van de schepselen met zijn zuivere, nog niet door de zondeval bedorven kennis van de natuur in
woorden vastlegde. Woorden vloeien niet voort uit de aard van de dingen, zijn niet
intrinsiek ‘waar’ en taalonderzoek kan in zijn optiek dan ook nooit natuuronderzoek
vervangen (1683: 19). Maar tegelijkertijd is er wel degelijk toch ook de notie dat
kennis van de taal leidt tot kennis van de wereld. De betekenis van woorden is dan
wel gebaseerd op conventie, maar de relatie tussen vorm en betekenis is daarom
nog niet volkomen willekeurig: onze voorouders, eerste naamgevers, hebben eigenschappen van de aangeduide zaken proberen vast te leggen in de woorden. 48
De opvatting dat de taal in oorsprong zeer eenvoudig is, deelt Verwer met taalkundigen als Albert
Schultens, Tiberius Hemsterhuis en Lambert ten Kate (1723 II: 7).
47 Verwer 1708b: 367; Seuren 1998: 24; Noordegraaf 2003a: 318-319.
48 De genese van taal is een overbekend onderwerp in de zeventiende eeuw. Filosofen als Francis
Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza en Locke en taalkundigen als de auteurs van de Grammaire generale
et raisonnée (1660) en de Italiaansche Spraakkonst (1672) hebben opvattingen geformuleerd over het arbitraire taalteken, het onderscheid tussen simple en complex ideas of de aard van bysondere saken (Verwer
1683: 19).
De thema’s die Verwer aansnijdt zijn topoi in het zeventiende-eeuwse discours. Er zijn niet genoeg woorden om alle particularia te onderscheiden – er zijn meer zaken dan woorden constateert
Verwer in zijn Idea (1707b: 3) – maar mensen zijn in staat particuliere zaken door middel van steeds
verdergaande abstrahering onder te brengen in soorten (vgl. bijvoorbeeld Hobbes 1651: IV (1958: 3745); Verwer 1683: 19; Locke 1690: III iii 1-5 (2004: 367-368); Harris & Taylor 1989: 115). Soortnamen
en verzamelnamen zijn uitdrukkingen van de menselijke rede, van het menselijke vermogen tot classificatie en abstractie. Ze verwijzen niet naar zelfstandigheden die in de werkelijkheid aanwezig zijn. Ze
46
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De dingen gaan vooraf aan de woorden. Om een gepast woord te kunnen kiezen, moesten de naamgevers in aanraking zijn gekomen met de te benoemen zaak.
Het woord dat gekozen werd drukte de orde in de natuur uit en verschafte hun
eene erinnerende bevatting der uytgedrukte saken (1683: 20).

De woorden zijn dus niet rechtstreeks door God aan de mens gegeven, maar door
‘instellers der Talen’ (1683: 20) gekozen op basis van hun ervaring. Met behulp van
de rede maakten zij zich een mentale voorstelling van de dingen en drukten die uit
in woorden. Die woorden lieten de orde zien die in de natuur heerste en herinnerden de naamgevers aan de eigenschappen van de benoemde zaken, eigenschappen
die ze kenden en hadden ervaren.49 Latere taalgebruikers hoeven niet altijd direct in
aanraking te komen met de dingen zelf om er eigenschappen van te leren kennen.
Ze kunnen die voor een deel ook afleiden uit het woord en mede daarom is het belangrijk dat het zicht op de oorspronkelijke vormen en de oorspronkelijke regelmaat niet versluierd raakt. Kennis van woorden is bovendien heel belangrijk, omdat
er gemakkelijk verwarring kan ontstaan over de betekenis en over eigenschappen
van de zaken die door woorden worden aangeduid. 50 Daarbij komt nog, dat het gegeven dus ook geen inzicht in de essentie van de zaken die door woorden betekend worden, maar in
de manier waarop de mens met gebruikmaking van zijn rede abstraheert en ordent (bijv. Hobbes 1651:
IV (1958: 41); Locke 1690: III vi 34-35, vi 46-48 (2004: 411-412, 417- 419)).
De opvatting dat taal een cultureel product is en het inzicht dat elke taal particularia en universalia
bezit, winnen vanaf de zestiende eeuw aan invloed en staan in een traditie die ver voor Verwer begint
(Peeters 1990: 143: Seuren 1998: 23-24) en aansluit bij de traditioneel christelijke opvatting: het taalteken is arbitrair als gevolg van de spraakverwarring (Van Dijk 2001: 72). In hoeverre Verwer in zijn
taalopvattingen is beïnvloed door filosofen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, is in deze
studie buiten beschouwing gebleven. Invloed van Hobbes’ ideeën over taal (en de gemeenschap: cf.
noot 66) is waarschijnlijk. Verwer kende Hobbes’ werk (Verwer 1683: 6, 9). De overeenkomsten tussen de taalopvattingen van Verwer en Locke verdienen nadere studie. Het is niet bekend of Verwer
Locke heeft ontmoet of diens opvattingen kende, maar zowel het een als het ander is niet uitgesloten:
ze hadden in Jean Le Clerc een gemeenschappelijke vriend en Locke had in de tijd dat hij in Nederland was (1682-1689) frequent contact met Le Clerc (vgl. ook 1.2.). Maar dat was pas na 1684, het jaar
dat Le Clerc zich in Amsterdam vestigde. Of Locke Verwers werk kende, is niet bekend. Verwers
zoon Pieter speelde een rol in de verspreiding van Lockes opvattingen over opvoeding en onderwijs.
In 1733 bezorgde hij een vertaling van Lockes Some Thoughts Concerning Education, die hij inleidde en
voorzag van commentaar. Vgl. Mijnhardt 1988: 50 e.v.; Los 1999.
49 Etymologisch onderzoek behelst bij Verwer dus niet alleen het morfologisch en fonetisch reconstrueren van woorden, maar is uiteindelijk – net als voor Locke – toch ook een vorm van ‘ontological
semantics’ (Formigari 2004: 43): woorden geven inzicht in de eigenschappen van particuliere zaken, in
de ordening die in de wereld is en die onze voorouders hebben waargenomen en in de werking van de
rede. Hetzelfde geldt voor Ten Kate (cf. 4.4.1.). Vgl. Hüllen 1999: 372 e.v.; Gardt 1999: 94 e.v.
50 In de zeventiende eeuw waren het (cartesiaanse) wantrouwen ten aanzien van taal, de relatie tussen
woord en betekenis en het probleem van de onvolkomenheid van woorden onderwerpen die de aandacht hadden van filosofen. Voor toonaangevende denkers als Bacon, Hobbes, Spinoza, Locke en
Leibniz waren het belangrijke thema’s (Aarsleff 1982: 43; Land 1986: 5-77; Formigari 2004: 110). Bekend zijn de inspanningen om te komen tot een perfecte taal, onder anderen van Newton (Elliott
1957). Vgl. Robins 1997: 130 e.v.; Maat 2004, Lewis 2007, Subbiondo 2008. Ook in bredere kring
werden de onderwerpen bediscussieerd. Vermeldenswaard zijn de inzichten die Pieter Balling, vriend
en leerling van Spinoza, formuleerde. De opvattingen die hij verwoordde in de eerste paragrafen van
Het licht op den kandelaar (1662), komen in grote lijnen overeen met die van Verwer. ‘De zaken zijn niet
om de woorden; maar de woorden om de zaken,’ begint Balling en de woorden kunnen het best geko-
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vaar van misleiding niet denkbeeldig is: door versluierend taalgebruik kunnen
kwaadwillenden hun verderfelijke ideeën verspreiden in de nietsvermoedende samenleving (1683: ***2).51 Vooral door het rijmverlof, de poëtische vrijheden die
dichters zich veroorloven, loopt de taal gevaar. De volgende passage is wat dat betreft veelzeggend:
De ondergang en dood van de Grieksche tale is voorhenen aan geen andere ziekte
dan ’t boze rymverlof toe te schryven geweest: daardoor ontschoten de kenmerken
aan t geheugen der inwoonderen: en eindelyk verloren zy alle regels en regelmate en
met die hun gantsche tale, in wiens plaats die barbaarsheid kwam, welke nog in den
Archipel in gebruik is (1707b: 57).52

Verwer staat op het standpunt dat de taal door de met rede begiftigde mens is gemaakt, waarbij de notie van de kennis van de wereld die in de woorden ligt opgesloten, weliswaar weinig aandacht krijgt, maar desondanks, zoals hiervoor aangestipt,
niet helemaal afwezig is. Deze opvatting is al verdedigd door Socrates in Plato’s
Cratylus: ‘de eerste die een naam gebruikt, heeft weet van de aard van de genoemde
zaak, de volgende werkt in feite al met conventie’ (Ruijsendaal 1991: 9- 10).
De belangrijkste reden voor Verwer om de oorspronkelijke taalvorm te achterhalen is de regelmaat. De regelmaat in de taal drukt de orde in de schepping uit, de
harmonie in de natuur (vgl. Gardt 1999: 100). Volgens de analogisten in de klassieke oudheid was taal een op conventie gebaseerd systeem, dat precies om die reden
verbeterd kon worden, regelmatig gemaakt kon worden. Anomalisten beschouwden
taal als een empirisch te benaderen geheel, als een voortbrengsel van de natuur, met
alle onregelmatigheden die daarbij hoorden. Maar voor Verwer kenmerkt de natuur
zich juist door regelmaat. Orde, analogia is het allesoverheersende principe dat aan
de schepping ten grondslag ligt, dat in de natuur heerst en dat ook in de mens
werkzaam is, dat het handelen van de mens bepaalt en stuurt, een gedachte die bijvoorbeeld ook bij Scaliger en Sanctius te vinden is (Breva-Claramonte 1983: 63).
God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld en in zijn taal kan de mens God
na-denken. Taal is het kenmerk waardoor de mens zich onderscheidt van het dier,
het kenmerk dat de mens tot mens maakt. Door de regelmaat in de taal te begrijpen,
kan hij God leren kennen en daarom moet de taalonderzoeker, de logotheoloog, die
regelmaat laten zien, uiteraard door haar uit de verschijnselen af te leiden, niet door
haar aan de verschijnselen op te leggen. Als de onderzoeker namelijk zijn eigen regelmaat aanbrengt, raakt de Goddelijke orde verduisterd.

zen worden door degenen die zelf met de zaken in aanraking zijn gekomen. Door het veranderen en
verschuiven van betekenissen ontstaat verwarring. Over de woorden die in zijn tijd in gebruik zijn,
merkt hij op dat ‘de onvolmaaktheit derzelver (…) zoo groot [is]; dat indien iemandt die zodanigh/ als
die nu in ’t gebruik zijn/ gemaakt hadd’ / men zoud’ moeten geloven/ dat hy of zeer weinich/ of
geen kennisse van de zaken/ die daar door beteikent willen worden/ gehadt hadde’ (Klever 1988: 66).
51 Vgl. Israel 2001: 309.
52 ‘Graecae quondam linguae occasus & mors nulli alii morbo imputanda nisi improbo metaplasino:
inde elapsae ex incolarum memoriâ characteristicae, ac tandem amissa prorsus norma omnis & analogia, & cum his (ut necessariò consequitur) ipsa lingua; irrepsitque ea, quae nunc in Archipelago viget,
Barbaries’ (1707a: 57).
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Analogie en anomalie
In Verwers tijd werd meer en meer de nadruk gelegd op de regelmaat in plaats van
op de anomalie. Analogie stond volop in de belangstelling. Belangrijke stimulansen
gingen daarbij uit van renaissancegrammatici als Scaliger en Sanctius (BrevaClaramonte 1983) en ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. Daarin kwam de
aandacht te liggen op de orde, de regelmaat en de structuur die overal in de natuur
te vinden was en daarin werd analogie als methodisch principe aangewend. Op basis van analogie kon men op een niet-mathematische manier toch het rationalistische ideaal van zekerheid benaderen. Als een wetmatigheid was opgespoord kon op
grond van analogie worden aangenomen dat die ook gold in vergelijkbare gevallen.
Analogie veronderstelt dus regelmaat: gelijksoortige gevallen hebben gelijksoortige
oorzaken. God had in Zijn goedheid en wijsheid een harmonieuze wetmatigheid in
de natuur aangebracht, en die maakte analogieredeneringen mogelijk. Die harmonieuze wetmatigheid kon mathematisch worden onderbouwd, dat had Newton overtuigend aangetoond (2.2., 2.3.), en de natuurkundige had nu de taak de vaste verbanden in de natuur op te sporen en in wiskundige regels te beschrijven.
Maar regelmaat was niet uitsluitend in natuurverschijnselen te vinden: of ze nu
door God was gegeven of door de mens geconstrueerd, ook in de taal was analogie
het sturende principe. Er rees verzet tegen een grammaticale behandeling van de
taal die de anomalie benadrukte en bestond uit een opsomming van uitzonderingen.
Zo probeerde men voor het Grieks aan te tonen dat al die zogenaamde anomalieën
veel regelmatiger waren dan op het eerste gezicht leek. In de bekende schoolgrammatica van Jacob Weller von Molsdorf (1602-1664) bijvoorbeeld, de Grammatica
Graeca Nova (1653), werd sterk de nadruk gelegd op de regelmaat.53 Als aangetoond
kon worden dat aan een schijnbare anomalie toch een regel ten grondslag lag, werd
de regelmaat bevestigd en was er vooruitgang geboekt.
In de taalkunde van de zeventiende en achttiende eeuw is het idee van een taalsysteem waarin de analogie een sturende rol heeft, prominent aanwezig. Al door de
klassieken was analogie toegepast als instrument om grammaticale gegevens te systematiseren. Zo beschouwde Quintilianus analogie als middel om taalvormen te
ordenen (2001: 62-66) en Latijnse grammatica’s maakten er tot ver in de zeventiende eeuw op dezelfde manier gebruik van: analogie was ‘geen taalwet, maar een
richtsnoer. Niets anders dan het gangbaar taalgebruik heeft de analogie in het leven
geroepen, in plaats van omgekeerd’ (Quintilianus 2001: 64). Gerardus Johannes
Vossius (1577-1649) bijvoorbeeld maakte vooral gebruik van het analogiebeginsel
om a posteriori de systematiek achter de grammaticale vormen te achterhalen, als
middel om een morfologische regelmaat in taalgebruik zichtbaar te maken. 54 Van
een algemeen oordeel als zou het principe van de analogie de taal a priori beheersen,
is bij hem nog geen sprake. Dat wordt anders bij Sanctius, de grammatici van PortDe heruitgever van Wellers grammatica (1686) Christiaan Daum (1612-1687), beschouwde de
regelmaat als de oorspronkelijke toestand van een taal. De grammatica van Weller kwam op het einde
van de zeventiende eeuw meer en meer in gebruik op de Nederlandse scholen. Ook Tiberius Hemsterhuis leerde Grieks uit deze spraakkunst en raakte daarmee al vroeg vertrouwd met de analogiemethode. Kluit voerde deze grammatica op 12 februari 1771 in op ‘zijn’ Latijnse school in Middelburg.
54 Verburg 1952: 426; Rademaker 1967: 246.
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Royal, een taalkundige als Justus-Georg Schottel (1612-1676) en de classicus Jacobus Perizonius (1651-1715), leermeester en voorloper van Hemsterhuis, en wat het
Nederlands betreft wellicht bij Christiaen van Heule (?-1655) en Johannes Hilarides
(ca. 1648-1726; Rutten 2005: 74-80). Geïnspireerd door Sanctius (Breva-Claramonte
1983: 241) beschouwde Perizonius bijvoorbeeld analogie ook als een taalbouwend
principe, ‘a constructive principle of language’ (Feitsma 1996: 20) en niet meer uitsluitend als een aanduiding voor een zekere regelmaat tussen taalvormen.55
Bij Hemsterhuis dan krijgt het analogiebegrip een sleutelpositie. Voor hem was
het een levend principe dat de mens beheerst, ‘the innate, creative ability of the
human mind to see and establish a relationship between simple and complex structures on the various levels of language’ (Noordegraaf 1996f: 29), de creatieve eigenschap van de menselijke geest om zich het middel te scheppen om zijn gedachten te
kunnen uitdrukken. Voor Hemsterhuis is de taal een regelmatig en samenhangend
systeem, ‘a structured entity whose parts are intrinsically interrelated and which,
hence, is open to systematic description’ (Noordegraaf 1999c: 20). Analogie wordt
aldus een ‘taalvormend beginsel’ (Verburg 1952: 428), een genetisch principe dat
inherent is aan taal (vgl. Rutten 2005: 72-74).
Analogie bij Verwer
Het aannemen van analogie als het principe dat aan taal ten grondslag ligt, roept de
vraag op naar de verhouding tussen de vooropgestelde regelmaat en het actuele
taalgebruik. In de beschrijving van de taal en bij het formuleren van taalregels kan
men vervolgens het gangbare gebruik als leidraad nemen of zich baseren op de regelmaat. Voor het Nederlands werd het laatste standpunt in de eerste helft van de
zeventiende eeuw wellicht al verdedigd door Van Heule (Rutten 2005) en aan het
begin van de achttiende door Hilarides. Verwer verwoordde het uitgangspunt van
analogie voor de studie van het Nederlands in 1707.
Volgens Verwer lag analogie niet alleen ten grondslag aan de onveranderlijke geleerdentalen, maar ook aan volkstalen als het Nederlands. Het Nederlands kon zich
meten met talen als het Grieks en het Latijn. Ook het Nederlands was zeer regelmatig, althans in oorsprong, en het verdiende een grammatica die gebaseerd was op
het taalsysteem en niet uitsluitend op het taalgebruik. Verwer wilde daarom een
grammatica waarin de orde, de regelmaat, beklemtoond werd, een grammatica
waarin niet het particuliere, mogelijk onregelmatige taalverschijnsel het uitgangspunt was, maar het onderliggende systeem, tegen de achtergrond waarvan taalverschijnselen dan kunnen worden geïnterpreteerd:
zo is ook zonder een zoveel mogelyk volmaakte kennis van die regelmaat al onze
taaloefening mank, ja verkeerd. Daarentegen de regelmaat wel begrepen zynde worden de ingeslopen onregelmatigheden beter en gaauwer bevat (1707b: 8).56

Verwer gebruikt de term analogie het meest om er de regelmaat van het taalsysteem
mee aan te duiden, maar ook om er een methodisch principe mee te benoemen.
Vgl. Verburg 1952: 426 e.v.,1998: 444 e.v.; Gerretzen 1940: 71 e.v.; Meijer 1971: 136.
‘ita & sine analogiae ejus perfectâ, quantum potis est ; cognitione omne linguae nostrae studium
est mutilum, imò praeposterûm : contrà analogiâ bene perceptâ’ (1707a: 8).
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Wat hij methodologisch onder analogie verstaat, heeft hij omschreven in de Idea:
Wanneer wy, door uit gelyke kenletters gelyken vast te stellen, een gemeenen regel
maken; is de overeenkomst met den gemeenen regel en richtsnoer, de regelmaat; als
men van den gelyken afwykt, en de gemeene regel en richtsnoer geen plaats grijpt, is
het onregelmaat (1707b: 7).57

Met dit inzicht sluit hij aan bij de opvattingen van Vossius, naar wiens werk hij regelmatig verwijst. Vossius gebruikte analogie voornamelijk om systeem aan te brengen in zijn behandeling van de vormleer. Onder analogie verstond hij in dit verband
de overeenkomst van een bepaald taalverschijnsel met een algemene regel; anomalie
is dan het afwijken van de algemene regel.
Verwer gaat echter duidelijk verder dan Vossius en zijn opvattingen over analogie vertonen overeenkomst met de inzichten van Sanctius, Perizonius, Hemsterhuis,
Albert Schultens (1686-1757) en ook van Spinoza, wiens analogieconcept in zijn
Compendium Grammatices Linguae Hebraeae (1677) lijkt op dat van Perizonius en Hemsterhuis (Klijnsmit 2000: 156). Voor Verwer is analogie niet meer uitsluitend het
middel om classificaties te verantwoorden, maar vooral het principe dat aan het
taalsysteem ten grondslag ligt, het principe dat de taal vormt en stuurt. In oorsprong is de taal zoals gezegd heel eenvoudig en volmaakt regelmatig. Op de tijd
waarin die oorspronkelijke regelmaat, die analogie, de taal beheerste, is een periode
van anomalie gevolgd, waarin onregelmatigheden de taal binnenslopen. In het hedendaagse Nederlands zijn van de oorspronkelijke regelmaat nog tal van sporen te
vinden en op basis daarvan onderscheidt Verwer twee soorten taalgebruik:
’t eerste is het regelmatige, dat tot op den huidigen dag plaatsheeft; het ander is onregelmatig. Dat is een koning en billyk heerser, dit een tyran (1707b: 6).58

Op basis van het ‘naturelijk axioma, Dat gelijk uit gelijk voortkomt’ (1709: 36) kan analogie methodisch worden ingezet om taalvormen te reconstrueren: de gevonden
regelmaat kan gebruikt worden om bepaalde taalvormen aan te nemen, hoewel die
in bronnen (nog) niet zijn aangetroffen. Zo kan Verwer, uitgaande van ik stelde, ik
minde, ik gunde, veronderstellen dat ‘de het algemeene merkteiken van ’t imperfectum
Indicativi activi’ is, een hypothese die nog wel empirisch moet worden geverifieerd.
Op grond van analogie kan hij vervolgens werkwoordsvormen postuleren als ik
wijs’de, zing’de en lees’de, hoewel bewijsplaatsen daarvoor vooralsnog ontbreken
(1709: 45-46). Door deze werkwijze is volgens hem een grote mate van zekerheid te
bereiken. In zijn brief aan Reland zegt Verwer over analogie, en hij verwijst daarbij
naar Quintilianus,

‘Ubi, similia e characteristticis similibus judicando, communem extruimus regulam; convenientia
cum normâ & regulâ communi, est analogia : ubi deflectitur à similibus, communisque regula & norma
non habet locum, est anomalia’ (1707a : 7).
58 ‘alterum, analogus qui remansit usque in hunc diem; anomalum alterum. Ille Rex est & aequus moderator; hic Tyrannus’ (1707a: 6).
57

TAALKUNDIGE OPVATTINGEN

57

dat ze het twijffelagtige tot iets dat daer naest by komt (…) t’huiswijst; om het onzekere alzoo tot zeker te maken (1709: 22).59

Analogie is bij Verwer dus veel meer dan een middel om woordvormen binnen de
overgeleverde usus te ordenen. Taal is een instrument dat de mens gemaakt heeft
met zijn natuurlijke rede en analogie is daarom het sturende principe: door analogie
rust de taal ‘gantsch en al op de regelmaat’ (1707b: 5). 60 Hierdoor kon de analogie
ook gebruikt worden als methodisch principe, een principe waarmee zekerheid kan
worden benaderd (1709: 36). Met analogie konden taalvormen worden gereconstrueerd en vergeleken met bestaande vormen. Ze maakte het mogelijk na te gaan hoe
de taal er vroeger uitzag, vooral wat vorm en betekenis betreft. Voor de syntaxis is
analogie van minder belang.
Verwer wil de oorspronkelijke regelmaat in de taal aan het licht brengen, overigens zonder die regelmaat vervolgens als belangrijkste norm voor het hedendaagse
gebruik te willen voorstellen: de contemporaine usus is leidraad. Als het gebruik afwijkt van de regelmaat, dient desondanks de usus gevolgd te worden. Pas als het gebruik geen uitsluitsel geeft, verdient de regelmaat de voorkeur. De taalstudie zoals
Verwer voor ogen staat, heeft dus een ander karakter dan die van een grammaticus
als Arnold Moonen. Moonens Nederduitsche spraekkunst (1706) is vooral een gebruiksgrammatica, een grammatica waarin regels worden geformuleerd die de taalgebruiker houvast moeten bieden.
Verwer heeft een ander doel dan Moonen. Verwers zoektocht naar de oorspronkelijke regelmaat van het taalsysteem en de oorspronkelijke woordbetekenis
moet worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond van zijn religieus gefundeerde
wetenschapstheoretische opvatting dat de mens moet streven naar kennis van het
geheel, van het achter de feiten liggende systeem (cf. 2.2.). Het is hem niet in de
eerste plaats of uitsluitend te doen om het opstellen van regels voor het taalgebruik,
maar om kennis van het taalsysteem waarmee de verschillende taalvormen kunnen
worden begrepen, verklaard en in regels verantwoord. Taalgebruikers kunnen uiteraard hun voordeel doen met zijn observaties en het didactisch program van
Verwer gaat daar ook van uit, maar Verwers zoektocht naar het taalsysteem heeft
niet tot doel de opgespoorde regelmaat voor te schrijven of (opnieuw) in te voeren:
de usus dient zoals gezegd in acht genomen te worden. 61 Wellicht geïnspireerd door

Quintilianus I.6.4 (2001: 62). De Hemsterhusiaan Everardus Scheidius gebruikte in 1790 de passage waarnaar Verwer verwijst als motto: ‘Omnia tamen haec exigunt acre judicium: ANALOGIA praecipue, quam proxime ex graeco transferentes in Latinum, PROPORTIONEM vocaverunt. Ejus haec vis
est, ut id quod dubium est ad aliquid simile, de quo non quaeritur, referat, ut incerta certis probet.’ In
de vertaling van Gerbrandy (Quintilianus 2001: 62): ‘Die komt hierop neer, dat iets onzekers in verband gebracht wordt met iets wat erop lijkt, maar waarover geen twijfel bestaat; zo maakt de analogie
het onzekere duidelijk door middel van het zekere.’
60 ‘in analogii ut maximè fundatum’ (1707a: 5).
61 Voor een andere interpretatie vgl. Rutten 2006. Rutten acht elke vroegmoderne grammatica normatief. Nu kan de term normatief op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, maar in Ruttens
visie komt het erop neer dat Verwer het achttiende-eeuwse gebruik in overeenstemming zou willen
brengen met de grammaticale regelmaat van het Middelnederlands (2006: 89; vgl. ook Dibbets 2003b,
noot 29). Vgl. 4.4.2.
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Vossius,62 en via deze door Sanctius, komt hij zo voor het Nederlands tot een onderscheid tussen grammatica als scientia en grammatica als ars en daarmee propageert hij een ontwikkeling die er uiteindelijk toe zal leiden dat de studie van het Nederlands zich niet meer uitsluitend richt op het taalgebruik, maar ook aandacht krijgt
voor het taalsysteem, van een ontwikkeling die komt, om met Matthias de Vries
(1820-1892) te spreken, tot het onderscheiden van een taalcultuur naast een taalnatuur (vgl. Noordegraaf 1985: 317-338) en van taalbeheersing naast taalkunde
(Noordegraaf 1999b: 84).
Het taalverleden
Het uitgangspunt dat de taal in oorsprong regelmatig was, leidde vanzelfsprekend
tot belangstelling voor die oorsprong, en dus voor de taalhistorie. Het bewijs van de
regelmaat was in het verleden te vinden: door het gebruik is van de oorspronkelijke
regelmaat afgeweken en als we die willen achterhalen, zal het taalverleden bestudeerd moeten worden. Niet voor niets benadrukte Verwer dat het van groot belang
was ‘linguam nostram ex origine nosse’ (1707: [*8r]), om onze taal vanuit de oorsprong
te kennen en in haar ontwikkeling te beschrijven. Dat was in Verwers ogen inmiddels mogelijk geworden dankzij de baanbrekende editie van de Gothische Codex
Argenteus (1665, 16842) van Franciscus Junius (1589-1677). Verwer was (ten onrechte) van mening dat Junius had aangetoond dat het Nederlands rechtstreeks was
voortgekomen uit het Gotisch, waarmee de oorsprong van het Nederlands was achterhaald (vgl. 4.4.2.).
Verwer breekt met het ideaalbeeld van een op het Latijn geënte taal en stelt er
het ideaal van een zuiver, oorspronkelijk, onbedorven Nederlands voor in de plaats.
Geïnspireerd door de Wijsentijt van Stevin (vgl. 1707a: 7), en wellicht ook door de
opvatting dat het Gotisch, waaruit het Nederlands ontstond, ontsproten was aan de
taal van noordelijke noachieten, postuleerde hij een periode waarin de taal volstrekt
regelmatig was, en hij heeft vervolgens geprobeerd deze periode te dateren, eerst in
de Idea, een jaar later ook in zijn eerste brief aan David van Hoogstraten. Het Seculum analogum – ‘den regelmatigen eeuw’ vertaalt Kluit (1707b: 7) – begint niet eerder dan
‘den tienden eeuw; (niet eer) toen de Vlaamsche schaaf over de Hollandsche taal
gegaan is’ (1707b: 8) en eindigt in ieder geval voor 1300, ‘wanneer Melis Stoke onze
Hollandsche Rymkronyk schryver schreef’ (1707b: 7-8).63 In de genoemde brief aan
Van Hoogstraten werkt hij zijn inzichten over de oorsprong en ontwikkeling van
het Nederlands verder uit. Nu noemt hij de periode voor Stoke de Duistere of Onheldere Tytbeurte, omdat uit die periode geen geschreven bronnen zijn overgeleverd. Regelmatig was de taal in die periode zeker wel; dat blijkt duidelijk uit de Rymkroniek,
het oudste geschrift in de eigen taal dat Verwer kent (1709: 19) en destijds ook de
oudst bekende Middelnederlandse tekst. De regelmaat die in Stokes tekst te vinden
is, blijft bewaard tot 1477. Deze periode noemt Verwer daarom de Regelmatige Tytbeurte, niet te verwarren dus met het Seculum analogum. In de roerige tijd tussen 1477
Verwer 1709: 5; Verburg 1952: 424; Miyawaki 2002: 37-38.
‘id tamen certum, incidisse id jam ante ann. Chr. 1300, quando scribebat noster AEmilius Stokkius,
auctor Chronici Hollandici rhythmici (…) Quin vero proximum mihi videtur id tempus referri ad
Christi seculum decimum; (non antè:) ubi ad linguam Belgicam accesserit lima Flandrica’ (1707a: 8).
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en 1624 is de regelmaat van de taal vervolgens jammerlijk verloren gegaan; deze
periode noemt Verwer dan ook toepasselijk de Verloopene Tytbeurte. In 1624 wordt in
de taalkundige bijeenkomsten waaraan Hooft, Vondel, Antonis de Hubert (1583-ca.
1644) en anderen hebben deelgenomen de regelmaat hersteld (vgl. Van de Bilt
2005: xlii e.v.).
3.2.2. De empirische grondslag
Hiervoor (3.2.1.) is aan de orde gekomen dat Verwer in het contemporaine taalgebruik twee soorten usus onderscheidt: de usus analogus waarin de oorspronkelijke regelmaat van de taal bewaard is gebleven en de usus anomalus waarin die regelmaat
door veranderingen verloren is gegaan. De grammatica nu die Verwer voor ogen
staat, moet inzicht bieden in de systematiek achter de taalvormen, moet de oorspronkelijke regelmaat laten zien, zodat het onregelmatige daarvan kan worden onderscheiden. Wie de analogie begrijpt, herkent immers de anomalie.
Cruciaal is Verwers opvatting dat de grammaticaschrijver op geen enkel moment
zijn eigen voorkeuren of gewenste onderscheidingen een rol mag laten spelen. Hij
moet zonder vooringenomenheid waarnemen en beschrijven en te allen tijde uitgaan van de feiten. Het gaat er niet om de taal te beschrijven zoals ze zou moeten
of kunnen zijn, maar zoals ze ís. Een grammatica, benadrukt Verwer,
moet eigentlyk wezen een berichtschrift (…) niet anders dan een Lantkaert, welke den
reiziger vertoont niet des uitgevers eigen schikking der wegen en stroomen, en hoedanig men die, een nieuw Landt stigtende, voeglyxt verdeelen moest: maer in ’t tegendeel de waeragtige en dadelyke strekking, hoedanig die ook loope (1708a: 551; vgl.
1709: 5).

Voor de eigen inzichten van de grammaticus is alleen buiten de Letterkonst plaats.
Verwer pleit hiermee voor een empirische benadering van de taalstudie, en hij
was daarin niet de eerste. Al eerder hadden ontwikkelingen in het wetenschappelijk
denken hun invloed gehad op de manier waarop tegen de taalkunde werd aangekeken. De empiristische ideeën van Francis Bacon (1561-1626) waren in de Republiek
in brede kring met instemming ontvangen en Nederlandse taalkundigen als Franciscus Junius en Jan van Vliet (1622-1666) lieten zich leiden door ‘the English empiricist tradition’ (Dekker 1997: 291-292). Een empirisch standpunt wordt ook gehuldigd door Christiaen van Heule, ‘de voornaamste Nederlandse grammaticus van de
zeventiende eeuw (Dibbets 2003c: 26; 9). De empirische traditie kreeg een geweldige impuls nadat Newton in zijn Principia (1687) had verwoord dat de grondbegrippen uit de natuurwetenschap alleen a posteriori uit de werkelijkheid konden worden
afgeleid en niet door onzekere mechanische hypothesen konden worden ‘verklaard’.
Hypotheses non fingo was het credo van Newton, stellingen moesten niet worden bedacht maar worden afgeleid uit waargenomen verschijnselen. 64 Voor Newton waren
waarnemingen en experimenten de grondslag van elk natuurwetenschappelijk onderzoek. Men diende zoveel mogelijk waarnemingen te verzamelen en te rubriceren,
‘In this philosophy propositions are deduced from phenomena and made general by induction.’
Newton, Philosophiae naturalis principia, 484 (cf. Israel 2006: 201).
64
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en vervolgens moest het verzamelde materiaal wiskundig worden onderzocht om
de vaste verbanden aan het licht te brengen. Dat die er waren, leed geen twijfel (cf.
2.2.).
Hoe moet nu de taalonderzoeker de regelmaat in het taalsysteem aan het licht
brengen? In de eerste plaats moet hij feiten verzamelen en dat kan onder meer door
zo veel mogelijk schrijvers met een zuivere stijl te lezen. De verzamelde waarnemingen moet hij classificeren, onderbrengen ‘in troeppen’ (Verwer 1709: 46) en inductief moet hij vervolgens, gebruikmakend van zijn ratio, een regelmaat zien te
ontdekken. Voor het verklaren van verschillen tussen vormen stelt hij een hypothese op, uiteraard gebaseerd op waarnemingen, die zorgvuldig empirisch geverifieerd
moet worden. Uiteindelijk legt hij de gevonden regelmaat vast in een regel, een
taalwet, die zo algemeen mogelijk moet zijn en geen uitzonderingen mag kennen.65
Objectieve waarneming is belangrijk voor Verwer en op verschillende plaatsen
in zijn werk wijst hij op de noodzaak ervan. Een grammaticaschrijver mag zich
nooit laten leiden door eigen voorkeuren. Hij moet zonder vooringenomenheid
waarnemen en beschrijven: we zijn immers slechts Lantkaertschryvers en geen Lantverdeelers, en niemand heeft het recht ‘tael regelmaten te verdigten tegen ’t gebruik
des Lants’ (1708a: 553). De taalkunde moet volgens Verwer een empirische wetenschap zijn: a posteriori moeten de taalregels op inductieve wijze uit de taalwerkelijkheid worden opgedolven. Die taalwerkelijkheid is uitsluitend te vinden in de algemene taal, niet in de literaire, en het object van de taalkunde kan dan ook alleen de
algemene taal zijn. Dat is wat hij spraakkunstschrijvers als Moonen verwijt: zij baseren zich niet op de taalfeiten, op vormen die ze aantroffen in bronnen in de algemene taal, maar op een gewenste taal, op een literaire taal die ze bewonderden,
maar waarin de taalvormen ten behoeve van het poëtische effect waren vervormd.
Daardoor hebben ze te weinig oog voor de eigen aard van het Nederlands. Moonen
wilde niet de regelmaat van de taal opsporen, hij wilde de taal een regelmaat opleggen, zijn regelmaat, geënt op een Latijns stramien en het taalgebruik van literaire
auteurs. Willekeurige regels waren het gevolg.
3.2.3. De sociale oriëntatie
Het derde fundamentele aspect van Verwers taalkundige opvattingen is het uitgangspunt dat taal het medium is van een gemeenschap en door de gemeenschap
moet worden beheerd. Taal is een menselijk construct en kan, moet dus ook door
mensen worden bestuurd. Omdat de overheid de gemeenschap vertegenwoordigt,
heeft zij de exclusieve zeggenschap over de taal. Het zijn nooit individuele taalgebruikers die de usus vaststellen, ook niet als dat toonaangevende en invloedrijke
schrijvers zijn. Zij kunnen de mogelijkheden van de taal onderzoeken en uitbreiden,
creatief omgaan met de gebruikswaarde van woorden en spelen met woordvormen
en woordbetekenissen, maar zij kunnen nooit het na te volgen gebruik vaststellen.
Dat recht is expliciet voorbehouden aan de overheid: zonder haar goedkeuring is de
taal ‘gantsch onontfankelyk van veranderinge in ’t stuk van Gebruik’ (1708a: 529).
Het staat de overheid volkomen vrij met de taal om te gaan zoals haar goeddunkt.
65
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Ze kan zelfs bepalen ‘dat het gene nu tarwe heet, morgen rogge moet heten (…) En
zoo alles vervolgens na Haer believen: even als dat een schelling, die heden 6 stuivers doet, morgen 5½ stuivers moet doen’ (1708a: 529).66 Nu hoeven individuele
taalgebruikers zich niet ongerust te maken over de macht die de overheid heeft over
de taal: zij mogen de taal (blijven) gebruiken zoals ze willen. Ze moeten alleen niet
de pretentie hebben te denken dat zij het zijn die de usus bepalen. Dat is allemaal
niets nieuws, benadrukt Verwer en hij verwijst naar de schrijvers van de Twe-spraack
van de Nederduitsche letterkunst (1584), die al van mening waren dat de overheid het
juiste gebruik vaststelde (1707b: 6).67
Voor Verwer is de taal dus het medium van de gemeenschap. De vraag is nu wat
dat inhoudt. Hoe ziet die taal eruit? Van welke gemeenschap is zij het medium?
Hoe verhouden taal en gemeenschap zich? Op deze vragen wordt in de volgende
paragrafen een antwoord geformuleerd.
De taal
De taal van de gemeenschap is de lingua communis, de algemene taal, in Kluits vertaling het ‘Nederlands gemeen taaleigen’ (1707b: 8), ‘de echte en gemeene Nederduitsche taal’ (1707b: 8).68 Verwer houdt niet op dat te benadrukken. In de algemene
taal, de taal zoals die gebruikt wordt in niet-literaire teksten, is het werkelijke Nederlands te vinden en het is dan ook uit deze taal dat de regels moeten worden gehaald.69
De algemene taal is de taal die gebruikt wordt voor de communicatie tussen
burgers, de taal waarin de gewone, zakelijke activiteiten die in een land aan de orde
zijn, worden beschreven. Het is de taal die nodig is in het dagelijkse reilen en zeilen
van een gemeenschap, een taal zonder opsmuk of versiering. Het is niet de taal die
gebruikt wordt om de lezer esthetisch te plezieren, waarin ter wille van de welluidendheid geëxperimenteerd wordt met woordvolgorde en woordvorm en waarin
het poetische effect voorop staat. Daarvoor dient de dialectus poëtica, de literaire taal.

Verwers opvattingen over de rol van de overheid vertonen overeenkomst met de ideeën van
Thomas Hobbes. De absolute macht in een staat, dus ook de zeggenschap over de taal, ligt bij de soeverein – als het aan Hobbes ligt bij de monarch, maar in Verwers geval bij de Staten – aan wie de verantwoordelijkheid voor orde, veiligheid en welvaart in de samenleving is overgedragen (Hobbes 1651:
II 17). De soeverein is vrij naar eigen inzicht te handelen en wat hij doet, is altijd rechtmatig. Alles wat
overeenstemt met de wil van de soeverein, de overheid bij Verwer, is ‘goed’, wat ertegenin gaat is dat
niet. Als de soeverein/overheid de macht niet meer kan handhaven of wanneer particulieren zich zeggenschap aanmatigen over zaken die de gemeenschap aangaan, staat het bestaan van de staat op het
spel. Op termijn zal dan de staat desintegreren en ten onder gaan (cf. Hobbes 1651: II 29).
67 Verwer citeert: ‘’t Is des Landheers ende der Overheids werck/ namelijk/ een gebruik door te
setten: dog de bysondere schryvers konnen Roervinken en Waeghalsen verstrekken om ’t werk gaende
te maken’ (1707a: 6-7). De Twe-spraack heeft: ‘tis wel waar dattet des Landt-heers ende der Overheyd
werck is/ dóch de onze [ = de leden van onze rederijkerskamer, t.w. In Liefd Bloeyende] zyn vernoeght datse roervincken ende waach-halzen moghen verstrecken om dit gróte werck [ = het ingang
doen vinden van een Nederlandse terminologie] ghaande te maken’ (Dibbets 1985: 287; Caron 1962:
57).
68 ‘communi Belgico camus/Genuinae communisque, Linguae Belgicae indoles’ (1707a: 8).
69 Voor een gedetailleerder bespreking van Verwers opvattingen over de algemene taal: Van de Bilt
2005: xxi-xxx.
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Dat kunt gy nergens beter by vergelyken dan by onze landeryen. Die worden wel verdeeld in tuinen
en gaarden, die met bloemen pronken. Maar het belang van den staat laat die verdeelinge niet. Onze nooddruft eischt dat wy ook zaad, hooi en weilanden hebben. Wel nu, die wel denkt zal oordeelen dat deze zowel niet opgepast en bewerkt moeten worden als tuinen en gaarden. Hiertoe dient
eene tale, dat wy niet in deze of gene zake, maar in alles, dat van eenig belang in het gemeenenbest,
ieders meeninge duidelyk, en zonder eenigen twyfelzin, openleggen en bepalen kan. Ook dat die ten
minsten zich zuiver en in order leeren laat hetwelke wy toonen dat in de dichterlyke spraakvorme
niet geschieden kan, omdat er de kenmerken verloren zyn (1707b: [**2v]).70

Verwers taalbeschouwing krijgt door de steeds terugkerende tegenstelling tussen de
lingua communis en de dialectus poëtica een sterk antiliterair karakter. De oppositie met
Moonen, die koos voor het taalgebruik van Hooft en Vondel als na te volgen voorbeeld, is evident. Verwer heeft alle waardering voor auteurs als Vondel en Hooft,
maar dat impliceert niet dat uit hun taalgebruik de regels voor de taal van de gemeenschap kunnen worden afgeleid. Literaire schrijvers veroorloven zich in hun
werk immers allerlei dichterlijke vrijheden. Ze dwingen woorden en zinnen in ‘cieraet-kunstige orden, inde plaets van onze naturelyke’ (1708a: 528) en dat maakt hun
taalgebruik ongeschikt om als voorbeeld te dienen voor de algemene taal. En omdat
in de dialectus poëtica de oorspronkelijke regelmaat al helemaal niet te vinden is, is de
literaire taal ook ongeschikt als object van taalstudie die zich richt op het achterhalen van het taalsysteem. Een spraakkunst die zich baseert op de poëtische taal van
de dichters zal verzanden in dorre opsommingen en zich kenmerken door geconstrueerde en geforceerde regels, met tal van uitzonderingen, zoals Moonens Nederduitsche spraekkunst laat zien.
Wat zijn nu precies de verschillen tussen de lingua communis en de dialectus poëtica? In de praktijk blijkt het slechts te gaan om een paar ‘geringheitjes’ (1708a: 528):
het weglaten van -e aan het eind van woorden, het vervangen van ende door en en
het gebruiken van de enkele negatie in plaats van de dubbele. In zijn brieven aan
Van Hoogstraten en Reland maakt Verwer gewoon gebruik van de gewraakte vormen en er blijkt nauwelijks verschil te zijn tussen zijn taalgebruik en dat van
Moonen (Van de Bilt 2008b: 79-80).
Verwers keuze voor de algemene taal als bron voor de taalregels heeft dan ook
vooral een principieel karakter. De gevolgen van die kleinigheidjes kunnen namelijk
groot zijn, vooral bij het weglaten van de slot-e (Van de Bilt 2008b: 76-78). Door
het gebruik van geapocopeerde vormen kunnen vrouwelijke en mannelijke woorden niet meer van elkaar onderscheiden worden en daardoor gaat de regelmaat in
het genusonderscheid verloren. En om de regelmaat gaat het, om het systeem achter de verschijnselen. Die is het beste gewaarborgd in de algemene taal, hoewel natuurlijk ook daarin corruptie plaatsvindt. De beste teksten waarin de lingua communis
te vinden is, wil Verwer daarom ook bewaren als ‘slapers (…) waarin de woorden
‘Id rectiùs non conferas quàm cum agris nostris: Hi quidem dividuntur in hortos & viridaria, floribus laetissima ;
verùm sic unicè dividi civilis ratio non concedis. Reicibariae necessita exigit & arva & prata & pascua haberi : Nunc,
cui sano id erit consilii, & haec cultura studium non aquè appositè recipere ac hortos & viridaria ? id lingua munus, ut
non in singulari quâdam argumenti specie, sed in genere omni quod vel in Republicàalicujus est loci, singulorum mentem
apertè, atque ullà procul lubricitate, referare & definire polleat ; item ritè atque ordine se doceri saltem patiatur : id
quod in hâc Dialecto, ob characteristicae internecionem, monstramus fieri non posse’ (1707a: [**2v]).
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voluit en zonder zucht naar nieuwigheid verminkt te zyn, geschreven staan’ (1707b:
59) en ze koesteren ‘met dezelfde zorgen (…) als, de maten en gewigten, welke wy
slapers noemen (…) om al wat men twyfelt of het groot en zwaar genoeg is daaraan
te toetsen’ (1707b: *5v).71 Juristen kunnen zich verlaten op De Groots Inleiding tot de
Hollandsche regtsgeleerdheid (1631), taalkundigen op Kiliaans Etymologicum linguae sive
Dictionarium Teutonico-latinum (1599) en godgeleerden op de Bijbelvertaling van
1637.72 Vooral de zogenaamde Statenbijbel is zeer geschikt: iedereen heeft het boek
in zijn boekenkast staan, zodat iedereen het werk kan raadplegen. Bovendien beschouwt Verwer de Statenvertaling als het ‘boek der Republijke’ (1709: 12), het werk
waarin de overheid de algemene taal heeft vastgelegd.
De gemeenschap
In zijn bespreking van taal-externe normativiteit in vroegmoderne grammatica’s
merkt Rutten (2006: 302) op, dat in taalkundige geschriften uit de periode 16501750 ‘veelvuldig gebruik wordt gemaakt van begrippen als land, vaderland, landgenoten,
natie, moedertaal, ons Nederduits, dat zo zuiver, rijk, sierlijk is, etc.’ Het werk van Verwer
vormt daarop geen uitzondering. Maar hoewel ook voor Verwer het Nederlands in
rijkheid zeker niet hoeft onder te doen voor andere talen en die zelfs in menig opzicht overtreft, gaat het hem niet in de eerste plaats om de voortreffelijke kwaliteiten die veel vroegmoderne taalkundige teksten de moedertaal toedichten. Het is de
verhouding tussen taal, land en staat die de aandacht krijgt.
Voor Verwer heeft de taal een samenbindend karakter: het is de taal van het hele
land, de taal van nos Belgas en patriae Genti, van ons Nederlanders en ons vaderland
(vgl. 1707a: *3r, *4r). Herhaaldelijk benadrukt Verwer het eigene van het Nederlands
en steeds weer wijst hij op het belang van de taal voor het welzijn van het land.
Wie in het Nederlandse taalgebied wordt geboren, is door de taal verbonden
met alle andere Nederlanders. Elke taal heeft een eigen genius loquelae, een eigen specifieke Tongeslagh, en door deze ‘aengeborene lanteigenschap’ beschikken Nederlanders
bij geboorte over de instrumenten om een woord op een specifiek Nederlandse
wijze te verklanken. Autochtone taalgebruikers beschikken zo over gemeenschappelijke kwalificaties om hun eigen taal perfect uit te spreken, terwijl ze met de taal
van een ander land altijd problemen zullen blijven houden (1709: 162-163; 1707a:
63). De genius loquelae maakt het mogelijk accentregels te achterhalen en verwantschappen tussen woorden op te sporen. De genius loquelae is een element van de geni‘in modum, integra & nullâ novitatis prurigine interpolata/ dignus eâdem asservari curâ, quâ penes
nos solent in Aede Publica ponderum & mensurarum Canones; (Slapers nuncupamus) ut, quicquid
lubrici aut erronei accidat, ad horum examen exigatur’ (1707a : *5r).
72 Verwer noemt ook nog vier middeleeuwse teksten, waarvan de Rijmkroniek van Melis Stoke de
belangrijkste is. De Rijmkroniek was in 1699 opnieuw uitgegeven door Cornelis van Alkemade (16541737). Bovendien vermeldt hij – als eerste – De natuurkunde van het Geheelal, een uitbreiding daarvan in
proza door ene Broeder Arent en een medicijnboek gebaseerd op de geschriften van Galenus en Avicenna (1709: 19). De natuurkunde was Verwer getoond door Reland. Verwer meende dat het geschreven was door ene Broeder Thomas (vgl noot 140) en Kluit nam die opvatting later zonder meer over
(Jansen-Sieben 1968: 55). Verder noemt Verwer de Voorrede bij het Berijmde Psalmgezang van Antonis de
Hubert, geschriften van de overheid, de Schilderkunst der Antyken van Franciscus Junius (Aldrich e.a.
1991) en werk van Johannes Uitenbogaert (1557-1644).
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us linguae, de Geest onzer Tale, in Verwers opvattingen de eigenschappen die het eigene van de taal bepalen ten opzichte van andere talen (vgl. 4.4.1.). Het concept van
de genius linguae is bij Verwer uitsluitend gericht op de syntactische, fonetische en
morfologische eigenschappen van de taal. Semantische noties als zou de manier van
denken van een volk zich weerspiegelen in de taal spelen geen rol.
Een relatie tussen semantische kenmerken van de taal en de intellectuele en culturele staat van ontwikkeling van een land wordt door Verwer evenmin gelegd, en
wat dat betreft passen zijn opvattingen in de gangbare visie op de ontwikkeling van
het concept van de genius of language (Schlaps 2004: 372-373). Wel brengt Verwer een
koppeling aan tussen wat we de morfologische staat van de taal kunnen noemen en de
staat van het land. Niet alleen de filosoof Verwer, ook de koopman-jurist is gespitst
op de betekenis van woorden. Wetten en verdragen zijn immers neergelegd in
woorden en over de betekenis daarvan mag geen twijfel bestaan. Niet voor niets
bestaat er al van oudsher een sterk verband tussen juridische wetenschappen en
filologie. Maar de betekenis van de taal voor de situatie waarin het land verkeert,
gaat verder. Als het zicht op de oorspronkelijke woordvormen versluierd raakt – en
dat staat te gebeuren als de verkorte woordvormen van de literatoren ingang vinden
– zijn de gevolgen desastreus, voor de taal en voor de cultuur, en zelfs voor het
voortbestaan van de gemeenschap in haar geheel. Er is weinig ruimte voor misverstanden over het lot dat het Nederlands – en de Republiek – te wachten staat als
het dichterlijke taalgebruik de norm wordt voor de algemene taal: de barbarij dreigt.
Los van de vraag of culturele teloorgang wordt veroorzaakt door wat in Verwers
ogen als taalverval moet worden aangemerkt of taalverval door culturele achteruitgang, duidelijk is dat er een relatie is tussen cultuur en taal. Taalbederf en cultuurverval gaan hand in hand, de staat van de taal weerspiegelt de culturele – en in hobbesiaanse zin ook de politieke – staat van het land, en andersom.
Land en staat vallen overigens niet samen: het Nederlands is de taal van de ‘negen Nederduitsch-sprekende Provincien; te weten, der zeven nu vereenigt; en van
Vlaenderen en Brabant’ (1708b: 355).73 Het is de taal die in gebruik is ‘van de uiterste grenzen van Flaanderen aan tot de uiterste grenzen van Friesland toe’ (1707b:
55).74 In de Verloopene Tytbeurte, de periode tussen 1477 en 1624, zag men ‘Nederlant
jammerlyk geslingert en geschudt; vol roering en vol allerlei oirlog, uitlantsch, inlantsch en borgerlyk (…) ’t wegvlugten der borgeren uit alle oorden (…) eindelyk
den heenloop van alle geslagt van Nederlanders, van allerlei aert en tonge, tot dit
ons Hollant als tot eene uiterste schuilplaets voor lyf en voor ziele’ (1708a: 532-533)
en dat had ook voor de taal desastreuze gevolgen: de regelmaat die zo lang bewaard
was gebleven, raakte verloren. Nadat de vrijheid van het gemenebest was heroverd,
hebben de Staten hun verantwoordelijkheid genomen, een Letterkunstige vergaderinge
in het leven geroepen en de herstelde taal in de daaruit voortvloeiende Statenbijbel
geauctoriseerd. Dat ze dat deden was gerechtvaardigd: het zijn immers de ‘Staten van
Rutten (2006: 304) is van mening dat er bij Verwer sprake is van een convergentie van taal en
politiek: ‘Verwer identificeert dus het taalkundige en het politieke territorium, of beter: hij presenteert
de politieke eenheid als een idealiter ook taalkundige eenheid.’ De verhouding lijkt echter veeleer andersom: Verwer presenteert de taalkundige eenheid als een idealiter politieke eenheid.
74 ‘Linguae Belgicae usus se exporrigit ab extrema Flandria ad extremam Frisiam’ (1707a: 55).
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het vrye Nederland’ (1707b: *6r) die in taalzaken ‘het regt van de majesteit’ hebben
(1707b: 6).75 Individuele burgers hebben nooit het recht de usus vast te stellen.
In zijn bespreking van het recht dat de Staten hebben om het taalgebruik te autoriseren, beperkt Verwer zich noodgedwongen tot ‘het taaleigen (…) van ’t vrye
Nederland’ (1707b: 5);76 Vlaanderen, waar onze taal werd gevormd en gekneed
(1707b: 8, 72), en Brabant maken daar geen deel van uit, zij kennen niet de vrijheid
van de Republiek. De vrijheid van de Verenigde Nederlanden komt nogal eens terug in het werk van Verwer en het is verleidelijk aan te nemen dat hij daarmee aansluit bij wat bekendstaat als de ‘Bataafse mythe’ (Tilmans 1988: 121-166) en de uitwerking die Hugo de Groot daarvan gaf in zijn Tractaet vande oudheyt vande Batavische
nu Hollandsche Republique (1610/1988).77 De Groot legitimeerde in zijn Tractaet de
opstand tegen Spanje en voorzag de Staten van een soevereiniteit die historisch terug te voeren zou zijn op de staatsinrichting van de vrijheidslievende Bataven, die
hij beschouwde als directe voorouders van de Nederlanders (Van der Woud 1998:
12).78 En ook Verwer beschouwde de soevereiniteit van de Republiek als herstel
van de vrijheid (cf. 1707b: 55); bovendien bewonderde hij De Groot en koos hij als
pseudoniem Anonymus Batavus (Rutten 2003b). Maar er zijn gegevens die zo’n politieke interpretatie problematisch, of in ieder geval weinig eenduidig, maken. De
voorstelling als zou in de zeventiende eeuw de Bataafse mythe uitsluitend, en vooral,
de opstand tegen Spanje legitimeren, is een gesimplificeerde (Haitsma Mulier 1996).
De Bataven werden niet alleen in de strijd geworpen om zich tegenover het buitenland te rechtvaardigen, maar meestal om diverse interne posities te verantwoorden
– om een stadhouderlijk bewind te motiveren of juist te verwerpen, om het optreden van de regenten te legitimeren, of juist te bekritiseren. Na 1617-1618 werd de
mythe vooral gebruikt om een bestuur door regenten te verdedigen en bovenal als
argument voor de suprematie van Amsterdam en Holland tegenover de andere steden en gewesten (Israel 1996a: 63-64; 1996b: 17-22) en dat staat op gespannen voet
met Verwers pleidooi voor een Gemeenen-Lants-tale. Verwers taalpolitiek is uitdruk‘Belgii αύτονόµα Ordines/ Jure Majestatis’ (1707a: *6r, 6).
‘idioma Belgii αύτονόµα’ (1707a: 5).
77 Cf. Rutten 2003b. Vgl. Molewijk 1988.
78 Rutten (2003c) leidt hieruit af, dat Verwer ‘een taalkundige variant van de Bataafse mythe’ levert:
‘De politieke situatie is volmaakt, zoals de taalkundige dat is, en vice versa. (…) Er is bij Verwer geen
ruimte voor de bekende klacht over de staat van de letteren, omdat die binnen zijn denken een klacht
over de politieke situatie zou impliceren, i.e. een verwerping van het gezag van de Staten,’ schrijft Rutten (2003c: 197-198). Maar, los van de vraag of er sprake is van een dergelijk verband tussen taalgebruik en politiek, voor Verwer is noch de politieke noch de taalkundige situatie volmaakt. ‘Vandaar
alle de onvolmaaktheid en de armoede in de letterkonste’ schrijft hij in de voorrede van de Idea, en hij
beklaagt zich erover dat mensen ‘geheel onkundig zyn in de eerste beginselen van hun eigene tale’
(1707b: *8r-*8v). En in zijn tweede brief aan David van Hoogstraten benadrukt Verwer de noodzaak
van historisch-taalkundig onderzoek ‘in eenen tyd dat onze tael, sedert het midden der voorgaende
eeuwe, al begint na ’t afgaen te helllen’ (1708b: 366). Juist vanwege zijn bezorgdheid over de staat van
de taal verwijt hij de Staten een stiefmoederlijke behandeling van de moedertaal en hij spoort ze aan
eindelijk eens te zorgen voor een grammatica van het Nederlands, beducht als hij is voor een teloorgang van de taal die zijn weerga niet kent. En wat de politiek betreft: Vlaanderen en Brabant behoren
wel tot het Nederlandse taalgebied, maar niet tot de vrije Republiek. Verwer identificeert taal en volk,
en daarmee is die politieke situatie problematisch.
75
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kelijk anti-Amsterdams en pro-Rotterdams van karakter; zijn eenheidstaal is het
Hollands met Maaslandse, Rotterdamse kenmerken (Van de Bilt 2008b) en voor de
legitimatie daarvan beroept hij zich op de Statenbijbel, op het gezag van de StatenGeneraal dus, de confederale regering die de belangen van alle gewesten moet behartigen. Als Verwers opvattingen over taalkunde al politiek geduid moeten worden, dan moet die duiding plaatsvinden tegen de achtergrond van de machtsverhouding tussen de Staten-Generaal en Amsterdam.
Daar komt nog bij dat mythe in de tweede helft van de zeventiende eeuw functioneerde in een veel breder kader dan het louter politieke, een kader waarin sociale
begrippen als burgerzin en maatschappelijke dienstbaarheid een centrale plaats innemen (Schöffer 1987: 75) en als er dan inderdaad sprake is van verwijzing naar de
Bataafse mythe, ligt het veeleer in de rede Verwers pseudoniem vooral in het licht van
deze sociale context te interpreteren.79
Taal en gemeenschap: gemeenschappelijke taal
De overheid heeft niet alleen het recht de taalnorm te stellen, de usus vast te leggen
waaruit de regels afgeleid moeten worden, ze heeft ook de plicht dat te doen. Het is
zelfs zo, ‘dat men de Tael moet gelyk stellen met de Munte, welke van de Overheit
haren stempel ontleent’ (1708b: 367). De Staten hebben zich van hun plicht gekweten en in 1624 door de Letterkunstige Vergadering een ‘bestek (systema)’ laten opstellen
(1709: 14; 1707: 5); aan de hand van dat bestek is de usus in 1637 vastgelegd in de
Statenbijbel.
Het is belangrijk dat de usus de taal van het hele land representeert. Het Nederlands is de taal van het hele taalgebied, van de negen gewesten waarin Nederlands
wordt geschreven en gesproken, en niet de taal van een bepaalde provincie of stad.
Hoewel er altijd een plaats is waar de taal het best wordt uitgesproken – in Nederland is dat in Holland (1707b: 5), in de gebieden rond ‘de Hooge Vergadering des
Parlements’(1708b: 354), ‘tusschen Maze en Ryn’ (1708b: 359) – betekent dat niet,
dat elke eigenaardigheid uit dat gebied dan ook meteen tot de usus behoort. Om te
bepalen wat wel en wat niet een plaats moet krijgen in de taal van het land, moet
het taalgebruik uit alle gewesten vergeleken worden. Als er meerdere varianten zijn,
kan historisch onderzoek uitsluitsel geven: een gebruik dat bevestigd wordt door de
juiste bronnen uit het verleden, verdient de voorkeur. In de Statenbijbel is daarmee
rekening gehouden en de usus van de Bijbel representeert dan ook de usus van het
hele taalgebied.
In zijn opvattingen over de overkoepelende eenheidstaal toont Verwer zich een
fervent tegenstander van de zich uitbreidende taalhegemonie van Amsterdam. Het
argument dat de usus de taal van het hele land moet zijn, gebruikt hij vooral om zijn
Wij stammen af van de Germanen, zegt Verwer (1707a/b: 73), in een context waarin Bataven voor
de hand zou liggen als hij zou willen aansluiten bij de mythe. Vgl. 1707a/b: 73: ‘De oude Germanische
volkeren, waarvan wy een deel zyn, hebben ter wyle zy eeuwen lang over de van hun te ondergebragte
volkeren heerschten (…)’; ‘Nu dat de oude Germannen, waarvan wy afstammen, liefhebbers van de
dichtkonste geweest zyn, leert Tacitus’ (‘Veteris Germaniae populi, quorum nos partem facimus, dum
nationibus istis subjugatis (…)’;’ Germanos autem Veteres, genus a quo sanguine nostrum, Poësie addictos,
quin carmina antiqua iis memoriae & annalium genus suisse, auctor est Tacitus’).
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eigen voorkeuren te rechtvaardigen. In de uitwerking van zijn standpunt is hij lang
niet zo bovengewestelijk als hij pretendeert te zijn. Zijn gemeenen-Lants-tale, de bovengewestelijke norm die hij voor ogen heeft, is namelijk uitdrukkelijk Hollands van
karakter, niet het Hollands van Leiden en Amsterdam, het Rijn- en Amstellands,
maar het Hollands met een aantal regionale, Zuid-Hollandse taaleigenaardigheden.
Voor Verwer wordt de bovengewestelijke standaardtaal het best gerepresenteerd in
het Maaslands, de taal in het zuidelijke gedeelte van het tegenwoordige ZuidHolland. Om zijn keuze te verantwoorden doet hij weliswaar een beroep op de taal
in andere gewesten, vooral het Vlaams, maar dat is om zijn voorkeur te legitimeren
en niet om bijvoorbeeld meer Vlaamse invloed in de taal te propageren. Hij wil bepaalde vormen behouden en als die in het Vlaams ook te vinden zijn, ondersteunt
dat zijn argumentatie.
Op dezelfde manier maakt Verwer gebruik van de autoriteit van de Statenbijbel:
de norm van de Bijbel sluit aan bij zijn voorkeuren en ondersteunt zijn opvattingen
over het juiste taalgebruik. Verwer verzet zich tegen veranderingen die in zijn ogen
typisch Amsterdams zijn, zoals de apocope van de sjwa aan het einde van werkwoordsvormen en zelfstandige naamwoorden, typisch voor het taalgebruik van
dichters en via hen voor het Noord-Hollands, de diftongering van ij, de gerekte uitspraak van de lange a-klank en het verwaarlozen van het onderscheid tussen zachten scherplange e’s en o’s (Heinsius 1937). De taal van de Bijbel bekrachtigt zijn verzet. De Maaslandse kenmerken die Verwer verdedigt, blijken nu immers geen lokale
eigenaardigheden te zijn. Ze zijn een wezenlijk aspect van de eenheidstaal en zouden door iedereen in acht genomen moeten worden. Vooral Amsterdammers zouden dat moeten inzien in plaats van vast te houden aan hún lokale voorkeuren. Hun
realisatie van de taal is vrijwel perfect, op enkele punten na, en zij doen er dus verstandig aan daarvoor het Rotterdamse, Maaslandse voorbeeld te volgen. Verwers
norm won natuurlijk aan gezag en zou zelfs een wettelijke basis krijgen als de taal in
de Bijbel was geautoriseerd door de overheid, reden voor Verwer om aanhoudend
te hameren op zo’n autoriteit (Van de Bilt 2005: xliii).
Het belang van de taal voor de gemeenschap heeft ook didactische consequenties. Het is nodig dat iedereen in het land de gemeenschappelijke taal leert lezen en
schrijven (1707b: 3). De taalvoorschriften mogen daarom niet nodeloos ingewikkeld zijn. Een eenvoudige spelling bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de taal ook voor
‘vrouwen, kinderen, boeren en zeelui’ (1707b: 4) toegankelijk wordt en dat is in het
belang van het hele gemenebest. 80 Verwer richt zich niet vooral op predikanten en
leerlingen van de Latijnse school zoals Moonen en Van Hoogstraten (Van der Wal
1990: 226), op een elitaire bovenlaag (Rutten 2007b: 45) of op aankomende dichters; hij propageert geen leerschool der letteren (Rutten 2006: 406). De grammatica van
Verwer is in principe bestemd voor alle inwoners van de Republiek, de laagste
maatschappelijke klassen inbegrepen, hoewel hij zich weinig illusies maakt over de
interesses en capaciteiten van ‘Begraeffenisbidders, Schoolmeesters, en Drukkersknegts’ en van de inwoners van volksbuurten als ‘Haerlemmerdyk en Bikkerseilant’
(1708b: 377; 1708a: 554). Het is de taak van de Staten om te zorgen voor zo’n
80
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grammatica, een grammatica die ook in het onderwijs gebruikt kan worden, zodat
iedereen onderwezen kan worden in het juiste gebruik van de moedertaal. De Staten hebben met de schoolordre (Rademaker 1984: 195; Dibbets 1989: 54) van 1625
het onderwijs in het Latijn en het Grieks voorzien van een goede grammatica en nu
mag het Nederlands niet achterblijven.81 Als alle ‘lage scholen’ – ook, maar niet alleen de elitaire Latijnse scholen van Moonen en Van Hoogstraten – de beschikking
hebben over een geschikte grammatica van het Nederlands, kan niemand nog ‘gelyk
men nu tot schamens toe ziet, geheel onkundig zyn in de eerste beginselen van hun
eigene tale’ (1707b: *8r). Moonens grammatica is niet geschikt. Moonen ontleent
zijn regels aan het verkeerde taalgebruik, richt zich naar het Latijnse stramien en
komt niet verder dan opsommingen en regels met tal van uitzonderingen. De op
voorbeelden gebaseerde didactiek van Van Hoogstraten vult Moonen weliswaar
aan, maar leidt uiteindelijk evenmin tot bevredigende resultaten en voldoet niet
voor het publiek dat Verwer op het oog heeft. Het didactisch program van Verwer
legt de nadruk op regels. De ideale grammatia is gebaseerd op een beperkt aantal
regels, op de regelmaat van het taalsysteem. Alle taalgebruiksregels moeten daaruit
worden afgeleid, moeten worden afgezet tegen de achtergrond van dat systeem: wie
de regelmaat begrijpt, begrijpt ook de onregelmaat, de afwijking, de uitzondering.
Zo’n grammatica zou eruit kunnen zien als de nog onvolledige en onvolkomen Idea.
Voorwaarde voor zo’n grammatica is echter dat de taalsystematiek volledig is beschreven. De in het Latijn geschreven Idea roept daarom taalgeleerden en overheid
op deze taak op zich te nemen.

81
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Hoofdstuk 4:
Verwer, Ten Kate en het Wargaren van ’t Grammaticael
In dit hoofdstuk wordt het taalkundige werk van Ten Kate en een aantal van zijn
inzichten besproken in relatie tot het werk van Verwer. De waardering die de studentengenootschappen uit de tweede helft van de achttiende eeuw hadden voor het
taalkundige werk van Lambert ten Kate leidde tot belangstelling voor de inzichten
van Verwer, die beschouwd werd als degene die Ten Kate op het juiste spoor had
gezet. De genootschappers zagen overeenkomsten tussen de opvattingen van Ten
Kate en Verwer, en die overeenkomsten zijn er zeker. Als Verwer het in zijn brief
aan de Utrechtse oriëntalist Adriaan Reland (1676-1718) betreurt dat zijn Deventer
opponent Arnold Moonen voor het uitgeven van zijn Nederduitsche spraekkunst ‘met
mijns-gelijk niet eens reden-gevoert hebbe’ (1709: 43), doelt hij met dat mijns-gelijk
ongetwijfeld op iemand als Ten Kate.
Verwer en de Amsterdamse polyhistor Lambert ten Kate kenden elkaar goed.
Ze behoorden tot dezelfde doopsgezinde gemeenschap, deelden de brede interesse
voor allerlei vormen van scientia en maakten deel uit van elkaar gedeeltelijk overlappende netwerken. Ze woonden bij elkaar in de buurt – beiden op de Keizersgracht
– en wisselden regelmatig van gedachten, onder andere over taal en taalkunde. 82 In
beider werk zijn verwijzingen daarnaar te vinden. In de aan Verwer gerichte ‘Brief
wegens de Gottische Spraeke,’ die aan de Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke en de
Nederduytsche (1710) voorafgaat, schrijft Ten Kate:
Uwe zugt om den grond der zaeken, die gy by der hand neemt, zoo veel doenlyk tot
in den éérsten oorspronk te doorsnuffelen, heeft ook my aengenóópt om eene Belgiko-Gothike Lyste op te stellen (1710: A2).

En niet zonder voldoening kon hij Verwer het resultaat van zijn inspanningen aanbieden:
En zie daer ’t begéérde, en nog veel méér dan dat, tot voldoeninge van uw óógmerk
volbragt (1710: A2).

Dat Ten Kate de aansporingen van Verwer ter harte had genomen en aan een Nederlands-Gotische woordenlijst werkte, was Verwer bekend. In zijn eerste brief aan
David van Hoogstraten meldde hij dat
een onze medeliefhebber tot uwent [= in Amsterdam] eene geheele lyst daer uit
[= uit het Gotisch] heeft by een getrokken van onze meeste gront woorden, met die
Gottische daer neffens letter op letter samenstemmende; welke t’eeniger tyd noch
wel den dag ziet (1708a: 526-527).
Verwer woonde eerst ‘op de Heeregraft, bij de Hartestraat,’ waarschijnlijk op nr. 240, in het huis
van zijn schoonouders, later op de Keizersgracht, huidig nr. 232; Ten Kate werd geboren op Keizersgracht, huidig nr. 43 en woonde vanaf ca. 1705 op Keizersgracht, huidige nrs. 151 en 153 (cf. brief van
Joachim Oudaen d.d. 2 juli 1683 (UvA GL 30); de la Fontaine-Verwey e.a. 1976: 478; Philips
1768/1967; Ten Cate 1987: 9-16, 119).
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Verwer was zeer ingenomen met het werk en op zijn instigatie werd de lijst inderdaad gepubliceerd. In het naschrift bij de brief aan Verwer die aan de Gemeenschap
voorafgaat, beschrijft Ten Kate hoe de waardering van Verwer en ‘ook anderen van
agtbare geléértheyd, met welken gy [= Verwer] over deze stoffe hadt geredenwisselt’, hem heeft overgehaald zijn ‘geringen arbeyd (…) door de Drukperse geméén
te laten worden’ (Ten Kate 1710: 14).
Die waardering ervoer Ten Kate kennelijk als zeer stimulerend, want kort na het
verschijnen van de Gemeenschap begon hij aan een taalkundig werk dat in de loop
van de ruim twaalf jaar die hij eraan werkte, zou uitgroeien tot zijn ruim 1500 bladzijden tellende magnum opus, de Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, dat in 1723 in twee delen verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij
van Rudolph en Gerard Wetstein.83 Dit werk kan beschouwd worden als ‘de eerste
historische grammatica van het Nederlands’ (Noordegraaf & Van der Wal 2001: 8),
waarbij dan wel de kanttekening moet worden gemaakt dat de begrippen historisch,
grammatica en Nederlands in ruime zin dienen te worden opgevat (Rompelman 1952:
15). Het is voor een belangrijk deel geschreven in de vorm van veertien dialogen
tussen N. (Anonymus, Nameloos) en L. (Lambert ten Kate), waarin allerlei taalkundige onderwerpen aan de orde komen. Het is aanlokkelijk te veronderstellen dat
achter de N. Adriaen Verwer schuilgaat, en dat is ook diverse keren gesuggereerd,
maar die identificatie is niet zeker (vgl. noot 28). Zeker is wel, dat zowel in de Gemeenschap als in de Aenleiding opvattingen over taal en taalkunde naar voren worden
gebracht die overeenkomen met de opvattingen van Verwer. In het vervolg worden
die besproken. De nadruk ligt daarbij op de uitgangspunten die Verwers taalkundige
epistemologie bepalen: de taal als systeem, de empirische grondslag en de sociale
oriëntatie.
4.1. Taal als systeem
Ten Kate was gegrepen door de opvatting dat aan de schepping een planmatige,
volmaakte harmonie ten grondslag lag. Deze overtuiging komt niet alleen in zijn
taalkundige geschriften aan het licht, maar is ook zeer nadrukkelijk aanwezig in zijn
natuurwetenschappelijke opvattingen en zijn visie op kunst: de natuur kent in Ten
Kates ogen een volstrekte regelmaat en een perfecte harmonie. De kunst moet die
laten zien.84
Net als Verwer was Ten Kate van mening dat ook onze taal in oorsprong zeer
eenvoudig en zeer regelmatig was. 85 Ook in zijn taalkundige opvattingen staat de
regelmaat centraal. Dat wordt aardig geïllustreerd door zijn houding ten opzichte
van de eigenschappen van het Gotisch. Waar iemand als Franciscus Junius de nadruk legt op het uitdrukkingsvermogen van het Gotisch of op de rijkdom aan betekenissen, legt Ten Kate het accent op de ‘disambiguïteit in de Gotische declinaties;
Tollius suggereert dat Ten Kate het werk ca. 1715 vrijwel gereed had, maar uit behoedzaamheid
tot 1723 zou ‘na-arbeiden en beschaven van hetgeen hij reeds vervaardigd had’ (1812: 19-20).
84 Van Veen 1995: 80; Noordegraaf 2003b: 178 e.v.; Miedema 2006a: II 28, 33-34; 2006b: 131.
85 Voor een bespreking van Ten Kates visie op ‘geboorte en aenwasch der sprake’: zie Noordegraaf
2003a. Uit Noordegraafs bijdrage is meermalen geput zonder dat dat telkens is aangegeven.
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het geringe aantal anomalieën; en (…) de regelmaat van de verandering van klinkers
in de ‘ongelijkvloeiende werkwoorden’’ (Dekker 2002b: 159).
In grote lijnen motiveert Ten Kate de opvatting dat taal systematisch is met dezelfde argumenten als Verwer, met dien verstande dat hij de impliciete religieuze
onderbouwing van Verwer expliciteert. Om de taalopvattingen van Ten Kate goed
te begrijpen, moet de religieuze context uitdrukkelijk in ogenschouw worden genomen; het is zelfs meer dan waarschijnlijk, dat die een sleutelrol speelt in de interpretatie van al zijn activiteiten.86 Voor Ten Kate is het taalvermogen een ‘Goddelijke gave, geschonken aen onzer aller aertsvader Adam’ (1723 I: 9). De mens heeft de
taak het te ontwikkelen, dienstbaar te maken aan maatschappelijke ontwikkelingen
en te gebruiken om Gods lof te verbreiden. Hij is daartoe in staat, omdat hij begiftigd is met rede, met wat Ten Kate noemt de ‘Redegeest’ of de ‘redelyke ziele,’ het
uniek menselijke vermogen dat hem ‘onder meer in staat stelt tot abstractie, reflectie, het zien van verband en samenhang, en die hem rekenvermogen verschaft’
(Noordegraaf 2003a: 310-311).87 Taal ontspruit aan ervaring en waarneming, maar
wordt gevormd en ontwikkeld aan de hand van de rede: ‘reflection goes to work as
soon as sensation has given it material to work on’ (Aarsleff 1970: 107). Taal is ‘een
Voesterling van de Rede’ (1723 I: 13), gevoed als ze is ‘met de melk der Rede’ (1723
I: 10-11), en ‘hare Grondlegging (…) is [gebouwt] op het beleid van de Rede’ (1723
I: 10). Omdat taal het product is van de goddelijke rede, is regelmaat het wezenskenmerk en het is Ten Kates doel die regelmaat, en daarmee uiteindelijk dus de
goddelijke orde, aan het licht te brengen.
Taal en rede zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden en dat blijkt volgens hem
ook uit het gegeven dat ‘in ’t Grieksch een Woord en de Rede door een zelfden naam
λογος worden uitgebeeld’ (1723 I: 10). In de Griekse wijsbegeerte, met name in de
Stoa, duidde logos het alles doordringende logische principe aan, het beginsel van
orde, harmonie en regelmaat (Seuren 1998: 5 e.v.). Het woord drukte bij uitstek de
gedachte uit ‘dat alles in deze wereld in proportie, in verhouding, ‘in orde’ is, en
daardoor met de geest te vatten’ (Van Winden 1986: 9).88 In de Joodse filosofie is
logos het woord van God dat alles schiep, de verzelfstandiging van de wijsheid die
bij God was toen hij de wereld creëerde.
In Verwers visie zowel als in die van Ten Kate is taal afhankelijk van het waarnemings- en onderscheidingsvermogen van de voorouders die haar tot ontwikkeling brachten. Die hebben op basis van observaties aan zaken woorden toegekend
en daarvan worden volgens vaste regels andere woorden afgeleid. Ze nemen een
ander standpunt in dan Antoine Arnauld (1612-1694) en Claude Lancelot (16161695), de grammatici van Port-Royal. Die benadrukken weliswaar eveneens het redelijke fundament van taal, maar leggen in de analyse van de relatie tussen taal en
rede de nadruk op de taal als afspiegeling van het denken. Volgens Arnauld en Lancelot betekenen de woorden, in de vertaling van Johanna Corleva (1698-1752), ‘de
voorwerpen der gedachten,’ geven ze inzicht in ‘het geen in onze gedachten geschied’ (Arnauld/ Lancelot 1740: 119, 30). Taal is het middel waarmee de mens zijn
86
87
88

Tollius 1812: 35; Meinsma 1981; Noordegraaf 2003a; 2002: 23-28; 2005b.
Vgl. Ten Kate 1724: 214; 1728.
Vgl. Van Kooten 2006: 50.
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gedachten kan uitdrukken. Omdat het denken wordt gestuurd door de rede, ligt die
ten grondslag aan alle talen: de rede is ‘the underlying framework or abstract apparatus of all grammars’ (Aarsleff 1970: 106). Arnauld en Lancelot veronderstellen
‘reeds in de menselijke geest aanwezige, ‘klare’ mentale proposities, bestaande uit
subject, copula en predicaat, waarvan de zinnen talige uitdrukkingen zijn’ (Noordegraaf 2003a: 316). Verwer en Ten Kate gaan niet uit van dergelijke ‘pre-existente
mentale proposities’ (Noordegraaf 2003a: 317). Hun visie op taal legt de nadruk op
het woord in plaats van op de zin en op de wetmatigheden waarmee van woorden
andere woorden worden afgeleid. Woordvorming geschiedt volgens vaste procedé’s
en die moet de taalonderzoeker achterhalen.
4.2. Het empirische fundament
Omdat de taal het product is van de rede, de ratio, is ze in oorsprong regelmatig.
Dat impliceert dat er wetmatigheden in de taal bestaan, die in taalwetten en -regels
moeten kunnen worden vastgelegd. Zowel Ten Kate als Verwer benadrukt keer op
keer dat de onderzoeker deze taalwetten moet vinden en niet moet maken, i.e. ze
moet opdelven uit de taalfeiten van heden en verleden en ze niet mag manipuleren
om ze in overeenstemming te brengen met eigen inzichten of voorkeuren.89 Hun
benadering kan dan ook gekarakteriseerd worden als empirisch en bij beide taalkundigen kan die methodologische keuze beschouwd worden als een deels religieus
gefundeerde reactie op het cartesianisme. 90 Beiden verwerpen het deductieve rationalisme van Descartes en Spinoza, zijn voorstander van een inductieve werkwijze
en kiezen in beginsel voor de newtoniaanse methode die aan het begin van de achttiende eeuw dominant was in Engeland en Nederland en vanaf ca. 1730 in vrijwel
geheel Europa.91 Die methode zouden ze overigens niet beiden in praktijk brengen,
waarover later meer.92 Verwer en Ten Kate zijn te beschouwen als vertegenwoordigers van wat ook wel het practicale of functionalistische rationalisme genoemd is, het rationalisme dat gebruikmaakt van de rede om in het empirische taalmateriaal regelmaat te ontdekken.93
Wat de methodologische opvattingen betreft, komen Verwer en Ten Kate dus
overeen. Ze benadrukken de noodzaak van empirische fundering van de taalstudie
en bepleiten een inductieve werkwijze, waarbij de regelmaat van de taal als principiële grondstelling wordt gehanteerd. Dat betekent ‘dat men uit het feit, dat een
eigenschap of onderscheid in een aantal gevallen van hetzelfde soort gevonden
Over de empirische grondslag van Ten Kates benadering: vgl. Peeters 1990, Noordegraaf 2000,
Noordegraaf & Van der Wal 2001, en de daar vermelde literatuur.
90 Vgl. 2.2.; 3.2.2.; Noordegraaf 2000c: 49; Noordegraaf & Van der Wal 2001: 12.
91 Noordegraaf 1996c: 226-231; 2000c: 50; Israel 2001: 514-527; 2006: 204.
92 De striktheid van de inductieve benadering van Verwer en Ten Kate dient wel enigszins gerelativeerd te worden. De tendens tot inductie is zeker aanwezig, maar de waarnemingen worden soms
bijgesteld om ze in overeenstemming te brengen met de gewenste regelmaat. Miedema merkt, met
betrekking tot Ten Kate, dan ook terecht op: ‘in de queeste naar dieper verborgen analogieën is de
neiging tot inductie minder overtuigend’ (2006 II: 41). Hetzelfde kan gezegd worden van Verwer, en,
zoals bekend, ook van Newton. Vgl. noot 105.
93 Verburg 1952: 321; 1998: 337; Peeters 1990: 154, 156; Noordegraaf 2000c: 49.
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wordt, besluit, dat deze eigenschap geldt voor meer gevallen van hetzelfde gebied,
en dat er wetmatigheid heerst in de verder te verkennen regionen van het betreffende onderzoeksgebied’ (Peeters 1990: 154).
In de praktische uitwerking van hun opvattingen vertonen beide geloofsgenoten
echter veel minder overeenkomsten en hun publicaties zijn nauwelijks te vergelijken. Ten Kate kenmerkt zich door een methodologische gestrengheid die bij Verwer ontbreekt. Nauwkeurig en gedetailleerd omschrijft Ten Kate zijn methode
(1723 II: 3-96) en hij demonstreert uitvoerig de empirische fundering van zijn bevindingen. Uitputtend ordent, classificeert en rubriceert hij zijn observaties systematisch en steeds weer toetst hij zijn inzichten aan het verzamelde materiaal.94 Aan
zo’n nauwgezette methodologische verantwoording komt Verwer niet toe, evenmin
aan zo’n volledige uitwerking van zijn theoretische uitgangspunten. Ten dele kan
het verschillende karakter van hun taalkundig werk verklaard worden vanuit de bedoeling die Verwer en Ten Kate ermee hadden. Ten Kate wilde de regelmaat in de
taal aantonen en het succes van zijn methode demonstreren, Verwer wilde, reagerend op Moonen, laten zien hoe een grammatica van het Nederlands er in grote
lijnen uit zou moeten zien. De Idea is bovendien nog niet de uitgewerkte grammatica die Verwer voor ogen stond, een grammatica waarin de nadruk ligt op het systeem achter de verschijnselen, en is wat gehaast uitgegeven. De ‘onverwrikbare regelen’ die een spraakkunst volgens Van Hoogstraten zou moeten bevatten (1710, in
Kluit 1759: LXIV), geeft de Idea lang niet altijd en daarom koos Verwer er ook voor
het werk in het Latijn te publiceren. Het werk is bedoeld om met geleerden de discussie over grondslagen en opzet van een Nederlandse grammatica aan te gaan, en
niet in de eerste plaats als spraakkunst waaruit de regels voor het taalgebruik kunnen worden geleerd. Niet voor niets schrijft hij aan Reland: ‘ik veile mijne Idea niet
voor onfeilbaer: zelfs zoo nu en dan verandere ik’er al wat in, doch niets systematijk’ (1709: 34). Maar duidelijk wordt toch ook wel dat Verwer een andere werkwijze
volgt dan Ten Kate en zich wat betreft taalkundige kennis niet kan meten met zijn
jongere vriend.
4.3. De sociale oriëntatie
Over de sociale functie van taal laat Ten Kate geen misverstand bestaan. In de Aenleiding bestempelt hij al in de ‘Voorreden tot den lezer’ de taal als ‘een Heiligdom
van ’t Gemeen’ en het belang ervan wordt in de tweede dialoog tussen N. en L.
omstandig uitgewerkt:
Wat was de Mensch tog zonder Sprake? wat de Gezelligheid? wat de Gemeenschap?
Geene Overeenkomsten, geene Wetten konden ’er plaets hebben, geen Mededeeling
van gedagten, geen Onderwijzing nog aenqueking van Wetenschap, of van een goed
gebruik der Rede. Afgescheidene Holen, schuilhoeken in de Bosschen om zijnen
magtiger Medemensch te ontwijken, waren hem eigender dan de Bijwooning (…) O!
Heerlijke Taelvoering! O! Wonderbaerlijk vermogen! (…) een Gave zo dierbaer, dat
ze ons de Aerde tot een Paradijs zou maken, zo ze nooit misbruikt wierd, zo geen
94

Van de Velde 1966: 233 e.v.; Van de Bilt & Noordegraaf 2001: 15.
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onkunde of verkeerd beleid zig ooit van haer bediende (1723 I: 7; vgl. Peeters 1990:
11).

Taal is het door God gegeven instrument dat het de mens mogelijk maakt zich als
sociaal wezen te manifesteren, de ‘Goddelijke gave, geschonken aen onzer aller aertsvader Adam, om haer aen te queken tot dienst en band van maetschappije’ (1723
I: 9).95 De taal groeit mee met de gemeenschap: naarmate de samenleving gecompliceerder wordt, behoeft ook de taal uitbreiding, en op een bepaald moment is een
bewust ingrijpen nodig om de sociale functie ervan te waarborgen. Die taak is
voorbehouden aan de overheid, ‘die den band der maetschappije gestrikt houd’
(1723 I: 10). De overheid komt aan het bewust opstellen en vastleggen van taalregels echter pas toe als de maatschappij een bepaald niveau van ontwikkeling, beschaving en welvaart heeft bereikt en ‘zo lang ’er geen Volkrijke steden waren, daer
de begeerte en behoefte van de eene kant kloekheid, en de rijkdom en rust van de
andere kant de konsten en wetenschappen aenqueekten’ (1723 I: 11), werden de
taalregels niet opgeschreven.
Maar taalregels waren er natuurlijk wel, al waren ze dan niet schriftelijk vastgelegd. In de loop van de tijd zijn ze, gewettigd door het achtbare gebruik, tot een
soort Gemeente-Regt geworden. Het is de taak van de onderzoeker die taalregels, taalwetten dus eigenlijk, op te sporen en af te zetten tegen de oorspronkelijke regelmaat.
Belangrijk is daarbij wel, dat hij uitgaat van het achtbare gebruik van het hele taalgebied, en niet alleen van een bepaalde regio of stad, waarmee hij vooral doelt op
Holland en Amsterdam. Het vinden van de taalwetten zodat taalgebruikers zich
eraan kunnen houden, ziet Ten Kate als een blijk van beschaving.
De opvattingen van Verwer en Ten Kate over de sociale functie van taal komen
op een aantal punten overeen. Taal heeft een bindende en dienstbare functie in een
gemeenschap en maakt samenleven mogelijk. De taalregels moeten opgemaakt
worden uit het achtbare gebruik in de gemeenschap als geheel; nadrukkelijk roemt
Ten Kate zijn Rotterdamse geloofsgenoot als de eerste en de enige die bij het opstellen van zijn spellingregels rekening hield met de klanken die tot het Gemeene-lands
Dialect behoren, de overkoepelende, ideale, voorbeeldige gesproken, en geschreven,
taal (1723 I: 109).96 Net als Verwer geeft Ten Kate de voorkeur aan het Maaslands
als de basis voor de algemene landstaal en niet aan het Rijn- en Amstellands, de taal
in het gebied rond Leiden en Amsterdam (Ten Kate 1723 I: 152), hoewel hij de onderscheidingen die Verwer wilde behouden, in zijn eigen taal niet meer waarnam.97
Hij gebruikt eveneens het argument van een supra-regionale taal om die variant te
legitimeren. Ten Kate sluit zich ook aan bij Verwers visie op de rol van de overheid:
Vgl. Noordegraaf 2003a: 310-311.
Van den Berg 1975: 303; Daan 1989: 175-181; 1992: 171. Het verzet tegen de uitbreidende hegemonie van het Amsterdams had overigens al eerder gebruikgemaakt van het argument dat de standaardtaal de taal van het gehele land moest zijn. Johannes Hilarides bijvoorbeeld schreef in de voorrede voor zijn Nieuwe Taalgronden: ‘Als off de gemeene Neerlantsche taale, die geene niet en was, die
oover alle zeeven landen gangbaar is’ (1705: *2r; vgl. Kooiman 1917: 311). Hilarides richtte zijn kritiek
op de Aenmerkingen van Van Hoogstraten (vgl. 8.1.2.1.); Verwer zou hetzelfde argument gebruiken in
zijn eerste brief aan David van Hoogstraten om de Zuid-Hollandse standaard te verdedigen.
97 Daan 1989: 177; 1992: 171.
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die moet de taal besturen. Individuele taalgebruikers hebben niet het recht hun eigen
voorkeuren als het na te streven algemene gebruik te propaganderen.
Verschillen zijn er ook. Het hobbesiaanse doemscenario dat Verwer voorziet
voor cultuur, gemeenschap en taal als de overheid zich niet adequaat van haar taalkundige taak kwijt, ontbreekt bij Ten Kate. De overheid is bij Ten Kate niet de
apodictische gezagvoerder van Verwer, die naar eigen goeddunken mag handelen,
maar meer de wijze, voorzichtige scheidsrechter, die als opvolger van de eerste Huisvader het belang van de hele gemeenschap nastreeft. De taalregels moeten niet gevonden worden omdat er anders juridische, staatsrechtelijke of filosofische complicaties kunnen optreden, maar omdat daarmee de beschaving van een gemeenschap
gediend is. Voor Verwer was het cruciaal dat de overheid een bepaalde standaard
had geautoriseerd, en uit hobbesiaans oogpunt is dat begrijpelijk: waar de overheid
leemtes laat, mag ieder zijn voorkeur volgen, en dat achtte hij ongewenst. Hij móest
dus wel een geauctoriseerde tale postuleren. Ten Kate beriep zich niet op zo’n codificerende bron als Verwers Statenbijbel: er is wat het vinden van de regels betreft ‘ten
opzigte van onze Moedertale nog al vrij wat te doen’ (1723 I: 14) en de overheid is
aan het codificeren van een bepaald gebruik nog lang niet toe. Maar als er ooit een
moment komt waarop een gebruik kan worden voorgesteld dat ‘dienstig zou konnen zijn voor ’t Gemeen’ is het uitsluitend de overheid die dat een wettelijke basis
kan geven (1723 I: 113).
4.4. Verschilpunten
Het taalkundige werk van Verwer heeft een ander karakter dan dat van Ten Kate.
Hoewel beiden pleitten voor een empirische benadering van de taalstudie, de nadruk legden op het taalsysteem en de taalregels wilden afleiden uit het taalgebruik
uit heden en verleden, verschillen ze op een aantal punten van mening. In de volgende paragrafen komt een aantal van die punten aan de orde, gegroepeerd rond
twee thema’s: taalgenese en taalverleden.
4.4.1. Taalgenese
Bij de twee Amsterdamse taalkundigen volgt de ontwikkeling van de taal dezelfde
lijnen van geleidelijkheid. In eerste instantie was de taal zeer eenvoudig, doordat de
maatschappij eenvoudig was. Volgens beiden werden de woorden eertijds door
mensen gekozen, bedacht, hetzij door ‘de Instellers der Talen’ (Verwer 1683: 20),
hetzij door een ‘eerste en opperste Huisvader’ (Ten Kate 1723 II: 12). Meer dan bij
Verwer krijgen die eerste Naemgevers (1723 II: 11) bij Ten Kate adamische proporties
en geven hun woorden inzicht in aard van de voorgestelde zaken. Ten Kates eerste
huisvader moest in de keuze van zijn woorden nauwlettend acht slaan op ‘den waren grond en aerd der dingen’ en ‘het sprekende merkteeken, dat de eene zaek van
de andere onderscheid’ (1723 II: 3), op de essentie der dingen dus en op de kenmerken die na zorgvuldige waarneming, analyse en abstractie het wezenlijke onderscheid tussen de benoemde zaken uitmaken.98 Naarmate de maatschappij ingewikVoor Ten Kate toont etymologie dus de wijsheid van de voorouders en hun kennis van de goddelijke orde in de schepping, de logos (vgl. Dekker 2002b: 158). Vgl. noot 49.
98
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kelder werd, behoefde in beider visie ook de taal uitbreiding. Maar waar Verwer de
huidige woordenschat vooral beschouwt als het resultaat van een proces van steeds
verdergaande generalisatie, verklaart Ten Kate de uitbreiding van de taal vanuit een
toenemend gebruik van metaforen.
De plaats van het werkwoord
En zo zijn er, naast de treffende overeenkomsten, meer verschillen tussen de opvattingen van Verwer en Ten Kate over het ontstaan en de ontwikkeling van de taal.
In Ten Kates visie was het werkwoord de woordsoort waarvan de mensen zich bij
de geboorte van de taal bedienden. Uit de worteldelen van zo’n 200 werkwoorden
die later in de germanistiek sterk werden genoemd, zijn andere woordsoorten afgeleid, eerst zelfstandige naamwoorden, daarvan later zwakke werkwoorden (1723 I:
545).99 Volgens Verwer gebruikten mensen eerst substantieven en pas later andere
rededelen.100 Met een beroep op de natuurlijke rede is dat te verklaren. De manier
waarop we denken is namelijk door die natuurlijke rede bepaald en zaken bevatten
we in tijd nu eenmaal eerder dan hun eigenschappen: ‘De Zaken (subjecta) bevatten
we eerder in tijdt, en derzelver Eigenschappen (praedicata) later’ (1709: 35).101 Zelfstandige naamwoorden waren er dus eerder dan bijvoeglijke en ook eerder dan werkwoorden, die het handelen van de aangeduide zaken uitdrukken. De manier waarop
woorden worden gevormd, is afhankelijk van de genius, de aard, het eigen karakter
van een taal. De aangeboren ‘Geest eener tale’ (1709: 18) manifesteert zich in een
aantal eigenschappen, bijvoorbeeld in de manier waarop de woorden moeten worden uitgesproken (vgl. 5.2.3.2.).
Toch blijken de opvattingen over de woordsoort die als eerste grondslag van de
taal zou zijn genomen, bij nadere beschouwing niet zo verschillend. Verwer vond
weliswaar dat de genetische prioriteit bij het substantief lag, maar het aantal oorspronkelijke zelfstandige naamwoorden is slechts zeer klein en de meeste nomina,
bijvoeglijk of zelfstandig, zijn pas in een later stadium afgeleid van gesubstantiveerde werkwoorden (1707a/b: 50).
Van de werkwoorden is de infinitief de grondvorm, daarover zijn Verwer en
Ten Kate het weer eens, en niet de imperatief, zoals Moonen dacht, Schottel volgend.102 Nogal wat werkwoorden zijn uit nomina voortgekomen, erkent ook Ten
Kate, maar hij stelt vast dat ‘de Ongelykvloeyende Verba, die bij de vorige Grammatici als buitensporige Verschovelingen gehandelt zijn, den egten en alleroudsten
Wortelstam vervatten’ (1723 II: 11). In zijn keuze voor het verbum als grondwoord
van de Germaanse talen sluit Ten Kate aan bij de opvattingen van Hemsterhuis en
Schultens (vgl. 4.5.) – de handeling waarnaar de dingen zijn genoemd, moet er eerVgl. Schultink 1989: 205; 1994: 258-259.
Deze opvatting was in Verwers tijd algemeen (Stankiewicz 1974: 158-166). Tot het midden van de
achttiende eeuw was de gangbare visie dat de genetische prioriteit van woorden bij het nomen lag,
behalve in de Hebreeuwse traditie, waarin het werkwoord werd gezien als wortel van vrijwel alle andere woordsoorten. Spinoza brak daarmee en koos in zijn Compendium Grammatices Linguae Hebraeae
(1677) ook voor het nomen als grondwoord waaruit (bijna) alle woorden waren afgeleid. Cf. Klijnsmit
2000: 144.
101 Vgl. Verwer 1683: 20.
102 Vgl. Verwer 1709: 35-41; Ten Kate 1723 II: 32-33.
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der zijn geweest dan het nomen, dat daar dus van afgeleid moet zijn (Gerretzen
1940: 324). Hij behoort daarmee tot de eersten die in de vroegmoderne periode kozen voor de genetische prioriteit van het werkwoord, ruim voor James Harris
(1709-1780), Lord Monboddo (1714-1799) en Johann Gottfried Herder (17441803)(Stanckiewicz 1974: 170-171).103
On gely kvloe yen de werkwoorden
De ongelykvloeyende werkwoorden nemen in Ten Kates taalopvatting dus een centrale
plaats in en juist daarom is het voor hem van uitermate groot belang dat aangetoond kon worden dat er regelmaat is in de wisseling van de stamklinkers van deze
werkwoorden. Ten onrechte werd gedacht dat ze zich grillig gedroegen, maar nu
blijken ze ‘eene volmaekte Regelmatige rooij’ (1723 I: *2r) te volgen en onderworpen te zijn aan regels.104 En als het eerste en oudste rededeel zich regelmatig gedraagt, is aangetoond dat aan de taal een systematiek ten grondslag ligt, die dan wel
in de loop van de tijd verduisterd is geraakt, maar desondanks nog steeds uit het
taalgebruik kan worden opgedolven (Noordegraaf 2000c: 48-49). ‘Regelmatigheid is
de kroone eener Tale’ schrijft Ten Kate (1723 I: 543), en nu hij ‘de regelmaet en
rangschikking van onze verba, zo gelyk-als ongelyk-vloeyenden’ heeft ontdekt en de
taal daarmee heeft gezuiverd van ‘die deerlijke smet, die de Grammatici door vergissing haer hebben aengewreven’ (1723 I: 544), kan hij welgemoed op het frontispice
van de Aenleiding een putto een papier doormidden laten scheuren waarop staat:
Daer is geen Regel zonder exceptie: de taal gehoorzaamt volledig aan regels en die kunnen worden opgespoord.
Het eindresultaat van Verwers bespreking van de verba anomala vond Ten Kate
maar teleurstellend. Als we ons op grammatici als Moonen en Verwer zouden moeten verlaten, zo schreef hij, zouden de meeste ongelykvloeyende werkwoorden nog steeds
onregelmatig genoemd worden (1723 I: 543). Toch is er overeenkomst in de benadering van de beschrijving van het werkwoord door beide taalkundigen, meer dan de
verschillende eindresultaten doen vermoeden. Verwer zocht naar hetzelfde bewijs
van regelmaat in de vervoeging van de werkwoorden als Ten Kate. Voor het achterhalen van die regelmaat propageerde hij de methode die Ten Kate in de praktijk
bracht, maar die hij zelf niet strikt genoeg toepaste. Ten Kate komt tot zijn bevindingen door inductief wetmatigheden af te leiden uit een uitgebreid corpus van
woorden. Nauwgezet heeft hij zijn materiaal geclassificeerd en gerubriceerd en uiteindelijk kon hij vaststellen dat de zwakke werkwoorden zijn afgeleid van de sterke
(1723 II: 69) en dat in de vervoeging van die sterke werkwoorden een regelmatige
vocaalwisseling in de onvoltooid verleden tijd en/of het voltooid deelwoord was
aan te wijzen. In theorie onderschreef Verwer deze methode, in de praktijk kwam
hij er niet aan toe.
Volgens Everard Scheidius, de bezorger van de collegedictaten van de Hemsterhusianen L.C. Valckenaer en J.D. van Lennep (1724-1771), heeft Hemsterhuis de genetische prioriteit van het verbum
overgenomen van Albert Schultens. Cf. Gerretzen 1940: 281; Stanckiewicz 1974: 171; Luhrmann
2006: 58. Vgl. noot 100.
104 In 1710 noemt Ten Kate deze werkwoorden nog onéénpaerigvloeyende, in 1723 volgt hij in zijn terminologie de spraakkunst van Moonen, die Schottelius’ ungleichfliessend had vertaald als ongelykvloeiend. Vgl.
ook Rutten 2003c: 279.
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Methodische uitwerking
Verwers conclusies met betrekking tot de regelmaat in de vervoeging van werkwoorden zijn niet voldoende onderbouwd en verantwoorden niet alle verschijnselen. Zijn indeling van de sterke werkwoorden wijkt niet wezenlijk af van die van
Moonen (Dibbets 1995c: 134). Zijn benadering wel. In beginsel komt die overeen
met die van Ten Kate. In Moonens behandeling van de sterke werkwoorden ligt de
nadruk op de anomalie (Schaars 1988: 300), in die van Verwer op de analogie, de
regelmaat, net als in die van Ten Kate. Volgens Verwer zijn de sterke werkwoorden
ontstaan uit de zwakke, wellicht omdat hij waarnam dat kinderen sterke werkwoorden zwak vervoegden en hij ervan uitging dat in hun taalgebruik de oorspronkelijke
regelmaat tot uitdrukking kwam (cf.4.2.1.). Hij benadrukt dat het werkwoord in
oorsprong volstrekt regelmatig werd vervoegd: in de infinitief was de eindlettergreep -ne (gestellene, herstellene), in de onvoltooid verleden tijd werd die uitgang vervangen door -de (gestellede, herstellede) en het voltooid deelwoord werd gevormd door
achter de infinitief -t te zetten (gestellenet, herstellenet; Verwer 1707a: 34-38). Van klinkerwisseling was in dit stadium nog geen sprake; die trad pas op in het seculum anomalum, de Verloopene Tytbeurte (cf. 4.2.1.). Vervolgens formuleert Verwer algemene
regels om de verandering van zwakke werkwoorden in sterke te verantwoorden,
een verandering die volgens hem ofwel te wijten was aan de werking van de eufonie
ofwel het resultaat was van het streven homonymie te vermijden (1707a/b: 47).
Verwers bespreking van het werkwoord is verre van volledig; lastige werkwoorden
laat hij weg (Dibbets 1995c: 133).105 Hoewel Verwers uitgangspunten overeenkomen met die van zijn jongere vriend, is hij in de taalkundige uitwerking ervan de
mindere van Ten Kate. Beiden wilden de regelmaat in de vervoeging van het werkwoord aantonen. Ten Kate komt tot zijn conclusies op basis van waarneming, classificatie en inductie, en de strikte toepassing van zijn uitgangspunt niet zomaar letters in woorden toe te voegen of weg te laten zonder dat daar een consistente regel
aan ten grondslag lag die uit waargenomen taalvormen was afgeleid. Bij Verwer is
van zo’n werkwijze geen sprake. Verwer leidt zijn regels niet af uit relevante, zorgvuldig geclassificeerde observaties. Hij postuleert een oorspronkelijke regelmaat en
vervolgens beredeneert hij een ontwikkeling die met toevoeging, weglating of verplaatsing van letters leidt tot de huidige taalvorm. Als Moonen – terecht – bezwaar
aantekent tegen zijn opvatting dat alle infinitieven vroeger uitgingen op -ne, stelt
Verwer een regel op die vanuit een infinitiefvorm op -en het gewenste resultaat oplevert, zonder dat er observaties van de verschillende taalvormen aan ten grondslag
liggen. Dan wordt de onvoltooid tegenwoordige tijd gewoon gevormd door apocope van de -n in plaats van -ne (getuigen - ik getuige, in plaats van getuigene - ik getuige) en
het voltooid deelwoord door achter de infinitief -et te plaatsen (getuigen - getuigenet, in
plaats van getuigene - getuigenet; 1709: 37). Deze werkwijze is in overeenstemming met

Mogelijk deed Verwer dat niet uit nalatigheid of uit gemakzucht, maar probeerde hij verschijnselen
die niet overeenkwamen met het uitgangspunt van regelmaat, te bagatelliseren of te verdoezelen. Bij
Ten Kate doet zich iets gelijkaardigs voor. In zijn studie naar de ideale lichaamsverhoudingen wijzigt
Ten Kate (licht) zijn onderzoeksresultaten om ze in overeenstemming te brengen met de gezochte
eenvoud en harmonie. Cf. Miedema 2006: 42. Vgl. noot 92.
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de epistemologie van Thomas Hobbes, die gevolgen deductief afleidde van inductief verkregen, op empirie berustende hypothesen.
Soms lukt het Verwer niet de taalverschijnselen te verantwoorden in regels, zoals bij de vervoegingen van de sterke werkwoorden. Zijn overtuiging dat de werkwoorden oorspronkelijk regelmatig vervoegd werden, wordt daardoor niet aangetast en van de opvatting van grammatici die uitgaan van onregelmatigheid, distantieert hij zich. De titel van het hoofdstuk waarin hij de problematiek van het onregelmatige werkwoord aan de orde stelt, spreekt wat dat betreft boekdelen: ‘De Conjugatione Verbi, Grammaticis nostris Anomali, sive Heteroclisii dicti,’ of, in de vertaling van Kluit: ‘Over de vervoeginge van het werkwoord; by onze letterkonstenaers onregelmatig/ongelykvloeiend genaamd’ (1707a/b: 46, mijn cursivering, IvdB).
Monosyllabiciteit
Verschil van inzicht tussen Verwer en Ten Kate is er ook wat betreft hun opvatting
over monosyllabiciteit. Verwer was van mening ‘dat er oorsprongkelyk in onze tale
zeer weinige woorden van een enkele lettergrepe’ geweest zijn (1707b: 71). 106 Deze
fraaie eigenschap heeft het Nederlands te danken aan de ‘Noorder volkeren voornamentlyk die Normannen in onze geschiedenissen hieten [die] hunne wapenen en
met die hunne taalzaden in Nederland gevoerd hebben.’ 107 Via het Vlaams, waar ‘de
spaarsaamheid dier volkeren talen in eenlettergrepige woorden’ diep is geworteld, is
deze eigenschap in het Nederlands verankerd (1707b: 72).108 In zijn tweede brief
aan Van Hoogstraten gebruikt Verwer het kenmerk van monosyllabiciteit als argument om de spelling van woorden als klaer en muer te rechtvaardigen. Oorspronkelijk waren de woorden tweelettergrepig – klare en mure dus – maar na verloop van
tijd werden ze eenlettergrepig. De e werd wat Verwer noemt, ingetrokken en dat proces is zichtbaar in de spelling: klaer, muer (1708b: 363-365).
Verwer wist dat zijn opvatting over monosyllabiciteit omstreden was. ‘Dat stellen andere vlak anders’ schrijft hij, ‘en oordelen het een groot voorregt van ’t Nederlandsch te wezen vol te zyn van éénlettergrepige of wortelwoorden’ (1707b:
71).109 Hij zal daarbij gedacht hebben aan de auteurs van de Twe-spraeck, die eenlettergrepige woorden als de oudste oorspronkelijke woorden beschouwden (Dibbets
1985: 525), en geleerden als Joannes Goropius Becanus (1518-1572) en Simon Stevin (1548-1620), die monosyllabiciteit een voortreffelijke eigenschap van het Nederlands vonden (Van der Wal 1995: 48-52).110 Een van die andere was ook Lambert ten
‘paucissimas in lingua nostrâ voces primitivas esse monosyllabas’ (1707a: 71).
‘populos Boreales, praesertim Normannos in Historiâ dictos, & arma, & cum armis, linguae suae
femina in agrum Belgicum tulisse’ (1707a: 72).
108 ‘Eorum tunc populorum in monosyllabicis parcimonia’ (1707a : 72).
109 ‘alii contrà statuunt, ut linguae Belgicae ducant praerogativam magnam esse, scatere monosyllabis
ceu radicibus’ (1707a: 71).
110 En mogelijk ook Franciscus Junius. In het voetspoor van Stevin, die Becanus volgt, ook Schottelius. Cf. Kiedron 1985a: 285; 1985b; Gützlaff 1988; Van der Wal 1995: 52. Over Becanus en Stevin: zie
bijvoorbeeld Van Hal 2008 (101, 131-133) en de daar genoemde literatuur. Over degenen die ‘oordeelen het een groot voorregt van ’t Nederduitsch te wezen vol te zyn van éénlettergrepige of wortelwoorden’, schrijft Verwer: ‘om meerlettergrepige [woorden] tot eenlettergrepige te maken verminken
zy die met alle geweld’ (1707b: 71; ‘imò quò voces plurisyllabicas reddant monosyllabas, eas armatâ vi
vitiant & distorquent’ (1707a: 71).
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Kate, die van mening was ‘dat in ’t allereerst ijder Woord slegts uit zijn Zakelijk
Worteldeel bestaen hebbe, en enkel-silbig zij geweest’ (1723 II: 64).
4.4.2. De wending naar het verleden
Hierboven (3.2.1.) is aangestipt dat Verwer in zijn eerste brief aan David van Hoogstraten een indeling in hoofdlijnen presenteerde van de geschiedenis van de Nederlandse taal: uit de beschrijving van de situatie waarin het Nederlands in vier opeenvolgende perioden verkeerde, valt op te maken dat de oorspronkelijke regelmaat
van de taal, na perioden van relatieve regelmaat en daaropvolgend verval, in de zeventiende eeuw hersteld wordt. Dit stadium, de herstelde Regelmatige Tytbeurte in Verwers woorden, is bereikt door ingrijpen van de overheid, die in 1622-1623 taalkundige vergaderingen organiseerde om de grammaticale regelmaat terug te brengen. In
die vergaderingen moesten schrijvers als Vondel en geleerden als De Hubert afspraken maken over het Nederlands en die zijn vervolgens door de Staten-Generaal
geautoriseerd in de Statenbijbel van 1637.111
Ten Kate bespreekt Verwers indeling weliswaar met instemming (1723 I: 58),
maar uit zijn hele werk wordt onmiddellijk duidelijk dat hij zich veel verder in het
verleden begeeft dan zijn oudere vriend. Verwer gaat terug naar het Middelnederlands, naar de taal van Stoke. Het verdere taalverleden is in zijn opvattingen slechts
op de achtergrond aanwezig. Hij kende het Gotisch wel – hij bezat bijvoorbeeld
Junius’ Gothicum Glossarium (1665; cf. 1707: *8r-**v; cf. Dekker 2002b: 144-147) –
maar hij beriep zich slechts een enkele keer op de taal van de Codex Argenteus, en
dan nog in algemene termen, om de ouderdom van het Nederlands aannemelijk te
maken. Zijn verwijzingen naar de oudste taalfasen lijken eerder bedoeld om belezenheid en kennis van zaken te suggereren dan om argumenten te ondersteunen.
Hij toont zich een aanhanger van de gothica-genetrix-theorie en beroept zich daarvoor, ten onrechte, op Junius, terwijl hij Junius’ opvatting dat het Nederlands uit
het Angelsaksisch is voortgekomen, niet noemt en wellicht niet kent.112 En hoewel
Ten Kate hem op 25 maart 1708 schreef dat het Gotisch niet de genetrix was van het
Nederlands, lijkt hij enkele maanden later daarvan nog niet op de hoogte te zijn en
verkondigt hij nog steeds dat het Nederlands zich uit het Gotisch heeft ontwikkeld
(Van de Bilt & Noordegraaf 2002: 20). Ook het gegeven dat hij het Oudengels
waarschijnlijk slechts zeer oppervlakkig kende, en de constatering dat hij sommige
door hem genoemde bronnen met betrekking tot de verwantschap tussen de oudste
Vgl. 3.2.1. Het lijkt erop dat Verwer de bijeenkomsten tijdens de Synode van Dordrecht (16181619) over de manier waarop de Bijbel vertaald moest worden en de Amsterdamse taalkundige vergaderingen uit 1622-1623 (Van Strien 1993) door elkaar haalt. Om zijn beweringen omtrent het wettelijke karakter van de grammaticale bijeenkomsten te onderbouwen (vgl. 4.3.) beroept Verwer zich op
Vondels voorrede bij De Amsteldamsche Hecuba (1626; 1707a/b: 10-11) en op de opdracht bij De
Huberts in 1624 verschenen psalmvertaling (1709: 16). Meer bewijzen van deze vergaderingen heeft
hij niet – en die zijn er ook niet, zoveel is wel duidelijk (Zwaan 1939: 6-12) – en in 1709 nodigt hij
Reland uit de hele zaak eens te onderzoeken. Verwers opmerkingen over de wettelijke aard van de
zogenaamde ‘letterkunstige vergadering’ staan aan het begin van een hardnekkige overlevering. Vgl.
Zwaan 1939: 6-12; Van de Bilt 2005: xlii-xliii.
112 Dekker 2002b: 146; vgl. Van de Velde 1966: 167. Vgl. Van Bree 1995.
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Germaanse talen wellicht niet daadwerkelijk heeft ingezien, maken duidelijk dat in
Verwers praktische taalbeschouwing de taalstadia vóór het Middelnederlands geen
wezenlijke rol spelen (Dekker 2002b: 160-161).
Dat is bij Ten Kate zeker niet het geval. In de opvattingen van Ten Kate staat
juist de vergelijking van het eigentijdse Nederlands met de oudste Germaanse talen
centraal. De oudste taalverwanten worden bestudeerd om het contemporaine Nederlands in al zijn facetten te doorgronden en om de regelmaat ervan voor het voetlicht te brengen. Ten Kate had zich bijvoorbeeld het Oudengels, Oudhoogduits,
Oudijslands en Gotisch grondig eigengemaakt en bespreekt met kennis van zaken
hoe deze talen zich genetisch en geografisch verhouden tot elkaar en tot andere
bekende Europese talen (cf. Dekker 2002b: 149). Zijn bevindingen en aanpak werden van meet af aan hogelijk geprezen en in de negentiende en twintigste eeuw is
hij herhaaldelijk geroemd als voorloper van Jacob Grimm (1785-1863) en als een
van de founding fathers van de Germaanse taalkunde en de historisch-vergelijkende
taalwetenschap (Noordegraaf 2000c: 46).113
Taalverleden en taalgebruik
Het is de vraag hoe Verwers en Ten Kates wending tot het verleden geïnterpreteerd
moet worden in relatie tot hun visie op het contemporaine taalgebruik. Gaat het
beide taalkundigen uiteindelijk om het opstellen van regels voor het achttiendeeeuwse taalgebruik (vgl. Rutten 2006: 88-89)? Is het hun dan eigenlijk niet zozeer
om het verleden te doen, maar om het vinden van regels en voorwaarden voor een
goede contemporaine taalbeheersing (Van der Woud 1998: 103)? Met andere woorden: gaat het in het onderzoek van het taalverleden om het verbeteren van en het
opstellen van regels voor het eigentijdse taalgebruik (Van Bree, Van den Toorn &
Van der Wal 1997: 14-15), zoals het in de geschiedschrijving toentertijd ging om het
legitimeren van eigentijdse (politieke) situaties (Haitsma Mulier 1987)?
Wat het teruggrijpen op het verleden in deze visie concreet inhoudt voor de
normering van het contemporaine taalgebruik, is niet zo ‘volstrekt eenduidig’ (Rutten 2006: 88) als wel is gesuggereerd. Verwer zou het achttiende-eeuwse gebruik in
overeenstemming willen brengen met de grammaticale regelmaat van het Middelnederlands, die voor hem immers normatief is. Normatief in deze opvatting wil dan
zo veel zeggen als prescriptief: uit het taalgebruik van Melis Stoke moeten de regels
voor het achttiende-eeuwse taalgebruik worden afgeleid, te vinden in de Statenbijbel. Dat zou dus betekenen dat Verwer de veronderstelde Middelnederlandse regelmaat wilde (her-)invoeren in het achttiende-eeuwse Nederlands. Maar dat is expliciet niet de bedoeling, schrijft Verwer. Kennis van het taalsysteem geeft inzicht in
analogie en anomalie (cf. 3.2.1.), maar de contemporaine usus geeft de doorslag waar
het de taalregels betreft:
Dus ook in het stuk van de Nederlandsche taal: ‘eerst moet men letten wat de regelmaat aan de hand geeft; dan wat het onregelmatig gebruik eischt: dan, zo dit afwijkt,
men moet het volgen; wykt het niet af, men blyve by de regelmaat’ (1707b: 8).
Voor de receptie van Ten Kates werk: zie Noordegraaf 2000c: 50-53, Noordegraaf & Van der Wal
2001: 20-25 en de daar genoemde literatuur. Voor een enigszins afwijkende visie: Rutten 2004.
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Bij Ten Kate lijkt een prescriptieve inslag makkelijker aanwijsbaar, maar toch is ook
bij hem een normatief-prescriptieve interpretatie problematisch. Het vinden en
kennen van de taalwetten en het vermijden van onregelmatigheden is als een beschaving, schrijft Ten Kate (1723 I: 13). De interpretatie als zou kennis van de oorspronkelijke regelmaat moeten resulteren in herstel van die regelmaat, in aanpassing
van achttiende-eeuws Nederlands aan taalregels uit het verleden, ligt voor de hand.
Concreet zou dat echter betekenen dat Ten Kate uiteindelijk voorstelt de in de oude Germaanse talen gevonden, soms gereconstrueerde regelmaat, voor te schrijven
voor het contemporaine taalgebruik. Historisch vergelijkend onderzoek heeft dan
tot doel de natura van het Nederlands – de ideale staat van de taal – op te sporen in
onder meer het Gotisch teneinde taalgebruiksregels voor de eigen tijd op te stellen.
Dat zou inhouden dat Ten Kate ‘de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake’ volledig in dienst stelt van het ‘platte Grammaticael’, van een taalkunde die ‘eene schrale weide is, bequam om de hersenen mijmerend, de lichaemen
mager, en zaken tot ijdele klanken te maken’ (1723 I; 2-3). En dat is zeker niet het
geval. Ten Kate maakt weliswaar nog geen principieel onderscheid tussen synchrone en diachrone taalbeschrijving (Schultink 2006: 29) en daarmee in wezen niet tussen ouder en contemporain taalgebruik (Rutten 2003c: 283), maar dat betekent niet
dat hij helemaal geen oog heeft voor het verschil tussen synchronie en diachronie
(vgl. Schultink 2006: 30). Ouder taalgebruik of taalregels uit het (verre) verleden
dienen ter verklaring van het huidige taalgebruik, niet als voorbeeld. Bovendien
richt Ten Kate zich nauwelijks op het opstellen van gebruiksregels, het is hem zelfs
‘onverschillig, hoedanig elk verkiezen mogte zig van zijne Tael te bedienen’ (1723 I
***v). Het achtbare gebruik is een veilig baken, men moet zich er maar aan houden.
Grote aanpassingen van de vigerende taalwetten, ook niet als ze gebaseerd zijn op
de resultaten van historisch onderzoek, acht hij wenselijk noch realistisch. En als er
dan al behoefte zou zijn een van de usus afwijkende regel in te voeren, is het uitsluitend aan de overheid daarover een besluit te nemen (1723 I: 14).
De visie als zouden Verwer en Ten Kate hun taalhistorische studies uitvoeren
om de concrete norm vast te stellen voor eigentijds taalgebruik sluit weliswaar aan
bij de gangbare opvatting dat historisch onderzoek uit die tijd concrete contemporaine doelen nastreefde en weinig oog had voor ontwikkeling of het unieke karakter
van historische perioden (Raedts 2002: 63 e.v.), maar doet geen recht aan het complexe kader waarin wetenschapsbeoefening aan het begin van de achttiende eeuw
moet worden geplaatst. Verwer en Ten Kate streefden een contemporain doel na,
uiteraard, maar dat doel was niet in eerste instantie prescriptief van aard. De norm
waaraan het hedendaagse taalgebruik kan worden gemeten, is te vinden in het verleden, in de regelmaat van het Middelnederlands of van de oude Germaanse talen,
maar het gaat daarbij uitdrukkelijk om een norm in algemene zin, niet om een concrete richtlijn voor achttiende-eeuws taalgebruik. Natuurlijk kan inzicht in het systeem
eigentijds taalgebruik verklaren en natuurlijk kan in twijfelgevallen het taalverleden
te hulp worden geroepen om uitsluitsel te geven, maar voor zowel Verwer als Ten
Kate geldt dat het achtbare gebruik, het gebruik in de juiste kringen, moet worden
gerespecteerd. De primaire motivatie voor historisch-taalkundig onderzoek, voor de
wending tot het verleden, is het aantonen van de regelmaat an sich, het systeem achter de concrete verschijnselen, en aan die motivatie liggen primair religieuze over-
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wegingen ten grondslag (cf. 3.2.1.). Achter de taalverschijnselen ligt het oorspronkelijke, regelmatige systeem verscholen en dat is slechts door nauwgezet historisch
onderzoek te achterhalen. Kennis van het systeem kan taalverschijnselen en taalregels verklaren en uiteindelijk wellicht richtlijnen opleveren voor gebruiksregels, die
dan door de overheid geautoriseerd moeten worden. Voor de hedendaagse taalpraktijk is inzicht in het systeem daarom nuttig, maar niet cruciaal, en in feite tekent
zich hier het onderscheid af tussen scientia en ars, filologie en taalwetenschap, taalnatuur en taalcultuur. Een dergelijk onderscheid werd eerder gemaakt door de klassieken en geleerden als Scaliger (1484-1558), Sanctius (1523-1601) en Vossius en in de
negentiende eeuw voor de volkstalen door taalkundigen als August Schleicher
(1821-1868) en Matthias de Vries: het bijna natuurwetenschappelijke onderzoek
naar de statische taalnatuur moest worden onderscheiden van het streven naar beschaving van de taalcultuur, van actueel taalgebruik en poëtische taal.114 Verfraaiing
van het taalgebruik verandert niet de taalnatuur. Zo heeft de opbloei van literair
taalgebruik in de zeventiende eeuw geen invloed op het taalsysteem: ‘de Cieraetschryving by ons is verbetert; maer geenssins de Tael’, schrijft Verwer daarover (1708a: 529).115
De norm waaraan hedendaags taalgebruik kan worden gemeten, is voor Verwer
zowel als voor Ten Kate deels te vinden in het taalverleden. Tegen de achtergrond
van de oorspronkelijke regelmaat, op te sporen vanuit het verleden, kan het huidige
gebruik worden begrepen en beoordeeld, zonder dat het in de wetten van die gevonden regelmaat moet worden gedwongen. Die norm heeft niet in eerste instantie
een prescriptief karakter, maar is meer een ijkpunt, een slaper in de woorden van
Verwer (1707a: *5r), een ideaalbeeld zo men wil, maar dan wel een ideaalbeeld dat
niet per se gerealiseerd moet worden. Verbetering, beschaving, van taalgebruik
houdt voor Verwer in dat men zich baseert op de taal van het hele land en de regelmaat behoudt waar dat (nog) mogelijk is. Voor Ten Kate lijkt beschaving in eerste instantie neer te komen op het aanpassen van het taalgebruik aan het taalsysteem, maar uiteindelijk blijkt het te gaan om het opsporen van het statische taalsysteem enerzijds en de Fraeije en Cierlijke Behandeling van de taal anderzijds (1723 I: 15).
Met literaire en retorische middelen kan de taal door kunstenaars worden gevormd,
op dezelfde wijze als schilders het Ideale uitbeelden: ‘een Tael (…) die aentreklijk is
voor elk (…) die aen onzen Geest iet meerder Heerlijks vertoont, dan bij de Daeglijksche Spraekvoering vallen kan.’ Een taal die ‘Keurlijk en Welvoeglijk’ is, zonder
ergens in tegen de ware algemeene orde van ’t Natuerlijke aen te gaen’ (1723 I: 17).
4.5. Verwer, Ten Kate en de Schola Hemsterhusiana
De inzichten van Ten Kate en, in mindere mate, Verwer, vertonen treffende overeenkomsten met de opvattingen over taal die de leden van de zogenaamde Schola
Hemsterhusiana gemeen hadden. De leden van de Schola – de benaming Schola
Hemsterhusiana verwijst naar een groep achttiende-eeuwse graeci die de inzichten van
Hemsterhuis deelde en diens methode wilde uitwerken116 – wisten zich verbonden
114
115
116

Vgl. Arbuckle 1970; Noordegraaf 1999b.
Vgl. Ten Kate 1723 I: 58; II: 6.
Over de Schola Hemsterhusiana: zie Gerretzen 1940, Noordegraaf 1996a, 1996f, 1997, 2003b.

84

DEEL I: ADRIAEN VERWER

door een aantal gemeenschappelijke overtuigingen. In zijn bijdrage over de taalopvattingen van Joannes Daniel van Lennep (1724-1771) geeft G.J. Luhrman (19342004) daarvan een opsomming (2006: 57). Met weglating van de opvattingen die
uitsluitend betrekking hebben op de status van de klassieke talen of niet door alle
Hemsterhusianen werden gedeeld, gaat het om de volgende inzichten:
1. Talen worden gekenmerkt door een oorspronkelijke regelmaat;
2. De eerste taalbouwers vormden hun taal op basis van analogie. Dit principe
kan ook ingezet worden in het taalonderzoek;
3. Het vergelijken van talen kan inzicht geven in de eigen taal;
4. Het Grieks, is afgeleid van monosyllabische wortels en volgens sommigen
geldt dat ook voor andere talen. De genetische prioriteit ligt bij het werkwoord;
5. Methodisch is het doel van analogie de reconstructie van vorm en betekenis.
Het uitgangspunt van de oorspronkelijke regelmaat van de taal is kenmerkend voor
zowel Ten Kate als Verwer, evenals het inzicht dat het principe van analogie de taal
beheerst. De taal is door de mens gevormd met behulp van de rede, en dat impliceert analogie. In het werk van Ten Kate is bovendien de uitwerking te vinden van
de laatste drie uitgangspunten, zij het dat Ten Kate vooral aandacht besteedt aan
morfologische reconstructie en minder aan semantische.
De verwantschap tussen de uitgangspunten van Hemsterhuis en Ten Kate is in
de achttiende eeuw al onder de aandacht gebracht. Everardus Scheidius (1742-1794;
vgl. noot 59, 103, 325) merkte op, dat ‘the real principles of etymology were found
only at the beginning of this century, in the study of Greek by Hemsterhuis, in the
Oriental languages by Schultens, and in Dutch studies by Lambert ten Kate’
(Noordegraaf 1996f: 33).117 Of Ten Kate en Hemsterhuis elkaar kenden, is niet met
zekerheid te zeggen. Zoals gezegd maakten beiden – en Verwer – deel uit van een
gezelschap waarin taalkundige zaken werden besproken (cf. 3.2.). Hemsterhuis was
bekend met het werk van Ten Kate: zijn bibliotheek bevatte onder meer twee
exemplaren van de Aenleiding.118 Verburg (1952: 430; 1998: 449) stelt, in navolging
van Gerretzen (1940: 148) dat Hemsterhuis de onderzoekingen van Ten Kate goed
kende, maar bij die observatie dient toch een kanttekening te worden geplaatst.
Gerretzen en Verburg baseren zich voor hun opvatting namelijk op een uitspraak
van Hemsterhuis, waaruit kan worden afgeleid dat die niet op de hoogte was van de
bevindingen van Ten Kate. In zijn colleges over de oorsprong van de Griekse taal
meldt Hemsterhuis namelijk, waarschijnlijk rond 1740 nog (Noordegraaf 1997: 11),
dat het Gotisch de genetrix is van alle noordelijke talen, terwijl Ten Kate in de Gemeenschap juist had aangetoond dat dat onjuist was.119 Mogelijk ontbrak de Gemeenschap in de bibliotheek van Hemsterhuis (vgl. Van de Bilt & Noordegraaf 2002: 23).
‘veras etymologiae rationes, hoc ipso demum ineunte saeculo, in Graecis reperit T. Hemsterhusius,
in Prientalibus A. Schultensius, in Batavis L. Ten Kate’ (Gerretzen 1940: 112).
118 Van Sluis 2001: 14, 105; Van de Bilt & Noordegraaf 2002: 23-24.
119 ‘Gothica vel potius Scythica lingua vetusta merito omnium pene septentrionalium censetur fons et
mater’ (De oude Gotische, of liever Scytische taal, wordt terecht beschouwd als de bron en de moeder
van alle noordelijke talen) (Van de Bilt & Noordegraaf 2002: 23). Vgl. 4.4.2; Hemsterhuis 1845: 351.
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Ondanks de overeenkomst die er is in de uitgangspunten van de Hemsterhusianen en Ten Kate zou de methode die ze propageerden tot volledig verschillende
resultaten leiden. De Hemsterhusianen postuleerden wortels die bestonden uit de
combinatie van een klinker en één, twee of drie medeklinkers en uit die wortels wilden ze de vorm en betekenis van bestaande woorden afleiden, terwijl Ten Kate juist
de wortelwoorden inductief wilde afleiden uit de bestaande woorden. De Hemsterhusiaanse aanpak zou ook op het Nederlands worden toegepast, zij het in beperkte
mate, toen een aantal studenten van Linguaque en Dulces in 1762-1763 gehoor gaf
aan de oproep van hun professoren om de benadering van Ten Kate in te ruilen
voor die van de Schola (vgl. noot 329).
4.6. Slotopmerkingen
De opvattingen van Verwer en Ten Kate over de oorspronkelijke regelmaat, de wijze waarop de taalstudie moet worden ingericht en het sociale kader waarin taal
functioneert, vertonen opmerkelijke overeenkomsten. Beide taalkundigen delen de
preoccupatie met regelmaat in taal en zijn op zoek naar het taalsysteem dat schuilgaat achter de verschijnselen, een queeste die primair religieus geduid moet worden.
Taal is door de mens gemaakt met behulp van zijn rede, een goddelijke gave, en
vertoont daardoor de orde die in heel de schepping te vinden is. Bij beiden is, mede
daarom, de empirische grondslag van de taalstudie cruciaal: het systeem moet worden opgedolven uit de taalverschijnselen en mag niet door iemand worden geconstrueerd, omdat daarmee het zicht op de oorspronkelijke regelmaat verloren dreigt
te gaan. En bij beiden wordt de sociale functie van taal benadrukt: taal is onmisbaar
in de maatschappij, maakt samenleven mogelijk en heeft een samenbindende functie. Daarom is een overkoepelende eenheidstaal nodig, een taal die aanvaard is als
de taal van het hele land. Het beheer van die taal, haar ontwikkeling en onderhoud,
kortom: de codificatie, is voorbehouden aan de overheid.120
Het belangrijkste verschil tussen Verwer en ten Kate is gelegen in de manier
waarop ze hun opvattingen hebben uitgewerkt. Verwers uitwerking vertoont overeenkomst met de opvattingen van Hobbes: inductief verkregen, op de empirie berustende hypothesen worden deductief uitgewerkt. Ten Kates methode is newtoniaans. Zijn hypothesen worden zorgvuldig inductief getoetst op basis van uitgebreide classificatie. Vanuit zijn hypothese deduceert Verwer – filozoferen noemt hij dat in
zijn brief aan Reland (1709: 42) – de oorzaken van de verschijnselen, hij beredeneert vormen waaruit waargenomen verschijnselen kunnen worden verklaard. In
het taalgebruik kan vervolgens worden nagegaan of zijn hypothese kan standhouden of moet worden verworpen. Ten Kate werkt inductief. Hij maakt zijn hypothesen algemeen door twee uitgebreide Proeven van Geregelde Afleiding, twee overvloedige
verzamelingen van gedetailleerd bewijs voor zijn veronderstellingen (Dekker
2002a). De empirische fundering die Verwer voorstaat, brengt Ten Kate in praktijk,
uitgebreider, zorgvuldiger en methodisch consequenter dan Verwer en de wending
Onder codificatie versta ik het vastleggen van regelgeving en woordenschat in grammatica’s en
woordenboeken. Vgl. Van der Wal 1995: 1; 2003: 168-171.
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naar het verleden behelst bij Ten Kate inderdaad het teruggaan naar de oorsprong
zoals Verwer propageerde. Taalkundig was Ten Kate veel breder en grondiger onderlegd dan zijn oudere vriend die hem weliswaar inspireerde en motiveerde om het
taalverleden te bestuderen (1710: 3), maar hem in taalkennis niet kon evenaren.
De verschillende uitwerking van hun inzichten leverde uiteraard verschillende
resultaten op. Verwer publiceert in 1707 zijn Idea, Ten Kate dankt zijn roem grotendeels aan de Aenleiding. Hoe verschillend de werken echter ook zijn, ze komen
overeen in de benadering van taal: taal is een systeem, waarvan de regels moeten
worden gevonden. Het oogmerk van taalstudie verandert van karakter: het taalsysteem moet niet in eerste instantie worden opgedolven om er de taalregels uit te destilleren, maar om, zeker bij Ten Kate, Gods voorzienigheid te demonstreren. En
hoewel Verwer een tentatieve schets van een grammatica presenteert, is het expliciet niet zijn bedoeling de gevonden regelmaat voor te schrijven aan de taalgebruikers. Het taalsysteem dient als kader waarin de taalverschijnselen kunnen worden
begrepen en verklaard, maar zowel voor Verwer als Ten Kate is het achtbare gebruik heilig. Het onderscheid tussen filologie en taalkunde dat zich bij Verwer al
aftekende, wordt door Ten Kate geëxpliciteerd in het begin van de Aenleiding. De
studie van het taalverleden wordt ondernomen
om te netter te worden in het Denken, en in myne Gedagten te konnen uitten, als
mede om ’t edelste der Uitdrukkingen van anderen te beter in hare waerde te verstaen; want dit bedoel ik in de Taelkunde, die buiten dat eene schrale weide is,
bequam om de hersenen mijmerend, de lichaemen mager, en zaken tot ijdele klanken
te maken. (1723 I: 1-2)

In het ‘Wargaren van ’t Grammaticael’ (1723 I: 3) wilde Verwer noch Ten Kate verstrikt raken!

Hoofdstuk 5: Receptie
De Idea verwierf vrijwel uitsluitend bekendheid in Nederland, en dan nog in beperkte kring.121 Meteen na de publicatie van het boek, gaf redacteur Johan van Gaveren
in De Boekzaal van juli/augustus een korte samenvatting van het werk. Van Gaveren
beperkte zich tot een weergave van de inhoud en onthield zich van ieder commentaar. Dat kwam wel van Willem de Mey (1658-1709) die in 1709 onder het pseudoniem Emilius Elmeguidi (Ter Meer 1983) zijn waardering uitsprak voor de ‘namelooze maker van zekere korte Grammatica, welkers opschrift is: Linguæ Belgicæ Idea’,
omdat deze ‘met zeer goed oordeel zegt: dat men op de welluidendheit van onze
taal byzonder acht moet geven, en om deszelve niet te verliezen, of te kort te doen,
wel rustig over een opgeworpe regel henen mag stappen’ (Strengholt 1982: 137).122
Elmeguidi kende het gezag over de taal net als Verwer toe aan de overheid, en in
geen geval aan grammatici, de ‘spitsvinnige letterdwingelanden (…) dewyl ik tot nog
toe geen tyding heb, dat aan iemand van hen de letter-rykstaf oit wettig is opgedragen’ (Geerars 1969: 137, 140).123 In de volgende paragrafen komt globaal de receptie van het taalkundige werk van Verwer aan de orde. 124 Ten Kate is in het vorige
hoofdstuk besproken en wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.
David van Hoogstraten
De stem van Verwer klinkt stevig door in Van Hoogstratens ‘Aenspraek tot den
Nederduitschen lezer’, die de tweede druk van de Aenmerkingen over de geslachten der
zelfstandige naemwoorden (1710) inleidt. Uit het werk van literaire auteurs kunnen de
taalregels niet worden afgeleid, schrijft Van Hoogstraten, omdat zij
om de maet van ’t rijm, die om den taelvloedt en trant, die zelf in onrijm waer te
nemen is, niet te quetsen, meenigmael eene letter of lettergreep van een woort afsnijdt, waer door de uitgang terstont verandert wort, en de lezer dus weder in dwaling trekt (1711, geciteerd uit Kluit 1759: l-li),

Helemaal onbekend in het buitenland was de Idea overigens niet, getuige de vermelding door Johann Heumann (1711-1760) in zijn Opvscvla qvibus varia ivris Germanici itemqve historica et philologica argvmenta explivantvr (Norimbergae [Neurenberg]: sumptibis Iohannis Georgii Lochneri, 1747). Dit boek is
een verzameling van werken van deze hoogleraar. Een ervan is een Specimen Bibliothecae glotticae, een
uitgebreide taalkundige bibliografie (pp. 480-672). In de ‘Index Teutonicus’ (de lijst van ‘Duitse’ werken) staat op p. 610 de Idea vermeld. Dongelmans (1991: 21) maakt gewag van een exemplaar van de
Idea in de Harvard University Library, Cambridge Massachusetts USA, de British Library in Londen en
de Bibliothèque Nationale in Parijs, en ook Duitse bibliotheken (Göttingen, Berlijn, Jena, Hamburg)
beschikken over eerste drukken van het werk; niet bekend is hoe en wanneer deze buitenlandse bibliotheken hun exemplaar hebben verworven.
122 Brief aan den Heere N.N., opgenomen in Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis, en A. Persius
Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht (1709). De brief van Elmeguidi is afgedrukt in Strengholt 1982. Vgl. Verwer 1707a/b: 15-16.
123 Vgl. Strengholt 1982: 137.
124 Voor een bespreking van de brieven van Verwer, Séwel en Moonen en de daarin gevoerde discussies, zie Van de Bilt 2005: xxxvii-lx.
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kortom, in Verwers woorden, wegens het rijmverlof. Ook een aantal andere kwesties die Verwer aan de orde had gesteld, passeert de revue. Zo komt Van Hoogstraten tot een indeling van de geschiedenis van het Nederlands die vrijwel overeenkomt met die van Verwer en maakt hij melding van de grammaticale zuiverheid van
het werk van Melis Stoke.125 Met instemming verwijst hij naar de Idea en hij laat niet
na te vermelden dat het werk door hem is uitgegeven.126 Herhaaldelijk gaat hij in op
inzichten die Verwer had verwoord. Aan het verval uit de periode voor 1624 was
niemand ontsnapt, schrijft Van Hoogstraten, ook Hugo de Groot niet, en hij lijkt
zich hier af te zetten tegen Verwer, die Grotius immers als taalkundige autoriteit
had opgevoerd.
Van Hoogstraten lijkt te suggereren dat zijn opvattingen grotendeels met die van
Verwer overeenkomen. Hij baseert zich weliswaar, net als Moonen, op het taalgebruik van Vondel, Hooft en Vollenhove, en, evenals Verwer op de Statenbijbel,
maar dat impliceert geen tegenstelling. De Bijbelvertalers hadden inzicht in de taal
en werkten volgens een vooraf vastgesteld bestek, waarin regelmaat vooropstond
en hun voorschriften werden opgevolgd door Hooft, Vondel, De Hubert, De Decker (1609-1666), Geeraerdt Brandt en zijn zonen, en ook door Moonen. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat er in de Statenbijbel geen fouten voorkomen, zo lijkt hij
zich aan te sluiten bij Verwers verweer tegen Moonens verwijt dat het genus in de
Bijbelvertaling inconsequent werd gebruikt: waar mensen werken, worden fouten
gemaakt.127 Vervolgens geeft Van Hoogstraten een kleine vier pagina’s voorbeelden
die duidelijk moeten maken dat er tussen de genoemde literaire auteurs en de vertalers van de Bijbel nauwelijks verschillen bestaan in het gebruik van het genus. Met
een gerust hart kan hij zijn lezers daarom zowel Moonen als Verwer aanbevelen,
waarmee hij suggereert dat de regels van beide grammatici in hoofdlijnen overeenkomen, ondanks verschil van inzicht op een paar punten.
Ruim een decennium later spraken Carolus Tuinman (1659-1728) en Pieter Poeraet (1684-na 1736) zich uit over het verschil van mening tussen Moonen en Verwer. Zowel Tuinman in het voorwoord bij zijn Fakkel der Nederduitsche Taale (1722)
als Poeraet in de bespreking van Tuinmans werk in De Boekzaal (1722-1723) spreekt
zijn voorkeur uit voor de op regelmaat gerichte historische benadering van Verwer.128
Voor een andere visie: Rutten 2003b.
In het voorwoord (Aen den Lezer) bij zijn editie van Vondels Heldinnebrieven (1716) suggereert Van
Hoogstraten dat Verwer zijn opvattingen deelde en ze uitwerkte: ‘Vooral vatte de heer Adriaen Verwer myn inzicht, en ging te lustiger voort (gelyk hy my de eere gedaen heft van dat in openbaren druk
te getuigen) in de eigenschappen der tale op te delven (Vondel 1716; http://www.letleidenuniv.nl/
Dutch/Latijn/VondelHeldinnen1716.html)
127 In zijn brief aan David van Hoogstraten van 20 april 1708 wijst Moonen erop dat het genus in de
Statenbijbel lang niet zo consequent gebruikt is als Verwer suggereerde. Hij ondersteunt zijn bewering
met een flink aantal voorbeelden. Volgens Moonen is de Statenbijbel daarom terecht niet door de
overheid geautoriseerd. In zijn brief aan Reland (1709) pareert Verwer deze kritiek. De vertalers hebben afspraken gemaakt over het genus, en die afspraken zijn door de Staten-Generaal gewettigd.
Wanneer individuele vertalers fouten maken, wil dat nog niet zeggen dat die afspraken niet deugen.
Van Hoogstraten lijkt zich in zijn Aenspraek tot den Nederduitschen lezer (1710) aan de zijde van Verwer te
scharen. Vgl. Van de Bilt 2005: liii-lviii.
128 Tuinman 1722: ***2 r-***2v; Poeraet 1723: 329-330. Vgl. De Bonth 1994, 1995.
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Balthazar Huydecoper
In zijn Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730) verwijst Huydecoper negen keer naar
Verwer, meestal instemmend. Het gaat daarbij steeds om een praktische invulling
van Verwers taalbeschouwing, zoals een bepaalde spelling- of genuskwestie.129 Dat
zou de indruk kunnen wekken dat de opvattingen van Verwer niet zo veel invloed
gehad hebben op het taalkundige werk van Huydecoper. Op een aantal punten vertonen de inzichten van Verwer echter opmerkelijke overeenkomsten met die van
Huydecoper en hoewel daar in de Proeve niet over wordt gerept, is het aannemelijk
om te veronderstellen dat Huydecoper zich herhaaldelijk heeft laten leiden door de
Idea en Verwers taalkundige brieven, al is natuurlijk niet altijd na te gaan of hij zich
nu laat inspireren door Verwer, door Ten Kate of door beiden. Zo is Huydecoper,
net als Verwer en Ten Kate, van mening dat het Nederlands oorspronkelijk een
grote regelmaat kende. Huydecoper volgt Verwer in diens opvatting dat in het Middelnederlands de zuiverste vorm van het Nederlands te vinden is, in het bijzonder
bij de ‘Oude Vlaamsche schrijvers’ (1730: 396).130 Kennis van het Middelnederlands
moest dus ten grondslag liggen aan de opbouw van de moedertaal. De regelmatige
taal van middeleeuwse auteurs kon inzicht geven in het vigerende gebruik. Huydecopers beeld van de taalgeschiedenis komt in grote lijnen overeen met dat van Verwer: de oudste auteurs staan het dichtst bij de oorsprong van de taal – uit de eerste
fase van de taal zijn geen geschriften overgeleverd – en hun taalgebruik is vrijwel
zuiver. Daarna is er een periode van verval ingetreden – bij Verwer begint die rond
1477, bij Huydecoper in de tweede helft van de zestiende eeuw – maar gelukkig is
er in de zeventiende eeuw herstel waar te nemen, omdat er mensen waren ‘die de
taal weder begonnen te beschaaven’ (1730: 103). De opvattingen van Ten Kate en
Huydecoper over de zuiverheid van de Middelnederlandse auteurs en de sierlijkheid
van de zeventiende-eeuwse auteurs vertonen grote overeenkomsten (vgl. De Bonth
1998: 84) en zijn al bij Verwer te vinden.
Ook in methodologisch opzicht zijn er opvallende overeenkomsten tussen Verwer en Huydecoper. Verwer had benadrukt dat men de regelmaat moest opsporen
en niet moest aanbrengen, en ook Huydecoper wilde de taalregels ontdekken uit het
taalgebruik en ze niet zelf bedenken. De werkwijze van Huydecoper is net als die

Zo noemt hij de brief van Verwer aan Reland als bron voor een uitgebreide behandeling van de
opvatting dat in de voornaamwoordelijke aanduiding het natuurlijk geslacht moet prevaleren boven
het grammaticale geslacht (Huydecoper 1730: 96; Verwer 1709: 50), verwijst hij naar dezelfde brief om
zijn mening over het betrekkelijk voornaamwoord dezelve te ondersteunen (Huydecoper 1730: 424;
Verwer 1709: 51-52) en stemt hij in met Verwers mening dat de vervoeging van de onvoltooid verleden tijd van de tweede persoon meervoud gekenmerkt wordt door de uitgang -et: gylieden Hoordet, Hooptet (Huydecoper 1730: 208; Verwer 1709: 52; 1707b: 44; vgl. De Bonth 1998: 320-321). Evenals Verwer keurt hij de uitgang -en die Moonen had voorgeschreven, af (1706: 165, 179). Een keer berispt hij
Verwer vanwege diens spelling. Verwer had in zijn brief aan Reland (1709: 52) ontwasschen geschreven
in plaats van ontwassen (1730: 453). Huydecoper wilde in een aantal gevallen het verschil in betekenis
tussen woorden tot uitdrukking brengen in de spelling (De Bonth 1998: 126) en onderscheidde daarom wassen van wasschen: het eerste betekent ‘groeien’, het tweede ‘reinigen’ (1730: 201; 477).
130 Vgl. De Bonth 1998: 100.
129
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van Verwer en Ten Kate te karakteriseren als empirisch en inductief (De Bonth
1998: 89): uit een aantal concrete voorbeelden leidt hij een algemene taalregel af.131
De studentengenootschappen
Grote belangstelling voor de opvattingen van Verwer ontstond in de tweede helft
van de achttiende eeuw. In studentengenootschappen – of zo men wil: taalgenootschappen132 – werden de vaderlandse taal- en letterkunde bestudeerd. Wat de studenten geleerd hadden over de Latijnse taal- en letterkunde en welsprekendheid,
pasten ze toe op het Nederlands. De Nederlandse letterkunde was geen leervak aan
de universiteit en de studenten ‘organiseerden hiermee voor het eerst deze zelfstudie binnen de academische wereld’ (Kossman 1966: 44-45). Leidraad voor hen waren vooral de ‘beste nieuwe werken over onze taalkunde, als van Verwer, ten Kate,
Huydecoper’ (Kossmann 1966: 44).
De studentengenootschappen kwamen vooral op voor de erkenning van het wetenschappelijke karakter van hun taal- en letterkundige studies, waarbij de verwetenschappelijking vooral werd gezocht in de methode: taalwetten moesten niet naar
eigen goeddunken worden opgesteld, maar dienden op inductieve wijze uit de taalverschijnselen te worden afgeleid. De grote waardering voor Ten Kate en Huydecoper berustte voornamelijk op de constatering dat deze taalkundigen dit uitgangspunt in praktijk brachten. Adriaen Verwer werd beschouwd als wegbereider, als
degene die Ten Kate op het juiste spoor zette en hem voorging in zijn empirische
en inductieve benadering van de taalstudie, als degene dus die de basis legde voor
deze methode in de taalkunde (cf. bijv. Kluit 1759: XVI). De Idea werd gezien als
een zeer belangrijke taalkundige publicatie. Meinard Tydeman achtte het belang van
Verwer voor de taalstudie zelfs zo groot dat hij aan de universiteit van Harderwijk
colleges wilde wijden aan de Idea. Duidelijk is in ieder geval dat de belangstelling
voor de opvattingen van Verwer gezien moeten worden in het licht van de waardering voor het werk van Ten Kate.
Bekendheid met taalkundige opvattingen van Verwer bleef aan het eind van de
achttiende overigens niet beperkt tot de studentengenootschappen, zo valt op te
maken uit het werk van Arend Fokke Simonsz. (1755-1812). Fokke wilde wetenschap populariseren en dat streven culmineerde in de twaalfdelige Catechismus der
Weetenschappen, Schoone Kunsten en Fraaije Letteren (1794-1802). In de geest van Verwer
en Ten Kate onderscheidt hij daarin taalkunde of filologie van grammatica en volgt

Jongeneelen (1996a: 130) noemt Verwer als meest waarschijnlijke bron voor Huydecopers empirisme, maar, zoals De Bonth (1998: 80, n.80) al heeft opgemerkt, zijn bewering wordt niet concreet
onderbouwd.
132 De Vries (2001: 87) kiest voor de term taalgenootschap omdat niet alle genootschappen die gewoonlijk studentengenootschappen worden genoemd binding hadden met de universiteit en niet alle leden student waren, ‘lakenfabrikeur’ Van Lelyveld bijvoorbeeld (Höweler 1966). Om de bedoelde genootschappen te onderscheiden van de vele dichtkundige genootschappen waar ze aan vooraf gingen (Van
den Berg 1992: 257) wordt in deze studie de term studentengenootschap gebruikt. Met deze benaming
wordt bovendien duidelijk gemaakt dat deze genootschappen ontstonden in het universitaire milieu en
daarmee binding hielden. Vgl. Wille 1937: 84 e.v.; Mijnhardt 1988: 44 e.v. Voor de letterkundige genootschappelijkheid in de tweede helft van de achttiende eeuw: 9.1.
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hij Verwer voor de periodisering in de geschiedenis van het Nederlands (Versteegh
2008: 117-118).
De schrijftaalregeling
Ook in de schrijftaalregeling van 1804/1805 hebben de inzichten van Verwer sporen nagelaten. Klijnsmit (1982: 137) wijst de Idea aan als een van Weilands voornaamste bronnen. Noordegraaf (1985: 181) bevestigt deze opvatting en noemt Weiland ‘volgeling van Verwer, Huydecoper en vooral van Ten Kate’ (1985: 133). Geheel in de lijn van deze drie achttiende-eeuwse taalkundigen is Weiland de mening
toegedaan dat de taalregels uit het taalgebruik moeten worden afgeleid en dat historisch onderzoek een verklaring van de taalverschijnselen kan opleveren. En ook in
Siegenbeeks Verhandeling over de Nederduitsche spelling (1804) is invloed van Verwer
aanwijsbaar. Verwoord en verdedigd door Adriaan Kluit zullen enkele van Verwers
opvattingen over spelling een plaats krijgen in de eerste officiële spellingregeling
van het Nederlands. Ze komen aan de orde bij de bespreking van de taalkundige
opvattingen van Kluit (8.4.).
De negentiende eeuw
In de negentiende eeuw verdwijnt Verwer vrijwel geheel van het taalkundige toneel
concludeert Dongelmans na zijn speurtocht naar de verspreiding van exemplaren
van de Idea (Dongelmans 1991: 25). Verwer speelt nog slechts een zeer bescheiden
rol in de taalkunde. Incidenteel wordt hij nog wel genoemd of summier besproken,
zoals door B.H. Lulofs (1787-1849) die spreekt over de ‘voortreffelijke’ Idea en ‘de
schrandere Verwer’ (Lulofs 1819: 213; 1823: 8, 187), maar taalkundigen gaan inhoudelijk niet of nauwelijks op zijn opvattingen in. A. Ypeij (1760-1837) bijvoorbeeld volstaat met een korte vermelding van het werk van Verwer in de Beknopte
geschiedenis der Nederlandsche tale (1812) en dat doet ook de ‘schrijvende onderwijzer’
G.C. Mulder (1810-1859; Beij-Sutmuller 1998: 16) in zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (1872 [1855]: 71). A. de Jager (1806-1877) acht ‘Adriaen Verwers gevoelen over het gebruik van Bastaardwoorden’ nog wel belangrijk genoeg
om in zijn Archief voor Nederlandse Taalkunde (1853-1854: 177-182) relevante gedeelten uit de Afscheidt-rede te publiceren, maar museale motieven lijken daarbij te prevaleren en De Jager onthoudt zich van ieder commentaar. Verwers opvattingen lijken
vergeten, zo kan geconcludeerd worden, op een enkel incident na, zoals in Bilderdijks Nederlandsche spraakleer (1826: 346), waar de auteur zich kritisch uitlaat over
Verwers behandeling van de syntaxis, of in Taco Roorda’s Verhandeling over het onderscheid en de behoorlijke overeenstemming tusschen spreektaal en schrijftaal (1858) waarin het
door Verwer gesignaleerde Rotterdamse gebruik van den in de nominatief in een
voetnoot wordt vermeld (Roorda 1858: 57).133 Het werk van Verwer kon ook maar
beter vergeten blijven, vond W.L. van Helten (1849-1917). Pas met Ten Kate en
Huydecoper zou de taalkundige dageraad aanbreken (1882: 21) en was de periode
van taalkundig amateurisme voorbij. De opvattingen van Verwer waren alleen interessant om het taalkundige onvermogen van de grammatici uit de voorbije periode
133

Vgl. Verwer 1707a/b: 23; 1783: 38.

92

DEEL I: ADRIAEN VERWER

te illustreren en in zijn inaugurele rede maakte Van Helten zich herhaaldelijk vrolijk
over de naïviteit van diens opvattingen (1882: 15-20).
Verwer ontkomt dus niet aan het in de negentiende eeuw gangbare gebrek aan
belangstelling voor de taalkunde uit de achttiende eeuw. Na de ‘Norm’ van Pieter
Weiland en Matthijs Siegenbeek richt de aandacht in de negentiende eeuw zich
vooral op ‘geest en geschiedenis’ (Noordegraaf 1985) en de Nederlandse taalkunde
van de achttiende eeuw leek daaraan weinig te kunnen bijdragen. 134 Verwer verdiende waardering voor de plaats die hij in de geschiedenis van de taalkunde innam,
maar voor het negentiende-eeuwse taalkundige discours had hij geen betekenis. Bilderdijk verwoordde de waardering voor Verwer in ‘De staat der Hollandsche taalkunde’, de eerste van zijn Voorlezingen over de Hollandsche taal die hij hield in de winters van 1811 en 1812. Verwer, zo schrijft Bilderdijk, was de eerste die de weg
opende naar de echte taalkennis. Verwer keerde zich tegen het Latijnse stramien
waarop Moonen voortborduurde en vroeg aandacht voor het eigen karakter van het
Nederlands. Hij had het ware Nederlands tot object van de taalkunde gemaakt en
terecht werd hij beschouwd als gids en voorloper van Ten Kate, Huydecoper, de
letterkundige genootschappers en ook Adriaan Kluit.

Uit het hanteren van de onderscheidingen norm, geest en geschiedenis mag niet worden geconcludeerd
dat er sprake zou zijn van drie ‘onafhankelijk van elkaar staande onderzoekstradities, benaderingen of
stromingen: (…) voor de belangrijkste taalkundigen vulden de drie (…) benaderingen elkaar aan’ (Van
Driel 2007: 212).
134

Hoofdstuk 6: Adriaen Verwer en de Nederlandse taalkunde
van de achttiende eeuw
Toen Verwer met zijn Idea in 1707 reageerde op het verschijnen van de Nederduitsche
spraekkunst, had hij een andere grammatica op het oog dan Arnold Moonen. Verwer
baseerde zich op andere taaltheoretische, taalmethodologische en taalideologische
uitgangspunten dan Moonen, bediende zich van een andere didactiek en richtte zich
op een ander publiek. Verwer schreef een in opzet tentatief werk over de manier
waarop de taalstudie ter hand genomen zou moeten worden, een werk waarin hij
aangaf waarop de studie van het Nederlands zich zou moeten richten en welke methode daarbij gevolgd moest worden. Omdat het boek bedoeld was om de discussie
over de grondslagen van de taalstudie los te maken en in eerste instantie niet was
gericht op de praktische waarde voor een taalgebruiker die zocht naar taalvoorschriften – en voor zo iemand zelfs verwarrend kon zijn – schreef hij de Idea in het
Latijn.
Tegenover de visie van Moonen dat de taalregels moeten worden afgeleid uit het
taalgebruik van vooraanstaande dichters, stelt Verwer de opvatting dat de taalstudie
zich moet richten op het achterhalen van het taalsysteem. Verwers taalkundige epistemologie wordt gedomineerd door zijn a priori dat de taal in oorsprong zeer regelmatig was. Die opvatting wordt filosofisch-religieus gefundeerd. God heeft in Zijn
goedheid wetmatigheid in de natuur aangebracht. De mens is geschapen naar Zijn
evenbeeld en begiftigd met de rede. Met de rede heeft de mens zijn taal gecreëerd,
en die ‘redelijke’ taal kan niet anders dan regelmatig zijn. Verwer wil nu dat het taalonderzoek de oorspronkelijke regelmaat van het taalsysteem in kaart brengt, een
systeem waarvan het taalgebruik een verschijningsvorm is. De opvatting dat de taal
aan een beperkt aantal algemene regels gehoorzaamt, heeft haar parallel in de manier waarop in de tweede helft van de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende tegen de natuurverschijnselen wordt aangekeken. Cartesiaanse invloeden
zorgden ervoor dat de natuurwetenschappen zich gingen richten op het onderzoek
van natuurwetten. Aan alle fysische verschijnselen in de wereld lagen wetmatigheden ten grondslag en het was de taak van de natuuronderzoeker die te beschrijven,
niet alleen voor een beter inzicht in de wereld, maar zeker ook voor een beter religieus inzicht. Voor de fysicotheoloog maakten de wetmatigheden in de natuur de
orde in de Schepping en daarmee de hand van God zichtbaar. Door de logotheoloog
kon op vergelijkbare wijze God worden gekend uit de regelmaat in taal.
Het oorspronkelijke systeem is vooral te vinden in de algemene taal, en dan met
name in teksten uit de Regelmatige Tytbeurte en uit de periode waarin de regelmaat
door ingrijpen van de Staten is hersteld. Nadrukkelijk wijst Verwer literaire teksten
als bron voor de taalwetten af. Uit bronnen die wel geschikt zijn om de taalregels te
leveren, kan de regelmaat van het systeem aan het licht worden gebracht. De beste
bronnen zijn de oudste, omdat die vlak na de regelmatige periode zijn geschreven
en hoe nader aan die tijd, hoe bedrevener de schrijvers waren in het gebruik van de
taal (1707a/b: *7r). Maar ook in recenter tijden zijn goede teksten geschreven en de
regelmaat is op te sporen door ze te raadplegen, zo veel als mogelijk. De taalvormen uit die bronnen moeten worden gerubriceerd en gecategoriseerd en uit het ma-

94

DEEL I: ADRIAEN VERWER

teriaal moeten vervolgens op inductieve wijze taalregels worden gedestilleerd, regels
die zoveel mogelijk verschijnselen moeten verklaren. Uit de gevonden regels moeten hypothesen worden afgeleid die nog meer verschijnselen verklaren. Uiteraard
moeten de hypothesen zorgvuldig empirisch worden geverifieerd. Door dat proces
steeds verder toe te passen, kan men uiteindelijk algemene taalwetten of taalregels
formuleren. De spraakkunst die Verwer op het oog heeft, formuleert daarom een
beperkt aantal regels en stoelt niet op de voorbeelden van Van Hoogstraten of de
opsommingen van Moonen. Wezenlijk daarbij is de empirische benadering. Taalregels moeten uit de taalfeiten afgeleid worden, taalfeiten die in de juiste bronnen te
vinden zijn. De regels mogen niet door de onderzoeker worden verzonnen of worden aangebracht om een gewenste regelmaat te verkrijgen.
De didactiek die Verwer voorstaat, vloeit voort uit zijn opvattingen over het wezen van de taal. De nadruk ligt op een klein aantal regels waaruit het taalgebruik kan
worden begrepen. Vanuit de regelmaat, die ook in het contemporaine taalgebruik
nog volop aanwezig is, kunnen taalvormen en taalregels worden verklaard en kunnen uitzonderingen worden begrepen.
Verwers publiek is een ander dan dat van Moonen. Taal is belangrijk voor het
individu en voor het land. Taal biedt de mens de mogelijkheid God en de wereld te
begrijpen, stelt hem in staat te communiceren met anderen en heeft een sterk bindend, samenbindend karakter: ze maakt een groep mensen tot een gemeenschap.
Die gemeenschap is aanmerkelijk groter dan de elitaire bovenlaag waar Van Hoogstraten en Moonen zich op richten, een bovenlaag die bovendien de pretentie heeft
de taalnorm te stellen. Het belang van Verwers gemeenschap van burgers, kooplieden, fabrikanten, wiskundigen en ingenieurs kan niet in de handen worden gelegd
van een kleine, literair georiënteerde elite en een belangrijke taak in taalzaken is
daarom weggelegd voor de overheid: zij moet de taal besturen en beheren, zij moet
de usus vastleggen, zorgen dat er één gemeenschappelijke taal komt, met gemeenschappelijke normen. In 1637 heeft de overheid zich van die taak gekweten en bepaald dat het taalgebruik van de Statenbijbel het geautoriseerde taalgebruik van het
vrije Nederland was. Het taalgebruik van de Statenbijbel representeerde dus de na
te volgen usus van de zeventiende eeuw en ook de usus van Verwers tijd, en zolang
de Staten geen ander gebruik als norm voorstellen, blijft dat zo. In die usus komt het
taalsysteem tot uitdrukking en het taalgebruik mag dan misschien wat ouderwets
aandoen, het achterliggende systeem mag niet terzijde geschoven worden.
Met de uitwerking van zijn opvattingen toont Verwer zich een tegenstander van
wat hij zag als voortschrijdende invloed van het Noord-Hollands en van Amsterdam. Zijn keuze voor de taal van de Statenbijbel en zijn afkeer van de literaire taal
als object van de taalstudie onderstrepen dat. Met de Statenbijbel kiest Verwer voor
een richtlijn waarvan het taalgebruik op het moment van verschijnen al ouderwets
was (Van der Sijs 2004: 141), maar een richtlijn die in een aantal opzichten aansluit
bij zijn eigen Zuid-Hollandse voorkeuren. In Verwers tijd was het verdwijnen van
een aantal van de taalvormen die hij wilde behouden, al in brede kring geaccepteerd.
Willem Séwel bijvoorbeeld kende het onderscheid tussen de scherplange en zachtlange e’s en o’s niet eens meer en voor Arnold Moonen was de keuze tussen de geapocopeerde en niet-geapocopeerde vormen van werkwoord en zelfstandig naamwoord geen thema. Verwer houdt vast aan zijn eigen, Maaslandse varianten, al lijkt
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hij zich het conservatieve karakter van zijn keuze wel te realiseren, als hij ter rechtvaardiging ervan een geforceerd onderscheid maakt tussen ouderwetse taal en gebruiksverandering (1708a: 530): dat een taalvorm niet meer algemeen gebruikt wordt, wil
nog niet zeggen dat die taalvorm niet meer tot de usus behoort. Maar Verwer houdt
zich vervolgens zelf in een aantal gevallen niet aan de norm die hij propageert (Van
de Bilt 2008b). In zijn taalkundige brieven gebruikt hij de geapocopeerde vormen
van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden, gemakshalve (1708a: 528) of ‘om
eenparige houdinge van penne met den Heere Moonen’ te verkrijgen (1709: 32).
Taalstudie is voor Verwer meer dan het opstellen van taalgebruiksvoorschriften.
Hij wil het taalsysteem achterhalen en door historische taalstudie en taalvergelijking
het oorspronkelijke Nederlands aan het licht brengen. Voor het opstellen van gebruiksregels kunnen de resultaten van zijn onderzoek weliswaar van belang zijn,
maar het opstellen van gebruiksregels is voor Verwer niet het enige of belangrijkste
oogmerk. Daarmee wordt een onderscheid tussen taalkunde en filologie zichtbaar.
Dat onderscheid wordt onderstreept door Verwers keuze voor de Statenbijbel als
bron voor de geauctoriseerde tale. In de Statenbijbel wordt het taalsysteem bewaard en
door kennis van het taalsysteem zijn we in staat aan te tonen
hoe verre zy [= de dichterlyke spraakvorme] gaan mag, waarin zy te verre gegaan is en welke
het gevaar daarvan zy. En dus is ons eindelyk een middel aangewezen, waardoor tegelyk de geklemde spraakvorme der dichteren, en onze volkomene gemeene taal voor altoos met elkander vereenigd zyn (1707b: **2v).135

Het taalsysteem is een gegeven dat onbevooroordeeld moet worden opgespoord uit
de verschijnselen. Er kan niet aan worden beschaafd, het kan alleen worden beschreven. De overheid kan dan wel ingrijpen in de spelling of de betekenis van woorden
vaststellen, de onderliggende regelmaat wordt daardoor niet aangetast. Daarmee is
taalstudie voor Verwer veel meer geworden dan uitsluitend een ars bene loquendi atque
scribendi; taalstudie omhelst ook het empirisch gefundeerde, descriptief georiënteerde onderzoek van de taalsystematiek.
Die taalsystematiek is gereconstrueerd in de taal van de Statenbijbel. Door historisch onderzoek kan de kennis ervan worden verfijnd en uitgebreid. Die kennis is
onder meer belangrijk om taalgebruik te begrijpen en op zijn waarde te schatten.
Als leidraad voor het contemporaine taalgebruik accepteert en hanteert Verwer het
beschaafde Hollands van de grote steden, aangevuld met enkele Maaslandse kenmerken.
De uitgangspunten die Verwer hanteerde, werden gedeeld door Ten Kate (vgl.
4.1.-4.3.). Ook Ten Kate beschouwde de taal als een systematisch geheel, waarvan
de oorspronkelijke regelmaat door studie van het taalverleden kon worden achterhaald. Explicieter dan bij Verwer was voor Ten Kate niet het formuleren van taalgebruiksregels het primaire doel van taalkundig onderzoek, maar het opsporen van
de taalwetten, het systeem achter de verschijnselen. Ten Kate onderschreef ook de
‘Quare doctrinae hujus metaplasmicae aperimus limitem, excessum, atque ab excessu praeses periculum. Atque sic
tandem aliquandò modus nobis assertus est, quo unà & Poëtarum nostrorum dialectus metaplasmica, & perfectissima
nostra linguasint perpetuùm sibi conciliatae’ (1707b: **2v).
135
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empirische fundering van de taalstudie; de door Verwer gepropageerde methode
werkte hij uit. De sociale functie die Verwer de taal toedichtte, bekleedde in de opvattingen van Ten Kate eveneens een centrale positie.
De waardering die de studentengenootschappen uit de jaren 50 en 60 van de
achttiende eeuw hadden voor de opvattingen van Verwer was vooral te danken aan
de manier waarop Ten Kate een aantal inzichten van Verwer had uitgewerkt. Verwer had betoogd en Ten Kate had laten zien dat het Nederlands oorspronkelijk een
grote regelmaat kende. De empirische onderbouwing, de inductieve methode, de
wending naar het verleden en de door Ten Kate toegepaste vergelijking van verwante talen bleken uitgangspunten die tot vruchtbare resultaten konden leiden. De
sociale taalconceptie werd onderschreven en uitgebreid. De studenten keerden zich
af van de werkwijze van Moonen die zich in hun ogen ten onrechte had gebaseerd
op het op klassieke leest geschoeide taalgebruik van Vondel, en richtten zich op het
formuleren van taalregels die gegrond waren in wat zij zagen als het zuivere, oorspronkelijke Nederlands, het Nederlands van voor de Spaanse beroerten.
Adriaan Kluit was lid van de twee bekendste en meest toonaangevende studentengenootschappen. Hoe de inzichten van Verwer en Ten Kate hun weerslag
vonden in zijn opvattingen over taal en taalkunde wordt besproken in Deel II.

DEEL II

Adriaan Kluit (1735-1807)

Een taal is een regelmatige versameling van woorden.
Adriaan Kluit, Letterkundige schetse van de Nederduitsche tale (ca. 1759: 1)

Adriaan Kluit (Stippelgravure [z.j.] van Ludwig Gottlieb Portman (1772-1813), privécollectie)

Inleiding Deel II
‘Kluit is de Minotaurus, welke mij in het labyrinth onzer geschiedenis aan den uitgang van elk slingerlaantje schijnt te staan’ verzucht Reinier Bakhuizen van den
Brink (1810-1865) in een brief aan zijn vriend John Bake (1787-1864). Hij is ‘geenszins een der aanhangers van dien grooten man geworden’, maar heeft wel ontzettend veel van Kluit geleerd (Muller 1906: 321, 311).
Wie zich in de eerste helft van de negentiende eeuw toelegde op het bestuderen
van de staatkundige geschiedenis van Nederland, kon niet om de persoon van Kluit
heen, zoveel wordt wel duidelijk uit de woorden van Bakhuizen van den Brink. Het
historisch onderzoek dat Kluit verrichtte, is zo veelomvattend en bestrijkt dusdanig
veel onderwerpen dat G.A. Boutelje in het Voorbericht bij zijn dissertatie over de
historische opvattingen van Kluit moest schrijven:
Aanvankelijk is het mijn bedoeling geweest Kluit’s beteekenis voor de Nederlandsche geschiedvorsching in haar geheel te behandelen. Toen echter bleek, dat zulk een
studie te omvangrijk zou worden, heb ik mij beperkt tot dat gedeelte van Kluit’s
werkzaamheid, dat in het nauwste verband staat tot de staatkundige opvattingen tijdens de Republiek (1920: Voorbericht).

Zijn grootste faam dankt Kluit ontegenzeggelijk aan zijn activiteiten als historicus.
De conservatieve historicus Kluit (Pocock 1992: 190) was ‘the greatest medievalist
of the century’ (Haitsma Mulier 1992: 174) en genoot faam als ‘the best Dutch historian of his age’ (Worst 1992: 158). Zijn eerste liefde lijkt echter de studie van het
Nederlands te zijn. Daarmee hield hij zich vooral bezig tijdens zijn studietijd en
daarop richtten zich zijn eerste publicaties. Hij schreef gedichten, werkte aan een
uitgave van de Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, schreef Middelnederlandse teksten af, legde woordenlijsten aan, was mede-oprichter van Dulces. De opvattingen van Adriaen Verwer vond hij zo belangwekkend voor de taalstudie dat hij
diens taalkundig werk wilde uitgeven, aangevuld met toelichtingen en uitwerkingen.
Een in het Nederlands vertaalde Idea, die daarvan een in het oog springend onderdeel moest worden, had hij al in 1759 afgerond.
In dit Deel worden de taalkundige activiteiten en opvattingen van Adriaan Kluit
besproken. In Hoofdstuk 7 wordt eerst ruim aandacht besteed aan biografische gegevens en de sociale en intellectuele context waarbinnen Kluit werkte, omdat die
verhelderend kunnen zijn voor de interpretatie van zijn opvattingen over taal en
taalkunde. In Hoofdstuk 8 draait het om die opvattingen. Achtereenvolgens gaat de
aandacht uit naar Kluits inspanningen ten aanzien van het genus (8.1.), zijn ideeën
over taal- en dichtkunde (8.2.) en taal en taalvergelijking (8.3.), zijn opvattingen over
de spelling (8.4.) en zijn bijdrage aan het verklarend woordenboek dat de Maatschappij der Nederlandse letterkunde wilde samenstellen (8.5.). In Hoofdstuk 9 ten slotte
wordt de balans opgemaakt en wordt een beeld geschetst van Adriaan Kluit als
taalkundige.

Hoofdstuk 7:
Adriaan Kluit: taalkundige, historicus, statisticus
Adriaan Kluit werd geboren in Dordrecht op 9 februari 1735. Hij was het achtste
kind van de apotheker Willem Kluit (1692-1777) en diens tweede vrouw Cornelia
Louise de la Coste (1701-1773), dochter van een Waals predikant. Hij volgde het
onderwijs aan de Latijnse school in Dordrecht.
In 1755 of 1756 ging hij in Utrecht studeren.136 Zijn ouders hadden graag gezien
dat hij zich zou toeleggen op de geneeskunde, maar Kluit voelde zich meer aangetrokken tot de Griekse en Latijnse taal- en letterkunde en de geschiedenis. Hij volgde de colleges van beroemde hoogleraren als Saxe (1714-1806) en Wesseling (16921764); vooral de laatste zou een grote en blijvende invloed op hem uitoefenen. De
orangist Wesseling, ‘het groote licht der Utrechtse Academie in dezen tijd’ (Wille
1937: 68), doceerde rechten, Grieks, algemene geschiedenis en statistiek en werd
door zijn studenten bewonderd en vereerd. Ook Kluit spreekt uitsluitend met grote
waardering over hem.
Kluit gebruikte zijn studietijd goed. De ‘buitengemeene vatbaarheid, onverzadelijke weetgierigheid, onvermoeide ijver en het alleszins lofwaardig gedrag van
onzen jongeling’ (Siegenbeek 1808: 88) leidden tot een grondige kennis op allerlei
gebied. Behalve met zijn studie hield Kluit zich intensief bezig met zijn geliefde
‘taalarbeid’: hij schreef en vertaalde gedichten, zij het met weinig succes,137 en bestudeerde zijn moedertaal. Al in 1755 was hij bezig de vijfde druk van Van Hoogstratens Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden voor te bereiden, naar eigen
zeggen gestimuleerd door het lezen van Huydecopers Proeve van taal- en Dichtkunde
(1730).138 Vooral in de nachtelijke uren werkte hij aan de Lijst van zijn oudoom;139
bezorgdheid over het gebrekkige taalgebruik dat hij in veel geschriften aantrof, was
zijn drijfveer: ‘Men wil in de kennis van Oude talen uitsteken en men erkent zich
buiten staat, zyne eigen Land- en Moederspraak op ene behoorlijke, nette en regelmatige maniere op het papier te brengen’ (Kluit 1759: XXIII). Kluit bezorgde de
vijfde druk van Van Hoogstratens Lijst in 1759; de zesde druk van dit in de achttiende eeuw zeer populaire werk (1783) zou eveneens door hem worden uitgegeven.
Tijdens zijn studiejaren werkte Kluit ook aan een vertaling van Verwers Linguae BelHet Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectina, het register van inschrijving aan de Utrechtse universiteit, is helaas een weinig betrouwbare en vooral onvolledige bron (vgl. Roelevink 1986: 17-19). Gegevens over Kluit zijn er niet in te vinden. Boutelje (1920: 2) houdt het erop dat hij zich in 1755 in
Utrecht liet inschrijven. In de levensbeschrijving van Kluit die onder signatuur BPL 1849 in de Leidse
universiteitsbibliotheek wordt bewaard, staat dat hij in 1756 aan zijn studie begon (UBL: BPL 1849: 1r).
Op de omslag van dit handschrift is geschreven: ‘misschien met uitzondering van den aanhef geheel de
hand van grootpapa. In Lat. opgegeven als van de hand van W.P. Kluit (zijn zoon)’. Handschrift 888 van
de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (UBL LTK 888) is een afschrift van BPL 1849.
137 Cf. Wille 1993: 138, Schöffer 1988: 10. Over Kluit als dichter en de relatie tussen dichtkunde en taalkunde: zie 8.2.
138 Cf. Kluit 1759; Ett 1956: brief LXVII; Kossmann 1966: 10 e.v.; Boutelje 1920: 4.
139 In de Voorrede bij de 5e druk van de Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden (1759) beriep Kluit
zich erop dat Van Hoogstraten zijn oudoom was. Ook in zijn brief aan Huydecoper van 29 oktober 1755
maakte hij hiervan melding (Ett 1956: 111). Van Hoogstraten was getrouwd met Maria van Nispen, een
zuster van Henrica van Nispen, de vrouw van Johannes Kluit en grootmoeder van Adriaan.
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gicae Idea Grammatica, Poetica, Rhetorica en hield hij zich intensief bezig met de studie
van Middelnederlandse teksten.140 Gezien zijn betrokkenheid bij de opbouw van
het Nederlands, is het niet verwonderlijk dat hij ook actief deelnam aan de activiteiten van Dulces ante omnia Musae, het Utrechtse studentengenootschap dat in 1759,
mede door Kluit, was opgericht naar het model van het Leidse Linguaque animoque
fidelis.
In 1760, nog voor hij zijn studie had afgerond, werd Kluit, op voorspraak van
Wesseling,141 benoemd tot leraar aan de Latijnse school in Rotterdam. Het vertrouwen in hem moet groot geweest zijn, omdat het absoluut niet de gewoonte was ‘het
onderwijs aan iemand toe te vertrouwen, die niet elders reeds blijken van zijne geschiktheid daartoe gegeven had’ (Siegenbeek 1808: 92). Kluit maakte hier onder
anderen kennis met Mr. Gerard Meerman (1722-1771), de pensionaris van Rotterdam, die zijn omvangrijke bibliotheek voor hem openstelde.142 Nog binnen het jaar
aanvaardde hij een benoeming als leraar in Den Haag, waarschijnlijk omdat hij daar
toegang kreeg tot verschillende archieven en meer mogelijkheden had om, aangespoord door Meerman, historisch onderzoek te doen. In deze periode ging hij in
discussie met Jan Bent (?-ca. 1775) over diens opvattingen over de ligging van het
vermaarde, door Tacitus vermelde eiland der Bataven en het daarmee samenhangende geschilpunt over de uitmonding van de Rijn. Kluit weerlegde – in het Nederlands – de mening die Bent in 1761 over dit oude vraagstuk had gepubliceerd.143
Daarbij baseerde hij zich op een nauwkeurige analyse van de beschikbare bronnen.
In 1764 werd Kluit benoemd tot rector van de Latijnse school in Alkmaar, waar
hij vijf jaar zou blijven. In een brief aan zijn vriend Meinard Tydeman beschreef hij
hoe zijn voorganger, Ernst Willem Hight (1723-1762), de school had verwaarloosd:
het onderwijs in Alkmaar was ‘een insolventen boel, die van buiten den naam heeft
van wel gegoet te zijn’ en hoewel hij niet alles aan het papier kan toevertrouwen,
wilde hij wel kwijt dat hij nooit gedacht had ‘zulke mosselen te zullen vinden. (...)

Kluit kende blijkens zijn Vertoog van 1763 werk van Melis Stoke, wiens kroniek indertijd de oudst
bekende Middelnederlandse tekst was, Lodewijk van Velthem, Klaas Kolijn (vgl. noot 210) en Broeder
Thomas (vgl. noot 72). Dat hij de studie van deze teksten voortvarend aanpakte, blijkt uit een passage
in een brief die hij op 25 november 1800 schreef aan Hendrik van Wijn naar aanleiding van diens Historische en letterkundige avondstonden. Kluit vond het jammer dat Van Wijn hem voor de uitgave niet heeft
geraadpleegd, omdat hij hem dan had kunnen behoeden voor een aantal fouten met betrekking tot
‘Broeder Thomas’. Hij kende diens Natuurkunde van het Geheelal goed, omdat hij tijdens zijn ‘Academiejaren te Utr. dat heele werk (heeft) afgeschreven’ (UBL: LTK 1000). Voor de Natuurkunde van het geheelal: Jansen-Sieben 1968.
141 Cf. brief aan Wesseling d.d. 12 april 1760 (UBL: BPL 336).
142 Kluit beschouwde Gerard Meerman als zijn mecenas (brief aan Wesseling d.d. 12 april 1760: (UBL
BPL 336). Regelmatig leende hij boeken en manuscripten uit Meermans bibliotheek. Na de dood van
Gerard Meerman schreef Kluit in een brief aan diens zoon Johan (1753-1815) te hopen dat deze de rol
van zijn vader als ‘mijn Mecenas’ (brief d.d. 4 maart, z. j. (MW: 244/4 )) zou overnemen. Wat Kluit
betrof, trad Johan Meerman volledig in de voetsporen van zijn vader (brief van Kluit aan Johan
Meerman d.d. 9 juni 1779 (MW: 244/11).
143 Jan Bent, Aldervroegste vaderlandze oudheden, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der
schryveren van de laatere eeuwen, Hoorn 1761. Kluit gaf daarop een Wederlegging der ontzwagtelde en gezuiverde
aldervroegste vaderlandze oudheden van den heer J. Bent; Benevens ene kort bijlage over het Westfriese jagtregt, ’sGravenhage 1761, in het licht. Nog in 1774 volgde een reactie van Bent. Vgl Boutelje 1920: 6.
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Hickt (sic) was een groot man, voor zichzelf. De scholen heeft hij verwaarloosd.’144
In 1767 trouwde Kluit zijn eerste vrouw, Judith Helena van der Streng (1731-1799),
zuster van de vrouw van de bekende classicus L. C. Valckenaer (1715-1785).145 Uit
dit huwelijk werden in 1769 een zoon, Willem Pieter (1769-1837), en twee jaar later
een dochter, Sara Cornelia Louisa (1771-1805) geboren.
In 1769 vertrok hij naar Middelburg, waar hij rector werd van de Latijnse school
en lector in de welsprekendheid en de Griekse taal aan het Atheneum Illustre, dezelfde instellingen waaraan zijn leermeester Wesseling verbonden was geweest. Ook
de school in Middelburg was deerlijk in verval – in die tijd eerder regel dan uitzondering – en ook hier stelde Kluit orde op zaken.146
In deze periode ging hij zich steeds meer concentreren op de studie van de vaderlandse geschiedenis. Vooral het onderzoeken en rangschikken van verschillende
archieven en het kritische bronnenonderzoek van de oudste grafelijke oorkonden
van Holland en Zeeland eisten zijn aandacht op. In zijn vakanties onderzocht hij
archieven in de Oostenrijkse Nederlanden; hij bestudeerde en verzamelde oorkonden, die hij had opgespoord in archieven van de rekenkamers in Brussel en Rijssel,
van de abdijen van St.-Pieter en St.-Bavo in Gent, van St.-Michel in Antwerpen en
St.-Donaat in Brussel. In zijn brief aan Hendrik van Wijn van 6 augustus 1775
spreekt hij zijn genoegen uit over de medewerking die hij bij zijn archiefonderzoek
krijgt: ‘Indien ik door Brab. En Vlaandr. zoo vele difficulteiten ontmoet hadde, als
het in sHage schijnt te hebben (...) zoo zoude ik hoe sterk ook, den moed hebben
moeten laten vallen. Maar gansch Contrarie, heb ik aldaar de uitsporigste toegevendheid en Vertrouwen gevonden, en ben tot in de diepste schuilhoeken vans
Lands archiven eng toegelaaten. daar misschien nooit Hollander opgedacht
heeft.’147 In 1777 maakte Kluit naam met zijn Historia Critica comitatus Hollandiae et
Zeelandiae, die hij opdroeg aan de magistraat van Middelburg. In 1782 publiceerde
hij een overzicht van de bronnen waarop hij deze geschiedenis van de graafschappen Holland en Zeeland had gebaseerd..
Ook voor theologische onderwerpen maakte hij tijd vrij. Hij publiceerde werken
van chronologisch-filologisch exegetische aard en voerde daarover een ‘onverkwikkelijke pennestrijd’ (Boutelje 1920: 9) met de Kamper hoogleraar Johan Daniël van
Hoven (1705-1793). In 1774 verscheen zijn Vaticanum de Messia duce primarium: sive
explicatio LXX hebdomadum Danielis, een jaar later gevolgd door de Nederlandse vertaling: De zeventig werken van Daniel. Uit de voorrede blijkt dat Kluit in zijn Middelburgse tijd ook voorlezingen gaf over theologische onderwerpen:
Brief van Kluit aan Meinard Tydeman d.d. 14 december 1764 (UBL: BPL 945). Hight genoot
waardering in de kringen van de studentengenootschappen. Zijn Carmen Trochaicum in reditum veris werd
vertaald door de leden van Minima Crescunt; de vertaling werd besproken in de Bydragen van juni 1761,
p.117-141.
145 Lodewijk Caspar Valckenaer, die als opvolger van Tiberius Hemsterhuis in zowel Franeker als
Leiden de studie van het Grieks in Nederland tot grote bloei heeft gebracht, trouwde in 1752 met
Johanna van der Streng. Een andere zus, Maria Elisabeth van der Streng, was de eerste vrouw van
Burmannus Secundus.
146 Vgl. Voegler 1894: 150; Wille 1937: 33-34. De archieven van de Latijnse en Illustere school zijn op
17 mei 1940 verloren gegaan bij het bombardement op Middelburg.
147 UBL: LTK 1000.
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Deze Verhandeling is haren oorsprong schuldig aan de openbare lessen, welken ik,
sederd vijf jaren Lector der welsprekendheid en Grieksche taal, en Rector der Latijnsche Scholen te Middelburg in Zeeland, in de Gehoorzaal van het Doorlugtig Gymnasium aldaar in de Zomermaanden gewoon ben te doen; waar in met de letterkundige Historie der oude schrijveren gekomen zijnde tot den gewijden Propheet Daniel, beloofde ik mijnen Toehoorderen, om bij toegift hun mijne gedagten over de zeventig werken van Daniel voor te stellen.

Kluit had het in Middelburg uitstekend naar zijn zin en alle pogingen om hem te
bewegen elders een functie te aanvaarden faalden dan ook. De Middelburgse regenten deden er alles aan Kluit voor hun stad te behouden en toonden regelmatig ook
materieel hun waardering. In 1776 werd Kluit aan de Schola Illustris bevorderd tot
Professor eloquentiae et linguae graecae. In zijn inaugurele rede behandelde hij een actueel
onderwerp: het begraven in kerken. In de Nederlandse vertaling die in 1777 verscheen, spreekt Kluit over een op bijgeloof gebaseerde gewoonte, terwijl men zich
‘in deze eeuw!’ toch zou moeten laten leiden door ‘de Gezonde Reden’. Het begraven in kerken vond hij een onhygiënisch gebruik.148
Hoe aangenaam het verblijf in Zeeland ook was, het aanbod om in Leiden Professor ordinarius antiquitatum et historiae imprimis diplomaticae Foederati Belgii te worden
(gewoon hoogleraar in de Oudheden en vooral in de diplomatische geschiedenis
van de Verenigde Nederlanden) kon hij niet afslaan en op 18 januari 1779 was Kluit
de eerste die een afzonderlijke leerstoel in de geschiedenis ging bezetten. Hij begaf
zich op een in Nederland ‘nooit betreden spoor’ (Hugenholtz 1981: 151). Hij verzette zich tegen geschiedschrijving zonder enige bewijsvoering. Geschiedenis kon
zich in zijn ogen baseren op contemporaine geschiedschrijvers en op documenten,
en Kluit achtte het laatste een stuk betrouwbaarder dan het eerste. Hij realiseerde
zich echter terdege dat een geschiedenis op basis van documenten stond of viel met
een grondige studie van het bronnenmateriaal en hij besteedde daarom uitgebreid
aandacht aan het onderwijs in de ars diplomatica of oorkondenleer. In Duitsland en
Frankrijk stond deze wetenschap in hoog aanzien, maar in Nederland had Kluit
geen voorgangers. Hier was hij pionier. In zijn colleges hamerde hij op paleografische en chronologische kennis, die hij voor een zuivere interpretatie van oorkonden
en handvesten onmisbaar achtte. De oorkondenleer was overigens niet alleen voor
de geschiedschrijving van belang, maar kon in zijn ogen zeker niet gemist worden in
de juridische wetenschap en had ook voor de talenstudie nut.

Geciteerd uit het in de Zeeuwse Bibliotheek aanwezige exemplaar (signatuur 1074 C 3) van de
tweede editie (1795: 49). De voordracht van Kluit zorgde voor een geanimeerde begraafdiscussie in
Zeeland (Mijnhardt 1988: 175). Kluit drukte zich plastisch uit en bood zijn publiek de gelegenheid zich
de problematiek levendig voor te stellen: de ‘stinkende krengen’ zorgden voor een ‘vergiftigde zwadderlucht’, de ‘verrotte doodskisten’ en ‘verrottende krengen’ in ‘drekkuilen’ en ‘druipende etterriolen’
waren zeer schadelijk voor de gezondheid en veroorzaakten vreselijke ziekten. Tegen het eind van de
achttiende eeuw nam het verzet tegen het begraven in kerken toe, vanwege de onhygiënische toestanden. Er werden initiatieven genomen om begraafplaatsen buiten de steden in te richten, maar het
duurde toch nog tot de Franse tijd (1804 en 1810) voordat er besluiten werden genomen die het begraven in kerken verboden. Willem I maakte in 1813 de besluiten weer ongedaan. Pas vanaf 1827 was
vrijwel elke gemeente verplicht een buitenbegraafplaats in te richten.
148
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Kluit deed zijn intrede als professor met een redevoering ‘over het regt, waarmede de
Nederlanders hunnen wettigen Vorst en Heer Philips hebben afgezworen’ (Siegenbeek 1808:
99).149 Zijn leeropdracht strekte zich uit tot het einde van de middeleeuwen, maar
met deze rede gaf Kluit meteen al aan, dat hij zich ook met de geschiedenis van de
Republiek wilde bezighouden. Hoewel het verschil tussen de disciplines Oudheden
en Geschiedenis al aan het eind van de zeventiende eeuw begon te vervagen, bleven
in het algemeen de beide leervakken aan de Nederlandse universiteiten tot ver in de
achttiende eeuw zelfstandig en gescheiden naast elkaar bestaan. Bij het onderwijs in
de oudheden stond de structuur van een samenleving centraal, de godsdienst, regeringsvorm, gewoonten ervan, en niet de politieke geschiedenis. En met het laatste
wenste Kluit zich nu juist wel te bemoeien. Hij aanvaardde niet de beperking die
hem formeel door zijn aanstelling was opgelegd en overschreed welbewust de grens
met Geschiedenis, een overschrijding die in het laatste kwart van de achttiende
eeuw op meer plaatsen voorkwam.150 Steeds vaker wilden onderzoekers feiten achterhalen en voor de toetsing ervan gebruikmaken van alle beschikbare gegevens,
zonder zich te moeten beperken tot een bepaalde discipline. In het geval van Kluit
leidde dit tot een heftige competentiestrijd met de docent vaderlandse geschiedenis,
zijn gematigd-patriotse collega Johan Luzac (1746-1807); bij dit geruchtmakende
geschil speelden overigens ook politieke tegenstellingen een rol. 151
Kluit beoefende de contemporaine geschiedenis mede in de vorm van statistiek,
met welk vak hij door Wesseling had kennisgemaakt.152 De statistiek – de systematische beschrijving van een staat, ‘datgene wat de statista, de staatsman moet weten’
(Boutelje 1920: 27)153 – was bij haar opkomst in de achttiende eeuw de wetenschap
die feiten verzamelde over de macht van de staat en een geografische en economische beschrijving van de staat beoogde. Voortgekomen uit de typisch achttiendeeeuwse passie voor feiten, wilde de statistiek het heden beschrijven zoals de geschiedwetenschap het verleden beschreef.
De geschiedwetenschap vertegenwoordigde in de achttiende eeuw bij uitstek de
sociale wetenschappen. De historicus kon het materiaal bijeenbrengen dat inzicht
gaf in de maatschappelijke structuur; van daaruit kon aangegeven worden hoe de
wereld veranderd was en konden hypothesen voor verbetering worden opgesteld.
Statistiek en geschiedenis hielden zich dus beide bezig met feiten over de staat. Geschiedenis beschreef de toestand van de staat in het verleden, statistiek die in het
heden. De statisticus verzamelde feiten op alle gebied; hij probeerde te achterhalen
waarop de macht en de welvaart van een staat steunden, en moest beschikken over
een grote bronnenkennis.
In Nederland was de geschiedwetenschap in de vorm van statistiek een orangistische aangelegenheid. Belangrijke vertegenwoordigers waren de Leidse hoogleraar
‘Oratio de jure quo Belgae legitimo suo Principi ac Domino Philippo imperium abrogaverint’. Cf.
Boutelje 1920:19.
150 Cf. Roelevink 1986: 233-238.
151 Vrij 1971; cf. ook Boutelje 1920: 19, 20; Hugenholtz 1981: 145-149; Schöffer 1988: 5, 6.
152 Vgl. o.a. Nijenhuis 1989. Colleges van Wesseling zijn bewaard gebleven in het handschrift van
Meinard Tydeman, die Wesseling in 1764 in Utrecht opvolgde (UBL: BPL 1074).
153 Vgl. Stamhuis 1991: 5; 2002b: 14.
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Friedrich Wilhelm Pestel (1724-1805) en Kluits leermeester Wesseling, die beiden,
in navolging van de grote Duitse statistici Achenwall (1719-1772) en Schlözer
(1735-1809),154 van mening waren dat de stadhouderlijke regeringsvorm de belangen van de Republiek het best kon dienen.
Ook Kluit was die mening toegedaan en in zijn colleges liet hij dat merken.
Economie en regeringsvorm moesten bij elkaar passen, een land met een bepaalde
economie moest een daarbij horende regeringsvorm hebben. En bij Nederland
hoorde het stadhouderschap: ‘bestond de Republiek uit volk, dat alleen van den
akkerbouw leefde, zoo mogt de republikeinse regeeringsvorm de geschiktste zijn.
Maar voor enen staat, wiens bestaan zich tot alle soorten van middelen uitbreidt, is
eene regering die de democratie de naaste komt, gansch ongeschikt’ (Van Deursen
1971: 28). In zijn colleges – in het Nederlands – over de economische bijzonderheden van de Republiek wilde Kluit aantonen dat de welvaart van het land onlosmakelijk verbonden is met de staatsinrichting zoals die in het verleden gevestigd is, een
staatsinrichting waarvan het stadhouderschap een wezenlijk onderdeel was. Statistiek, de kunst om een volk gelukkig te maken (Nijenhuis 1992: 114), was voor Kluit
politieke economie.155
Politieke conflicten waren aan de orde van de dag en Kluit zat er middenin. Hij
gebruikte de geschiedenis om er contemporaine politiek mee te bedrijven, om de
opvattingen van de patriotten te bestrijden. Dat leidde tot een groot aantal conflicten, waarvan hij de meeste zou verliezen. Als orangist had hij de wind niet mee,
maar desondanks bleef hij zijn overtuiging uitdragen. In 1795 kostte hem dat uiteindelijk zijn hoogleraarschap. In hun vergadering van 21 februari 1795 ontsloegen
de curatoren van de universiteit Kluit per 8 augustus 1795, zonder behoud van salaris. Pas in 1797 kreeg hij pensioen.
In de eerste periode nadat hij uit zijn ambt was gezet, voorzag hij als privaatdocent en repetitor in zijn levensonderhoud. Hij deed geen moeite weer in de gunst
te komen. In een kring van jonge medestanders bleef hij voordrachten houden over
de statistiek, hoewel het aantal toehoorders niet groot geweest zal zijn. Toen hij nog
hoogleraar was, had Kluit al weinig toeloop, naar eigen zeggen omdat ‘meestal alles
alhier onder de Studenten Keezig of Jacobijns’ (brief aan Tydeman ca. 1794, Boutelje 1920: 24) was, maar ook zijn karakter zal daaraan hebben bijgedragen: gevoel
voor humor is bij deze ‘enigszins stroeve persoonlijkheid’ (Schöffer 1988: 11) niet
gemakkelijk te ontdekken.156
In het achttiende-eeuwse Duitsland, met zijn veelheid aan staten en staatjes, bestond grote behoefte aan het systematiseren van gegevens, om een vergelijking van de verschillende staatkundige eenheden mogelijk te maken. Grondlegger van de statistiek in Duitsland was Hermann Conring (16061681); Gottfried Achenwall was de eerste hoogleraar die de statistiek tot een wetenschap verhief. Na
Achenwalls dood zette August Ludwig Schlözer diens werk voort. Zijn Theorie der Statistik (1804) genoot in ons land grote bekendheid. Kluit gaf statistiek ‘naar de bepaling van Achenwall’ (Van Deursen
1971: 26) en stond in ‘die Tradition Conrings und Achenwalls’ (Stamhuis 1991: 7). Cf. Boutelje 1920:
25 e.v.; Van Deursen 1971; Nijenhuis 1989: 143; Stamhuis 2002a: 178; 2002b: 14.
155 Cf. Vissering 1877: 246; Nijenhuis 1989: 143; Jansen 2002: 152; Stamhuis 2002a: 174-184, 189. De
opvatting dat statistiek en staathuishoudkunde in feite twee verschillende benamingen waren voor
hetzelfde vakgebied, was wijd verbreid tot in de negentiende eeuw. Cf. Nieuwenburg 2002: 4.
156 De animo voor Kluits colleges was zeer klein. Voor 1785 bezochten weinig of geen studenten zijn
colleges en Kluit beklaagde zich er bij de curatoren over dat hij de enige hoogleraar in Leiden was die
154
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In deze tijd had Kluit de gelegenheid zijn magnum opus uit te werken en van
1802 tot 1805 verscheen, in vijf omvangrijke delen De historie der Hollandsche Staatsregering tot 1795. In het Bericht aan den goedwilligen lezer schrijft hij: ‘Toen ik met den
dwarrelwind der Revolutie (…) wierd meegesleept (…) dacht ik mijnen tijd niet beter te kunnen dan, met bijbehouding van andere geliefde oefeningen, mij bezig te
houden met onze Vaderlandse gebeurtenissen, aangelegenheden en belangen die
altijd mij na aan het hart lagen’ (1805: *2). De inzichten die Kluit naar voren brengt,
preluderen op de latere anti-revolutionaire opvattingen en als staatshistoricus mag
Kluit dan ook beschouwd worden als voorloper van de anti-revolutionaire geschiedvisie.157
Inmiddels was in 1799 Kluits ziekelijke echtgenote na een huwelijk van 32 jaar
overleden. In 1801 hertrouwde hij met Johanna Oursel, weduwe van Ds. C. van
Alsem, ‘eene vrouw, die, deftigheid aan minzaamheid parende, alle gaven van verstand en hart bezat, om onzen Kluit zijnen frischen en voor levensgeluk nog vatbaren ouderdom op de genoeglijkste wijze te doen doorbrengen’ (Siegenbeek 1808:
117).
In 1802 volgde eerherstel en werd Kluit opnieuw benoemd tot hoogleraar. Vanaf dat jaar ging hij ook statistiekcolleges geven aan de universiteit en in 1806 had hij
het genoegen ‘zijne verdiensten omtrent de Hoogeschool door de Curatoren erkend
te zien met de opdragt van het Hoogleeraarambt in de Statistiek des Koningrijks van
Holland’ (Siegenbeek 1808: 110).158 Na Kluits dood werd statistiek een verplicht
vak aan de Leidse universiteit en zo leidde Kluits initiatief uiteindelijk tot de definitieve introductie van de statistiek in Nederland.159 In de laatste jaren van zijn leven
bleef Kluit rusteloos aan het werk. Hij voerde nog steeds een uitgebreide correspondentie en werkte onverdroten aan het Leidse stadsarchief.
Kluit overleed op maandag 12 januari 1807. Samen met zijn vrouw werd hij bij
de kruitramp in Leiden in zijn voorkamer bedolven onder het puin van zijn huis
aan het Rapenburg.160 Hij had die kamer net betreden. ‘Ware de brave Man (...) blijgeen andere inkomsten had dan zijn vaste salaris (f 1600,- per jaar) en dat hij minder verdiende dan in
Middelburg. Van 1779 tot 1785 had Kluit van al zijn colleges samen in totaal nog geen f. 700,- ontvangen, nog geen f 100,- per jaar dus. Ter vergelijking: sommige hoogleraren ontvingen, naast hun
vaste salaris, zo’n f 1500,- tot f 2000,- per jaar van college- en promotiegelden. Cf. Vissering 1877: 247;
Vrij 1971: 127; Stamhuis 1989: 139.
157 Cf. Smitskamp 1940: 123; Schöffer 1988: 10.
158 Dat voor Kluit statistiek en staathuishoudkunde hetzelfde inhielden, blijkt uit de titel die Kluit
voerde: professor in de staathuishoudkunde of de statistiek. Cf. Nieuwenburg 2002: 4. In 1815 werd de
Statistiek als afzonderlijke wetenschap aan de universiteit geïntroduceerd. Kluits opvolgers Herman
Tollius (van 1809 tot 1812) en H. W. Tydeman (1778-1863; van 1812 tot 1848) bezetten de door Kluit
gestichte leerstoel volgens zijn opvattingen, d.w.z. ‘na de bepaling van Achenwall’ (Vissering 1877:
246). Cf. Boutelje 1920: 28; Klep 2002: 33; Randeraad 2002: 105-110.
159 Cf. Vissering 1877: 247; Stamhuis 1989: 139. Kluit heeft over statistiek geen publicaties in het licht
gegeven. Hoe Kluit zijn colleges inrichtte, is gemakkelijk op te maken uit de omvangrijke handschriften over statistiek die hij heeft nagelaten: UBL: BPL 258, BPL 1844, BPL 2681, BPL 2789, LTK 944.
Over Kluits colleges: Van Rees 1855, Nijenhuis 1989.
160 Op 12 januari 1807, rond kwart over vier ’s middags, ontplofte in Leiden Delfs Welvaaren, een met
ruim 18000 kilo buskruit geladen schip dat, onderweg van de fabriek in Amsterdam naar het kruithuis
in Delft, lag afgemeerd aan het Rapenburg. Meer dan 150 mensen kwamen om het leven, 2000 personen raakten gewond en ruim 200 huizen werden verwoest of onherstelbaar beschadigd. Onder de
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ven zitten, hij ware waarschijnlijk behouden geweest, daar juist die kamer pas te
voren door de beide Echtgenooten verlaten, als in geraamte behouden is gebleven,
terwijl al het overige, bijzonder ’s Mans schoone Boekverzameling en aanzienlijke
handschriften, geheel en al verwoest zijn en bedorven’ (Lambrechtsen 1807:10).161
De resten van Kluits bibliotheek kwamen in maart 1808 onder de hamer. Hoewel
ook het voorwoord vermeldt dat het grootste deel van de verzameling door de
kruitramp verloren is gegaan, telt de catalogus nog altijd 2606 te veilen kavels (Catalogus 1808: L.S.).
Kluit heeft tijdens zijn leven veel blijken van waardering ontvangen, zijn lidmaatschap van een groot aantal wetenschappelijke genootschappen getuigt daarvan.
Hij was mede-oprichter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, lid
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, lid van verdienste van de Bataafsche
Maatschappij van Taal en Dichtkunde, lid van het Historisch Groningsch Genootschap ‘Pro
excolendo jure patrio’ en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Grote belangstelling had hij voor het werk van de Leidse Maatschappij. De
studie van het Nederlands bleef zijn interesse houden en hij werkte veelvuldig mee
aan het beoordelen en uitwerken van bij de Maatschappij ingediende verhandelingen.
Zijn grootste faam geniet Kluit als historicus en over zijn betekenis als zodanig
bestaat communis opinio: hij heeft door de nadruk die hij legde op kritisch bronnenonderzoek, de studie van de mediëvistiek verwetenschappelijkt en de beschrijving van de Nederlandse middeleeuwen op een hoger niveau gebracht.162 Kluit was
degene die in Nederland een wetenschappelijk verantwoorde, op diplomatieke en
paleografische kennis berustende methode van tekstbehandeling introduceerde.163
Maar zijn gezag gold uitdrukkelijk ook op het gebied van de neerlandistiek in
wording. Voor het Staatsbestuur een besluit nam over de schrijftaalregeling van
1804-1805 werd Kluit gehoord over de spelling van Matthijs Siegenbeek en de
spraakkunst van Pieter Weiland, evenals zijn Utrechtse vriend en studiegenoot Meinard Tydeman. Kluits opvattingen over taal en taalkunde komen in de volgende
hoofdstukken aan de orde.

slachtoffers bevond zich ook de tegenstander van Kluit in het befaamde hooglerarengeschil van 1786,
zijn collega Johan Luzac. Van Luzac wordt verteld dat hij toevallig op het Rapenburg wandelde, door
de kracht van de explosie in het water werd geslingerd en verdronk. In werkelijkheid belde hij net aan
bij het huis van een vriend van hem toen het kruitschip ontplofte.
161 Voorlezing van Mr. N(icolaas) C(ornelis) Lambrechtsen (1752-1823), voorzitter van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen op 4 februari 1807 (ZeBi: Handschrift 2708 van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen). Reddingwerkers meenden Kluit nog dagenlang onder het puin te
hebben horen schellen met een tafelbel, maar erg waarschijnlijk is dat niet. Kluits lichaam was zwaar
verbrand. Hij bevond zich op zo’n korte afstand van de explosie dat hij onmiddellijk dood moet zijn
geweest (www.nieuws.leidenuniv.nl/index php3?m=&c =1370).
162 Cf. Hugenholtz 1981: 143. Over de vraag of Kluit gezien moet worden als grondlegger van de
moderne geschiedwetenschap, wordt verschillend gedacht. Hierover o.a. Hugenholtz 1981: 160 e.v.;
een enigszins andere visie in Schöffer 1988: passim; Boutelje 1920: 50.
163 Cf. Boutelje 1920: 11 e.v.; Smitskamp 1940: 123.

Adriaan Kluit (Archief Familiestichting Cluyt)

Hoofdstuk 8: De taalkundige opvattingen van Adriaan Kluit
Adriaan Kluit heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. Een opsomming van zijn
werken is te vinden in de ‘Chronologische Lijst van Werken, Tijdschriften, Vlugschriften, Brieven, Gedichten enz. van A. Kluit’, die G.A. Boutelje ten behoeve van
zijn dissertatie samenstelde (Boutelje 1920: XI-XVI). De meeste van die publicaties
hebben betrekking op de geschiedenis van Nederland, maar Kluit schreef ook over
taal en taalkunde. Het betreft de volgende publicaties.
1759

D. van Hoogstratens Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden. Amsterdam: Pieter Meijer.

1760

‘Heilige bespiegelingen ener geloovige ziele bij ’s Heilants hemelvaart.’
Maendelijksche Bydragen ten opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde 19,
307-327. Leyden: Johannes le Mair.
‘Aanteekeningen van den maker, op de bespiegelingen bij ’s Heilants
hemelvaart.’ Maendelijksche Bydragen ten opbouw van Neerlands Tael- en
Dichtkunde 19, 329-392. Leyden: Johannes le Mair.

1761

‘Vergelijking van onze Nederduitsche tael met die der Hoogduitschen.’
Maendelijksche Bydragen ten opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde 29, 4960. Leyden: Johannes le Mair.
‘Bylage, gehorig tot de verscheiden schrivten, onder de Zinspreuk Nec
timide nec temere, den Letterminnaren medegedeeld.’ Maendelijksche Bydragen ten opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde 33, 164-175. Leiden: Johannes le Mair.

1763

‘Eerste vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal,
vergeleken met de spelling der ouden, en uit dezelve ene soort van
evenredigheit opgemaakt’. Nieuwe Bydragen tot de opbouw der vaderlandsche
letterkunde, 1e deel, derde stuk 281-352. Leyden: Van der Eyk.
‘Brief, over Theodoricus, Diederik, Diet, EO en IE, Leudi, Feudum,
Alodium.’ Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap Dulces
ante omnia Musae I, 1775, p. 59-78.

1777

‘Vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal,
vergeleken met de spelling der ouden, en uit dezelve ene soort van
evenredigheid opgemaakt.’ Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden. Derde deel. Leyden: Van der Eyk.

1783

David van Hoogstratens lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden. Amsterdam: erven P. Meijer en G. Warnars.

110

DEEL II: ADRIAAN KLUIT

1801

Proeve van ’t woord boom, dienende tot eenen toets, hoe men een algemeen omschrijvend woordenboek der Nederduitsche tale zoude behooren op te maken, in navolging
der bekende Hoogduitsche, Fransche en Engelsche woordenboeken. Haarlem: A.
Loosjes Rz.

In de volgende hoofdstukken komen de taalkundige onderwerpen die Kluit heeft
aangesneden chronologisch aan de orde op basis van het jaar waarin Kluit voor het
eerst over het betreffende onderwerp publiceerde. Dat betekent dat achtereenvolgens Kluits opvattingen worden besproken over het genus, over taal- en dichtkunde, over taalvergelijking, over de spelling en over het samenstellen van een algemeen omschrijvend woordenboek.
8.1. Adriaan Kluit en het genus
Het vaststellen van criteria voor het bepalen van het woordgeslacht van de zelfstandige naamwoorden was in de achttiende eeuw een belangrijk taalkundig onderwerp. Meteen al aan het begin van de eeuw verwoordde David van Hoogstraten in
het Berecht van zijn Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden (1700) de
gangbare opvatting van zijn dagen: te veel schrijvers lappen de voorschriften voor
een juiste geslachtsonderscheiding aan hun laars, ze schrijven ‘zonder eenige achtinge te hebben voor de schriften der genen, die hunnen ijver en arbeit gehangen
hebben aen het schuimen, zuiveren, verrijken, en regelen onzer sprake’. Dat is
jammer, want als we onze taal op de juiste manier gebruiken is zij ‘zoo schoon en
krachtig’, dat zij ‘voor geene uitheemsche hoeft te wijken, en staen kan tegen den
rijkdom der Griexe tale’ (Van Hoogstraten 1700: *2r)
De achttiende eeuw zet in dit opzicht de traditie van de zeventiende voort. Al in
de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst (1584) ‘werd erover geklaagd dat er in
het schriftelijke taalgebruik van velen ‘reghel, maat nóch schickelyckheyd in gheslacht’ werd aangetroffen’ (Dibbets 1996: 58) en dezelfde klacht viel gedurende de
gehele zeventiende eeuw herhaaldelijk te beluisteren. Genus en flexie waren ‘brandend aktuele onderwerpen’ (Geerts 1966: 105).
Onder invloed van Hervorming, humanisme en renaissance werd in de zestiende en zeventiende eeuw de moedertaal steeds meer gebruikt als taal van de kerk, de
literatuur en de wetenschap. In toenemende mate raakte men ervan doordrongen
dat men over een grammatica van de volkstaal diende te beschikken. De gangbare
opvatting was dat de klassieke talen beter waren dan de volkstalen. De schoonheid
van de bewonderde meesterwerken uit de Oudheid straalde af op de talen waarin ze
geschreven waren, en taalgeleerden waren van mening dat de perfectie van het
kunstwerk voor een gedeelte in de taal zelf school. In de volkstaal bestonden geen
werken die de vergelijking met de klassieke konden doorstaan, en daarom moest
deze (nog) onvolkomen taal verbeterd worden. Ze was dan wel de mindere van het
Latijn, maar door zuivering en cultivering kon men er verbetering in aanbrengen.
Die cultivering van het Nederlands speelde zich in de eerste plaats af op papier
en was gericht op de geschreven taal van kunst en wetenschap. Onafhankelijk van
het spraakgebruik moest de grammaticus werken aan de opbouw van een ‘klassieke’
taal; het schrijven was de norm. Centraal in de taalbeschouwing stonden orthographia
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en etymologia, spelling en woordleer (Ruijsendaal 1991: 345). In de opbouw van de
standaardtaal werd aansluiting gezocht bij de klassieke grammatica, waarin de aandacht vrijwel volledig uitging naar het woord (cf. Noordegraaf 1985: 14).
In het Latijn kent het woord een grote vormenrijkdom en die werd erg gewaardeerd. Vooral de buiging van nomina en adnomina oogstte bewondering. Het geslacht van de zelfstandige naamwoorden was daarvoor van cruciaal belang, omdat
daardoor de verbuiging van het substantief en de adnominale woorden werd bepaald. Van een naamvalssysteem was eind zestiende eeuw echter al niet veel (meer)
te bespeuren en in het noordelijke deel van het Nederlandse taalgebied waren het
driegenerasysteem en de daarmee samenhangende adnominale flexievormen vrijwel
volledig verdwenen.164 De talrijke Zuid-Nederlandse, Brabantse, immigranten kenden nog wel een systeem van buigingsvormen, gebaseerd op het geslacht van het
substantief, maar de Hollandse taalbouwers propageerden een systeem dat afweek
van zowel de Hollandse als van de Zuid-Nederlandse spreektaal. Grammatici achtten het verdwijnen van de naamvalsuitgangen en het afslijten van het genusonderscheid onaanvaardbaar en zij ontwierpen een eigen, kunstmatig systeem voor de
schrijftaal, een systeem dat de schrijftaal sterk heeft beïnvloed. 165 Een willekeurig en
inconsequent toekennen van een geslacht aan woorden was uiteindelijk het resultaat. En hoewel tegen het einde van de zeventiende eeuw de Nederlandse taaleenheid op papier al een heel eind was bereikt, was het ‘Renaissance-ideaal van een
moedertaal met een (op het Latijn gebaseerd) vormenrijk en gedifferentieerd ‘regelmatig’ driegenerasysteem, met een nominale classificatie’ (Dibbets 1996: 59) nog
lang niet verwezenlijkt. Het is dan uiteraard niet verwonderlijk dat er gedurende de
hele achttiende eeuw veelvuldig en in allerlei varianten klachten over het onzorgvuldig onderscheiden van het woordgeslacht te beluisteren vallen en dat er naarstig
verder werd gezocht naar allerlei middelen om de taalgebruiker houvast te bieden
bij het genusonderscheid.
Om de taalgebruiker te helpen de geslachten van de zelfstandige naamwoorden
op de juiste manier te onderscheiden hanteerde men ruwweg twee methoden. De
eerste legde de nadruk op regels. Grammaticaschrijvers probeerden geslachtsregels
op te stellen waaraan het genus gehoorzaamde, maar ondanks hun inspanningen
bleven er steeds woorden die niet onder de regels vielen. De tweede methode baKollewijn 1892; Geerts 1966: 42; Van der Wal 1995: 28. Geerts (1966: 221) komt tot de conclusie
dat het Hollands aan het einde van de zestiende eeuw nog slechts twee adnominale genera kende; alles
wat verwijst naar het oude driegenerasysteem is waarschijnlijk het resultaat van het renaissancistische
streven naar een klassieke vormenrijkdom. Cf. ook Maljaars 1979: 11; Schaars 1988: 168; Van Leuvensteijn 1997: 302; Van der Sijs 2004: 437. Hermkens (1964 en 1981), die zich baseert op het taalgebruik
van Constantijn Huygens, is van mening dat het driegenerasysteem in de zeventiende eeuw in ZuidHolland nog functioneerde.
165 Cf. Van der Sijs 2004: 441 e.v. Van der Sijs (2004: 46 e.v., 456-458, 639) betoogt dat de ZuidNederlandse bijdrage aan de standaardtaal minder groot is dan algemeen wordt aangenomen. Een
overtuigende weerlegging van deze opvattingen bieden Van Bree 2005 en Taeldeman 2007. Van der
Sijs is van mening dat de genus- en flexietheorieën van de Hollandse grammatici niet berusten op
‘taalbouwkundige overwegingen in zuidnederlandse geest’ (Koelmans 1967: 264; cf. Geerts 1966: 47).
Zij concludeert, dat de bepaling van het woordgeslacht niet gebaseerd is op Zuid-Nederlandse dialecten of het Middelnederlands, maar vooral op het oordeel van de grote zeventiende-eeuwse schrijvers,
vooral Vondel en Hooft.
164
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seerde zich op het geven van de juiste voorbeelden. De beste grammatici kunnen zo
veel regels opstellen als ze willen, schrijft David van Hoogstraten, er zullen altijd talloos veel uitzonderingen overblijven en daarom is het didactisch beter taalstudenten
voor te lichten aan de hand van het taalgebruik van de beste schrijvers, in het geval
van David van Hoogstraten vooral Hooft en Vondel (vgl. Van Hoogstraten 1759: L).
In de volgende paragrafen wordt eerst aandacht besteed aan de manier waarop
men het genus van het substantief vaststelde. Vervolgens passeren de opvattingen
van Moonen, Verwer, Séwel, Ten Kate en Huydecoper de revue. Bij de inzichten
van Verwer en Ten Kate wordt wat langer stilgestaan, om in een later stadium vergelijking met de ideeën van Kluit mogelijk te maken. Moonen, Séwel en Huydecoper komen slechts globaal aan de orde. Wat Séwel schreef over het genus speelt
voor de interpretatie van de opvattingen van Kluit slechts een marginale rol, over
Moonen en Huydecoper is voldoende literatuur voorhanden.166 Daarna volgt een
bespreking van de opvattingen van Kluit, die onder meer resulteert in het formuleren van Kluits genusleer.
8.1.1. Het vaststellen van het genus
Een definitie van genus is in de taalkundige geschriften van de zeventiende en achttiende eeuw nauwelijks te vinden (cf. Rutten 2006: 217), maar dat het een aan de
taal inherente eigenschap was, betwistte vrijwel niemand.167 Grammatici hielden
zich dan ook niet zozeer bezig met de vraag of het genusonderscheid in acht genomen moest worden, maar veeleer met het probleem van het vaststellen van het genus van zelfstandige naamwoorden. Hoe kon het genus van zelfstandige naamwoorden worden bepaald?
Voor het antwoord richtte men zich op de vorm van de adnominale woorden –
lidwoorden, voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden – en/of op de substantieven zelf. Bij de adnominale woorden hanteerde men morfosyntactische – of
zo men wil: woord-externe (Rutten 2006: 163) – criteria. Het woordgeslacht van
substantieven kon namelijk onder andere worden opgemaakt uit de (verbogen)
vorm van lidwoord, voornaamwoord en adjectief, omdat deze zich wat hun verbuiging betreft richtten naar de zelfstandige naamwoorden. Bij mannelijke substantiva
kreeg volgens vrijwel alle grammatici het bepaalde lidwoord in de nominatief de
vorm de, terwijl in de accusatief den moest worden geschreven.168 Ook de adnominale woorden kregen een -n in de accusatief mannelijk. Bij vrouwelijke woorden
kregen de adnominale woorden geen -n en was het bepaalde lidwoord in nominatief
Voor een uitvoeriger bespreking van de opvattingen van Moonen en Huydecoper over het genus
zij verwezen naar Schaars 1988 en De Bonth 1998. Een overzicht van de opvattingen omtrent het
genus van grammatici tussen 1584 en 1750 biedt Rutten 2006: 217-296.
167 Uitzondering is bijvoorbeeld Hilarides.
168 Enkele grammatici achtten den in de nominatief acceptabel (Beyer, De Heister, La Grue, Kramer,
J.C.C., Folqman), sommigen geven er de voorkeur aan (De Zuid-Nederlanders Geesdalle en E.C.P.;
cf. Rutten 2006: 248, 250). Van Hoogstraten, Verwer en ook Kluit wijzen de vorm af. Volgens hen
wordt het bepaalde lidwoord in de nominatief niet verbogen, niet in het mannelijk en niet in het
vrouwelijke geslacht (vgl. Van Hoogstraten 1700, in Kluit 1759: xxxviii; Van Hoogstraten 1710/1711,
in Kluit 1759: lxii; Verwer 1707b: 23; Kluit 1759: 299).
166
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en accusatief de. Als Vondel dus bijvoorbeeld schreef Uit een natuurlijke ader viel
daaruit af te leiden dat ader vrouwelijk was; als het woord mannelijk was geweest,
zou hij geschreven hebben Uit eenen natuurlijken ader, als het onzijdig was Uit een natuurlijk ader (Van Hoogstraten 1700: Berecht).
De regels die uitgingen van het substantief zelf – de woord-interne wijze van
genusbepaling (Rutten 2006: 163) – zijn onder te verdelen in regulae generales, die de
zelfstandige naamwoorden proberen onder te brengen in semantische categorieën,
en in regulae speciales, die betrekking hebben op de morfologische eigenschappen van
de woorden.169 Die onderverdeling is niet altijd even strikt en soms zijn het morfosemantische criteria die aan de regels ten grondslag liggen. Hiervan is sprake bij een
regel als: woorden op -schap zijn vrouwelijk als ze een verzameling aanduiden (Kluit
1759: 333).
Ondanks het grote aantal regels konden echter nog lang niet alle Nederlandse
zelfstandige naamwoorden ondergebracht worden in een van de traditionele, klassieke categorieën mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Grammatici en taalgebruikers
begonnen lijsten van woorden aan te leggen die ze van een genus voorzagen,
meestal op basis van het taalgebruik van gezaghebbende literaire auteurs uit het
(nabije) verleden (vgl. Kollewijn 1892: 53). De motieven om dergelijke lijsten aan te
leggen variëren. Zo neemt Christiaen van Heule in De Nederduytsche grammatica ofte
Spraec-konst (1625) een lijst op van zelfstandige naamwoorden die niet onder genusregels vallen (1971: 19), terwijl Gillis de Witte (1648-1721) in zijn Ontwerp Van eene
Nederduytsche spraek-konst (1713) een lijst aanlegt om te demonstreren dat de genustoekenning in Holland niet altijd parallel loopt met die in Vlaanderen en Brabant
(Dibbets 1994: 274). De lijst van David van Hoogstraten dient weer een ander doel.
Van Hoogstratens keuze voor een geslachtslijst is vooral didactisch en ideologisch
gemotiveerd: om een bepaald niveau van geletterdheid te bereiken, is het beter uit
te gaan van voorbeelden dan van regels (Rutten 2006: 182). Van Hoogstratens werk
heeft succes: vijf steeds weer uitgebreide en verbeterde herdrukken zullen ervan
verschijnen. De eerste twee worden bezorgd door Van Hoogstraten zelf, de vierde
en vijfde door Adriaan Kluit, die daarmee zeker een bijdrage heeft geleverd aan de
codificatie van het Nederlands zoals die haar beslag kreeg in de schrijftaalregeling
van 1804/1805.170
8.1.2. De grammatici
In de achttiende eeuw heeft menig taalkundige zijn licht laten schijnen over het genus van zelfstandige naamwoorden. De belangrijkste worden hieronder besproken.
8.1.2.1. David van Hoogstraten
Van Hoogstraten stelde het genus van de zelfstandige naamwoorden vast op basis
van het gebruik van de ‘beste schryveren’, in zijn ogen vooral Hooft en Vondel. Hij
Een bespreking van de regulae speciales en generales in de Nederlandse triviumgrammatica’s biedt
Dibbets 1995a: 103-124.
170 Over David van Hoogstraten en diens Aenmerkingen: Rutten 2006.
169
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excerpeerde het werk van Vondel en Hooft en maakte uit de vorm van de adnominale woorden op welk geslacht de woorden bij de gezaghebbende voorbeeldauteurs
hadden:
Bij voorbeelt, als Hooft zegt, Na de daedt, blijkt aenstonds dat dit woord vrouwelijk
is. En als Vondel zegt: zig t’ontslaen van den bant, dat dit mannel. is: Daer men anders
zoude zeggen Na den daedt, en van de bant (1700: ***3r).

Vooral de ‘lidtwoorden’ waren de ‘kentekens van de geslachten der naemwoorden’
(1700: *2v). Er waren er twee: de, dat ‘gelijk mannel. en vrouwel.’ is, ‘drukkende
geen geslacht uit’, en dus alleen in verbogen vorm aanwijzingen geeft over het geslacht van het ermee verbonden substantief, en het, dat het onzijdig ‘betekent’. Van
Hoogstraten ging uit van vier geslachten. Behalve woorden die mannelijk, vrouwelijk of onzijdig waren, onderscheidde hij ook nog een gedifferentieerde categorie
van substantieven met een ‘twijffelachtig, of gemeen’ geslacht, waartoe de genera
dubium, commune en omne uit de Latijnse grammatica’s behoren, ‘om dat ze, zoo als
men wil, het mannel. en vrouwel. geslacht (want het onz. blijft op zig zelf) aennemen, of om dat het niet zeker genoeg is, tot welk van beide zij behooren’ (1700: *3v;
vgl. Rutten 2006: 220-228). Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld woorden als
oorlog (m, v, o) en plooi (m, v), omdat uit het werk van Hooft en Vondel niet eenduidig kan worden opgemaakt welk geslacht ze hadden, en woorden als balling en
vreemdeling, die afhankelijk van het geslacht van de referent mannelijk dan wel vrouwelijk zijn.
In 1700 publiceerde Van Hoogstraten zijn Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden. Daarmee wilde hij een oplossing bieden voor de onzekerheid
door zich voor de genustoekenning te baseren op het taalgebruik van Vondel en
Hooft (Rutten 2006: 112). Van Hoogstraten wilde die norm ook onderwijzen en
overdragen en zijn lijst was dan ook een bewust gekozen didactisch hulpmiddel, dat
hij in zijn ‘leerschool der letteren’ (Rutten 2006: 150) inzette ter vervolmaking van
de taal.
De Aenmerkingen werden positief ontvangen en verwierven gezag. Met behulp
van citaten uit het werk van vooral Hooft en Vondel werd het woordgeslacht van
zo’n 1200 substantieven geïllustreerd en vastgesteld. Al in 1710/1711 verscheen een
tweede druk, in 1723 een derde, nu onder de titel Lijst der gebruikelijkste zelfstandige
naamwoorden. De vierde editie dateert van 1733 en bestaat uit de opnieuw uitgegeven
derde druk, vergezeld van de uitgave van de Bijvoegsels, behorende tot D. van Hoogstratens Lyst der gebruikelykste zelfstandige naamwoorden, een aantal nieuwe ingangen en aantekeningen van Gerardus Outhof (1673-1733), predikant en rector in Kampen.
Volgens Kluit was het de bedoeling, dat deze Bijvoegsels in de geslachtslijst zouden
worden verwerkt (Kluit 1759: XX), maar door de vroegtijdige dood van Outhof is
het daar niet van gekomen. Waarschijnlijker is het, dat de Byvoegsels als aanvullende
publicatie bedoeld waren (Rutten 2008).
Hoewel over de Aenmerkingen/Lijst meestal waarderend werd gesproken, was er
ook kritiek. De meest fundamentele kwam van de ‘anti-autoritaire Fries’ Johannes
Hilarides, de ‘bizarre rector’ van de Latijnse school van Bolsward (Dibbets 1996:
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62).171 Hilarides en Van Hoogstraten gingen elkaar niet bepaald fijnzinnig te lijf. Zo
noemde Van Hoogstraten zijn opponent onder meer ‘Een botterik in Vrieslandt’ en
kwalificeerde Hilarides Van Hoogstraten als een ‘krujdige taalzoeteler’, een heetgebakerde betweter, ‘een deurdrijver, (…) vol van kaakeltaal’ (Hilarides 1705: *3v,
*4r).172 Hilarides verweet Van Hoogstraten niet alleen dat deze uitging van het taalgebruik van Hooft en Vondel, hij verwierp ook het idee dat aan de uitgang van een
woord het genus kon worden bepaald en de opvatting dat het lidwoord het woordgeslacht aanduidde. Heel het stuk van de indeling in geslachten vond hij eigenlijk
maar onzin: een indeling in de-woorden en het-woorden volstond, de naamvallen
waren door geleerden ingesteld hoewel ‘wy nochtans geen woordbuigingen hebben
in 6 gevallen: maar alleen 2 in ’t eental man, mans: en een in ’t meertal mannen. ’t Andere geschiet bij omschrijvinge met van, des, der, met, in, aan’ (Hilarides 1705: 15).173
Bovendien had Hilarides kritiek op het feit dat Van Hoogstraten het Hollands als
uitgangspunt nam en ‘alle taal niet verder oordeelt / dan in Holland; en aldaar /
Amsterdamsch booven ujt: meetende alles alzoo naa zijn eigen leest. (…) En als off
de gemeene Neerlantsche taale, die geene niet en was, die oover alle zeeven landen
gangbaar is’ (Hilarides 1705: *2r).174 Voor hem versterkte dit het beeld: Van Hoogstraten was duidelijk iemand die van de taal niets begrepen heeft (vgl. Dibbets 1996:
62). Dat het gezag van Van Hoogstraten ondanks Hilarides’ kritiek, en die van anderen,175 onaangetast bleef gedurende de hele achttiende eeuw – en de negentiende
(Dibbets 1996: 65) – blijkt uit de talrijke waarderende vermeldingen in het werk van
anderen en natuurlijk uit het aantal herdrukken.
Uit het succes van de Lijst valt behalve het gezag van Van Hoogstraten toch ook
af te leiden dat de regels op het gebied van genus en flexie in de achttiende eeuw
nog lang niet eenduidig waren, laat staan beheerst werden. Het werk is dan wel het
resultaat van een bewuste didactische keuze en functioneert in het kader van het
streven naar een op Vondel en Hooft geënte cultuur van geletterdheid (vgl. Rutten
2006: 150 e.v., 181 e.v.), maar het gegeven dat Van Hoogstraten ervoor kiest uit te
gaan van voorbeelden en zich niet te baseren op regels, laat onverlet dat sluitende
regels gewoon ook niet voorhanden waren. Om er zeker van te zijn een woord
‘goed’ te gebruiken móest men wel de woordenlijst raadplegen. Het gebruik ervan
leidde daardoor tot meer regelmaat op het gebied van genus en flexie, vooral in de
geschreven taal; daarin kwamen ‘steeds meer (...) gekultiveerden de ideale beheersing van de norm naderbij’ (Geerts 1966: 107). De Lijst voldeed daarmee precies
aan de verwachtingen van Van Hoogstraten, die met zijn werk onder andere probeerde te bereiken dat ‘in ’t schrijven een vaste en geregelde voet gehouden wort’
(1711: *7r). Maar ook de eenheid in de verzorgde gesproken taal werd door het gebruik van de Lijst bevorderd. Bij de boven- en middenlaag van vooral de Hollandse
steden, redelijk ontwikkeld en werkzaam in bestuur, handel en nijverheid, vond
Vgl. Meijer 1971: 72; Rutten 2006: 378-380.
Vgl. Kluit 1759: 379; Dibbets 1996: 62.
173 Vgl. Kooiman 1917: 313.
174 Vgl. Hellinga 1968: 195.
175 Maljaars 1979: 33 e.v. noemt ook nog Zacharias AleWijn, Emilius Elmeguidi (= Willem de Mey,
vgl. hoofdstuk 5) en de woordenboekschrijver Pierre Marin (ca. 1677-1718). Cf. Geerts 1966: 109.
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namelijk aanpassing van het spreken aan het schrijven plaats. Het schrijven was de
norm, het spreken moest daaraan gemeten worden. De geschreven taal bezat een
mate van eenheid waaraan het verzorgde spreken zich kon spiegelen en op deze
manier bevorderde een toenemende uniformiteit in geschreven taal de eenheid in
verzorgde gesproken taal.176
De door Kluit bezorgde vijfde en zesde druk van Van Hoogstratens Lijst komen
nader aan de orde bij de behandeling van Kluits opvattingen over het genus.
8.1.2.2. Arnold Moonen
Arnold Moonen werkte consequent met een driegenerasysteem. Ook voor hem was
de verbogen vorm van het lidwoord, vooral in de tweede en vierde naamval, het
belangrijkste criterium voor het bepalen van het geslacht van het zelfstandig naamwoord. In zijn Nederduitsche spraekkunst (1706: 59-62) formuleerde Moonen bovendien heel uitgebreid een aantal ‘Algemeene regels’ (1706: 59), regulae generales, en ‘andere Aenmerkingen over het onderscheit der Geslachten in de Zelfstandige Naemwoorden’ (1706: 62), regulae speciales. De algemene regels had hij bijeengesprokkeld
uit het werk van taalkundigen voor hem; nieuwe regels, eigen werk, voegde hij er
niet aan toe.177 Bij de ‘andere Aenmerkingen’ is niet echt sprake van regels. Moonen
geeft lange opsommingen van woorden die bij elkaar zijn gezet op basis van hun
slotletter. In de retrograde opsommingen vinden we per uitgang achtereenvolgens
de woorden die mannelijk, vrouwelijk en onzijdig zijn. Het geslacht van de woorden
bepaalde Moonen aan de hand van de naamvalsvormen zoals hij die in goed taalgebruik (Vondel) aantrof, waarbij hij uitgebreid gebruik maakte van Van Hoogstratens
Aenmerkingen.178
8.1.2.3. Adriaen Verwer
Voor Adriaen Verwer was ‘het wel waernemen van ’t geslacht en naemval’ een hooftpunt (1708a: 531), zo belangrijk dat hij zijn indeling van de geschiedenis van het Nederlands erop baseerde (3.2.1.). Oorspronkelijk was er regelmaat in het onderscheiden van het woordgeslacht, maar een heleboel woorden hebben, voornamelijk als
gevolg van het rymverlof, het oorspronkelijke genus verlaten; daarom is er de ‘noodzaek tot het hebben van eene Geslagtlijste’ (Verwer 1709: 45).
In het vierde hoofdstuk van de Idea heeft Verwer geprobeerd de oorspronkelijke
regelmaat in het gebruik van het genus vast te leggen in een aantal regels. Hij gaat
daarbij uit van onderscheidingen in de werkelijkheid, waarbij de taalkundige verdeCf. Koelmans 1977: 25; Daan 1983: 475; Peeters 1989: 123, 124. Daarop duidt ook de door Kluit
aangehaalde opmerking van Henricus Christianus Henninius (1658-1704), in de laatste jaren van de
zeventiende eeuw rector van de Latijnse school in Tiel: ‘Daarenboven is in dezen lantaart aanmerkenswaardig, hoe wonderlijk de spraak der beschaafde lieden overeenkomt met den stijl, waarin zij
hunne boeken schrijven’ (Kluit 1761a: 52).
177 Cf. Schaars 1988: 178. Moonen ontleende vooral aan Van Heule en Schottelius.
178 Moonen geeft ruim 1800 woorden. 900 daarvan zijn terug te vinden in Van Hoogstratens Aenmerkingen, 400 in Van Heules De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst (1625). Deze bronnen heeft
Moonen aangevuld met eigen excerpeerwerk. Cf. Schaars 1988: 181; Dibbets 1996: 67.
176
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ling moet aansluiten. Hij komt uiteindelijk tot een aantal semantisch gemotiveerde
regulae generales en op morfologische kenmerken gebaseerde regulae speciales.
Om te beginnen onderscheidt Verwer, analoog aan de werkelijkheid, personen en
zaken. Bij personen is er geen probleem. Personen zijn óf mannelijk óf vrouwelijk en
de woorden ontvangen het genus in overeenstemming met de sexe van de persoon
die ze aanduiden. Bij zaken is een en ander gecompliceerder. Hoewel er in werkelijkheid uitsluitend sprake is van singuliere zaken, begrijpen mensen ze in termen
van geslacht (genus) of soort (species). Woorden die verwijzen naar een geslacht, een
algemeenheid, totaliteit of verzameling, zijn onzijdig: het dier, het gereedschap. Zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar enkelvoudige, specifieke zaken, ‘welke
wy ons voorstellen onder het denkbeeld van een zoort’ (1707b: 14) hebben van onze voorouders niet een apart, vierde genus gekregen: ze zijn meestal onder het
vrouwelijk genus geschaard, maar een aantal is door het gebruik mannelijk of onzijdig geworden: de haes, de hamer.
mannen

mannelijk

vrouwen

vrouwelijk

geslachten

onzijdig

soorten

mannelijk
vrouwelijk
onzijdig

personen

zaken

Vervolgens formuleert Verwer regels voor elk van de mogelijkheden, generales als het
om personen gaat, generales en speciales bij de zaken. In totaal onderscheidt hij tien
regels, waarvan er zes betrekking hebben op de woorden die specifieke zaken (soorten) benoemen. Regel I en II zijn regulae generales, semantisch gemotiveerde regels.
Woorden die verwijzen naar mannen en mannelijke beroepen zijn mannelijk (regel
I) en woorden die verwijzen naar vrouwen en vrouwelijke beroepen vrouwelijk (regel II). Het woord wyf is nu weliswaar onzijdig, maar oorspronkelijk vrouwelijk: die
wive.
De woorden die naar zaken van generieke aard verwijzen (geslachten), zijn onzijdig. Ze vallen onder regel III, die zes subregels omvat. De eerste drie subregels
zijn semantisch gemotiveerd – onzijdig zijn woorden die een geslacht aanduiden (1),
een verzameling (2) of geheel (3) – de vierde, vijfde en zesde morfologisch – gesubstantiveerde rededelen(4), deverbatieven, behalve degene die eindigen op -heid, -nisse
of -schap (5), en verkleinwoorden (6).179

Van woorden die afgeleid zijn van voltooide deelwoorden en uitgaan op -heid en -schap (bereidheid,
bereidschap), vraagt Verwer zich overigens af of ze wel grammaticaal juist zijn (1707b: 53).
179
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De woorden die singuliere zaken benoemen zijn het lastigst in regels onder te
brengen. In regel IV vermeldt Verwer dat vrijwel al deze woorden vrouwelijk zijn,
op een paar uitzonderingen na, die gemakkelijk in een lijstje kunnen worden opgesomd. Deze vierde regel is daarmee niet alleen een regel, maar ook een oproep om
het kleine aantal woorden dat niet te beregelen is, onder te brengen in een beperkte
geslachtslijst, een geslachtslijst met een duidelijk ander karakter dan die van Van
Hoogstraten.
Op dit ‘restmateriaal’ hebben de regels V tot en met X betrekking. Regel V geeft
nadere invulling aan regel IV: woorden op -inge die zijn afgeleid van infinitieven en
woorden op -nisse die zijn afgeleid van deelwoorden, zijn vrouwelijk. Regel VI verwijst naar regel III: als een woord generiek op te vatten is en een verzameling of een
geheel aanduidt, valt het onder regel III. Verwer maakt zo onderscheid tussen de
haes en het haes, de gereedschap en het gereedschap. Regel VII omvat de woorden die uit
andere talen zijn overgenomen: zij behouden het genus dat ze in de taal van oorsprong hadden. Regel VIII stelt dat samenstellingen en afleidingen altijd het geslacht behouden van hun wortelwoord: zo is wensche afgeleid van het vrouwelijke
wenschinge en daarom eveneens vrouwelijk. In regel IX draait het om de zelfstandige
naamwoorden die van werkwoorden zijn afgeleid: zij zijn alle mannelijk (bijv. de
loop, afgeleid van het loopen) Volgens regel X bepaalt in samengestelde substantieven
het laatste lid van de samenstelling het genus: regtsgeleerdheit is samengesteld uit het
onzijdige regt en het vrouwelijk geleertheit, en behoudt volgens deze regel het vrouwelijke woordgeslacht.
mannen

mannelijk

regel I

vrouwen

vrouwelijk

regel II

personen

geslachten

onzijdig

soorten

mannelijk
vrouwelijk
onzijdig

regel III
(6 subregels)

zaken
regels IV-X

In een aantal gevallen is derivatio, de wijze van afleiden, bepalend voor het geslacht
van het substantief. Soms is er door verschil in afleiding zelfs sprake van een genus
commune en zijn woorden gemeenslachtig.180 Als woorden door verkorting worden
Formeel spreekt Verwer ten onrechte van genus commune (1707a: 18). Het genus van het woord is
namelijk niet afhankelijk van het geslacht van de persoon waarnaar het woord verwijst. Ook als woorden een collectiviteit of juist een singuliere zaak aanduiden, is er sprake van twee genera: het haes en de
haes. Vgl. Rutten 2006: 221 e.v., 233.
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afgeleid van infinitieven (regel IX) zijn ze mannelijk en als ze worden afgeleid van
een substantief behouden ze het geslacht van het woord waarvan ze zijn afgeleid
(regel VIII). Zo zijn wensch, rouw en wenk mannelijk, omdat ze zijn afgeleid van infinitieven, en wensche, rouwe en wenke vrouwelijk, omdat ze het geslacht behouden van
het zelfstandige naamwoord waarvan ze zijn afgeleid, resp. wenschinge, rouwinge en
wenkinge (1707b: 18). Hoewel Verwer expliciet verklaart ‘dat wy geen meer geslagten
hebben dan drie: het mannelyk, vrouwelyk en onzydig, onderscheidt hij er formeel dus
vier: mannelijk - vrouwelijk - onzijdig - commune.
Van de nominatiefvorm van het zelfstandig naamwoord valt het genus niet af te
leiden. Het Nederlands heeft niet, zoals ‘by de Latijnen het kenmerk van de geslagten in het woord zelf (...) waardoor wy dan noodzakelyk buiten het woord het kenmerk der geslagten hebben moeten zoeken’ (1707b: 19), nl. in het lidwoord; ‘ondertusschen zien wy dat byna alle de Europeeërs overeenkomen in de verbuiging door
lidwoorden’, reden om te veronderstellen ‘dat in de taal; of ten minsten in deszelfs
regel, wy alle te zamen een en de zelve meesters gehad hebben, te weten of de oude
germanen zelf of volkeren die van hun afgestamd zyn’ (Verwer 1707b: 20). 181 Onverbogen eindigen zowel de mannelijke als de vrouwelijke en onzijdige substantieven op -e: mensche mannelijk, vrouwe vrouwelijk, gebeente onzijdig. In de discussie met
Moonen verweet Verwer zijn opponent dat deze de slot-e interpreteerde als een
naamvalsbuiging, in plaats van als een deel van het oorspronkelijke, onverbogen
woord (1709: 25-26). In onzijdige en mannelijke woorden verdween in de nominatief de -e aan het eind, in de andere naamvallen en in vrouwelijke woorden bleef ze
behouden.
Als nu de e in alle zelfstandige naamwoorden zou worden geapocopeerd, was
verwarring over het woordgeslacht en de daarmee samenhangende naamvalsvormen het gevolg. In de bijeenkomsten over taal en taalkunde in 1622/23 (3.2.1.), zou
er een ‘regelmatige schikking der geslagten’ zijn afgesproken: substantieven op -e zijn
vrouwelijk (1707b: 21; 19). Als door het taalgebruik van de dichters de slot-e overal
zou verdwijnen, zou daarmee het onderscheid tussen vrouwelijke en mannelijke
substantieven verloren gaan. Willekeur in het genusonderscheid zou het resultaat
zijn, in plaats van een ‘by lantgemeene aenneminge’ (1709: 26) herstelde regelmaat
(vgl. Van de Bilt 2008b: 77-78).
In de naamvallen is perifrase met een voorzetsel de meest gangbare vorm, maar
in genitief en datief is ook flexie een optie. De geflecteerde vormen zijn ouder dan
de perifrastische. In de perifrastische naamvalsvormen heeft het genus geen gevolgen voor de verbuiging van de zelfstandige naamwoorden. De substantieven blijven
dan onverbogen in alle zes de naamvallen die Verwer in overeenstemming met de
traditie onderscheidt. Het genus van het substantief openbaart zich wel in de verbuiging van het lidwoord, wat overigens niet impliceert dat het lidwoord het genus
ook bepaalt. Formeel is het lidwoord niet de indicator van het genus, zoals bij Van
Hoogstraten, maar uitsluitend een receptor: uit de verbogen vorm van het lidwoord
is het genus van het substantief niet af te leiden, het genus van het substantief beVoor Verwers opvattingen over de oorsprong van het Nederlands: Van de Bilt & Noordegraaf
2001: 14-18.
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paalt de buiging van het lidwoord.182 Om te achterhalen welk genus een zelfstandig
naamwoord heeft, moeten de regels worden geraadpleegd.
8.1.2.4. Willem Séwel
Voor de Amsterdammer van Engelse afkomst Willem Séwel was het geslacht van
het zelfstandig naamwoord ‘aan de Lédekens te kennen’ (1712: 93), vooral in genitief
en accusatief. Séwel realiseerde zich dat taalgebruikers aan die constatering niet zoveel hadden als ze niet wisten welk lidwoord bij welk substantief hoorde en daarom
had hij al in de eerste editie van zijn Engels-Nederlands woordenboek (1691) aangegeven welk lidwoord voor het betreffende substantief moest staan. In zijn spraakkunst formuleerde hij een aantal semantisch en morfologisch gemotiveerde regels
die houvast konden bieden. Het geslacht van een flink aantal zelfstandige naamwoorden was echter niet aan de hand van de regels vast te stellen en Séwel nam
daarom vanaf de tweede editie in zijn grammatica een alfabetisch geordende geslachtslijst op. Eerder al had hij in de tweede druk van het eerder genoemde woordenboek (1708) aangegeven welk geslacht een substantief had: mannelijk, vrouwelijk,
onzijdig, ‘gemeen’ (commune) of twijfelachtig (dubium).
8.1.2.5. Lambert ten Kate
In de ‘Voorreden tot den lezer’ die in de Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel
der Nederduitsche sprake aan het hoofdwerk voorafgaat, kondigt Ten Kate aan dat hij
in de twaalfde dialoog tussen N. en L. het genus van het substantief aan de orde zal
stellen. Hij benadrukt daarbij dat hij zich in zijn bespreking niet zal laten leiden
door het ‘gebruik van dezen of genen agtbaeren Schrijver van de voorgaende
Eeuw’, op het taalgebruik van Hooft en Vondel dus, de auteurs die als maatstaf
fungeerden voor David van Hoogstraten en Arnold Moonen. Hij neemt daarmee
afstand van de werkwijze van deze grammatici, overigens zonder dat hij ze bij naam
noemt. Voor Ten Kate worden taalwetten niet gebaseerd op het taalgebruik van
individuele auteurs, hoe voortreffelijk die ook zijn, maar op eigenschappen die inherent zijn aan de taal, die tot het wezen van de taal behoren. Uit empirisch verifieerbaar materiaal moet op inductieve wijze het bewijs worden opgedolven dat het
genus een wezenlijk en oorspronkelijk kenmerk is van de taal, dat het ‘onder onze
oudste Taelverwanten al gegrondvest is geweest.’ Hij meldt dat hij dat bewijs heeft
geleverd en dat hij dat zal aantonen met een ‘Geslacht-toetse van ruim 750 onzer
Substantiva, ter Proeve gestelt tegen het oude Moeso-Gotthisch, Angel-Saxisch,
Strikt genomen is het lidwoord bij taalkundigen als Van Hoogstraten en Moonen natuurlijk ook de
receptor van het genus: het genus van het substantief openbaart zich in de vorm van de adnomina. De
lidwoorden krijgen een bepaalde buiging omdat het substantief een bepaald genus heeft en niet andersom. Als het lidwoord zou bepalen welk genus het substantief had (vgl. Rutten 2006: 169), was het niet
erg zinvol om tegelijkertijd geslachtsregels voor het substantief op te stellen, zoals Van Hoogstraten en
Moonen toch ook deden. Grammatici die het lidwoord hanteerden als indicator van het genus, baseerden zich voornamelijk op het taalgebruik van gezaghebbende auteurs en leidden uit de vorm van het
lidwoord af welk geslacht het substantief had, zonder in eerste instantie in te gaan op de vraag hoe je
dat kunt weten.
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Frank-THeutsch, Hoog-Duitsch, en Yslandsch’ (1723 I: **r). Aan het empirische
karakter van zijn onderzoek hecht Ten Kate zoveel waarde dat hij in zijn bespreking van het genus, in de aangekondigde twaalfde dialoog dus, nogmaals beklemtoont dat het belangrijk is de taalwetten ‘van agteren te vinden en niet te maken’ (1723 I:
398).
Die bespreking van het genus begint met de vraag waarom woorden waarvan
het genus niet bepaald wordt door de sexe van datgene wat door het woord wordt
aangeduid, niet allemaal onzijdig zijn. Dat vader mannelijk is en moeder vrouwelijk is
duidelijk, maar waarom zijn woorden die geen sexe aanduiden niet onzijdig? Voor
het antwoord kan Ten Kate zich niet verlaten op empirische gegevens en daarom
beschouwt hij zijn verklaring slechts als een ‘gissing’ (1723 I: 397). Zijn hypothese
houdt in dat dichters hun taalgebruik door personificaties hebben verlevendigd,
levenloze dingen hebben voorgesteld als levende wezens met een bepaalde sexe.183
Ze baseerden zich daarbij waarschijnlijk op de eigenschappen van de voorgestelde
dingen, maar ze waren daarin niet allemaal even gelukkig of consequent. Logisch
zou zijn dat overeenkomst van eigenschappen tussen referent en sexe de doorslag
zou geven, dat bijvoorbeeld eigenschappen als sterkte of zwakte respectievelijk
zouden corresponderen met het mannelijke en vrouwelijke genus, maar het gebruik
is in dit opzicht niet eenduidig.
Hoe het ook zij, onze voorouders hebben aan zelfstandige naamwoorden een
bepaald geslacht toegekend. Het gegeven dat genusonderscheid in alle oude taalverwanten voorkomt, maakt niet alleen duidelijk dat deze talen een gemeenschappelijke oorsprong hebben, maar ook dat genus een wezenlijk kenmerk is van onze
taal, zo’n drieduizend jaar geleden gegrondvest in de oertaal waaruit alle Germaanse
talen zich hebben ontwikkeld. Opmerkelijk vindt Ten Kate het dat er weliswaar
sprake is van enig verloop in het genus, zowel tussen de verschillende talen als in
een en dezelfde taal, maar dat daarvan in veel geringere mate sprake is dan hij op
grond van de grote tijdspanne veronderstelde. Deze bewering onderbouwt hij met
gegevens uit de hiervoor genoemde Geslagt-toetse (cf. 1723 I: 400).184
In de Geslagt-toetse heeft Ten Kate het geslacht vergeleken van 750 substantieven
in vijf aan het Nederlands verwante talen: het Gotisch, het Oudhoogduits, het Oudengels, het IJslands en het Hoogduits. Het is daarbij natuurlijk de vraag hoe hij het
genus van het zelfstandige naamwoord heeft vastgesteld. Voor het Gotisch baseerde Ten Kate zich behalve op de vorm van voornaamwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden op de naamvalsvormen van het substantief, voor de andere talen
heeft hij zich verlaten op de vorm van lidwoord, voornaamwoord en bijvoeglijk
naamwoord, de adnominale woorden dus. Waarom een zelfstandig naamwoord een
bepaald genus heeft, is semantisch bepaald, en strikt genomen zijn de adnominale
woorden de receptoren (en niet de indicatoren) van het genus, maar vanwege het
Dibbets (1996: 74) wijst erop dat Ten Kates verklaring door Wilhelm von Humboldt (1767-1835)
en Jacob Grimm is overgenomen en pas in 1891 door Karl Brugmann (1849-1919) is afgewezen. Dibbets acht het denkbaar dat ook de antropomorfisering die Johann Gottfried Herder (1744-1803) in
zijn beroemde Abhandlung über den Ursprung der Sprache (Berlijn, 1772) aan het genus ten grondslag legde, teruggaat op Ten Kate. Cf. Dibbets 1996: 74.
184 Boven de lijst van woorden spelt Ten Kate Geslacht-toetse.
183
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ontbreken van woordinterne kenmerken van het substantief fungeren ze in de praktijk wel degelijk als indicatoren.185 Daarop duidt ook de mededeling dat uit de vorm
van het lidwoord in de nominatief niet kan worden opgemaakt of een woord mannelijk dan wel vrouwelijk is. De juistheid van zijn werkwijze leidt Ten Kate af uit de
constatering dat articuli, pronomina en adjectiva ‘van wegen de gelijkheid van aert’
dezelfde verbuigingen ondergaan als het substantief (1723 I: 328).
Opvallend is dat goede contemporaine auteurs veelal overeenstemmen in het in
acht nemen van het woordgeslacht, terwijl er in gesproken taal van enige regelmaat
in het gebruik van het genus geen spoor te vinden is. Ten Kates gesprekspartner N.
vraagt zich dan ook af of er niet bijeenkomsten zijn geweest, waarop de belangrijkste auteurs afspraken hebben gemaakt over het genusonderscheid, bijeenkomsten
die een wettelijke basis gehad moeten hebben om effectief te kunnen zijn. Uiteraard
refereert deze vraag aan de opvatting van Verwer over de letterkundige vergaderingen van 1622/23. Een eenduidig antwoord geeft Ten Kate niet, hij bevestigt noch
ontkent de historische juistheid van zulke bijeenkomsten. Je kunt je voor het gebruik van het genus in ieder geval niet verlaten op het taalgebruik van enkele toonaangevende auteurs uit een nabij verleden, daarvoor is het een te belangrijk onderwerp. Liever baseert Ten Kate zich op het grammaticaal juiste dagelijkse taalgebruik, op uitdrukkingen die onveranderd uit het verleden zijn overgeleverd en op
‘Nederduitsche schriften van de vorige eeuwen, die in dit stuk nog vrij net loopen’
(1723 I: 401). In twijfelgevallen kunnen verwante talen uitkomst bieden. Of er inderdaad taalkundige bijeenkomsten geweest zijn, is niet relevant: de deelnemers
zouden ongetwijfeld ditzelfde standpunt hebben ingenomen.
Aan het slot van de dialoog komt een aantal genusregels aan de orde. Dat er regels zijn, met andere woorden: dat er een systeem aan de verschijnselen ten grondslag ligt, staat buiten kijf. Onze voorouders hebben het genus in de taal geplant en
daarbij hebben ze zo veel mogelijk de rede gevolgd. Omdat N. graag het ‘spoor dat
onze Voorouderen gehouden hebben’ (1723 I: 402) blootgelegd wil zien, worden de
regels gepresenteerd. Vrij abrupt gaat de bespreking ervan echter over in een aantal
opmerkingen over bepaalde woorden, waarbij de nadruk ligt op de aanvankelijk
verborgen regelmaat van het onderliggende systeem.
De eerste twee regels worden naar voren gebracht door N. Hij vermeldt niet
hoe hij eraan komt en legt niet uit op basis waarvan woorden met een bepaalde uitgang aan een geslacht gekoppeld moeten worden. De regels zijn gangbaar in 1723
en bijvoorbeeld ook te vinden bij Van Hoogstraten, Moonen en Séwel (vgl.
8.1.3.3.2.).
1.
2.
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Het woordgeslacht richt zich naar de sexe van de door het substantief aangeduide personen of dieren.
Een aantal woorden heeft een geslacht vanwege bepaalde uitgangen:
a. Mannelijk: uitgaand op -er, -aer, -ier, -sem, -em en sommige op -dom
b. Vrouwelijk: uitgaand op -heid, -nis/-nisse, -ing/ -inge, -y/-ye, en -te achter het zakelijk deel van een bijvoeglijk naamwoord of werkwoord
met de betekenis -heid en enkele op -schap

Voor een andere opvatting: Dibbets 1996: 74, Rutten 2006: 169.
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Onzijdig: uitgaand op -sel, -eel, -ken of -tje, -te achter een substantief
als het het voorvoegsel -ge heeft en een verzameling aanduidt, -ment
en sommige op -schap en -dom.

Ten Kate onderscheidt behalve het mannelijk, vrouwelijk en onzijdig nog een vierde geslacht, ‘Twee-slagtige Woorden’ (1723 I: 399). Bij deze woorden is naast het
oorspronkelijke geslacht een tweede geslacht gangbaar geworden. Na verloop van
tijd blijft er een over.
De derde regel geeft Ten Kate bij monde van L. Hij wordt onderverdeeld in vier
subregels, waarvan de eerste merkwaardig genoeg identiek is aan de eerste regel van
N.
3.

Sommige geslachten laten zich kennen uit de verzameling waartoe ze behoren.
a. Het genus richt zich naar de sexe
b. Bijvoeglijke naamwoorden die als zelfstandig naamwoord gebruikt
worden zijn onzijdig als ze een algemene zaak aanduiden en mannelijk of vrouwelijk als ze betrekking hebben op personen
c. Collectiva zijn onzijdig. Daarom bestaat het haes, hazen in het algemeen, naast de haes, deze ene haas. Om dezelfde reden zijn gesubstantiveerde infinitieven onzijdig, evenals de infinitieven die na apocope van de uitgang -en beginnen met de prefixen -ge, -be, -ver, -ont
d. Namen van steden zijn gewoonlijk onzijdig, maar als er concreet
gerefereerd wordt aan een bepaalde stad is ook het vrouwelijke genus mogelijk. Zo is ‘Nog by Jeruzalem, om dat zy is’ even goed als
‘Nog by Jeruzalem, om dat HET is’ (1723 I: 403).

Meer regels geeft Ten Kate vooralsnog niet; vrij onverwacht verwijst hij de lezer
naar de grammatica van Moonen en naar het vierde hoofdstuk van de Idea. Na een
korte uitweiding over het genus van het wyf, schiet L. ‘nog een Aenmerking wegens
de Geslagten te binnen’ (1723 I: 404), een opmerking die inzicht geeft in zijn werkwijze. Voor Ten Kate zijn de betekenis van het woord en de afleiding ervan bepalend voor het genus. Woorden als spleet, sloot of kneep gingen oorspronkelijk uit op e: splete, slote en knepe. Ze zijn afgeleid van de conjunctief in de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden en betekenen een voortgebrachte of bewerkte zaak. Ze
beelden geen kracht uit en daarom hebben onze voorouders ze vrouwelijk genoemd. Woorden als drank, boog en kramp zijn mannelijk. Ze zijn afgeleid van sterke
werkwoorden in de verleden tijd aantonende wijs, gingen om die reden nooit uit op
-e en drukken een werking uit. Te begrijpen valt nu ook waarom woorden zowel
mannelijk als vrouwelijk kunnen zijn. Als een woord als beet is afgeleid van de verleden tijd van de conjunctief van sterke werkwoorden, wordt gedoeld op het resultaat
van het bijten en dan is het woord vrouwelijk. Als beet is afgeleid van de verleden
tijd in de indicatief gaat het om de daad van het bijten en dan is het woord mannelijk. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor woorden als greep, streek of dreef. Onze
voorouders hebben in het algemeen woorden die de werking of de daad uitdrukten
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mannelijk genoemd; wanneer er sprake was van het ondergaan van daad of werking
werd het woord vrouwelijk.
Uit het laatste onderwerp dat Ten Kate aansnijdt met betrekking tot het genus,
blijkt opnieuw dat de zoektocht naar het onderliggende systeem een cruciale rol
speelt in zijn taalkundige activiteiten. Aan de orde is de regel dat composita het geslacht krijgen van het laatste woord van de samenstellende delen, een regel die ook
Verwer had geformuleerd en eerder bijvoorbeeld ook Van Heule, Van Hoogstraten
en Moonen.186 Die regel geldt niet alleen voor samenstellingen van twee substantieven, maar ook voor samenstellingen van een voorzetsel en een substantief, voor
woorden als aendrang en overtocht. De vraag is dan echter waarom woorden als verstand, ontbyt en overleg onzijdig zijn; stand, byt en leg zijn immers niet onzijdig. Ter verklaring wijst Ten Kate op het verschil tussen wat hij noemt scheidbare en onscheidbare voorzetsels.187 Woorden die bestaan uit het zakelijk deel van een werkwoord en het onscheidbare voorzetsel -be, -ge, -ver en -ont voor zich hebben, zijn
onzijdig: begrip, geluk, ontslag. Als scheidbare voorzetsels voorafgaan aan het zakelijk
deel van een werkwoord en zich gedragen als onscheidbare voorzetsels, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat ze nauwelijks beklemtoond worden, is het samengestelde woord onzijdig: het beleg, het bewijs, het overleg, het onderwijs. Als het voorzetsel
echter wordt gekoppeld aan een werkwoord waarin voorzetsel en werkwoordelijk
deel in het voltooide deelwoord worden gescheiden door -ge, krijgt het woord het
genus van het laatste deel: aendrang is mannelijk, omdat drang mannelijk is en het
voltooid deelwoord van aendringen aenGEdrongen; overschot is onzijdig, want schot is
onzijdig en het voltooid deelwoord van overschieten is overgeschoten. Met deze observatie heeft Ten Kate duidelijk gemaakt ‘hoe onze Nederduitsche Voorvaderen met
zeer veel schranderheid een zeker gebruik hebben weten in te voeren, dat sommige
Composita het geslagt van ’t agterste Lid volgen, en sommigen niet’ en hij was daarmee zo zeer in zijn nopjes dat hij er in de ‘Voorreden tot den Lezer’ al melding van
maakte en erover opmerkte ‘dat het gene bij gebrek van vereischte onderscheiding
voor ongeregelt wierd aengezien, egter, wel beseft zijnde, onder ’t Regelmatige, en
te mets van ’t allerfraeiste te houden is’ (1723 I: **r - **v).
Ten Kate sluit zijn bespreking van het genus van de zelfstandige naamwoorden
af met de conclusie dat niet van alle substantieven het geslacht ‘onder Regelen te
betrekken’ was, ‘of bij gebrek van bekende Regelmaet’ of omdat het didactisch verstandiger was de regels terzijde te schuiven “om dat te veel en velerhande Regels te
mets meer verwarren als helpen’ (1723 I: 410). Voor deze gevallen verwijst hij met
waardering naar de tweede druk van Van Hoogstratens geslachtslijst en de opsommingen in Moonens spraakkunst.
8.1.2.6. Balthazar Huydecoper
Ook volgens Huydecoper kon het geslacht van een zelfstandig naamwoord bepaald
worden op basis vorm van het lidwoord dat eraan voorafgaat. Hij baseerde zich
Van Heule 1633: 22; Van Hoogstraten s.v. Achterklap; Moonen 1706: 78-79; Verwer: regel X.
Evenals bijvoorbeeld Moonen en Verwer volgt Ten Kate de traditie van de triviumgrammatica’s
waarin de prefixen tot de voorzetsels gerekend werden (vgl. Dibbets 1995a: 310-316).
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daarbij voornamelijk op het taalgebruik van Vondel en van de Ouden, de schrijvers
die ‘voor, of ten uitersten in het begin der Spaansche beroerten geleefd hebben’,
‘die de geslachten wel waarnamen’ (Huydecoper 1730: **1 r; 89; vgl. De Bonth
1998: 100).
De rederijkers
en allen, die op dat Landjuweel [van 1561] verscheenen, zyn van de laatsten der Ouden geweest, die de geslachten meerendeels hebben in acht genomen. Maar, toen
kort na dien tyd alles hier te lande in rep en roer raakte, moest ook noodzaakelyk de
taal haar deel krygen in de algemeene verwarringe. en die haar naderhand met eenen
pryswaardigen yver, niet alleen tot den ouden, maar tot noch hooger luister zochten
op te beuren, verzuimden, dat wonder is, dit zo voortreffelyk deel der zelve (Huydecoper 1730: 61).

Van Hoogstratens Lijst vond Huydecoper een geschikt hulpmiddel om het geslacht
van een substantief op te zoeken. Dat betekent niet dat hij het altijd eens was met
‘de Gids en Leidsman der aankomende Dichteren, omtrent de geslachten der
Naamwoorden’ (1730: 87): aan het werk was nog het een en ander te verbeteren en
op een aantal plaatsen leverde hij kritiek. Uit het werk van de Ouden had hij zelf ook
een geslachtslijst samengesteld, die hij te zijner tijd wilde uitgeven. Tot publicatie is
het echter nooit gekomen.188 In de Voorrede van de zesde druk van Van Hoogstratens Lijst (1783: XI) schrijft Adriaan Kluit hierover:
De Heer FR. VAN LELYVELD teekent in de nieuwe Uitgave der Proeve [1782] bl.
255. hierop aan, dat sederd niets van deze Geslachtlijst geworden is; en indien zij
door den Heer HUYDECOPER wezenlijk is opgesteld, dezelve nog onder ’s mans
nagebleven papieren moet berusten, die volgens berichten in eene kist zijn weggesloten. Die geleerde man was namelijk gewoon zijne taalkundige aanteekeningen en
voorbeelden op losse bladen, in deze en gene boeken verspreid, bij een te zamelen.
Het zoude te bejammeren zijn, indien al die arbeid veroordeeld wierd, om in eenige
donkere kist voor altijd weggesloten te blijven, totdat die schriften eindlijk ter prooie
van knagend ongedierte of verdervende hoofdstoffen wierden; gelijk het al veel met
zulke al te naau bewaarde of bewaakte papieren gaat. Doch ’t is te hopen, dat de
wijsheidlievende erfgenamen zullen veroorloven, dat aan kundige en brave letterminnaars geen betaamlijke toegang tot die papieren geweigerd worde.189

8.1.3. De opvattingen van Adriaan Kluit
In de volgende paragrafen worden Kluits opvattingen over het genus besproken.
Eerst wordt aandacht geschonken aan de vijfde druk van Van Hoogstratens Lijst
Vgl. Van Schaik 1962: 95-108; Dibbets 1996: 86; De Bonth 1998: 190.
Ook Bilderdijk (1822: 31 e.v.) betreurt het dat de geslachtlijst van Huydecoper nog niet verschenen is. Hij deelt mee dat hij ooit van plan was deze lijst zelf uit te geven: ‘Het ware te wenschen geweest, dat onder de nagelaten opstellen van Huydecoper de Geslachtlijst, welke die doorbelezen Taalvorscher uit onze oudste Schrijvers (die der vroeger eeuwen, namelijk) opmaakte, gevonden en gemeen gemaakt ware. Al zeer vroeg heb ik het oogmerk gehad, doch nooit den tijd of den algemeenen
toegang genoegzaam genoten, om het tot stand te brengen.’
188
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die Kluit in 1759 bezorgde (8.1.3.1.): wat dreef Kluit, welke uitgangspunten hanteerde hij, welk publiek heeft hij op het oog, hoe ging hij om met het werk van Van
Hoogstraten? Ter sprake komen ook de Ideavertaling waarvan Kluit in de Lijst melding maakt en de receptie van Kluits werk door tijdgenoten. Daarna is de zesde
druk aan de orde (8.1.3.2.). Stilgestaan wordt onder meer bij de bronnen die Kluit
gebruikte – Welke bronnen gebruikte hij? Stemde zijn keuze overeen met die van
Van Hoogstraten? Is die keuze in 1759 hetzelfde als in 1783? – en methodologische
aspecten van zijn opvattingen. Kluit was van mening dat taal in oorsprong regelmatig is. De regelmaat moet de onderzoeker achterhalen, inductief opmaken uit waargenomen taalgebruik. De praktische uitwerking van Kluits opvattingen wordt geformuleerd in een paragraaf over Kluits genusleer (8.1.3.3.). Bij de bespreking van
de regels die Kluit opstelde, wordt onder andere aangegeven bij welke achttiendeeeuwse grammatici dezelfde regels te vinden zijn en hoe Kluits regels zich verhouden tot de regels die Tollius (8.1.4.), Verwer en Ten Kate (8.1.5.) opstelden. In de
paragraaf over de receptie van Kluits opvattingen (8.1.6.) komt onder andere aan de
orde hoe zijn genusregels doorwerkten in de schrijftaalregeling van 1804/1805.
8.1.3.1. De Li jst de r geb ru ik elij kst e zelfst and ige n aa m woord en: de vijfde druk
Met de door hem in 1759 bezorgde vijfde druk van de Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden trad Kluit voor het eerst in de openbaarheid. In de Voorrede van de
uitgever, gedateerd ‘Wintermaand 1758’, spreekt hij zijn ergernis uit over het gebrekkige Nederlands dat hij in diverse geschriften tegenkomt, een topos in achttiendeeeuwse taalkundige geschriften: ‘men erkent zich buiten staat, zijne eigene Land- en
Moedersprake op eene behoorlijke, nette en regelmatige maniere op het papier te
brengen’ (1759: IX).190 De spelling, ‘den grond, waarop de gansche taalkunde berust’ (1759: X), kent geen vaste regels en in het gebruik van de geslachten van de
zelfstandige naamwoorden zijn in de loop van de jaren veel slordigheden geslopen.
Maar, ook al is er reden tot klagen, ‘aan den anderen kant strekt het onze taal tot
groot sieraad, dat zij zoo veele geleerde mannen de hand aan ’t werk hebbe zien
slaan’ (1759: XV). Waarderende woorden heeft Kluit vooral voor Verwer, Lambert
ten Kate, die in diens voetspoor treedt, en Balthazar Huydecoper, wiens Proeve van
Taal- en Dichtkunde (1730) hem aanzette tot deze ‘taalarbeid’ (1759: XVI). De willekeurige regels van Arnold Moonen oogsten minder lof. Moonen ware ‘onwaardeerlijk geweest hadde hij wat meer de rechte eigenschappen onzer tale in het oog kunnen krijgen, en zich niet te zeer op een groot aantal van regelen, zoo door hem, als
door anderen voor hem, van welken geene de minste zweem in onze tale gevonden
wordt, verlaten en gebouwd’ (1759: XV).

De onzekerheid t.a.v. de kennis van de eigen taal was in Kluits tijd erg groot, zeker bij geschoolde
personen. Het Latijn, de verheven taal van de wetenschap, was de voertaal op de universiteiten; het
Frans was de taal waarin men schriftelijk communiceerde, het Nederlands de omgangstaal. Op Latijnse en Franse scholen werd respectievelijk in het Latijn en het Frans gedoceerd. Aan het Nederlands
werd zo weinig aandacht besteed, dat velen, zeker schriftelijk, beter uit de voeten konden met Latijn
of Frans dan met de moedertaal. Cf. Frijhoff 1991; De Vries 2001: 89.
190

TAALKUNDIGE OPVATTINGEN: HET GENUS

127

Enige bevreemding wekt deze mededeling wel, zoals vermeld in de Inleiding. Van
Hoogstraten en Moonen kunnen beiden beschouwd worden als bouwers aan een
taalbeschouwing die op een Vondeliaanse letterkundige canon gebaseerd is.
‘Moonen schrijft de grammatica, Nylöe een schrijfwijzer’ (Rutten 2006: 406); Van
Hoogstraten bespreekt het genus en laat in zijn geslachtslijsten met voorbeelden
zien hoe het moet worden gebruikt. Kluit verwerpt het Vondeliaanse program van
Moonen, maar laat zich er tegelijkertijd op voorstaan in de voetsporen van Van
Hoogstraten te treden, die datzelfde program probeerde te verwezenlijken.
Kluit vermeldt dat hij de vierde druk van de Lijst twee jaar geleden in handen
kreeg, toen ‘mijne genegenheid tot het beoefenen van Taalkunde zich het meest
begon te openbaren’ (1759: XXI). Dat Kluit echter al eerder aan de Lijst werkte,
blijkt uit een brief die hij in 1755 aan Huydecoper stuurde. In deze brief, gedateerd
‘den 29 van Wijnmaand 1755’, schrijft hij namelijk: ‘Sederd eenigen tyd hield ik mij
onledig, de Geslachtlijst der Zelfstandige Naamwoorden van wijlen den Hr. D. v.
Hoogstraten, (wien ik de eer heb, tot mynen Oudoom gehad te hebben) te overzien, en mijne aanmerkingen en vermeerderingen daar in te plaatzen, in zoo verre,
dat ik dezelve reeds met schier 250 Nietzaamgevoegde Naamwoorden in hun geslachten verrijkt heb.’ Hij deelt Huydecoper zelfs in vertrouwen mee dat het werk al
zo ver is gevorderd, dat ‘met den herdruk in ’t kort een aanvang staat gemaakt worden’ (Brief van Kluit aan Huydecoper d.d. 29 oktober 1755, Ett 1956: 111).
Kluit achtte het wenselijk zijn werk toe te voegen aan de Lijst en meldde zich bij
de drukker, Pieter Meijer (1718-1781). Deze wilde graag een herdruk van de uitverkochte Lijst en besloot met de jonge student in zee te gaan. Dat de uitgever geen
blind vertrouwen stelde in de prestaties van de nog onbekende Kluit, blijkt uit een
brief die hij aan Huydecoper schreef op 26 oktober 1756 (Ett 1956: 115, 116). Hierin vraagt Kluit aan Huydecoper om commentaar te leveren op ‘eenige staaltjes van
myn arbeidje’, hiertoe ‘genoopt door het aanhoudende verzoek van den Drukker’,
die eigenlijk liever had dat Huydecoper Kluit bij de herdruk zou begeleiden, maar
‘aan zulks zoude ik niet durven denken, ik laat staan dat, UwelEd. Gestr. Voorstellen’ (Ett 1956: 116). Van enige bemoeienis van Huydecoper bij de totstandkoming
van de editie is geen sprake, anders had Kluit dat zeker vermeld. Wel stelde Huydecoper hem het nodige materiaal ter beschikking: een eerste druk van Van Hoogstratens Aenmerkingen (Ett 1956: 113) en ‘de eigenhandige vermeerdering des II. Druks
van den heer Dav. V. Hoogstr.’ (Kluit 1759: 517).191
Voor de herdruk werd Kluit genoodzaakt ‘met meer ernst het Stuk aantevatten’
(1759: XXII). Op een aantal (gemeen-)plaatsen in de Voorrede meldt hij dat het hem
moeite kostte de tijd te vinden om het werk uit te geven: de studie eist zijn aandacht, voor het werk aan de Lijst is hij ‘verplicht (...) den nacht te gebruiken’ (1759:
XXXIII) en hij verontschuldigt zich dan ook bij voorbaat voor onvolkomenheden.
Een aantal van de uitgangspunten van Van Hoogstraten onderschrijft Kluit uitdrukkelijk. Met zijn keuze voor voorbeelden in plaats van regels plaatst hij zich in
dezelfde didactische traditie als zijn voorganger. Outhof had die traditie veronachtDit met wit doorschoten, gehavende exemplaar van de Aenmerkingen, met aantekeningen van de
hand van Van Hoogstraten, werd in 1807 gered uit de verwoeste bibliotheek van Kluit. Het bevindt
zich in de bibliotheek van de Universiteit Leiden, signatuur 1496 G 6.
191
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zaamd. Hij had zich in zijn Byvoegsels te veel verlaten op de geslachtslijst die Van
Heule in 1625 achter zijn grammatica had gevoegd en daardoor was hij volgens
Kluit afgeweken van ‘het oogmerk van D. van Hoogstraten die niet met Spraakkundige opstellen (…) maar met voorbeelden werken wilde (1759: xxi). Van Heule
had immers de nadruk gelegd op het formuleren van genusregels en in zijn lijst
woorden opgenomen die niet onder de regels vielen. Indirect had Outhof daarmee
genusregels boven literaire voorbeelden gesteld (Rutten 2008).
Regels ontbreken niet helemaal in de woordenlijst van Van Hoogstraten en hetzelfde geldt voor de lijst van Kluit.192 Bij Van Hoogstraten moeten de regels uit de
lemmata worden opgemaakt. Die lemmata wijzigt Kluit niet. Als hij commentaar
heeft op zo’n regel, die wil aanvullen of verwerpen, verwoordt hij dat in een opmerking of toelichting onder aan de pagina (bijvoorbeeld 1759: 11). Kluit wil de regels
bovendien verantwoorden en verklaren. Van Hoogstraten had bijvoorbeeld opgemerkt dat woorden op -schap onzijdig zijn als er sprake is van een verzamelnaam
(1759: 11, 324) en vrouwelijk als dat niet het geval is. Van Hoogstraten onderscheidt
zo het priesterschap naast de priesterschap en het ridderschap naast de ridderschap (1759: 352).
Kluit is het daarmee niet eens. In een bladzijdenlange uitweiding (1759: 324-340) laat
hij zien hoe de oorspronkelijk vrouwelijke woorden op -schepe na apocope van de
slot-e in een aantal gevallen overgingen tot onzijdige woorden op -schap, maar soms
toch ook het vrouwelijke geslacht bewaarden. Uiteindelijk formuleert hij de regel dat
woorden met het suffix -schap vrouwelijk zijn als ze ontstaan zijn uit een bijvoeglijk
naamwoord + -schap (gramschap, blijschap), eveneens vrouwelijk – anders dan bij Van
Hoogstraten dus – als ze gevormd worden door een zelfstandig naamwoord + -schap
en een verzameling aanduiden (de priesterschap, broederschap, burgerschap) en onzijdig als
ze ontstaan uit een zelfstandig naamwoord + -schap en een ambt, waardigheid of gesteldheid betekenen (het priesterschap, broederschap, burgerschap).
Ook in de wijze waarop hij het genus van het substantief vaststelt, komt Kluit
overeen met Van Hoogstraten: beiden stellen het genus vast op basis van de vorm
van de adnominale woorden, met name het lidwoord. In het aantal geslachten is
tussen Kluit en Van Hoogstraten eveneens overeenstemming. Behalve mannelijk,
vrouwelijk en onzijdig onderscheiden beiden een vierde woordgeslacht: woorden
die om wat voor reden ook meer geslachten hebben. Van Hoogstraten spreekt bij
deze woorden over gemeen en twyffelachtig (vgl. Rutten 2006: 223 e.v.), Kluit over
woorden met ‘twederlei’ (1759: 87) of ‘driërlei geslacht’ (1759: 297), zoals bij een
woord als oorlog.
Veranderingen
Ten opzichte van de vorige edities heeft Kluit ook veranderingen aangebracht. Vergeleken met de vierde druk is de Lijst in omvang verdubbeld. In zijn bespreking van
Kluits editie merkt Hendrik Arnold Kreet op dat Kluit uit de Bijvoegselen van Outhof
‘met zeer goed beleid alleen het beste en nuttigste [heeft] uitgekipt, en de onverschoonlyke misslagen, by zijn Eerw. [Outhof] hier en daer begaen, meest met een
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Voor een overzicht van de regels van Van Hoogstraten: Rutten 2006: 275-293.
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bescheiden stilzwygen weggelaten’ (Kreet 1759a: 123).193 Het aantal woorden in de
Lijst heeft Kluit flink uitgebreid; bij woorden die niet (meer) algemeen bekend zullen zijn, heeft hij een betekenisomschrijving opgenomen. Bovendien heeft hij de
lijst aanmerkelijk aangevuld met voorbeelden die de desbetreffende genustoekenning ondersteunen. Ook heeft hij een flink aantal taalkundige ‘ophelderingen’ toegevoegd, ‘zoo tot de Taal in het gemeen, als nader tot de Geslachten in het bijzonder’ (1759: XXV), die hij in bladzijdenlange noten onder de eigenlijke woordenlijst
plaatst. Het komt nogal eens voor dat op een aantal opeenvolgende pagina’s steeds
slechts één woord of zelfs maar een gedeelte ervan wordt behandeld, terwijl de rest
van de ruimte gevuld is met Kluits uitweidingen en toelichtingen. In deze
‘aanteekeningen’ gaat Kluit in op de aard of de oorsprong van een bepaald woord,
laat hij zich uit over de spelling of de eigenschappen van woorden met bepaalde
vormkenmerken, of behandelt hij de mogelijke ontkoppeling van genus en pronominale aanduiding. Hij verantwoordt zijn aanpak uitvoerig: het gaat immers om
‘eens anders Werk’ (Kluit 1759: XXV). Met het opnemen van toelichtingen wijkt hij
overigens niet principieel af van de werkwijze van Van Hoogstraten, die zelf ook
verduidelijkingen opnam.
Wat de uitbreiding van het aantal woorden betreft: Kluit had de bedoeling om
‘de geslachten uit de beste en door Hoogstraten zelf goedgekeurde Schrijvers te
bevestigen en op te helderen’ (1759: XXVI). Van Hoogstraten ontleende zijn materiaal weliswaar voor het overgrote gedeelte aan het werk van Hooft en Vondel,
maar verwees toch ook naar andere auteurs, in de eerste editie slechts zeer incidenteel, in de tweede en derde uitgave relatief vaker (Rutten 2006: 206). Kluit volgt de
handelwijze van zijn voorganger. Ook hij baseert zich voornamelijk op Hooft en
Vondel en gebruikt net als Van Hoogstraten auteurs als Vollenhove, Moonen, De
Decker, Antonides (1647-1684), en Huygens (1596-1687). Maar Kluit treedt ook
buiten het Vondeliaanse program van Van Hoogstraten. Volgens Kluit impliceert
de keuze van Van Hoogstraten niet ‘dat er geene plaats altoos gegeven behoore te
worden aan voorbeelden uit vroegere Schrijvers, die het eenmaal bepaalde geslacht
veeltijds zoo veel te sterker bonden’ (1759: XXVI). Met die vroegere auteurs doelt
Kluit op schrijvers uit de periode voor 1624, het jaar van de taalkundige vergaderingen en het jaar waarin volgens Van Hoogstraten – en Verwer – de vervolmaking
van het Nederlands begint, schrijvers als Cornelis van Ghistele (1510/1511-1573),
Carel van Mander (1548-1606) en Philips van Marnix van St. Aldegonde (15401598). Van Hoogstraten had juist aansluiting gezocht bij de periode na 1624 (RutHendrik Arnold Kreet was in de voorbereidingsfase voorzitter en na de vergadering van 3 oktober
1766 ‘drukbezorger’ van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde. Na het eerste jaar 1766-1767 vervulde hij geen bestuursfuncties meer. Kreet stond aan de basis van twee studentengenootschappen,
Linguaque animoque fidelis en Dulces ante omnia Musae. Samen met Frans van Lelyveld en Herman Tollius
bracht hij van 1758 tot 1762 het eerste tijdschrift uit dat geheel aan de Nederlandse taal- en letterkunde was gewijd: Maendelyksche By-dragen ter opbouw van Neerlands Tael- en Dicht-kunde (nr. 1 november 1758;
de gebonden uitgaven, twee delen, verschenen in 1760 en 1762 onder de titel Tael- en Dicht-kundige Bydragen). Dit Leidse tijdschrift, vanaf 1763 Nieuwe by-dragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde (17631766), was het gemeenschappelijke orgaan en de bindende factor van een netwerk, waartoe behalve de
leden van de genoemde genootschappen ook die van het Hoornse Magna molimur parvi (1760) en het
tweede Utrechtse gezelschap Musae noster amor (1763) behoorden.
193
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ten 2006: 173, 206) en de auteurs uit de periode ervoor (vrijwel) volledig genegeerd.194 Kluit betrekt wel de geschriften van voor 1624 in zijn beschouwingen, niet
‘om gewicht aan de zaak by te zetten, als wel meest tot opheldering, of ook wel,
wanneer het de zaak in dier voege vereischte dat zonder dezelve niets konde worden uitgerecht’, zo schrijft hij aan Huydecoper. Deze had het liefst gezien ‘dat de
Gesl.-lyst ware bepaald gebleven binnen de latere Schryvers.’ 195 Kluit benadrukt
daarom dat hij in het werk van Van Hoogstraten zelf geen wijzigingen heeft aangebracht; al zijn toevoegingen heeft hij typografisch aangegeven. Zo plaatst hij de
woorden waarmee hij de lijst uitbreidt, consequent tussen vierkante haken. De bespreking van teksten van voor 1624 blijft overigens goeddeels beperkt tot de uitweidingen die Kluit heeft toegevoegd. Het concrete aantal verwijzingen in de Lijst
zelf is gering. Maar Huydecopers bedenkingen ten aanzien van Kluits bronnenkeuze was niet ongegrond: met zijn uitbreiding van bronnen tot auteurs die schreven
voor 1624, neemt Kluit onmiskenbaar afstand van de Vondeliaanse traditie.
Dat doet Kluit ook door zich ten dele te richten op een ander publiek dan Van
Hoogstraten. De eis van juist taalgebruik is bij Kluit niet meer voornamelijk van
toepassing op een kleine, elitaire bovenlaag van aankomende literatoren die zich
bekwaamden in een op Vondel geënte poëticale leergang waarin behalve grammaticale, ook retoricale, stilistische en letterkundige onderwerpen werden besproken
(Kluit 1759: xxxvii; xxxii).196 Voor Kluit is goed taalgebruik een zaak van nationaal
belang: het welzijn van het land hangt er mede van af (1759: ix-x). Kluits publiek is
dan ook breder dan dat van Van Hoogstraten en omvat ook de middenklassen. Het
bestaat uit alle taalliefhebbers die ‘de beschaving hunner Moederspraak’ nastreven
(1759: viii), de leden van studentengenootschappen en letterkundige genootschappen die de taal bestudeerden en gedichten wilden schrijven in een ‘zuiveren taal en
stijl’ (1759: x). Voor hen is taalkundige kennis een vereiste. Kluit wil dan ook niet
zozeer een verzameling woorden presenteren met de bijbehorende geslachtsaanduidingen, maar aan de hand van voorbeelden inzicht geven in de kennis die over
het genusonderscheid voorhanden is. De Lijst is voor hem zeker niet zomaar handig naslagwerk voor onzekere taalgebruikers, maar vooral een filologisch onderbouwd werk voor beginnende taalgebruikers die zich in het onderwerp willen verdiepen. Slechts met tegenzin laat hij zich overhalen om achter de Lijst een ‘Register’
op te nemen, een praktische opsomming van woorden met hun genustoekenning,
die vanaf de derde druk aan Van Hoogstratens werk was toegevoegd (1759: XXX).
De praktische rol die de Lijst gaandeweg had vervuld, de rol van snelle genusgids
voor twijfelgevallen, werd o.a. overgenomen door de Geslachtslyst der zelfstandige
naamwoorden van Hendrik Pieterson (? - ?), waarvan de eerste editie in 1776 was verschenen als deel van de Rhapsodia van Nederduitsche taalkunde. Vanaf de tweede druk
In de tweede en derde editie voert Van Hoogstraten incidenteel ook Melis Stoke op als ijkpunt,
hiertoe waarschijnlijk geïnspireerd door Verwer. Schrijvers uit de periode voor 1624 laat Van Hoogstraten buiten beschouwing. Zoals voor Verwer de letterkundige vergaderingen de periode van herstel
inluidden, begint met deze vergaderingen voor Van Hoogstraten de periode van de vervolmaking van
het Nederlands, en bij deze periode zoekt hij expliciet aansluiting. Vgl. Rutten 2006: 173, 206.
195 Brief van Kluit aan Huydecoper d.d. 22 maart 1759, Ett 1956: 117-118.
196 Vgl. Van Hoogstraten 1710/1711, in Kluit 1759: lxx.
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werd deze Geslachtslyst separaat uitgegeven. Dat dit werk uiterst succesvol was, tot
diep in de negentiende eeuw, blijkt uit het grote aantal herdrukken: in 1870 werd
het voor de veertiende keer uitgebracht.
Het feit dat hij zich niet beperkt tot proza maar ook aan poëzie ontleent, verantwoordt Kluit in een voetnoot bij het Berecht dat Van Hoogstraten in de eerste
editie aan de lijst van woorden had laten voorafgaan: Van Hoogstraten betoogde
weliswaar dat hij zijn voorbeelden uitsluitend uit proza wilde halen, maar hield zich
weinig strikt aan die beperking; in de tweede en derde druk van zijn Lijst bediende
hij zich steeds meer van poëzie (vgl. Rutten 2006: 172).
Over de Ide a
Kluits vijfde druk wijkt op nog een belangrijk punt af van voorgaande uitgaven: de
brief van Moonen over de Idea en Verwers reactie daarop aan Reland, die in de
tweede, respectievelijk derde druk van de geslachtslijst waren opgenomen, ontbreken. In de Voorrede van den Uitgever verantwoordt Kluit zijn beslissing beide brieven
niet op te nemen. Hiertoe schetst hij van beide geschriften eerst de drukgeschiedenis:
Bij gelegenheid dat de gel. Heer Adriaan Verwer, bekend onder den naam van Anonymus Batavus, in den jare 1707. en dus korts na het uitkomen der Spraakkunst van
den heer Moonen, die in het jaar 1706. bedrieg ik mij niet, het eerst te voorschijn
kwam, zijne gedachten over den aard en het spraakkunstige van onze Nederl. Tale in
ene korte schets, in het Latijn opgesteld onder den tijtel van Ling. Belg. idea Grammatica, Poëtica, Rhetorica, door den Heer Hoogstraten in de waereld gaf, vond de Heer
Moonen goed, van den Heer Hoogstraten in de opdracht van dat werk aan zijn
Eerw., des verzocht zijnde, zijne gedachten aan onzen schrijver bij wijze van een’
Brief medetedeelen; men vindt dien in den tweeden Druk van dit werk 1711 geplaatst. Deze Brief aan den Heer A. Verwer medegedeeld zijnde, besloot Hij zijne
tegengedachten ook op papier te stellen, gelijk hij deed, richtende dezelven briefswijze in aan den wijdberoemden Profess. A. Reland. Welke beiden men door Hoogstraten in den derden Druk 1723, vindt ingelascht; ze zijn naderhand in den vierden
Druk ook niet vergeten, en thans was de groote Vraag of dezelven konden worden
achtergelaten, gelijk dit tegenwoordig geschied is ? (Kluit 1759: XXX-XXXI).

Deze ‘groote Vraag’ beantwoordt Kluit bevestigend. Hij is van mening dat het niet
zinvol is brieven over de in het Latijn geschreven Idea in de Lijst op te nemen, waarbij bovendien bedacht moet worden dat ze
maar een gering gedeelte uitmaken, van het gene de opheldering dezer Schetse aanging, en dus een wat naaukeuriger behandeling vereischten (Kluit 1759: XXXI).

Nuttiger is het ze uitgebreid te bespreken in hun context, dus samen met de Idea en
de twee brieven waarin Verwer in 1708 zijn taalkundige inzichten nader uiteenzette.197 Daarvoor is wel nodig
Verwers brieven in De boekzaal waren in de tweede helft van de achttiende eeuw moeilijk te raadplegen. Dat bracht Hieronymus van Alphen (1746-1803) ertoe in zijn Digtkundige Verhandelingen (1782)
uitvoerig te citeren uit Verwers eerste brief in De boekzaal (1782: xl-xlii).
197
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dat deze spraakkunstige Schetse, een doorwrocht stuk werk, dat vrij wel op zijne
beenen staat, een Duitsch kleed werde aangetrokken (Kluit 1759: XXXI)

en Kluit meldt dat hij samen met een ‘medeliefhebber zijner Moedersprake’ al aan
zo’n vertaling werkt. De brieven, samen met ‘al het gene deze zake betreffende’, zal
hij ‘achter de vertaalde Spraakschetse (...) voegen, tot meerder nut en voordeel voor
den taalminner’ (1759: XXXII). Hij belooft zijn uiterste best te doen om het werk
zo spoedig mogelijk uit te voeren. Bij de bespreking van het woord hoede laat hij
zich ontvallen dat de Idea ‘thans door mij [Kluit dus] vertolkt en tot de uitgave gereed’ is (1759: 159) en verderop in de Lijst herhaalt hij zijn voornemen om de vertaling spoedig uit te geven. Hij roemt de verdiensten van Adriaen Verwer en meldt
dat diens
Idea Ling. Belg. onder den naam van Anonymus Batavus bij de geleerden verkeerende, in Duitsch overgestort, teffens met de voorheen achter deze geslachtlijst gevoegde brieven, op dit werk staat te verschijnen (1759: 263).

Kluits vertaling was dus waarschijnlijk al in 1759 voltooid. Ook Kreet was van mening dat Kluit een volledige vertaling van de Idea af had en spoedig zou uitgeven. In
zijn bespreking van de vijfde editie van de Lijst schrijft hij:
Alleen de achter gevoegde brieven van de heeren Moonen en Verwer, rakende de
Idea linguae Belgicae grammatica, poëtica, rhetorica van den laetstgenoemden, heevt hy ’er
af gelaten, met oogmerk om dezelve onder meer anderen te voegen, achter ene vertaling van die schoone idea, by zijn Ed. ondernomen en thands gereed (Kreet 1759a:
122).

In 1763 is de vertaling nog steeds niet verschenen, maar Kluit heeft zijn plan nog
niet opgegeven. In zijn Eerste Vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal
schrijft hij dat de Schetse ‘eerstdaags van nieus door ons ter perse te brengen’ is
(Kluit 1763a: 336), maar ook nu verschijnt de uitgave niet.
Bij een vertaalde uitgave kwam namelijk heel wat kijken. Kluit wilde niet eenvoudigweg een vertaling op de markt brengen, hij wilde er ook aanmerkingen en
toelichtingen aan toevoegen. Uit een brief aan Meinard Tydeman van 1 februari
1766 valt op te maken wat hem ongeveer voor ogen stond. Uiteraard moesten, zoals hierboven al is aangegeven, behalve de Idea, de brief van Moonen en de brieven
van Verwer worden besproken, maar Kluit wilde er ook
byvoegen uit ten Kate en zoo voords (…) om dat ten Kate getoond heeft die Idea
tot zyn basis genomen te hebben, maar ook hier en daar verbeterd heeft. Myn vertoog over de Spelling198 heeft bedoelt ten grondslag te strekken over myne aanmerking, die ik op het eerste Caput van Verwer maken zoude: zoo met de rest.199
Bedoeld wordt Kluit 1763: ‘Eerste vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal,
vergeleken met de spelling der ouden, en uit dezelve ene soort van evenredigheit opgemaakt’, gepubliceerd in Nieuwe By-dragen tot de opbouw der vaderlandsche letterkunde, 1e deel, derde stuk, 281-352. Leyden:
Van der Eyk. Vgl. 8.4.2.
199 Brief van Kluit aan Tydeman d.d. 1 februari 1766. UBL: LTK 997.
198
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Om dit alles naar behoren te kunnen doen ontbrak het Kluit aan tijd. Als hij zich
later steeds meer gaat concentreren op de studie van de vaderlandse geschiedenis,
laat Kluit zijn voornemen van weleer kennelijk varen en stelt hij zijn aantekeningen
omtrent de Idea ter beschikking van, waarschijnlijk, Tydeman (De Bonth 1999: 152).
Hij stuurt zijn studiegenoot en vriend Meinard Tydeman onder meer een volledige
vertaling van de Idea en een vertaling van de ‘Praefatio Auctoris’ van Verwer. Uit
Kluits begeleidende brief wordt duidelijk dat nog een andere factor een rol speelde
in het herhaaldelijk uitstellen van de publicatie:

Het ‘Voorbericht van den uitgever’ dat Kluit met zijn vertaling van de Idea stuurde aan
Meinard Tydeman (UBL: BPL 2236)
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want het is het werk van myne vroege jeugd en even die gebreklykheid van vertaling
(wier verschaving mij zoo min lustte als een geheel nieuwe vertaling) is oorzaak van
myn aanhoudend uitstellen der uitgave geweest.

Bovendien stuurt Kluit drie velletjes met aantekeningen mee, een vijftal regels ‘Omtrent de spelling’ en zijn ‘Voorbericht van den uitgever’.
Receptie
In de Maendelijksche Bydragen ten opbouw van Neerlands Tael- en Dichtkunde besprak
Hendrik Arnold Kreet zoals gezegd de door Kluit bezorgde vijfde druk van Van
Hoogstratens Lijst (Kreet 1759a). Kreet is positief over de betekenisomschrijvingen
bij de minder gangbare woorden, over de uitbreiding van het aantal woorden ten
opzichte van de vierde druk en over de verbeteringen die Kluit heeft aangebracht in
de Bijvoegsels van Outhof. Maar hij heeft ook kritiek. Dat Kluit in een aantal woorden en zelfs in de titel de aa-spelling gebruikt in plaats van de door Van Hoogstraten gebezigde ae-spelling vindt Kreet storend; Kluit had hier zijn eigen spellingsvoorkeur opzij moeten zetten en de spelling van het origineel moeten volgen.200
Bovendien vindt hij Kluits taalkundige aantekeningen eigenlijk niet thuishoren in de
Lijst en dat geldt ook voor de opmerkingen over de spelling: met het genus hebben
ze niet veel te maken en Kreet vindt ze meer passen in de beloofde uitgave van de
vertaalde Idea. Daar komt nog bij dat het werk met te veel haast is samengesteld en
daardoor een aantal onvolkomenheden bevat, waarvan Kreet een aantal voorbeelden geeft. Hoe Kluit op deze opmerkingen reageerde, is niet bekend – wel neemt
hij in het voorwoord bij de zesde druk van de Lijst afstand van de vijfde editie omdat er te veel fouten in zitten – maar Herman Tollius voelt zich in ieder geval geroepen om het op te nemen voor Kluit. In de colleges over de Nederlandse grammatica die Tollius in het cursusjaar 1773-1774 aan de studenten van de universiteit
van Harderwijk voorlas, zou hij meedelen dat hij van mening was dat Kreet de ‘arbeid van den kundigen Kluit (...) in een t’ongunstig ligt gesteld’ heeft. 201
In zijn recensie staat Kreet ook uitgebreid stil – ruim drie van de in totaal twaalf
pagina’s – bij Kluits behandeling van het woord brallen, en dat lijkt gezien de context rijkelijk veel. Kreets opmerkingen moeten echter gezien worden in het licht van
een affaire die de gemoederen rond 1760 aardig in beroering bracht. Die begint in
de eerste aflevering van de Maendelyksche By-dragen ter opbouw van Neerlands tael- en
dichtkunde. In die aflevering (november 1758) gaf Kreet een korte beschrijving van
het boek dat de gepensioneerde luitenant-kolonel Frans Burman (1694-1764) in
1757 in het licht had gegeven. Burman had in zijn Eenige aenmerkingen de Nederduitsche
tael aengaende een aantal Franse en Nederlandse woorden besproken die in zijn ogen
grote overeenkomsten vertonen en Kreet meldde dat hij Burmans werk ‘met groote
graegte’ had gelezen (Kreet 1758: 3). Om de grote belezenheid van de auteur te
Een punt van kritiek waar Kluit het zeker mee eens zal zijn geweest (cf. 1763: 291-292). In de
zesde editie van de Lijst neemt Kluit, op een enkele uitzondering na, consequent de ae-spelling van
Van Hoogstraten over. Behalve in de titel!
201 Tollius in zijn Proeve eener Aanleiding tot de Nederlandsche Letterkunst (UBL LTK 2021; LTK 28: 18).
Over Tollius’ grammatica: Kruyskamp 1954; De Bonth 1996b, 2007. De Proeve van Tollius is in
2007bezorgd door De Bonth (Tollius 1776/2007). Vgl. o.a. 8.1.4. en noot 334.
200
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demonstreren behandelde Kreet diens opmerkingen over het woord brallen (cf.
Burman 1757: 30-31). Huydecoper had het woord in zijn Proeve afgekeurd en dacht
dat het verwant was aan praalen en was verzonnen door een dichter die om een
rijmwoord verlegen zat (cf. Huydecoper 1730: 120-121).202 Om aan te tonen dat
Huydecopers opvatting onjuist was, gaf Burman in zijn boek zes voorbeelden van
brallen in het proza van Hooft, en Kreet vulde die aan met nog twee voorbeelden.
Vervolgens verscheen in de By-dragen van februari 1759 een brief die Burman op 20
december 1758 schreef.203 Daarin laat hij zijn licht schijnen over nog een paar
woorden ‘welke in de Duitsche en Fransche taelen gemeenschap hebben’ (Burman
1759: 57), en kondigt een uitbreiding aan van zijn lijst; en passant trekt Burman de
autoriteit van de woordenboeken van Lodewijk Meijer (1629-1681) en Cornelis Kiliaan (1528/9-1607) in twijfel:204 ‘Ik heb beide die boeken naeuwkeurig onderzocht,
en niet kunnen vinden, dat zy mannen van zeer groote geleerdheid geweest zyn:
ook stellen zy de woorden maer eenvoudig neer, zonder eenige verdere verhandeling, of uitlegging’ (Burman 1759: 58).
Kluit neemt in zijn editie van Van Hoogstratens Lijst stelling tegen de opvattingen van Burman en Kreet, en verdedigt de opvatting van Huydecoper over brallen (cf. Kluit 1759: 521-523). Kreet reageert in zijn recensie weer op de opmerkingen van Kluit. Daar heeft hij drie bladzijden voor nodig. Om zijn gelijk te bewijzen
geeft hij nog een aantal voorbeelden uit toonaangevende dichters en trekt Kluits
afleiding in twijfel. Over Kiliaan deelt hij mee dat diens woordenboek weliswaar
gezaghebbend is, maar niet onfeilbaar.
In de By-dragen van juni 1760 heeft Kluit opnieuw kritiek op Burman: in zijn
Aanteekeningen van den maker, op de bespiegelingen bij ’s Heilants Hemelvaart (8.2.) merkt
hij op dat Burmans afleidingen van blazoen, balkon, baron en bazuin niet juist zijn. Als
Burman in 1761 de tweede editie van zijn boek laat verschijnen, Eenige aenmerkingen,
de Nederduitsche tael en verscheidene oudheden aengaende, blijkt hoezeer hij zich aan het
optreden van Kluit gestoord moet hebben. Ongemeen fel trekt hij van leer. Hij
noemt Kluit ‘een jong Schryver van geene groote weetenschap vol waenwysheid’
(Burman 1761: 4) en vindt het eigenlijk niet de moeite waard om
met eenene Jongeling in geschil te treeden, die zo ras als hy wat meer wist dan hy in
school geleerd hadt, en aleer hy zelf zoo ver gekomen was, dat hy meester wierdt van
eenen plak te moogen gebruiken, zig ingebeeld heeft dat hy wonderlyk veel groote
dingen wist, en uit eigene achtbaerheid wetten voorschryven kon; en om zyne groote
weetenschap te toonen, ons geleerd heeft dat de nave van een Rad hetzelve is als de
velgen, ’t welk hy echter niet zelf uitgevonden heeft, maer uit zynene grooten meester
Kiliaen gehaeld, zonder denzelven in die plaets te noemen: en dat Ravelijn een
duitsch woord is welk de Franschen CONTRESCARPE noemen. Ik zwyg van honderd
andere misslagen. My verveelt in dien drek te wroeten, en ik gae, om tot de zaek te
komen, hier myne nieuwe lyst beginnen (Burman 1761: 5).
Kreet schrijft natuurlijk praelen (Kreet 1759: 3).
De derde aflevering van de By-dragen vermeldt ten onrechte ‘voor den I. van Lentemaend 1759’
[maart]. Aflevering vier verschijnt ‘voor den I. van Sprokkelmaend 1759’ [februari], nummer vijf opnieuw ‘voor den I. van Lentemaend 1759’.
204 Bedoeld worden Meijers Woordenschat (1654) en Kiliaans Etymologicum (1599).
202
203

136

DEEL II: ADRIAAN KLUIT

Burman heeft het duidelijk niet op ‘die waenwyze jongeling’, de ‘jongeling die misschien als hy naerstig voortarbeid, en zynen hoogmoed afleggen kan, door den tyd
wel wat zal weten, doch thans nog te weinig weet om boeken uit te geven, en zo
meesterlyk te spreken als hy doet’ (Burman 1761: 24, 56).
Hoewel Kluit ook in de ogen van zijn vrienden absoluut niet vrij was van ‘pedantheid’ (Wille 1923: 60), was de manier waarop Burman zijn kritiek uitte in de
ogen van genootschappers als Lelyveld en Tydeman absoluut ontoelaatbaar. Hun
reacties laten niet lang op zich wachten. Lelyveld spreekt zijn aarzeling uit om het
werk van Burman te recenseren (cf. Wille 1937: 575). Hij constateert in de By-dragen
van oktober 1761 dat men door Burman ‘niet zeer beleevd (...) maer zeer onaengenaem behandeld’ werd als ‘men het geluk niet hadt met zijn Ed. in dezelve gevoelens te staen’ (Lelyveld: 1761b: 222). Maar het belang van de wetenschap gaat boven
persoonlijke sentimenten en Lelyveld zal het werk in twee bijdragen uitgebreid bespreken.205 Toch kan hij het niet laten om Burman nog even op zijn nummer te zetten: hij constateert dat Burman veel te laatdunkend oordeelt over Kiliaan en ‘enen
haet [schijnt] te hebben tegen alle de Nederlanders, die over de Nederduitsche tael
geschreven hebben’. De verklaring daarvoor is simpel: ‘die Heer [Burman] betuigt
zelve dat zyne onkunde (verstae in het Duitsch) zoo groot is’ (Lelyveld 1761b: 224).
De bespreking van Lelyveld wordt gevolgd door een bijdrage van Meinard Tydeman, die blijkens de dagtekening dateert van 28 februari 1761.206 Tydeman had in
zijn brief aan Kluit van 16 december 1760 zijn verontwaardiging uitgesproken over
de handelwijze van Burman en in zijn artikel neemt hij Kluit in bescherming tegen
de aantijgingen van de luitenant-kolonel in ruste.207 Hij gaat uit van een afleiding
van Kluit die Burman in zijn boek ‘belachelijk’ had genoemd (Tydeman 1761b: 248)
en toont uitgebreid en nauwgezet aan dat die opmerking elke grond mist.
Maar over het algemeen wordt Kluits uitgave welwillend ontvangen. Het werk
wordt regelmatig gebruikt om er voorbeelden aan te ontlenen en bij het bespreken
van de afleidingen van woorden wordt het steevast geraadpleegd. En hoewel er
herhaaldelijk kritiek op de woordafleidingen te beluisteren valt, lijkt ook deze editie
van de Lijst zijn plaats in de taalkundige canon te hebben ingenomen. Wassenbergh
(1780) beroept zich op de autoriteit van Kluit en in de spraakkunsten wordt steevast verwezen naar Kluit als het genus aan de orde is. Lambertus van Bolhuis
(1741-1826), die in 1776 de Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdeelen, en
zinteekenen van de Nederduitsche taal van de onderwijzer Klaas Stijl (1724-1774) uitgaf,
vindt dat de regels van de grammatici niet betrouwbaar zijn en dat Kluit met zijn
uitgave ‘een veiliger weg geopend’ heeft en hij wil ‘op dit spoor (...) onzen Leerling
voorlichten’ (Van Bolhuis 1776: 64). Ook Pieterson heeft in zijn al eerder genoemde Rhapsodia van Nederduitsche Taalkunde benevens eene Geslachtslyst der Zelfstandige naamwoorden eigenlijk niets dan lof voor Kluit, hoewel hij diens kritiek op Moonen soms
Maendelijksche By-dragen XXXVI (oktober 1761): 221-247) en Maendelijksche By-dragen XLIII (mei
1762): 429-435. Lelyveld had in de By-dragen van augustus 1761 (190-196) aandacht besteed aan de
eerste editie van Burmans werk. Fijntjes merkt Lelyveld op ‘dat de kennis der oude Fransche tale niet
alleszins de kennis der Nederlandsche in zich sluit’ (Lelyveld 1761a: 190).
206 Maendelijksche By-dragen XXXVI (oktober 1761): 248-256.
207 UBL: LTK 1000.
205
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niet helemaal terecht vindt (1776: VI e.v.). Maar de vijfde editie van de Lijst gaat
dan inmiddels al zo’n zeventien jaar mee en Pieterson is van mening dat de Lijst
stilaan uitbreiding behoeft: woorden die Kluit niet heeft, vult Pieterson aan, het
meest uit de spraakkunst van Moonen.
8.1.3.2. De zesde druk
In de Voorreden bij de zesde druk van de Lijst (1783) kijkt Kluit terug op de drukgeschiedenis van Van Hoogstratens werk. Over de vijfde druk vermeldt hij: ‘Toen
ook dees vierde Druk was uitverkocht, wilde ik mij aan ’t verzoek van den kundigen
Pieter Meijer, eigenaar van het Drukrecht, niet onttrekken, om denzelven weder uit
te geven’ (1783: VI). De professor van 1783 keek kennelijk anders tegen de zaken
aan dan de student van 1759! Dat Kluit in 1783 werd benaderd door de uitgever om
een herdruk te bezorgen lag voor de hand – Kluits naam was inmiddels gevestigd
en hij was de bezorger van de vijfde druk –, maar in 1759 lag dat anders.
Van de vijfde druk neemt Kluit zoals gezegd afstand: er zitten te veel fouten in,
‘misslagen mijner jeugd (…) die waarlijk de vlijm verdienden.’ Daar komt bij dat de
‘Nederd. Spraak (...) sederd de laatste Uitgave, ook in dit taalgedeelte, aanmerklijke
vorderingen gemaakt’ heeft, zodat een ‘geheele hervorming’ voor de hand lag (1783:
VII), hoewel Kluit daarvoor eigenlijk (nog steeds) geen tijd heeft. De fouten uit de
vijfde druk zijn hersteld, alle opmerkingen en verbeteringen die Kluit heeft ontvangen, zijn verwerkt en het aantal woorden is uitgebreid. Het resultaat wijkt zoveel af
van de vorige druk dat Kluit expliciet wil vermelden ‘dat ik deze nieuwe Uitgave, hoezeer de vorige ook hare waarde behoude, alleen voor de mijne erkenne’ (1783: XII).
Hij roemt opnieuw het werk van Ten Kate en Huydecoper. Het gemis van Huydecopers ‘Geslachtlijst getrokken uit schryveren die geleefd hebben voor de Nederlandsche Beroerten’, beloofd in de Proeve (1730: 113), maar nooit verschenen (vgl.
8.1.2.6.), vergoedt hij door het opnemen van de zelfstandige naamwoorden uit
Huydecopers uitgave van Stokes Rijmkronijk (1772). Waarderend verwijst Kluit ook
naar het werk van Lambert van Bolhuis, E. Zeydelaar (1742-1820) en H. Pieterson.
Opmerkelijk is dat in de Voorrede, anders dan in 1759, van Verwer nauwelijks een
spoor te vinden is.
De voorredes van David van Hoogstraten en de lovende Getuigenissen van
grammatici die vanaf 1723 aan het eigenlijke werk voorafgingen, ontbreken nu. De
109 pagina’s tellende Voorrede des uitgevers lijkt in niets meer op de Voorrede van 1759.
Opvallend is dat Kluit maar liefst 90 pagina’s besteedt aan het formuleren van regels. Het publiek waarop Kluit zich richt, is niet veranderd en bestaat nog steeds uit
‘aankomelingen in de Spraakkunst’ (1783: xvi): iedereen die zijn taal goed willen
leren gebruiken en op zoek is naar de juiste kennis daarvoor. Wel: veranderd is de
didactiek het zijn nu de regels die de taalgebruiker houvast moeten bieden; het werken met voorbeelden geeft niet voldoende zekerheid.
Dat er oorspronkelijk vaste regels zijn geweest waaraan het genusonderscheid
gehoorzaamde, is voor Kluit een gegeven. Ten Kate heeft in zijn ogen overtuigend
aangetoond dat de taal in oorsprong regelmatig was en dat die regelmaat zich ook
uitstrekte tot het genus. De vraag is echter in hoeverre de taalkunde in staat is de
oorspronkelijke regelmaat te achterhalen. Tot nu toe zijn taalkundigen er in ieder
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geval nog niet in geslaagd sluitende regels voor het genus op te stellen en op hen
kan Kluit zich dan ook niet verlaten. Bij wijze van proef wil hij bezien of er regels
op te stellen zijn die (vrijwel) alle taalverschijnselen verantwoorden; de algemene en
bijzondere regels die hij vervolgens bladzijdenlang opsomt, hebben dan ook een
voorlopig karakter. Zijn werkwijze is empirisch-inductief. Zijn corpus bestaat uit de
woorden uit de Lijst, die gebaseerd is op ‘de waarneming van het bestendig gebruik
der geslachten, het welk bij de beste Schrijvers, die hierin ook de Ouden volgen,
voorkomt’ (1783: XVII), en hij rubriceert en catalogiseert ze nauwgezet om te bezien of er een regelmaat in te ontdekken valt. 208 Op diverse plaatsen in zijn voorrede benadrukt Kluit dat er zeer veel woorden zijn waarvan hij het geslacht aan de
hand van een regel (nog) niet kan bepalen, en dat het aantal uitzonderingen op de
meeste regels groot is. Hij aarzelt dan ook om zijn richtlijnen ‘Regels’ te noemen,
‘Aanmerkingen’ lijkt beter op zijn plaats (1783: XCIX). En juist omdat de regelmaat
zo vaak niet te achterhalen is, is een geslachtslijst nodig. Zolang we niet precies weten waarop de geslachtsonderscheiding is gebaseerd, kunnen we geen regels geven
en moeten we onze toevlucht wel nemen tot een lijst. In een geslachtslijst is het Gebruik vastgelegd, en het is altijd beter dat te volgen ‘dan dat men losse gissingen willekeurig voor waarheid uitvente’ (1783: C). De nadruk op de regels die de voorrede
kenmerkt, wordt zo juist een pleidooi om toch vooral geslachtslijsten te raadplegen.
Het grote aantal woorden dat niet in een regel onder te brengen was, bracht
Kluit er niet toe te twijfelen aan de realiteit van het driegenerasysteem, zoals Kollewijn verwonderd opmerkt (Kollewijn 1892b: 64). Hij had daar ook geen reden toe.
De ‘twijffel of het Onderscheid van ’t Manlijke en Vroulijke Geslagt, omtrent Levenlooze zaken, die geen Kun-verdeeling onderworpen zijn, niet slegts een eigen
goeddunken waere, van elk of eenig voornaem Schrijver,’ was immers overtuigend
weggenomen door Ten Kate (1723 I: 401). Uit diens studie van het taalverleden
bleek dat het genusonderscheid een ‘Onwraekbaer Taeleigen’ was, ons overgeleverd
door onze voorouders, die een grote ‘Eenstemmigheid der Geslagten’ kenden, en
bevestigd door de overeenkomsten met andere talen. Ten Kates conclusie dat ‘de
Overgeleverde en Gebruiklijke Geslagt-schikking van geenen Schrijver, die ’t op
Goed Nederduitsch toeleit, verzuimt mag worden’ (Ten Kate 1723 I: 398-402)
stond voor Kluit dan ook niet ter discussie. Bovendien bevestigde het geslachtsonderscheid in Middelnederlandse bronnen de juistheid van deze opvatting. Ten Kate
had laten zien dat het verloop in de geslachten slechts zeer gering was en Verwer en
Huydecoper hadden aannemelijk gemaakt dat in het Middelnederlands het oorspronkelijke en zuivere onderscheid bewaard gebleven was. Kortom, het genusonderscheid behoorde tot het wezen van de taal. Het kon in zijn oorspronkelijke vorm
nog worden waargenomen in het taalgebruik van de Ouden (Kluit 1759: 269), de
schrijvers die werkzaam waren voor de Spaanse beroerten, en in de ‘oude en verwantschapte talen’ (Kluit 1783: XII).
Het op een juiste manier onderscheiden van de woordgeslachten was een wezenlijk kenmerk van een beschaafde, volwassen taal, geschreven én gesproken. Het belang van zo’n beschaafde taal was niet gering: ‘de beschaving der volksspraak heeft
208
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voorzeker den grootsten invloed op, en brengt onbegrijpelijk veel toe tot de verbreiding van het welzijn der geheele maatschappije’, zo verwoordde de graecist Meinard
Tydeman de noodzaak om de moedertaal te beschaven (Tydeman 1762: 8), en soortgelijke opvattingen waren gangbaar in Kluits tijd. De taal heeft zeer veel invloed op
onze wijze van denken, schrijven twee Leidse leden van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde, ‘en derhalven zal, of door derzelve verwaarlozing, of door derzelver
beoeffening, ons, en onzer medeburgeren geluk grootlijks of vermeerderd of verminderd worden’ (Clignett & Steenwinkel 1781: 1). Daarom is de ‘beöefening der landstale van de grootste aangelegenheid voor elken Nederlander, wien de behoudenis zijner
medegenooten ter harte gaat’ (Tydeman 1762: 6); indien de taaloefening wordt veronachtzaamd zullen kerk en burgerstaat uiteenvallen, en daarmee wordt de taalstudie in
een nationalistisch perspectief geplaatst, nationalistisch in de Herderiaanse betekenis
van collectieve individualiteit (Rutten 2006: 328).209 ‘Het was vaderlandse plicht, de
moedertaal te cultiveren’ (Noordegraaf 1999d: 351).
De bronnen
Van Hoogstraten had zich niet in de eerste plaats gericht op het formuleren van
regels. Hij had expliciet gekozen voor de exemplarische benadering, voor het geven
van voorbeelden uit het werk van Hooft en Vondel: als er onzekerheid was over het
vaststellen van het genus, was het verstandig ‘te treden in de voetstappen dezer
mannen, die op het voorbeelt van anderen onze tale hebben gebout, het spoor der
zelve nagespoort, en op papier gelegt’ (Van Hoogstraten 1700: *3v). Eigentijdse auteurs wilde hij in principe niet vermelden ‘om der afgunst geen velt te geven van
qualijk te spreken’ (Van Hoogstraten 1700: **2r), maar erg strikt hield hij zich niet
aan dit voornemen (8.1.3.1.).
Wat de bronnen betreft, gaat Kluit slechts gedeeltelijk voort op de weg die door
Van Hoogstraten werd ingeslagen. Het verwijt dat hij niet in overeenstemming met
de bedoeling van Van Hoogstraten zou werken door ook voorbeelden van auteurs
van voor 1624 op te nemen, acht hij onterecht (8.1.3.1.). Het aantal bronnen dat
Van Hoogstraten raadpleegde was gaandeweg uitgedijd (Rutten 2006: 196-210) en
die tendens zet zich bij Kluit voort. Kluit raadpleegt het werk van schrijvers die ook
Van Hoogstraten aanhaalde – behalve Vondel en Hooft ook auteurs als Bredero
(1585-1618), Jeremias de Decker, Joannes Antonides van der Goes, Joachim
Oudaen en Constantijn Huygens – en hij breidt een aantal lemmata van Van Hoogstraten uit met voorbeelden uit hun werk. Maar Kluit gebruikt ook bronnen uit de
periode voor 1624, waaronder Middelnederlandse, en verwijdert zich daarmee van
de Vondeliaanse opzet van Van Hoogstraten. Hij put bijvoorbeeld herhaaldelijk,
meer dan Van Hoogstraten, uit het werk van Melis Stoke, in 1783 frequent – en
Klaas Kolijn,210 ook in 1783 nog, hoewel dan toch al duidelijk was dat het werk een
Hoewel de achttiende eeuw een toenemende convergentie te zien geeft van volk en natie, gebruik
ik de term ‘nationalistisch’ in het vervolg in de betekenis van ‘betrekking hebbend op de bevolking van
een bepaald gebied’, los van de politieke dimensie.
210 De rijmkroniek van Klaas Kolijn was een falsificatie van Reinier de Graaf (1674-1717), zogenaamd ca. 1170 geschreven door de Egmonder monnik Klaas Kolijn. Het werk werd in 1719 uitgegeven door Gerard Dumbar (1680-1744) en in 1745 door Gerard van Loon (1683-1758). Huydecoper en
209
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vervalsing was (1783 s.v. Hellebaert). Hij verwijst naar werken als de Gulden legende
(Legenda aurea, Passionael), ontleent aan het oeuvre van auteurs als H.L. Spiegel
(1549-1612), J.B. Houwaert (1533-1599), C. van Ghistele (1510/1511-1573), Philips
van Manix van St. Aldegonde, D.V. Coornhert (1522-1590) en D.R. Camphuysen
(1586-1627) en haalt voorbeelden aan uit de refreinen van rederijkerskamers die
acte de présence gaven op het Rotterdamse landjuweel van 1561, kamers als De
Blauwe Acoleyen uit Rotterdam en Het Wit Angierken uit Haarlem (vgl. Zijlmans 1999:
19-42). Hij raadpleegt grammatici die ook Van Hoogstraten gebruikte – Van Heule,
De Hubert, Kiliaan, Moonen, Séwel, Verwer – breidt het aantal verwijzingen (soms
flink) uit (Kiliaan), verwerkt inzichten van Ten Kate en Huydecoper en betrekt in
zijn beschouwingen werken als Junius’ editie van de Codex argenteus (1665), waaraan
overigens ook Van Hoogstraten al refereerde, de Leidse Willeram en Johann Georg
Wachters (1673-1757) Glossarium Germanicum. Ook achttiende-eeuwse dichters komen aan bod, bekende – H.K. Poot (1689-1733) bijvoorbeeld, wiens taalgebruik
Kluit zeer zuiver vindt – en minder bekende, zoals Dirk Smits (1702-1752), lid van
Natura et Arte (1759: 257; 1783: 329) en Kluit zelf. In zijn toelichting bij het lemma
Min verwijst Kluit naar zijn eigen gedicht Maaszwaan, in 1756 gepubliceerd in de
Mengeldichten van Klara Ghijben (1708-1747) en Joannes Badon (1706-1790), en
maakt hij van de gelegenheid gebruik een foutje in dat gedicht te herstellen.211
In 1759 beschouwt Kluit zijn bronnen in de geest van Van Hoogstraten: ze
moeten het woordgeslacht illustreren. Naar regels is hij in de vijfde editie van de
Lijst nauwelijks op zoek. Van twijfel aan de zinvolheid en de juistheid van zijn
werkwijze is niet veel te bespeuren. Illustratief daarvoor zijn Kluits opmerkingen
over Hilarides. In 1759 noemt ook Kluit Hilarides een ‘botterik’, die het niet eens
was met Van Hoogstraten. Hilarides’ werk
is niet onaardig geschreven, voor al de doffe geesten, wien door het zelve gelegenheid aan de hand gegeven wordt, om eens aan ’t lacchen te geraken (Kluit 1759:
379).

Maar in 1783 maakt de vooringenomen stelligheid van 1759 plaats voor nuancering
en objectiviteit. Over een ‘botterik’ spreekt Kluit niet meer en de opvattingen van
Hilarides worden niet meer zo lachwekkend gevonden. Sterker, uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat ze best eens dichter bij de waarheid zouden kunnen komen dan gedacht (1783: 477).
de historicus Jan Wagenaar (1709-1773) toonden in het begin van de jaren zeventig van de achttiende
eeuw aan dat de rijmkroniek een vervalsing was (cf. De Bonth 1993: passim). Dat het zo lang duurde
voor men daarachter kwam, heeft te maken met de beperkte kennis die men in de achttiende eeuw van
het Middelnederlands had. Hierover: De Bonth 1998: 105. Kluit schrijft erover in 1770: ‘Over deszelfs
echtheid wordt thans sterk getwijfeld, ja het tegendeel als bewezen aangemerkt. Ik verlange zeer alle de
bewijzen voor de onechtheid volledig bij den anderen te zien. Niet, omdat ik het gezag van vele kundige mannen wantrouwe, en de zaak ontkenne; daar heb ik geen gronds genoeg toe: Maar omdat ik
noch sterker bewijzen vordere, die mij vollediger overtuigen’ (Kluit 1777: 4). In zijn uitvoerige brief
aan Hendrik van Wijn van 1 oktober 1801, gepubliceerd in Van Wijns Huiszittend leeven (1801: 129194), wees Kluit Reinier de Graaf aan als de vervalser. Over De Graaf: Van Lieburg 1977.
211 1759: 258; 1783: 331. Vgl. 8.2.
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In 1783 gebruikt Kluit zijn bronnenmateriaal niet meer uitsluitend om de keuze
voor een bepaald woordgeslacht te ondersteunen of te illustreren, maar ook om er
zo mogelijk regels uit af te leiden. Kluit is nu op zoek naar regels om het genus te
bepalen en de woorden uit de Lijst vormen zijn corpus. Hij rubriceert en catalogiseert de woorden en het toegekende genus en gaat na of hij wetmatigheden kan
ontdekken, ‘of we op ’t geleide der Lijst ook een’ Regel vormen kunnen’ (1783:
XLVI). In de meeste gevallen lukt hem dat niet, of niet volledig. Op heel wat plaatsen in de Voorrede benadrukt hij, dat hij er nog lang niet in geslaagd is de regelmaat
te achterhalen en dat er dus nog de nodige onzekerheid is over de regels die hij
geeft. Hoewel hij ervan overtuigd is ‘dat ’er in de taal of aard der woorden selve
redenen genoeg zijn, waarom Woorden, die uiterlijk gelijkregelig loopen, verschillende van Geslacht zijn’ (1783: XCIV), kan hij die redenen niet achterhalen, omdat
‘de regelen van die (...) woorden door de hooge Oudheid der Tale, en door die der
aanverwante Talen, zoo duister zijn geworden, dat, hoezeer men in deze en gene
gevallen eenige draaglijke reden van ’t Geslacht konde opperen (...) die reden toch
in vele anderen of mank ga, of aan vele twijfeling onderworpen zij’ (1783: LXXXVII). Daarom is het vooralsnog onmogelijk om sluitende regels te geven. Hoewel
het uiteindelijke doel van Kluit, net als voor Verwer en Ten Kate, het achterhalen
van de Regelmaat is, waarna het formuleren van regels mogelijk wordt, kan voorlopig
van de meeste woorden het ‘Geslacht alleen uit het Gebruik en ’t Gezag der Schrijveren gekend’ worden, ‘waartoe dan de Geslachtlijst moet geraadpleegd worden’
(1783: LXXXVII, LXXXVIII).
Ook ten aanzien van de waardering van zijn bronnenmateriaal is een ontwikkeling te bespeuren in de werkwijze van Kluit. In 1759 baseert hij zich met stelligheid
op de Ouden. Net als Verwer en Huydecoper was hij van mening dat er in Nederland met name in de zestiende eeuw sprake was van ‘taalverwoesting’, ‘door vermenging met alle die vreemdelingen, welke in de Nederlandsche beroerten binnen
drongen’ (1763a: 337), ‘nadat Kerk- en Burgerstaat (...) in rep en roer gebracht’ waren (1777: 4). Net als Verwer en Huydecoper vond Kluit dan ook dat de regelmaat
in het Middelnederlands, in de taal der Ouden, te vinden was. Na het teloorgaan van
de regelmaat in de zestiende eeuw hebben velen, geleerd en ongeleerd, zich beijverd
om de taal te verbeteren, maar het resultaat was averechts: ‘het willekeurig vonnissen over regel en regelmaat’ (1763a: 286), ‘zonder te overwegen wat de regelmatigheid vereische’ (1759: XII), bracht de taalkunde aan het wankelen.
In 1783 rept Kluit nauwelijks nog over de ‘Beroerten’. Nu is Kluit van mening
dat door ‘de hooge Oudheid der Tale, en door die der aanverwante Talen’ de regels
soms zo ‘duister’ zijn geworden, dat ze niet meer te achterhalen zijn (1783: LXXXVII). Opvallend is dat Kluit bij zijn behandeling van ’t vermeend verloop der Geslachten’ (1783: XII) de ‘verwarring’ van de zestiende eeuw niet eens noemt. De
‘Nederlandsche beroerten in kerk- en burgerstaat’ (1783: 225 e.v.) bespreekt hij nog
wel in een uitgebreide voetnoot, grotendeels overgenomen uit zijn editie van 1759
(176 e.v.), maar de tendens is toch dat hij in 1783 veel minder nadruk legt op de
vermeende zuiverheid der Ouden dan in 1759, en dat is dezelfde tendens als in de
ontwikkeling van zijn spellingsopvattingen valt waar te nemen (8.4.2.2.).
Illustratief hiervoor is de manier waarop Kluit zijn toelichtingen uit 1759 aanpast in 1783. Vermeldt hij in 1759 nog dat hij ervan overtuigd is ‘dat de Ouden, die
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immers meer dan wij, zijnde veel nader aan den oorsprong der woorden, zich op de
zuiverheid hunner taal toeleggen konden, en ook dadelijk toeleiden’ (1759: 269), in
1783 laat hij deze passage geheel achterwege. Opmerkingen over de Middelnederlandse auteurs die ‘zoo oplettend in de Geslachten’ waren (1759: 38), verdwijnen in
1783. Waar in 1759 nog staat ‘De Ouden hebben hier den voorrang’ (1759: 37), valt
in 1783 te lezen: ‘En dat dit taalrichtig zij, bewijzen ook vroeger Voorbeelden’
(1783: 48). Wanneer Kluit in zijn beschouwingen de Ouden betrekt, is dat in 1783
meer in een neutrale context, zonder dat ze de na te streven regelmaat representeren.
Verwer wordt in 1783 in de Voorrede nauwelijks nog genoemd. Aandacht is er nu
bovenal voor de werkwijze van Ten Kate, voor het vergelijken van ‘oude en verwantschapte talen’ (1783: XII),212 waaronder hij verstaat ‘de zoodanigen, die met
onze Nederduitsche taal in het wezen der zelve overeenstemmen, zoodat ten aanzien van alle de Spraakdeelen eene zoodanige zakelijke overeenkomst plaats heeft,
dat men aanstonds ontwaar wordt, dat zij allen of gelijk staan of uit elkander zijn
afgeleid’ (1783: XII). Als men deze talen vergelijkt, is het juist opmerkelijk ‘dat de
Geslachten zoo geringe verandering ondergaan hebben’ (1783: XIII), zo sluit Kluit
zich aan bij de bevindingen van Ten Kate. Diens comparatisme, ‘proefkundig voorgesteld, bewijst overvloedig, dat ’er oudtijds vaste en doorgaande Regels geweest zijn,
waaraan men over ’t algemeen de Geslachten der Naamwoorden gemaklijk onderkende’ (1783: XV). Die regels moeten opgespoord worden uit het gebruik en gebaseerd zijn op de betekenis van het woord, de vorming van het woord en/of de affigering. Maar zolang de regels (nog) niet eensluidend zijn, moet het genusonderscheid gegrondvest worden ‘op het meest doorgaende en eenstemmigste Gebruik’,
zoals Ten Kate al voorstelde (Ten Kate 1723 I : 14).
Methodologische aspecten
De taal is volgens Kluit in oorsprong regelmatig. ‘Een taal is een regelmatige versameling van woorden’ laat hij aan zijn vertaling van Verwers Idea voorafgaan
(Verwer 1707b: 15). Het is een vooroordeel te menen dat de taal ‘onregelmatig ware, en zoodanig aan uitzonderingen onderhevig, dat de Regelen den naam van Regelen ten onrecht droegen’ (Kluit 1783: XV).
Aan de hand van nauwkeurige observaties moet de regelmaat uit het juiste gebruik worden afgeleid, dat is het uiteindelijke doel van de taalstudie. Wanneer er
geen regelmaat te ontdekken valt, wil dat nog niet zeggen dat die er niet is. Integendeel, ‘daar zijn vaste en doorgaande Regels, ook voor de Geslachten, geweest’
(1783: XVI) en ‘onze onkunde geeft ons geen recht, om Uitzonderingen te noemen
’t geen, naaukeurig beschouwd, misschien de hoogste Regelmaat zijn zoude’ (Kluit
1783: XV-XVI). ‘Immers geheel iets anders is ’t, te zeggen: daar zijn Regels; of te
zeggen: Ik weet die Regels’ (1783: XV).213 Vooral in de editie-1783 legt Kluit de nadruk op het formuleren van regels. Zolang de regelmaat echter nog niet in kaart is
gebracht, kan de taalgebruiker zich het beste verlaten op het gangbare gebruik.
212
213

Ten Kate 1723 I: *3r, **3r).
In 1763: 346 vond Kluit nog dat er ‘nimmer taalregel zonder uitzondering is’.
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Kluit hanteert een inductief-empirische werkwijze; net als Ten Kate begeeft hij
zich ‘op een ontdekkingstocht naar de regelmaat van de zinvolle onderscheidingen
in het taalmateriaal’ (Peeters 1990: 157). De taalregels moeten uit de taalverschijnselen worden afgeleid. Wanneer bepaalde verschijnselen niet voorkomen in de bronnen, dan behoren die ook niet tot het wezen van de taal. Zo verwondert Kluit zich
over ‘den onvruchtbaren arbeid van velen onzer Taalkundigen, waar onder ik mij
bedroeve Mannen van Naam te vinden, die, daar zij meenen dat onze Taal, in navolging van Latijnen, Grieken en anderen, hare Naamvallen met zich hebbe, en zich
buigen late, ene niet geringe oorzaak geweest zijn, dat wij dienaangaande ons van
tijd tot tijd zoo vele regels hebben zien opdringen’ (Kluit 1759: XII). Maar, zoals
blijkt uit de overgeleverde Middelnederlandse teksten, ‘Hier van [van het verbuigen
van het substantief] wisten onze Voorouders niet’ (1759: XII). Het verbuigen van
het zelfstandige naamwoord is volgens Kluit geen oorspronkelijk kenmerk van het
Nederlands; de regels ervoor zijn niet gebaseerd op observaties in de oudste bronnen en dus fictief. Het zou daarom niet erg zijn als deze verbuiging uit de geschreven taal zou verdwijnen.214
Illustratief voor Kluits werkwijze is zijn bespreking van het genus van woorden
die op -el eindigen. Hij verzamelt de woorden op -el uit de Lijst en rubriceert ze. Zoals Ten Kate heeft laten zien, zijn ze onder te brengen in drie categorieën:
– Woorden die overgenomen zijn uit het Latijn: engel, nevel, tafel. Ze worden
meestal mannelijk gebruikt.215
– Bijvoeglijke naamwoorden als kreupel en schamel die wat het genus van substantieven betreft niet ter zake doen (Ten Kate 1723 II: 70).
– Zelfstandige naamwoorden die
 een middel of werktuig van beweging aanduiden: vleugel, sleutel, schoffel.216
 een onderwerp van beweging of wat daardoor wordt voortgebracht uitdrukken: zetel, bundel, drempel.217
Het is in dit stadium bijzonder belangrijk dat de uitgangen juist en zorgvuldig onderscheiden worden en Kluit onderstreept steeds weer dat Moonen daar te weinig
op lette. Moonen ziet nogal eens een gedeelte van het wortelwoord aan voor een
uitgang of gooit uitgangen te gemakkelijk op één hoop. Maar een uitgang als -el
moet bijvoorbeeld onderscheiden blijven van -eel of -sel. Het is dus belangrijk zeer
nauwkeurig te inventariseren vooraleer men kan rubriceren.
Daar was natuurlijk lang niet iedereen het mee eens. Naar aanleiding van Kluits uitlatingen over de
verbuiging van de zelfstandige naamwoorden in Kluit 1759, schreef de predikant Leonard van Wolde
een verhandeling over de verbuiging van zelfstandige naamwoorden, later nog een over de stoffelijke
adjectiva (UBL: LTK 40; LTK 41; vgl. 8.5.2.5; noot 337). Van Wolde wilde het verbuigen van substantieven graag behouden, of bevorderen, omdat het Nederlands daardoor in zijn ogen meer aanzien
kreeg (Van Wolde 1767a: 10-12). In zijn beoordeling van de – nooit uitgegeven – verhandelingen wees
Kluit erop dat de door e-apocope weggevallen slot-e niet mag worden gezien als naamvalsuitgang.
Eerder was Verwer dezelfde mening toegedaan (Verwer 1707b: 33; 2002: 79). De tegenstand tegen het
gebruik van de Latijnse naamvallen in de moedertaal is overigens ook in Frankrijk waar te nemen.
215 Vgl. Ten Kate 1723 II: 70; Tollius 1776/2007: 49.
216 Vgl. Ten Kate 1723 II: 69; Tollius 1776/2007: 49.
217 Vgl. Ten Kate 1723 II: 69; Tollius 1776/2007: 49.
214
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Vervolgens gaat Kluit na of het mogelijk is een steekhoudende genusregel te
formuleren die overeenkomt met de onderscheiden categorieën. Hij laat tweeënhalve pagina volgen met woorden op -el met vermelding van het geslacht dat grammatici de woorden hebben toegekend. Hij vergelijkt de geslachten en komt uiteindelijk
tot de conclusie dat een sluitende regel voor deze categorie van woorden niet op te
stellen is.
Kluit gaat voor het achterhalen van het woordgeslacht bewust uit van geschreven bronnen, uit gesproken taal is geen zekerheid over het genusonderscheid
te halen.218 Dat ‘onze daeglijksche Spreektael nu gansch onagtsaem is in dit stuk
[het onderscheiden van geslachten]’ (Ten Kate 1723 I: 401), was geen reden om dat
genusonderscheid dan maar terzijde te schuiven. Integendeel, men moet zich niet
richten
naar de straattaal, of naar het dagelijksch Spraakgebruik onder meer beschaafde Lieden. (...) Men weet toch, dat elke Provincie, of Landstreek, ja dikwils elke Stad, haar’
bijzonderen Tongval of spreektrant hebbe (Kluit 1783: CVI).219

En dat geldt ook voor de taal die gesproken wordt in Noord-Holland: ‘uit de gewone spraak in Amstelland’ kan men evenmin ‘enige zekerheid omtrent de Geslachten bekomen’ (Kluit 1783: CVII). Op een algemeen aanvaarde beschaafde gesproken taal kon Kluit zich nog niet beroepen. Het ontstaan daarvan is voor een
belangrijk gedeelte bevorderd door de geschreven taal, vooral door de mate van
eenheid die ze bezat (vgl. 8.1.). In hoeverre Kluit heeft bijgedragen aan de totstandkoming van die eenheid komt hieronder aan de orde.
8.1.3.3. Kluits genusleer
Het genusonderscheid was voor Kluit uitsluitend van belang voor de verbuiging
van de adnominale woorden en de voornaamwoordelijke aanduiding, niet voor de
verbuiging van het substantief zelf: ‘Vooraf merk ik aan, dat men geene naaukeurige
onderscheiding van Geslacht in de Woorden op zich zoude behoeven, indien’er in
de taal geene zoodanige Bijvoeglijke Naamwoorden, Lidwoorden, en betreklijke Voornaamwoorden voorkwamen, wier buiging van de Zelfstandige Naamwoorden afhing’ (1783:
XVII). Het genus was nodig om te bepalen of ‘men zeggen zal den goeden man, de of
der goede vrou, het vrolijk kind, de wereld met haar schijngoed’ (1783: XVII; cf. 1759: XXVII). Op de welluidendheid kon men zich daarbij niet verlaten, want hetgeen ‘bij
anderen kwalijk luidt, luidt bij mij wel’ (1759: XXVII). Over een rol van het lidwoord als genusindicator rept Kluit in zijn voorrede niet, maar uit de toelichting bij
het lemma Min valt af te leiden dat hij het genus van het substantief net als in 1759
vaststelt op basis van de vorm van het lidwoord. Met instemming haalt hij Huydecoper aan: ‘De geslachten der Woorden zijn alleen te kennen uit het lidwoord de,

Dat wil overigens niet zeggen dat Kluit geen waarde zou hechten aan gesproken bronnen. Vgl.
8.5.2.7.
219 Vgl. Ten Kate 1723 I: 57.
218
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den’ (1759: 251; 1783: 324).220 De andere adnomina geven minder zekerheid over
het geslacht van het substantief; zij zijn namelijk niet gebonden aan het genus van
het zelfstandige naamwoord, maar richten zich naar de sexe van de referent, de sexe
van de persoon die door het woord wordt aangeduid. 221
Ideaal zou het zijn als er vaste regels gevolgd konden worden aan de hand waarvan het grammaticale geslacht van de woorden kon worden bepaald. Dat die vaste
regels er oorspronkelijk wel geweest zijn, stond voor Kluit zoals gezegd buiten kijf,
maar in de loop van de tijd zijn de regels zodanig verduisterd geraakt, dat vrijwel niet
meer te achterhalen is waarom onze voorouders aan woorden een bepaald geslacht
hebben toegekend (1783: XVI). De regels die grammaticaschrijvers in de loop van de
jaren hebben opgesteld bieden weinig houvast, omdat ze niet empirisch onderbouwd
zijn. Kluits uitgangspunt is dan ook dat regels ontleend moeten worden aan het achtbare gebruik, zoals dat zijn neerslag vindt in de Lijst. Daarin is immers het genusonderscheid vastgelegd van gezaghebbende auteurs en omdat ‘in sommige woorden
geene andere reden van ’t Geslacht thans kan gegeven worden dan ’t Gebruik’ (1783:
XXIII) is het het veiligst dat te volgen (1783: CVI). Waarom die schrijvers een bepaald genus toekenden is niet altijd te achterhalen, maar de verbogen vorm van het
lidwoord biedt houvast en op basis daarvan kan in ieder geval worden vastgesteld
welk geslacht ze aan het woord hechtten. Dat voorbeeld kan dan veilig gevolgd worden en wellicht kunnen uit het gebruik van gezaghebbende auteurs zelfs inductief regels worden afgeleid. Niet alleen de ‘beste Schrijveren’, ook de op basis van hun taalgebruik opgespoorde ‘Regelmatigheid’ verdient navolging.222
8.1.3.3.1. Het aantal geslachten
Vooraleer Kluit overgaat tot het toetsen van de hypothetische regels die hij inductief
heeft afgeleid uit de woorden uit de Lijst, geeft hij de beginnende taalstudent die hij
met zijn werk op het oog heeft, een inleidend overzicht van het aantal geslachten in
het Nederlands. Drie geslachten onderscheidt hij: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig.
Op basis hiervan deelt hij de substantieven in vier categorieën in: woorden die eenslachtige zijn (1783: XXVIII), dat wil zeggen uitsluitend mannelijk, vrouwelijk of onzijdig,
woorden die Gemeenslachtig zijn, ‘dat is, die in dezelfde benaming van Mannen, Manlijk
van Vrouwen, Vroulijk zijn’ (1783: XVII), woorden die Gelijk- of zelfslachtig zijn, ‘dat is,
die onder een en ’t zelfde Geslacht, ’t zij Manlijk, Vroulijk, of Onzijdig, beide de sexen
bevatten’ (1783: XVIII) en woorden die Twijfelachtig zijn, ‘dat is, die onverschillig, of
Manlijk en Vroulijk, Manlijk en Onzijdig, of Vroulijk en Onzijdig zijn’ (1783: XVIII).
Kluits indeling komt overeen met het onderscheid dat in Latijnse grammatica’s
gangbaar was. Zijn gemeenslachtige woorden zijn in Latijnse spraakkunsten bekend als
nomina communia, waaraan het genus commune wordt toegekend, het genus dat zich richt
naar de sexe van de persoon of het wezen dat door het woord wordt aangeduid.
Voorbeelden zijn woorden als vondeling en zuigeling. Binnen deze categorie van woorden
onderscheidt Kluit drie soorten, die hij bij de algemene genusregels bespreekt. De Ge220
221
222

Vgl. Huydecoper 1730: 88.
Kluit 1759: 251; 1783: 329.
Kluit 1759: 27; 1783: 37.
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lijk- of zelfslachtige woorden krijgen het genus epicoenum; de nomina epicoenia hebben slechts
één geslacht waarmee ze zowel mannelijke als vrouwelijke referenten kunnen aanduiden. Zo wordt de musch (vrouwelijk) gebruikt voor zowel mannetjes- als vrouwtjesmussen en den leeuwerik (mannelijk) voor zowel mannetjes- als vrouwtjesleeuweriken. Kluits
Twijfelachtige woorden komen overeen met de nomina dubia, de substantieven die het
genus dubium krijgen. Het geslacht van deze woorden is niet bekend of onzeker. Zo
worden dood en tijdt zowel mannelijk als vrouwelijk gebruikt, oorlog mannelijk en onzijdig, en misschien ook nog wel vrouwelijk, en oog en oor vrouwelijk en onzijdig.223
8.1.3.3.2. De regels
Hoewel David van Hoogstraten ervoor koos taalstudenten aan de hand van voorbeelden uit het werk van vooral Hooft en Vondel vertrouwd te maken met het genusonderscheid, onderstreepte hij toch ook het belang van regels om de taalgebruikers houvast te bieden. We ‘hebben te volgen de regels’, schrijft hij in zijn toelichting bij het woord Dienst, ‘Anders zal men telkens op gladt ijs staen’ (1759: 84). Het
is dan ook niet zo verwondelijk dat hij ook regels formuleerde, niet in een inleiding
of aparte paragraaf, maar verspreid over zijn woordenlijst, als opmerking of toelichting bij diverse lemmata. Slechts een klein aantal regels is uitsluitend bij Van Hoogstraten te vinden; het overgrote gedeelte komt veelvuldig voor in grammaticale
werken uit de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw en behoort tot het
taalkundige standaardrepertoire. Een overzicht van de regels van Van Hoogstraten
is te vinden in Rutten 2006 (275-293).
Een aantal regels van Van Hoogstraten wordt door Kluit in 1759 becommentarieerd, aangevuld of van extra voorbeelden voorzien. Met een paar regels is hij het
niet eens en dat motiveert hij uitvoerig. Uit het feit dat hij de meeste regels zonder
commentaar overneemt, kan afgeleid worden dat Kluit het in die gevallen met Van
Hoogstraten eens zal zijn geweest. In 1783 volgt hij dezelfde werkwijze, maar nieuw
is dan dat hij in de inleiding bij de Lijst een fors aantal genusregels formuleert. Die
regels worden in de volgende paragraaf besproken. Van elke regel zal worden nagegaan of hij ook bij Van Hoogstraten voorkomt en in welk lemma, en welke grammatici de regel kenden. Bovendien zal nagegaan worden of er regels in de lijst staan
die niet in de Voorrede zijn opgenomen en andersom. Tot slot komen de regels aan
de orde waarover Kluit en Van Hoogstraten van mening verschilden.
Geheel in de lijn van de traditie onderscheidt Kluit de geslachten op basis van
betekenis, afleiding en/of morfologische eigenschappen: ‘Deze allen [al de geslachten] worden gekend en onderscheiden, of door hunne inwendige gesteldheid en
beteekenis, of door hunne uiterlijke aandoeningen en afleidingen, en wel vooral
door hunne bijkomende Voorzetsels, of Achtervoegsels’ (XVIII). Regulae generales,
‘algemeene grondregels’ (1783: XVIII) en speciales, ‘bijzonderen’ (XLIV) zijn het resultaat. Kluit begint met de behandeling van de algemene regels, die hij per categorie
bespreekt. Een definitie of omschrijving van wat hij eronder verstaat, geeft hij niet,
maar uit een aantal opmerkingen valt op te maken dat hij zich hierbij vooral baseert
223

Kluit 1759: 295; 1783: 375.
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op semantische onderscheidingen: de algemene regels worden ‘meest afgeleid uit de
innerlijke Gestalte der woorden’, uit de ‘innerlijken aard der woorden’ (1783:
XLIV). In een enkel geval spelen ook morfologische kenmerken een rol, in combinatie met semantische overwegingen. Soms wordt de indruk gewekt, dat algemene
regels ook afgeleid kunnen worden uit bepaalde achtervoegsels. Zo schrijft Kluit in
zijn inleiding (1783: XXIX) dat algemene regels pas mogelijk zijn als ze gegrond
zijn op de onderscheidende kenmerken van de woorden, ‘’t zij in hunnen eigen’
aard, ’t zij in eene toevalligheid, of eenigen vasten uitgang [mijn cursivering, IvdB]’
(1783: XXIX); uit het vervolg blijkt echter dat hij de onderscheidingen die uitsluitend gebaseerd zijn op het suffix, onder de bijzondere regels rangschikt.
Met behulp van algemene regels is het nog lang niet mogelijk van alle substantieven het geslacht te bepalen; in die gevallen kunnen bijzondere regels uitkomst
bieden. Deze zijn mogelijk omdat ‘vele Naamwoorden hun geslacht schikken volgens den uitgang (terminatio), of, om naaukeuriger te spreken, dat de uitgang ons
thans aanwijst, welke woorden M. V. of O. gebruikt worden’ (1783: XLIV). Kluit
keert zich tegen grammatici als Moonen die de laatste letter van een woord als de
uitgang beschouwden en niet uitgingen van een wortelwoord en zijn achtervoegsel.
Dat maakt hun zogenaamde regels zeer onbetrouwbaar. Ten aanzien van zijn eigen
bijzondere regels benadrukt Kluit herhaaldelijk dat het aantal uitzonderingen dermate groot is, dat een geslachtslijst onontbeerlijk blijft.
De algemene regels van Kluit worden in de volgende paragraaf besproken.
Daarbij komt ook de vraag aan de orde of en in hoeverre ze overeenkomen met of
verschillen van de regels zoals die gegeven worden door Van Hoogstraten en een
aantal grammatici uit de zeventiende en achttiende eeuw.
De algemene regels
Hiervoor is geconstateerd dat Kluit drie genera onderscheidt, op basis waarvan hij
de zelfstandige naamwoorden indeelt in vier categorieën:
A.
B.
C.
D.

Eenslachtige woorden
Gemeenslachtige woorden (communis generis)
Gelijk- of zelfslachtige woorden (epicoena)
Woorden van twijfelachtig geslacht (dubii generis)

Voor elke categorie formuleert hij vervolgens eerst algemene regels. In onderstaand
overzicht is tussen haakjes aangegeven of de regel ook te vinden is bij Van Hoogstraten en/of voorkomt in Van Heule 1633, Moonen 1706, Verwer 1707, Séwel
1708a en 1712, Ten Kate 1723, Huydecoper 1730, Van Belle 1748 en 1755, Tollius
1776/2007, Bolhuis 1776, Zeydelaar 1791, Holtrop 1791, Van Bolhuis 1792, de Rudimenta 1805 en Weiland 1805, contemporaine taalkundige teksten dus of teksten
waarvan Kluit aangaf gebruik te hebben gemaakt.224
Taalkundige teksten waarin geen of slechts incidenteel genusregels worden geformuleerd ( teksten
als Elzevier 1761, Des Roches 1761, Van der Palm 1769, De Nederduitsche Taalkunde gemaklijk gemaakt
1783, Inleiding tot de Grondregels der Vlaemsche Spraek: en Spelkonste 1785) zijn uiteraard buiten beschouwing gelaten.
224
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A. De eenslachtige woorden
Mannelijk zijn:
• Eigennamen van mannen
(Van Hoogstraten s.v. Ammirael; Van Heule 1633: 19; Kok 1649: 12; Moonen
1706: 60; Verwer 1707a: 14; Séwel 1708a: 54-55; 1712: 94; Ten Kate 1723 I:
402; Van Belle 1755: 17; Stijl/Van Bolhuis 1776: 66; Zeydelaar 1791: 144;
Holtrop 1791: 169, 178; Rudimenta 1805: 14; Weiland 1805: 60).
•

Namen van mannelijke eigenschappen, hoedanigheden, waardigheden, bedieningen: boer, vrek, vijand, bode
(Van Heule 1633: 19; Moonen 1706: 60, 62; Verwer 1707a: 14; Séwel 1708a:
55; 1712: 94; Ten Kate 1723 I: 402; Huydecoper 1730: 92-95; Van Belle
1755: 17; Tollius 1776/2007: 53; Stijl/Van Bolhuis 1776: 66; Zeydelaar 1791:
144; Holtrop 1791: 169; Van Bolhuis 1792: 17; Rudimenta 1805: 14; Weiland
1805: 60).

•

naamwoorden die van werkwoorden afkomstig zijn en uitgaan op aar, ier en
er, wanneer ze de werking op een man overbrengen: looper, herbergier. Kamenier en baker zijn dus vrouwelijk
(Moonen 1706: 73; Séwel 1708a: 58; 1712: 100; Ten Kate 1723 I: 403; II: 80;
De Haes 1764: 28; Tollius 1776/2007: 48-49; Stijl/Van Bolhuis 1776: 66;
Zeydelaar 1791: 143; Van Bolhuis 1792: 17; Rudimenta 1805: 15; Weiland
1805: 60).

•

namen van werktuigen, gereedschappen, plaatsen of zaken die afgeleid zijn
van een werkwoord en het werk van een man vervangen of verrichten: kaper, boender
(Van Hoogstraten s.v. Waejer; Moonen 1706: 73; Séwel 1708a: 58; 1712: 100;
Ten Kate 1723 I: 403; II: 66-67; Tollius 1776/2007: 54; Stijl/Van Bolhuis
1776: 66; Zeydelaar 1791: 143; Van Bolhuis 1792: 17-18; Weiland 1805: 61).

•

woorden die eigenlijk een ander geslacht hebben, maar mannelijk worden
als ze betrekking hebben op mannen of een eigenschap van mannen aanduiden: wicht is onzijdig, booswicht mannelijk; kaak is vrouwelijk, blaaskaak
mannelijk; oor is vrouwelijk en onzijdig, druiloor mannelijk
(Van Hoogstraten s.v. Blaeskaek, Wicht; Van Heule 1633: 21; Ten Kate 1723
I: 402; Stijl/Van Bolhuis 1776: 66; Weiland 1805: 62).

Vrouwelijk zijn:
•

eigennamen van vrouwen
(Van Hoogstraten s.v. Gemalin; Van Heule 1633: 19; Moonen 1706: 61; Ver-
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wer 1707a/b: 14; Séwel 1708a: 55; 1712: 95; Ten Kate 1723 I: 402; vgl. Huydecoper 1730: 87-96; Van Belle 1755: 17; Tollius 1776/2007: 54; Stijl/Van
Bolhuis 1776: 67; Zeydelaar 1791: 145; Holtrop 1791: 169, 178; Van Bolhuis
1792: 18; Rudimenta 1805: 15; Weiland 1805: 63).
•

namen van vrouwelijke eigenschappen, hoedanigheden, waardigheden, bedieningen: zuster, prinses, voedster
(Van Hoogstraten s.v. Gemalin; Van Heule 1633: 19; Moonen 1706: 61; Verwer 1707a/b: 14; Séwel 1708a: 55; 1712: 95; Ten Kate 1723 I: 402; vgl. Huydecoper 1730: 87-96; Van Belle 1755: 18; Stijl/Van Bolhuis 1776: 67; Zeydelaar 1791: 145; Van Bolhuis 1792: 18; Rudimenta 1805: 15; Weiland 1805: 63).

•

de namen van de letters
(Van Hoogstraten s.v. A, O; Tollius 1776/2007: 54; Stijl/Van Bolhuis 1776:
67; Van Bolhuis 1792: 18; Rudimenta 1805: 15; Weiland 1805: 64)

•

de namen van de cijfers (In collectieve zin onzijdig: het honderd, het dozijn)
(vgl. Van Heule 1633: 19; Moonen 1706: 79; Verwer 1707a/b: 14; vgl. Van
Belle 1755: 19; Tollius 1776/2007: 54; Zeydelaar 1791: 152; Rudimenta 1805:
15; Weiland 1805: 64).

Onzijdig zijn:
•

namen van landen, rijken, steden, streken die zonder lidwoord voorkomen:
het trotze Engeland, het oesterrijk Abydus; met lidwoord schikken ze zich ‘naar
hunnen inwendigen aard of bijzonderen uitgang’ (Kluit 1783: XXVI): de
Beemster (v), Den Briel (m)
(Van Hoogstratens.v. Abydus, Haeg, Twente; Moonen 1706: 61; Séwel 1708a:
56; 1712: 96-97; Ten Kate 1723 I: 403; Van Belle 1755: 18; Tollius
1776/2007: 55; Stijl/Van Bolhuis 1776: 69; Zeydelaar 1791: 146; Holtrop
1791: 171; Van Bolhuis 1792: 19; Rudimenta 1805: 16; Weiland 1805: 67).

•

de onbepaalde

wijs als naamwoord gebruikt: het eten, het leven

(Van Hoogstraten s.v. gevoelen¸Wezen; Van Heule 1633: 19-20; Moonen 1706:
72; Verwer 1707a/b: 17; Séwel 1708a: 62; 1712: 97, 105-106; Ten Kate 1723
I: 403; Van Belle 1755: 19; Tollius 1776/2007: 53; Van Bolhuis 1776: 69;
Zeydelaar 1791: 152; Van Bolhuis 1792: 20; Rudimenta 1805: 17; Weiland
1805: 67).
•

bijvoeglijke naamwoorden als zelfstandig naamwoord gebruikt: het goede
(Van Hoogstraten s.v. Hecht; Van Heule 1633: 19; Moonen 1706: 79; Séwel
1708a: 62; 1712: 97, 106; Ten Kate 1723 I: 403; Van Belle 1755: 19; Tollius
1776/2007: 53; Stijl/Van Bolhuis 1776: 69; Zeydelaar 1791: 152; Van Bolhuis 1792: 20; Rudimenta 1805: 17; Weiland 1805: 67).
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Bij elke regel zijn er wel bedenkingen of uitzonderingen te noteren en Kluit acht het
dan ook niet verstandig er blind op te vertrouwen. Beter is het de Lijst te raadplegen. Taalkundigen die meer regels bieden dan hij, geven slechts schijnzekerheden,
zoals Moonen. Deze formuleerde bijvoorbeeld algemene regels voor ‘de namen van
stroomen, bergen, boomen’ (1783: XXXVIII), maar Kluit toont aan dat ze nergens op
gebaseerd zijn en een groot aantal uitzonderingen kennen.225 Hij noemt aanvullend
nog een paar algemene regels, waarbij hij zich zorgvuldig hoedt voor al te grote stelligheid. Namen van bomen zijn gewoonlijk mannelijk en de vruchten vrouwelijk:
den abricoos (boom) en de abricoos (vrucht) dus.226 Namen van bergen zijn meestal
mannelijk. Maar al te zeker zijn deze regels niet en er zijn steeds uitzonderingen te
bedenken.
B. De gemeenslachtige woorden
Kluit geeft niet zozeer regels, maar bespreekt de kenmerken van deze categorie. Hij
verdeelt de gemeenslachtige woorden in drie soorten:
•

woorden die mannelijk zijn als ze op mannen betrekking hebben, en vrouwelijk als ze op vrouwen van toepassing zijn: gezant, gezante. Aan de vrouwelijke variant wordt soms het suffix -in gehecht: gemaal, gemalin. Woorden
op -ling horen vaak tot deze groep: zuigeling, tweeling
(Van Hoogstraten s.v. Aenbieding; Boel, Gemael; Ten Kate 1723 I: 402; vgl.
Huydecoper 1730: 138, 269, 372, 568; Stijl/Van Bolhuis 1776: 70; Zeydelaar 1791: 19; Van Bolhuis 1792: 21; Weiland 1805: 59).

•

woorden die onbezielde zaken aanduiden en naargelang de betekenis een
ander geslacht krijgen: stenen en stoffen zijn mannelijk als het om individuele aanduidingen gaat, onzijdig als het om de soort gaat: het doek en den
doek, het diamant en den diamant (Van Hoogstraten s.v. Diamant; vgl. Verwer
1707a: 16; Séwel 1708a: 57; 1712: 97; vgl. Ten Kate 1723 I: 403; II: 172;
Tollius 1776/2007: 53, 55; Stijl/Van Bolhuis 1776: 67, 69; Zeydelaar 1791:
146; Van Bolhuis 1792: 20; Rudimenta 1805: 17; Weiland 1805: 63, 67).

•

woorden die oorspronkelijk op -e uitgingen, afgeleid van de onvoltooid verleden tijd van sterke werkwoorden (cf. 1.9); ze zijn vrouwelijk als ze een
voortgebrachte zaak aanduiden, mannelijk als ze de werking uitdrukken die
de zaak voortbrengt: (bete) de beet (vr.), bolus, en den beet (m.), morsio, (grepe)
de greep (vr.), manipulus, en den greep (m.), prehensio. Er zijn echter zoveel

Vgl. Moonen 1706: 60-61. Van Hoogstraten was in 1700 van mening dat noch de regel dat riviernamen mannelijk noch de regel dat ze vrouwelijk zijn, juist is (Rutten 2006: 286). In 1710 en 1723 (s.v.
Donau, maar zie: s.v. Moezel) richt hij zich naar Moonen. Namen van bomen en bergen acht Van
Hoogstraten mannelijk (s.v. Abeel, Ossa).
226 Dit is in overeenstemming met Moonen 1706: 60. Kluit (1783: XXXIII) vermeldt ten onrechte dat
Moonen geen regel geeft voor de namen van bomen.
225
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uitzonderingen dat de lijst altijd geraadpleegd moet worden. Dat woorden
op -e vrouwelijk zijn, is te vinden in veel grammatica’s. In de uitwerking
van het onderscheid tussen ‘werking’ en ‘resultaat van de werking’ steunt
Kluit op Ten Kate 1723 I: 404, 405, 414, 427.
C. De gelijk- of zelfslachtige woorden
Kluit bespreekt veeleer de kenmerken van de gelijk- en zelfslachtige woorden (epicoena) dan dat hij regels geeft. Onder gelijk- en zelfslachtige woorden verstaat hij:
•

woorden ‘die, schoon van ’t zelfde geslacht, echter eene ongelijke kunne
aanwijzen’ (Kluit 1783: XL): den arend (m) en den olifant (m) betekenen zowel
mannelijke als vrouwelijke arenden en olifanten, de duif (vr.) en de zwaan
(vr.) zowel mannelijke als vrouwelijke duiven en zwanen. De voornaamwoordelijke aanduiding richt zich naar de sexe en niet naar het genus: den
olifant en haar jong (Tollius 1776/2007: 55; Van Bolhuis 1792: 21; Weiland
1805: 59).

Twee bijzondere categorieën bespreekt hij:
•
•

woorden die het onderscheid van geslacht met twee benamingen aanduiden en soms een derde, onzijdig geslacht gemeen hebben: den doffer, de duif
en algemeen de duif; den hengst, de merrie en algemeen het paard.
woorden die met verandering van uitgang het geslacht aanwijzen: den leeuw,
de leeuwin

D. Woorden van twijfelachtig geslacht
Deze woorden worden om onduidelijke redenen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig
gebruikt: dood (m, v), oorlog (m, o), oog (v, o). Een regel is hier niet te geven. Om het
meest gebruikte geslacht op te sporen raadplege men de lijst.
De bijzondere regels
Bij veel woorden is aan het achtervoegsel te zien of ze mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. Het gaat daarbij om suffixen die aan zelfstandige woorden worden gekoppeld, en niet om slotletters, zoals Moonen meende. De uitgang -ier in tuinier
heeft bijvoorbeeld niets te maken met woorden als bier of mier, het woord ster heeft
niets gemeenschappelijk met versterf.
Mannelijke achtervoegsels zijn:
•

aar, ier, er, sem, em en soms dom: den adeldom, den rijkdom. Woorden die uitgaan op
-el verdienen een nadere beschouwing (vgl. 8.1.3.2.)
o

-aar en -ier: deze uitgangen zijn al besproken bij de algemene regels
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o

-er: Van een regel is hier geen sprake. Een geslachtslijst is onontbeerlijk voor woorden die eindigen op -er.

o

Woorden die eindigen op -sem en -em zijn inderdaad mannelijk.
Woorden op -lm en -rm, ontstaan uit verkorting van -lem en -rem
zijn dat waarschijnlijk ook.
(Moonen 1706: 71; Ten Kate 1723 II: 70-71; Tollius 1776/2007:
49; Van Bolhuis 1792: 18; Rudimenta 1805: 15).

o

Woorden op -dom zijn mannelijk als ze de staat, macht of gesteldheid van een zaak aanduiden: rijkdom, eigendom. Onzijdig zijn ze als
ze een algemeenheid of een gezelschap aanduiden: heiligdom, priesterdom
(Van Hoogstraten s.v. Hartogdom, Keizerdom, Ouderdom; Van Heule
1633: 22; Séwel 1712: 103-104; Ten Kate 1723 I: 403; II: 80-81;
Tollius 1776/2007: 49, 54; Van Bolhuis 1776: 70; Van Bolhuis
1792: 18; Rudimenta 1805: 15; Weiland 1805: 63).

Vrouwelijke achtervoegsels zijn:
•

-heid; -ing, -inge na de stam van een werkwoord, -te, -de, -ste; -ij, -ije,- ie, -rij, -nij
in woorden die een staat of werking aanduiden; nis, nisse achter werkwoorden, en -schap. Ook op deze regels zijn zoveel uitzonderingen dat daaruit
volgt ‘dat alleen het Gebruik, en niet de Regel, ons alhier den weg wijst’
(Kluit 1783: LXXVI). Kluit sluit met zijn opsomming van vrouwelijke uitgangen vrijwel volledig aan bij Ten Kate (1723 I: 402-403 en II: 64-96); ook
bij andere grammatici zijn regels voor een aantal door Kluit genoemde
vrouwelijke suffixen te vinden.
(Van Hoogstraten s.v. Abdy; Van Heule 1633: 21-22; Moonen 1706: 77;
Verwer 1707a/b: 15; Séwel 1708a: 59; 1712: 101, 102; Huydecoper 1730:
90; Van Belle 1748: 30; 1755: 18; De Haes 1764: 25, 29; Tollius 1776/2007:
50-51, 54, 55, 56; Stijl/Van Bolhuis 1776: 67-69; Zeydelaar 1791: 19, 150;
Holtrop 1791: 173, 176, 177; Van Bolhuis 1792: 18-19; Rudimenta 1805: 1516; Weiland 1805: 64-66).

Onzijdige achtervoegsels zijn:
•

de verkleinsuffixen kijn, ken, ke, je of tje
(Van Hoogstraten s.v. Gemalin, Van Heule 1633: 20; Moonen 1706: 61;
Verwer 1707a: 15; Séwel 1708a: 57; 1712: 97; Ten Kate 1723 I: 403; II: 7374; Van Belle 1755: 18; Tollius 1776/2007: 53; Stijl/Van Bolhuis 1776: 70;
Zeydelaar 1791: 146; Holtrop 1791: 172; Van Bolhuis 1792: 20; Rudimenta
1805: 17; Weiland 1805: 70).
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-sel achter woorden die afgeleid zijn van een werkwoord en een werking of
een voortgebrachte zaak aanduiden: doopsel, deksel
(Van Hoogstraten s.v. bediedsel; Séwel 1708a: 44; 1712: 103 (Kluit weerlegt
de voorbeelden van Séwel: 1783: LV); Ten Kate 1723 I: 403; Van Belle
1755: 19; Tollius 1776/2007: 51; Stijl/ Van Bolhuis 1776: 69; Zeydelaar
1791: 150; Holtrop 1791: 177; Van Bolhuis 1792: 21; Rudimenta 1805: 17;
Weiland 1805: 70).

•

-te achter een zelfstandig naamwoord in combinatie met het voorvoegsel ge: gedierte, gesteente (Moonen 1706: 63; Ten Kate 1723 I: 403; Tollius
1776/2007: 51; Rudimenta 1805: 17; Weiland 1805: 66)

•

In een aantal gevallen -oen: rantsoen, fatsoen (Tollius 1776/2007: 52).

Samengestelde substantieven
Ten slotte geeft Kluit een drietal regels voor wat hij composita noemt: woorden die
zijn samengesteld uit twee of meer zelfstandige naamwoorden of uit een zelfstandig
naamwoord en een voorvoegsel.
•

woorden die uit twee zelfstandige naamwoorden zijn samengesteld, houden
het geslacht van het laatste zelfstandige naamwoord.
(Van Hoogstraten s.v. achterklap; Van Heule 1633: 21; Moonen 1706: 78-79;
Verwer 1707a/b: 18; Séwel 1712: 98; Ten Kate 1723 I: 406; vgl. Huydecoper 1730: 47; Tollius 1776/2007: 59; Stijl/Van Bolhuis 1776: 72; Zeydelaar
1791: 152; Holtrop 1791: 173; Van Bolhuis 1792: 22; Rudimenta 1805: 18).

•

woorden met het prefix ge-, be-, ont- en ver- die de werking van een werkwoord aanduiden zijn onzijdig: het geroep, gebulder, beroep, berouw, ontwerp, onthaal, verloop, verblijf
(Van Hoogstraten s.v. begin; vgl. s.v. offer; Van Heule 1633: 20; Moonen
1706: 78; Séwel 1712: 97-98; Ten Kate 1723 I: 405-407; Tollius 1776/2007:
52-53; Stijl/Van Bolhuis 1776: 72; Zeydelaar 1791: 151; Van Bolhuis 1792:
20; Weiland 1805: 68).

•

voor woorden die zijn afgeleid van scheidbare werkwoorden (werkwoorden die bestaan uit een werkwoordelijk element en een partikel), volgt
Kluit de regel die Ten Kate had opgesteld (8.1.2.5.): de opstand (m), de inbreuk (v).
(Ten Kate 1723 I: 406-410; vgl. Huydecoper 1730: 46-47; Stijl/Van Bolhuis
1776: 72; Weiland 1805: 69).
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8.1.4. Kluit en Tollius
In de Proeve eener Aanleiding tot de Nederlandsche Letterkunst die Herman Tollius in de jaren zeventig van de achttiende eeuw schreef, komt uiteraard ook het genus van de
zelfstandige naamwoorden aan de orde. Tollius bewerkte voor zijn Proeve het dictaat
dat hij in het cursusjaar 1773 tijdens zijn colleges over de Nederlandse taal aan de
universiteit van Harderwijk had voorgelezen, en bij die bewerking kreeg hij ‘steun van
een adviesraad van de belangrijkste achttiende-eeuwse liefhebbers van de Nederlandse taal uit de kring van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: Frans van Lelyveld,
Nicolaas Hinlópen en Meinard Tydeman’ (De Bonth 2007a: xxxii). Tollius moet zijn
grammatica omstreeks het jaar 1776 voltooid hebben. In de jaren daarna heeft hij in
zijn werk nog wel aanvullingen verwerkt (De Bonth 2007a: xxxiii), onder andere in
het vierde hoofdstuk, ‘Van de geslachten en verbuiging onzer zelfstandige naamwoorden’ (Tollius 1776/2007: 48 e.v.). Op de plaatsen waar dat van toepassing is, heeft hij aan de
genusregels die hij in dit hoofdstuk formuleert, een verwijzing toegevoegd naar de
behandeling van die regel door Kluit in de zesde druk van de Lijst.
In hoeverre Kluit op de hoogte was van de regels die Tollius had opgesteld, is
niet bekend, maar de overeenkomst tussen de regels van Tollius en die van Kluit is
opmerkelijk, en het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat ook Kluit het manuscript
van Tollius grammatica in handen heeft gehad (vgl. De Bonth 2007a: xxiv-xxx).
Tollius en Kluit komen vrijwel volledig overeen in hun behandeling van het genus,
zowel wat de uitgangspunten als wat de uitwerking betreft. Tollius geeft enkele geslachtsbepalende uitgangen van bastaardwoorden die bij Kluit ontbreken, maar verder is elke regel die Tollius geeft, ook bij Kluit te vinden. De stelligheid waarmee de
regels worden gepresenteerd is groter bij Tollius dan bij Kluit, wat ongetwijfeld samenhangt met de aard van het werk: een grammatica waaruit studenten zich de eigenschappen van het Nederlands eigen kunnen maken. Toch ontbreekt ook bij Tollius niet de waarschuwing voor een al te grote stelligheid: behalve affigering, betekenis en vorming van het woord moet het gebruik in ogenschouw worden genomen ‘niet alleen om dat byna alle de andere opgegevene regelen verscheidene uitzonderingen, en dikwerf veele moeielijkheid in de toepassing hebben (…), maar omdat ook de aart en het verloop der tale dit richtsnoer onontbeerlijk maakt (Tollius
1776/2007: 56).
De opvallende overeenstemming tussen Tollius en Kluit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat Kluit op de inzichten van Tollius en de Maatschappij voortborduurt.
Tollius had expliciet aangegeven dat hij zich in de behandeling van het genus had
laten leiden door Verwer en Ten Kate (Tollius 1776/2007: 59), en vooral Ten Kate
is ook de leidsman van Kluit. Wel maakt de overeenstemming duidelijk dat er onder
gezaghebbende taalkundigen uit de Maatschappij een zekere consensus bestond over
de regels voor het genus. Kluit toetst in hoeverre de regels empirisch onderbouwd
zijn, en pleit daarmee uiteindelijk voor het gebruik als leidraad.
8.1.5. Kluit, Verwer en Ten Kate
Van de regels die Verwer opstelde voor het genus heeft Kluit niet of nauwelijks
gebruikgemaakt. De regels 1, 2 en 10 zijn bij hem terug te vinden, en 3 en 5 in aan-
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gepaste vorm, maar daaruit kan zeker niet afgeleid worden dat hij zich daarbij liet
leiden door Verwer: de bedoelde regels zijn algemeen in grammaticale teksten uit
zeventiende en achttiende eeuw (vgl. 8.1.3.3.2.. Andere geslachtsregels die Verwer
opstelde, kunnen eigenlijk geen regels genoemd worden (4 en 9), en sommige verwierp Kluit expliciet (bijv. regel 7 en Verwers opvatting over woorden op -schap). Al
met al lijkt de invloed van Verwer op de genusregels van Kluit zeer beperkt.
Heel anders is dat wat de opvattingen van Ten Kate betreft. Kluit laat zich duidelijk leiden door Ten Kate. Diens regels neemt hij allemaal over (vgl. 8.1.2.5.), regelmatig vergezeld van verwijzingen naar en uitgebreide citaten uit de Aenleiding.
Slechts een enkele keer neemt hij een regel op die Ten Kate niet had (vgl. overzicht). Over een aantal van de regels die Ten Kate had geformuleerd bestond
weliswaar een bepaalde consensus onder grammatici, zodat Kluit die regels ook kon
overnemen zonder dat er sprake is van beïnvloeding door Ten Kate, maar ook waar
Ten Kate zijn eigen weg gaat, wordt hij gevolgd door Kluit. Vooral de observaties
met betrekking tot de prefixen ge-, be-, ont- en ver-, en de regels die Ten Kate daaruit
afleidt, kunnen rekenen op instemming en bewondering. De werkwijze van Ten
Kate volgt Kluit na: uit gerubriceerde woorden in de Lijst moeten de regels worden
afgeleid. Dat er dan regels blijken te zijn die eigenlijk uitsluitend stoelen op het gezag van grammatici of het achtbare gebruik, maakt duidelijk dat de kennis van het
systeem dat aan het genus ten grondslag ligt, nog beperkt is. Zolang dat zo is, blijven genuslijsten noodzakelijk.
8.1.6. Receptie
Willem Bilderdijk
De eerste die na Kluit uitvoerig over het genus heeft gepubliceerd, is Willem Bilderdijk (1756-1831). Bilderdijk publiceerde in 1804 een uitgebreide Verhandeling over
de geslachten der naamwoorden in de Nederduitsche taal 227 en liet daar in 1822 een Geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden, op stellige taalgronden gevestigd op volgen. De eerste
regels van de inleiding op de Verhandeling zouden ook een eeuw daarvoor door David van Hoogstraten geschreven kunnen zijn en wekken de indruk dat alle achttiende-eeuwse inspanningen nauwelijks enige duidelijkheid hebben opgeleverd ten aanzien van het genusonderscheid. Bilderdijk schrijft:
Weinige zaken zijn er, waaromtrent in de algemeene waarneming onzer Letterkundigen een zoo groot onzekerheid heerscht, als in de Geslachten der Naamwoorden
(1818: 1).

Ook voor hem is dat geen reden om te twijfelen aan de realiteit van het onderscheid in drie geslachten. Niet het genusonderscheid zelf, maar onze gebrekkige
kennis daarover zorgt voor alle ellende. Hij vervolgt:
Het gaat echter vast, dat die onzekerheid niet in de zaak-zelve kan zijn, maar alleen
in onze kennisse van de zaak; want wat is, moet noodwendig door zijne bepalende
227

In 1818 verscheen een tweede druk; hieruit is geciteerd.
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oorzaken bestemd en vastgesteld zijn: eene Grondregel, die niets onbepaalds, en dus
ook niets onzekers toelaat! Maar zoo ’t aan onze kennisse hapert, en nu nog hapert,
na dat men zich meer dan twee eeuwen op de nasporing van dit belangrijke voorwerp heeft toegelegd, hoe kan men dan twijfelen, of onze nasporingen zijn in dit opzicht kwalijk aangelegd en bestierd geweest ? (1818: 1).

Het is dus de methode om het systeem achter het genusonderscheid te achterhalen
die voor alle verwarring zorgt. Bilderdijk kiest dan ook voor een andere aanpak dan
zijn voorgangers. De empirisch-inductieve aanpak verwerpt hij: die levert niets op
(vgl. Van Eijnatten 1998: 496-499). Bilderdijk wil niet ‘a posteriori, door uit waarnemingen tot een beginsel op te klimmen’ tot kennis komen, maar ‘a priori, door uit
een beginsel gevolgen af te leiden’ (1818: 2).
De Lijst van Van Hoogstraten is het resultaat van de empirisch-inductieve aposteriori-benadering; ze heeft er weliswaar voor gezorgd, dat er een zekere eenheid
ontstond, maar maakte het geslachtsonderscheid ook tot een pure geheugenkwestie:
de ‘Geslachtlijst is niets anders dan eene verzameling van enkele waarnemingen,
zonder eenig het minste verstandelijk inzicht’ (1818: 3). Van Hoogstraten had weinig inzicht in de eigen aard van het Nederlands en richtte zich te veel naar het Latijn. Bovendien, het taalgebruik van deze of gene schrijver kan op geen enkele wijze
maatgevend zijn, ook al heet hij Hooft of Vondel. Van het werk van mensen als
‘den onnoozelen Outhof’ (1822: 21) en ‘den nietigen Pieterson’ (1818: 12) valt
evenmin enig inzicht in het genusonderscheid te verwachten. Ook Ten Kate krijgt
ervan langs: hij wordt ‘ten opzichte der geslachten weinig geraadpleegd’ en dat is
maar goed ook, want hij heeft niet het minste begrip van waar het bij het genus om
gaat: ‘By hem (...) is het in dit punt, als in alles, verwarring van een hoofd dat nooit
geleerd had te denken’ (1818: 14,13). Over Kluit is Bilderdijks oordeel opmerkelijk
positief. Kluit wist uit een gebrekkige verzameling woorden toch een aantal zeer
relevante regels af te leiden:
Zoo slecht en gebrekkig de opzameling dezer Lijst [de Lijst van Van Hoogstraten]
ook zij (...), de verdienstelijke KLUIT heeft in zijne Voorrede, voor de door hem bezorgde Uitgave daarvan geplaatst, daaruit een Systema opgemaakt, dat, in weêrwil
der uitzonderingen, die de ten grond gelegde opzamelingen noodzakelijk in de daaruit getrokkene regels veroorzaken moesten, mijns oordeels, een grooter en wijder
uitgestrekt nut heeft, dan de zedige Schrijver er zelf aan schijnt toe te kennen (1818:
15).

Kluit heeft veel fouten uit de Lijst gehaald en een aantal ‘Aanteekeningen [toegevoegd] waarvan de allerminste oneindig meer waardy heeft dan heel de Geslachtlijst
met alles wat HOOGSTRATEN ooit schrijven of voortbrengen kon’ (1818: 9), maar
toch kon Kluit nooit tot volledig inzicht komen, want
ook het volkomenst Systema, op die wijze van achteren opgemaakt, hangt geheel van
de data af, waarop het rust (1818: 15).

Bilderdijk verwerpt dus de methode van Kluit. Hij acht het woordgeslacht afhankelijk van de manier waarop woorden ontstaan zijn; ter bepaling van het genus is het
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daarom nodig de oorsprong van woorden te achterhalen. In zijn Geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden, op stellige taalgronden gevestigd (1822) stelt hij het geslacht van de
substantieven vast op etymologische gronden, hoewel hij ook aandacht heeft voor
het gebruik (1822: 39, 40). Dat de lijst van Bilderdijk in heel wat gevallen afwijkt
van die van Kluit zal geen verwondering wekken. 228
Pieter Weiland
De opmerkingen van Bilderdijk tastten de autoriteit van Kluit geenszins aan. Integendeel, nagenoeg ‘alle regels die in onze tegenwoordige grammatika’s betrekking
hebben op het genus der woorden’ zijn al te vinden bij Kluit constateerde Kollewijn
(1892: 63).229 en ook in de Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden (1866) van De
Vries en Te Winkel zijn heel wat regels van Kluit opgenomen, overigens zonder de
omzichtigheid waarmee Kluit de algemeenheid van zijn regels presenteerde. Wellicht heeft de invloed van Kluit te maken met het feit dat de regels die hij in 1783
opstelde vrijwel onverkort zijn overgenomen in de eerste officiële grammatica van
het Nederlands. Wat de geslachtsregels betreft, is Weilands Nederduitsche Spraakkunst
(1805) namelijk in hoge mate schatplichtig aan Kluit 1783. Weiland maakt daar allerminst een geheim van en vermeldt:
Deze regels zijn (dit zij voor altijd gezegd), grootendeels ontleend uit de Voorrede van
den Hoogleraar A. Kluit, voor den zesden druk van de lijst der gebruikelijkste zelfstandige
naamwoorden, beteekend door hunne geslachten, door D. van Hoogstraten; in welke Voorrede zeer breedvoerig, en niet minder grondig, over de geslachten gehandeld wordt
(Weiland 1805: 60).

Die afhankelijkheid van Kluit was in het Nederduitsch taalkundig woordenboek (11 delen, 1799-1811) al enigszins aangekondigd. In de Inleiding van dit woordenboek
geeft Weiland geen regels voor de geslachtsonderscheiding, maar verwijst hij de lezer kortweg naar Kluit 1783 (1799: 81).
Het genusonderscheid is voor Weiland, net als voor Kluit (en Ten Kate), een
belangrijk kenmerk van de taal, en net als Kluit, beroept hij zich op ‘onze taal, van
de vroegste tijden af gevolgd’ en ‘de met de onze verwantschapte talen’ (Weiland
1805: 58).
Ook Weiland onderscheidt drie geslachten. Om deze onderscheiding semantisch te onderbouwen gaat hij te rade bij J.C. Adelung (1732-1806), ‘zijn Duitse
leidsman’ (Noordegraaf 1985: 125). Sterker dan Kluit legt hij, gesteund door Ten
Kate (vgl. 8.1.2.5.), de nadruk op semantische aspecten die het genus zouden bepalen. Met mannelijk is het denkbeeld van grootte, sterkte, werkzaamheid en verschrikkelijkheid verbonden, met vrouwelijk dat van zwak, zacht, vruchtbaar, schoon,
aangenaam en lijdend; voor onzijdige woorden is nauwelijks een semantische verklaring te geven (1805: 58). Alles ‘waaromtrent de gewaarwording verdeeld, of waarvan
Kollewijn (1892: 67 e.v.) meldt dat er in de tweede druk van Bilderdijks lijst minstens 525 woorden zijn waarin Kluit en Bilderdijk niet volledig overeenstemmen.
229 Vgl. Van der Wal & Van Bree 1992: 294.
228
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het denkbeeld zo donker was, dat geene der opgenoemde gewaarwordingen het
overwigt verkreeg, werd onzijdig’ (1799: 80). Behalve mannelijke, vrouwelijk en onzijdige substantieven noemt hij de gemeenslachtige en gelijk- of zelfslachtige zelfstandige
naamwoorden. Woorden van twijfelachtig geslacht benoemt Weiland niet als zodanig,
maar hij bespreekt ze wel (1805: 58).
Kluit onderscheidde, in de lijn der traditie, algemene regels en bijzondere regels; Weiland maakt dat onderscheid niet meer. Hij maakt geen verschil tussen regels die gebaseerd zijn op semantische en regels die gebaseerd zijn op morfologische eigenschappen, en noemt ze alle ‘algemeen’ (1805: 60). Op geen enkele belangrijke plaats
wijken ze af van de regels van Kluit. Ook redactioneel volgt Weiland Kluit. Soms
neemt hij een passage zowat letterlijk over, een andere keer formuleert hij net iets
anders, een werkwijze die Weiland wel vaker toepaste.230 Met name voorbeelden en
omschrijvingen neemt Weiland over. Ter illustratie laat ik een voorbeeld volgen.
Kluit geeft:
Bij voorbeeld, in ’t Nederduitsch zijn altijd: M. den Arend, Kemel, Leewerk, Olifant, Reiger, Struis, Uil, Valk, Vink, Vos, Die men nooit Vr. zal vinden, ofschoon ze van de
wijfjes gebruikt worden (Kluit 1783: XL-XLI).

Bij Weiland vinden we:
Hiertoe behooren de mannelijke woorden arend, kemel, leewerik, olifant, reiger, struis, uil,
valk, vink, vos, welke men nooit vrouwelijk zal vinden, schoon zij van de wijfjes gebruikt worden (Weiland 1805: 59).231

Het gezag van Kluit, en van de zesde druk van de Lijst, was ‘in veler ogen onbetwistbaar’ (Kollewijn 1892: 63). Door nadrukkelijk Kluit als bron te vermelden
zorgde Weiland ervoor dat diens gezag op zijn werk afstraalde. Opmerkelijk is hierbij dat Weiland regels geeft waarover Kluit stellig was en waarvan hij weet dat die
de taalgebruiker houvast bieden. Regels die onzeker zijn of veel uitzonderingen
kennen, geeft hij niet, waarschijnlijk omdat hij vond dat een officiële grammatica
zekerheid moest bieden (vgl. Weiland 1805: 60). Kluit gaat veel meer explorerend
en relativerend te werk gaat en benadrukt herhaaldelijk de onvolkomenheid van een
aantal geslachtsregels.
Een enkele keer brengt Weiland het geslacht van een woord in overeenstemming met de gewenste regelmaat. Als Kluit bijvoorbeeld signaleert dat er geen eenstemmigheid is over het genus van het substantief krokodil omdat de bronnen elkaar
tegenspreken, maakt Weiland het woord mannelijk, waarmee het geslacht in overeenstemming is gebracht met zijn semantische motivering dat mannelijke woorden
Cf. bijv. Klijnsmit 1982: 138; Noordegraaf 1985: 176 e.v.; Eickmans 1999: 152, 157 e.v.; Noordegraaf 2000d.
231 Voor meer voorbeelden, vgl. Weiland 1805: 59 - Kluit 1783: XXXV, XLI, XLII; Weiland 60, Kluit
XIX; Weiland 61, Kluit XIX, XXI; Weiland 62, Kluit XXII, XXIII; Weiland 65, Kluit LXI, LXXIX,
LXXX; Weiland 66, Kluit LXI, LXIII; Weiland 67, Kluit XXVI, XXVII; Weiland 68, Kluit XXVII;
Weiland 69, Kluit LXXXVII, LXXXVIII-LXXIX; Weiland 70, Kluit LXXXII, LIV opm. bij m,
LXXXI; Weiland 71, Kluit LVIII.
230

TAALKUNDIGE OPVATTINGEN: HET GENUS

159

verbonden zijn met het denkbeeld van grootte, sterkte en verschrikkelijkheid (cf.
Kollewijn 1892: 69).232
In zijn Nederduitsch taalkundig woordenboek wijkt Weiland in het toekennen van het
geslacht, zoals te verwachten was, nauwelijks af van Kluit. Hetzelfde geldt voor Siegenbeek, voor wie ook ‘de laatste druk van Hoogstratens Geslachtlijst, door den
beroemden Hoogleeraar A. Kluit bezorgd, ten gids gestrekt’ heeft233 (Siegenbeek
1805b: VII) voor de woordenlijst achter het Kort begrip der verhandeling over de Nederduitsche spelling (1805a) en voor het Woordenboek voor de Nederduitsche spelling (1805b).
8.1.7. Besluit
In de manier waarop Kluit het genus benaderde, valt een ontwikkeling waar te nemen van een Huydecoperiaanse aanpak naar een werkwijze zoals Ten Kate die
voorstond. Deze ontwikkeling leidde onder meer tot het benadrukken van de taalsystematiek, van de taalregels, de genusregels in dit geval. Uiteindelijk was de Lijst
niet meer uitsluitend het exemplarische middel bij uitstek om taalgebruikers te leren
hoe ze om moesten gaan met het genus, maar ook het noodzakelijke hulpmiddel
omdat systematische kennis van het genus (nog) niet voorhanden was.
Een echte Vondeliaan is Kluit nooit geweest. Uit respect voor Van Hoogstraten
liet hij diens werk zoveel mogelijk intact, maar desondanks nam hij vooral door zijn
bronnenkeuze al in 1759 afstand van het Vondeliaanse program. In 1783 werd die
afstand nog groter; het bronnenmateriaal dijde verder uit en de op voorbeelden gerichte didactiek van Van Hoogstraten werd verlaten.
Kluit heeft zich in zijn opvattingen over het genus vooral laten leiden door de
inzichten en de methode van Ten Kate. Nieuwe regels voor het genus heeft hij niet
geformuleerd: alle regels zijn te vinden in eerder verschenen grammaticale werken,
waaronder Ten Kates Aenleiding. De manier waarop hij te werk ging, is te karakteriseren als empirisch-inductief. Hij rubriceerde de woorden uit de Lijst en ging na of
de regels die hij had aangetroffen, uit het verzamelde materiaal konden worden afgeleid. Als dat het geval was, nam hij die regels over; als hij vond dat er te veel uitzonderingen waren, werden ze verworpen. Hij stelde bijvoorbeeld een lijst op van
woorden die eindigen op -er om de regel: woorden die eindigen op -er zijn altijd mannelijk
te toetsen. Dat leidde tot het verwerpen van deze regel.
Met zijn bespreking van de genusregels in de inleiding op de zesde editie van Van
Hoogstratens Lijst codificeerde Adriaan Kluit de regels voor het vaststellen van het
Weiland beroept zich hierbij overigens wel op bronnen die het woord het mannelijk genus hadden
toegekend, onder meer op het Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen van François Halma
(Halma 1710) en het Nieuw Woordenboek der Nederlantsche en Latynsche tale van Samuel Hannot (?-?) (en
David van Hoogstraten; Hannot 1704). Zonder zijn bron hier te noemen ontleent Weiland voor het
omschrijven van de verschillende betekenismogelijkheden van dit woord stevig aan Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart (1775-1786).
233 Weliswaar kent Siegenbeek een woord incidenteel een ander geslacht toe dan Kluit (1783), maar
het betreft dan woorden waarbij Kluit opmerkingen plaatste. Zo noemde Kluit bobbel vrouwelijk, net
als Van Hoogstraten, maar hij voegt eraan toe dat Van Heule het woord mannelijk wil. Siegenbeek
noemt het woord mannelijk. Bij bokking, een vrouwelijk woord volgens Van Hoogstraten, merkt Kluit
op dat die geslachtstoekenning vreemd is en dat het gebruik in Holland ook het mannelijk toestaat.
Siegenbeek noemt bokking vervolgens mannelijk.
232
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geslacht van zelfstandige naamwoorden. Hoewel Kluit uiteindelijk expliciet regels
wenste te formuleren, relativeerde hij steeds de stelligheid ervan. Hij benadrukte
keer op keer dat er uitzonderingen waren en dat lang niet alle woorden onder de
regels vielen. In al die gevallen moest de Lijst worden geraadpleegd, moest het genus aan de hand van het gebruik worden vastgesteld. De regels die Kluit tegen het
licht hield, konden rekenen op de instemming van de belangrijkste taalkundigen in
de kring van de Maatschappij. Ze waren eerder al geformuleerd door Herman Tollius, die zijn Proeve echter nooit in druk liet verschijnen. De regels voor het genusonderscheid die Tollius had geformuleerd en Kluit aan de vigerende wetenschappelijke inzichten had getoetst, werden door Weiland gecodificeerd in zijn Nederduitsche
Spraakkunst.
8.2. Adriaan Kluit en ‘de baermoeder van de taalbou’
In zijn Geschiedenis van de Nederlandse taal, in hoofdtrekken geschetst merkt C.G.N. de
Vooys op dat in de tweede helft van de achttiende eeuw ‘de liefhebberij om “taalkundige opmerkingen” te maken, op bedenkelike wijze’ toenam. Als afschrikwekkend voorbeeld meldt hij hoe een dichter minutieus commentaar geeft op zijn eigen
verzen (De Vooys 1931a: 115-116).
De dichter die zich aan deze taalkundige zelfkastijding had onderworpen, was
Adriaan Kluit. In het negentiende nummer van de Maendelijksche By-dragen was een
lang strofisch gedicht van de hand van Kluit verschenen: Heilige bespiegeling ener geloovige ziele bij ’s Heilants hemelvaart. De 101 vijfregelige strofen vulden de hele editie van
mei 1760. De redactie had aan het gedicht een noot toegevoegd, waarin gemeld
werd dat de auteur met zijn gedicht aantekeningen had meegestuurd ‘die (...) rekenschap van vele misstallen, daarin voorkomende, zullen geven, en verdere taalkundige bedenkingen
opleveren’ (Kluit 1760a: 307). Vanwege de omvang ervan moest de lezer op die aantekeningen wachten tot de volgende aflevering van de By-dragen. En daarin verscheen inderdaad het uitgebreide taalkundige commentaar van Kluit op zijn eigen
gedicht, maar liefst 64 bladzijden lang. De Aanteekeningen van den maker, op de bespiegelingen bij ’s Heilants hemelvaart vulden volledig de By-dragen van juni 1760.
Kluit lijkt vooral gedichten te hebben geschreven in zijn jongere jaren, zo tussen
1754 en 1765. Zijn Aanteekeningen op ’s Heilants hemelvaart dateren van rond 1760 en
daarin schrijft hij dat zijn ‘genegenheit tot de oefening ener zoo edele kunst, als de
Dichtkunst is’ zo’n vier, vijf jaar geleden gestalte heeft gekregen. Hij hield zich toen
voor het Mengelwerk van de Algemeene oefenschole van konsten en weetenschappen vooral
bezig met ‘dichtkundige vertalingen en uitbreidingen’ (Kluit 1760b: 334), waartoe
hij ’s Heilants hemelvaart ook rekent.234 En de ‘niet onbegaafde dichter’ Kluit schreef
meer (Van der Aa 1864: 327). Hij maakte ‘eenige gelegenheidsverzen en lofgedichten’ voor de Proeve van zedepoëzy, die het Dordtse dichtgenootschap Concordia et labore
in 1755 publiceerde,235 droeg bij aan de Mengeldichten (1756) van Klara Ghijben
‘Gevormt naar de korte, afgebroken, doch niet min zakelijke Heilige overdenking van Joh. Gerardi,
over Christus Hemelvaart’ (Kluit 1760b: 334).
235 Vgl. Kluit 1759: 509; 1777: 638. In de Maendelijksche By-dragen XL (februari 1762: 345) noemt Frans
van Lelyveld Kluits bijdrage ‘kunstig’.
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(1708-1747) en Jan Badon (1706-1790)236 en vertaalde twee elegieën van P. Burmannus de jongere (1713-1778), waarvan ‘het meest bijzondere is dat deze twee
uitgebreide Dichtstukken in ’t Nederduitsch even zoo vele verzen of regels bevatten
als in ’t Latyn, en elk Distichon, of tweeregelig Vers ook in twee regels afloopt niet
tegenstaande de bykomende moeilykheid der Rymklanken’ (Handschrift 888 (cf.
noot 136) van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde).237 In 1759 laat hij aan de
vijfde druk van Van Hoogstratens Lijst een gedicht voorafgaan, in 1783 is dat niet
meer het geval. Ook Kluits brieven getuigen van zijn occupatie met poëzie in de
periode tot ca. 1765.238 Maar gaandeweg lijkt zijn interesse voor het schrijven van
gedichten af te nemen. Boutelje (1920: XII) noemt nog een strofisch gedicht dat
Kluit in 1763 publiceerde, maar na de vertalingen van Burmannus’ werk lijkt Kluit
zich te beperken tot gelegenheidsgedichten.239
Dat Kluit gedichten schreef, mag nauwelijks verwondering wekken: dat was
‘toenmaals ook een modezucht’ schrijft Boutelje (1920: 1). Veel genootschappen
verplichtten hun leden jaarlijks een aantal gedichten in te leveren. Wille (1923: 90)
spreekt in dit verband van een ‘jaarlijksche contributie in verzen.’ Dat Kluit gedichten van commentaar voorzag, is evenmin verwonderlijk: ook dat was gebruik in de
letterkundige genootschappen. Rond het midden van de achttiende eeuw valt een
toenemende belangstelling voor de poëzie waar te nemen, vooral gestimuleerd door
ontevredenheid over de contemporaine dichtkunst en de wens om invloed uit te
oefenen op de publieke opinie. Poëzie was nuttig als ze werd ingezet om de zeden
Bijvoorbeeld het gedicht Maaszwaan (Vgl. Kluit 1759: 258; 1777: 331). De echtelieden Klara Ghijben en Jan Badon schreven samen gedichten, die Badon na de dood van zijn echtgenote onder beider
naam publiceerde. De bundel Mengeldichten werd in het licht gegeven door de Dordtse drukker en
boekhandelaar Abraham Blussé (1748-1808), een van de vier leden van het genootschap Concordia et
labore. Ahasverus van den Berg was lid van hetzelfde gezelschap (vgl. 8.5.1.1, noot 334).
237 UBL: BPL 1849: 13v. Frans van Lelyveld schrijft hierover op 11 oktober 1765 aan Rijklof Michaël
van Goens (1748-1810): ‘Kluit heeft in zijn hoofd gekregen om het vers in evenveel regels te verduitschen – het is op de pers’ (De Beaufort 1884: 147). Bedoeld worden Elegia de eruditionis neglectu et luxu,
1765, Amsterdam: Pieter Mortier en Elegia ad judices Tholosanos, (met Kluits vertaling ‘Aan den bloetraat
te Toulouse, beulen van den onschuldigen grijzaard Jean Calas’), 1765, Leiden: Johannes le Mair.
Burmans eerste vrouw was een zus van Kluits echtgenote (vgl. noot 139). Kluits zwager Valckenaer
behoorde tot de Santhorstiaanse kring rond Burman (Hartog 1896: 35).
238 Zo vraagt hij aan Tydeman commentaar op een gedicht (brief van 27 november 1761: UBL: LTK
997) en in een brief aan Tollius maakt hij melding van een huwelijksgedicht dat hij samen met Carolus
Vlieg (1719-1794) heeft geschreven (brief van 6 augustus 1764: UBL: BPL 2582). De apotheker Vlieg
was mede-oprichter van het Haagse kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt (4 januari 1772), een
‘verzenfabriek’ volgens Wille (1923: 90), waarvan Kluit ook lid was. Hij publiceerde o.a. twee bijbelse
dichtstukken, waarvan er een werd gerecenseerd in de Maendelyksche By-dragen (nr. XXXVIII, december
1761: 273-284). Cf. Witsen Geysbeek 1827; Van den Branden en Frederiks 1894.
239 Bijvoorbeeld een gedicht bij het overlijden van zijn moeder (1773; Leids Gemeentearchief, archiefnr. 1421, inventarisnr. 40, cf. Sautijn Kluit 1892: 348; dhr. F. Kluit was zo vriendelijk mij een
afschrift van dit gedicht toe te sturen), een poëtische overdenking ‘Op de afbeelding van L.P. van den
Spiegel’ (Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde, 1887. Eerste deel,
p. 28), en een gedicht ter gelegenheid van zijn huwelijk met Johanna Oursel (7 april 1801; UBL: Portef. 25: 4). Gelegenheidsgedichten schreef Kluit al op vrij jonge leeftijd. In het archief van de
Familiestichting Cluyt bevinden zich enkele gelegenheidsgedichten van Kluit uit de periode 1754-1763,
onder andere een gedicht op het overlijden van Arnold Hoogvliet (1687-1763). Vgl. het verenigingsblad van de stichting: Casa Clutia 59, 2005, april 2005.
236
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te verbeteren en het morele verval te keren. Bovendien werd de dichtkunst gezien
als een uitstekend middel om de Nederlandse taal te vervolmaken, uit te breiden, te
standaardiseren, te beschaven (cf. De Vries 2001: 17 e.v.). Dat beschaven behelsde dan
zoveel als het op Huydecoperiaanse wijze opstellen van taalgebruiksregels, waarover
aanstonds meer.
In de studentengenootschappen gingen taal- en dichtkunde en historisch onderzoek hand in hand, en daarmee onderscheidden ze zich van de vele genootschappen die zich vooral wijdden aan het schrijven van gedichten. Wie een goed gedicht
wilde schrijven, moest eerst de Nederlandse taal volledig beheersen, en wie het Nederlands wilde doorgronden, moest ook het taalgebruik van grote dichters bestuderen en analyseren. Gedichten werden benaderd met de filologische methode die de
studenten van Dulces en Minima op de universiteit hadden geleerd, waarbij nauwkeurig woordvorm en -betekenis door middel van grammaticale en taalkundige analyse
werden onderzocht. Van die analyse werd verslag gedaan in tijdschriften en bundels, die in hun titels al aangaven dat taalkunde, dichtkunde en geschiedenis als een
eenheid werden gezien: de Maendelijksche By-dragen dienden ten opbouw van Neerland’s
tael- en dichtkunde en het genootschap Dulces ante omnia Musae gaf aan zijn bundels de
titel Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde mee.
Het grote voorbeeld als het ging om het leveren van taalkundig commentaar op
dichtkundige werken was natuurlijk Balthazar Huydecoper. Hij was de belangrijkste
Nederlandse vertegenwoordiger van wat wel de grammaire raisonnée wordt genoemd
(Van der Wal & Van Bree 1992: 239-240), in dit verband op te vatten als verzamelnaam voor de taalkundige activiteiten die gericht zijn op het logicistisch reglementeren van de taal. Men nam werken van de grote auteurs uit de zeventiende eeuw als
voorbeeld en zuiverde die van wat zij als onvolkomenheden beschouwden. Zo
werden in Frankrijk Corneille en Racine ten voorbeeld gesteld en van kritisch
commentaar voorzien, en in Nederland Hooft en Vondel. Joan van Broekhuizen
(1649-1707) leverde bijvoorbeeld commentaar op de Geeraert van Velsen en de Baeto
(Wille 1924: 85). Huydecoper legde Vondel ‘onder het vergrootglas’ (De Vooys
1947: 14). Hij wilde het verval dat volgens hem na de komst van de Spanjaarden
was ingetreden een halt toeroepen. Een prima middel daarvoor vond hij het beoordelen en zuiveren van elkaars geschriften. Hij excerpeerde teksten, analyseerde ze
filologisch, wees fouten aan en formuleerde voorschriften en adviezen, allemaal om
regels voor goed taalgebruik te kunnen opstellen. Zijn normen ontleende hij onder
andere aan de ware eigenschappen van het Nederlands en het achtbare gebruik,
vooral van auteurs als Hooft en Vondel (De Bonth 1998: 89-110). Die ware eigenschappen van het Nederlands waren gegrond in de rede en daarom in overeenstemming met de logica. Vooral in het Middelnederlands waren ze nog duidelijk
zichtbaar. Huydecopers belezenheid en grondige analyses bezorgden hem in de
achttiende eeuw de status van taalkundige autoriteit.
Huydecoper vond het beoordelen en zuiveren van elkaars geschriften een prima
middel om de taal te verbeteren. Als Jan Macquet (1731-1798), arts, burgemeester
van Zierikzee en vanaf 1762 buitengewoon lid van Minima, twijfelt of hij zijn aanmerkingen op gedichten van anderen wel moet publiceren, herinnert hij zich de
vermaning van Huydecoper, ‘die elk aenspoort, niet uit haet, maer tot voortzetting
van de kunst, elkanders werken te toetsen, en het gebrek met bescheidenheit aente-
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tonen’ (Macquet 1760: 393). Macquet is in dit opzicht exemplarisch. In de By-dragen
verschijnen diverse verhandelingen waarin taal- en dichtkundig commentaar wordt
gegeven op woorden en versregels, ‘door geen verkeerden wind van bedil- of roemzucht, maer door de scherpe prikkels van heeten ijver gedreven, om der tael eenig
licht of haere beoeffenaers eenig nut toe te brengen’ (Tollius 1760: 422). Het maatschappelijk nut was de drijfveer (De Vries 2004: 249-250). Verbeteren van de taal
door te leren van fouten was goed voor de samenleving, zo onderschreef ook Kreet
de utilitaire taalconceptie van de genootschappen en hij stelde vast, ‘dat het deze
zelvde bedenking was, die den Heer A.K. [Adriaan Kluit] hebbe aengezet tot het
schrijven van aenmerkingen op zijn eigen dichtstuk’, hoewel ‘de meeste dier aenmerkingen eer ter ophelderinge van tael dan ter onderwijzing van den jongen dichter strekken’ (Kreet 1760: 431). Kluit zal het daar niet mee eens zijn geweest: voorwaarde voor goed dichterschap was een grondige kennis van de taal en die beoogde
Kluit te bieden met zijn taalkundig commentaar, dat grote overeenkomsten vertoont met Kluits aantekeningen in de vijfde en zesde editie van de Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden. Bij elke opmerking baseert Kluit zich op een versregel,
die hij bespreekt zoals Huydecoper in zijn Proeve had voorgedaan. Hij veroorlooft
zich soms bladzijdenlange uitweidingen, bijvoorbeeld over de genitief of het
woordaccent, inclusief bespreking van Ten Kates Gemeenschap tusschen de Gottische
spraeke en de Nederduytsche (1710). Dit werk van Kluit is te beschouwen als een typische exponent van het ‘klassiek-philologisch-wetenschappelijk karakter’ (Wille
1923: 86) dat de studenten-genootschappen kenmerkt.
Het becommentariëren van eigen werk was aanmerkelijk minder gebruikelijk
dan het leveren van commentaar op het werk van anderen. Slechts een enkeling zou
zich eraan wagen. Kluit was de eerste die aantekeningen plaatste bij eigen werk,
twee anderen volgden. De eerste was de Hoornse leraar klassieke talen Joan Fortman (1731-1808), die Taalkundige aanmerkingen geeft bij zijn Dichtlievende Mengelingen
(1772). Fortman rechtvaardigt zijn handelwijze door te wijzen op het prijzenswaardige voorbeeld van Kluit (De Bonth 2008: 107). De tweede is de predikant Bernardus de Bosch (1709-1786), die in het tweede deel van de Werken van de Maetschappy
der Nederlandsche letterkunde (1774) meer dan 70 pagina’s vult met Taal- en Dichtkundige
Aanmerkingen op de eerste twee delen van zijn Dichtlievende verlustigingen (1742).
In de By-dragen van juli 1761 verschijnt opnieuw taalkundig commentaar van
Kluit op dichtkundig werk. Op verzoek van de redactie reageert Kluit op de aanmerkingen van Macquet in de By-dragen van juli 1760 en mei 1761. Macquet had zijn
‘leedige uuren’ gevuld met het ‘doorbladeren der Poëten’ en omdat hij ‘besloot zelf
eenige uuren aen de Dichtkunde te besteden’, vond hij het nuttig tijdens het lezen
aantekeningen te maken van opmerkelijke zaken (Macquet 1760: 393). Twee afleveringen van de By-dragen worden ermee gevuld. ‘Liefde tot de Taal- en Dichtkunde,
en zomtijds benoodigde uitspanning van zwarer Letteroefeningen’ (1761b: 175)
vormden voor Kluit de aanleiding om aan het verzoek van de redactie te voldoen
en hij voorzag de incidentele opmerkingen van Macquet van commentaar.
Dat hij daarmee bijdroeg aan het verbeteren van de taal, stond voor Kluit als
een paal boven water. Wie twijfelde aan de mogelijkheid om een taal te cultiveren
moest het hedendaagse Frans maar eens vergelijken met de ‘barbaarsche Mengelmoes van bedorven Latijn’ (Kluit 1761a: 56) van zo’n 700 jaar geleden. Met succes
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maakten de Fransen werk van hun taal. Zij hebben altijd al ‘meer zucht en ijver
voor hunne taal getoont’ (1761a: 55), wat in 1634 resulteerde in de oprichting van
de Académie française, die met haar kritisch beschouwen van het werk van grote dichters een centrale rol speelde in het Franse streven naar taalzuivering en taalvervolmaking. Gelukkig is nu ook het Nederlands op de goede weg sinds taalkundigen als
Moonen, Van Hoogstraten, Verwer, Ten Kate en Huydecoper de beschaving ervan
ter hand namen en dichters de grammaticale richtlijnen proberen in acht te nemen.
Maar het einddoel is nog lang niet bereikt en commentaar op elkaars werk is op dit
moment het meest geschikte middel om de taal verder te beschaven. Want ‘Zachtzinnige en zedige berisping of verbetering is de baermoeder van de taelbou’ (Kluit
1760b: 386).
8.3. Taal en taalvergelijking
Twee publicaties heeft Kluit in het licht gegeven over taalvergelijking. Dat onderwerp benadert hij op twee manieren, die respectievelijk te karakteriseren zijn als
extern en historisch-vergelijkend. Door externe taalvergelijking, vergelijking van het
Nederlands met een andere taal, kunnen de voortreffelijke kwaliteiten van het Nederlands voor het voetlicht worden gebracht. Door de historisch-vergelijkende benadering, het vergelijken van taal in het heden met taal uit het verleden van het Nederlands en verwante talen, kunnen herkomst, oorspronkelijke betekenis en eventueel het geslacht van woorden aan het licht worden gebracht.
De eerste publicatie is de Vergelijking van onze Nederd. tael met die der Hoogduitschen,
gepubliceerd in de Maendelijksche Bydragen van maart 1761. Hierin gaat het om externe taalvergelijking. De fraaie eigenschappen van het Nederlands tonen aan dat deze
taal een heleboel andere talen ver overtreft en maken duidelijk dat de moedertaal
het meer dan waard is om gecultiveerd en verrijkt te worden. Al vanaf de zestiende
eeuw verschijnen dit soort lofzangen op het Nederlands. Ze zijn meestal bedoeld
als rechtvaardiging van de taalkundige activiteiten of als aansporing om een bijdrage
te leveren aan de opbouw en zuivering van de moedertaal.
Deze bijdrage van Kluit is uiteindelijk een pleidooi voor taalopbouw, wat zoveel
behelst als het opstellen van taalgebruiksregels. Als Kluit zijn gedachten laat gaan
‘over de een en andere hoedanigheit, die onze taal boven anderen alleen eigen is’
(1761a: 49), wil hij namelijk vooral de deugden (en gebreken: daar moet dan aan
beschaafd worden, zoals aan de gebrekkige spellingregels) van het Nederlands voor
het voetlicht brengen. Hij suggereert objectiviteit door de Duitse geleerde Henricus
Christianus Henninius (1658-1703) aan het woord te laten. Deze had aan het einde
van de zeventiende eeuw, ‘wanneer onze taal noch veel ruwer dan tegenwoordig
zich bevondt’ (1761a: 50), een aantal aspecten van het Nederlands en het Duits aan
de orde gesteld en Kluit gebruikt de opmerkingen van Henninius omdat die ‘zeer
onpartijdig en naar waarheit opgemaakt’ zijn (1761a: 49) en laten zien hoe een buitenlander tegen het Nederlands aankijkt.240 Hij vat zijn Duitse bron beknopt samen
en geeft commentaar op de opvattingen van Henninius.
Henricus Christianua Henninius, 1684, Hellenismos orthoidos seu Graecam linguam non esse pronunciandam secundum accentus dissertatio paradoxa, p. 77-83. Utrecht: Rudolf van Zijll.
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Kritiek heeft Kluit op de mening van Henninius dat het Nederlands ontstaan is
uit het Duits. Wie dat nu nog denkt, weet weinig van de taalgeschiedenis. Het Nederlands is minstens even oud als het Duits, beide talen zijn zelfstandig ontstaan uit
een gemeenschappelijke voorouder en nemen gelijkwaardige posities in. Ook Henninius’ idee dat het Nederlands, net als het Duits, van oorsprong een groot aantal
eenlettergrepige woorden kende, kan Kluit niet goedkeuren. Juist het tegenovergestelde is het geval: monosyllaben kwamen in het Nederlands oorspronkelijk helemaal niet voor, maar door afkapping ter wille van de welluidendheid zijn ze in de
loop van de tijd in zwang geraakt. Eerder had Kluit deze aan Verwer ontleende opvatting verwoord in de vijfde druk van Van Hoogstratens geslachtslijst.241 De opmerking van Henninius dat de spelling van het Nederlands weinig consistent is,
moet Kluit tot zijn spijt onderschrijven. Voor degenen die ‘den waren eisch der
spelling’ kennen, is dat moeilijk te verteren, maar zij weten dat ze op stevige kritiek
mogen rekenen als ze ‘al te groote evenredigheit’ willen realiseren (1761a: 58). De
teneur van Kluits bijdrage is dat de Nederlander, vanuit het besef dat hij trots kan
zijn op zijn taal die meer dan gelijkwaardig is aan verwante talen, moet werken aan
het cultiveren, i.e. het reglementeren van het Nederlands. Het opstellen van taalgebruiksregels is het primaire doel van de taalstudie en in deze opvatting toont zich
weer het sociale belang dat Kluit de taal toedicht: hoe gecultiveerder, beschaafder,
de taal, hoe gecultiveerder, beschaafder, beter de samenleving (vgl. Condillac 1746:
184-194).
De tweede publicatie is Kluits Brief, over Theodoricus, Diederik, Diet, Eo en Ie, Leudi,
Feudum, Alodium,242 in 1775 gepubliceerd in de Proeve van Oudheid-, taal- en dichtkunde,
door het genootschap Dulces ante omnia musae, maar al geschreven in 1763. In dit onderzoek naar de verwantschap tussen de in de titel genoemde woorden gaat Kluit historisch-vergelijkend te werk. Hij maakt gebruik van ‘de dialecttafel van den nooit genoeg geprezenen L. ten Kate, die in dezen het ys gebroken heeft’ (Kluit 1763b: 63).
Ten Kate had in het tweede deel van zijn Aenleiding een ‘Eerste dialect-regel van de
vocalen’ en een ‘Tweede dialect-regel, van de consonanten’ opgenomen (Ten Kate
1723 II: 19) en Kluit gaat van die regels uit bij zijn vergelijking van woorden uit
bronnen als het Glossarium van Joh. Schilter (1632-1705),243 de zogenaamde Leidse
Williram244 en de Tatianusuitgave van Johan Philip Palthen (1672-1710).245 Deze
methode van taalvergelijking had Kluits aandacht al langer. Al in zijn editie van de
vijfde druk van Van Hoogstratens Lijst en in zijn aantekeningen bij ’s Heilants hemelvaert ligt onderzoek van verwante talen ten grondslag aan zijn woordafleidingen.
Kluit bestudeerde de oudste bronnen nauwgezet. Ook voor historische interpretatie achtte hij een wetenschappelijk verantwoorde filologische methode onmisbaar
(vgl. 7.). Om de oorspronkelijke betekenis van woorden te achterhalen wilde hij
Kluit 1759: 511; cf. 4.4.1; 8.4.4.
Later omgewerkt tot Excursus II in zijn Historia Critica. Cf. Boutelje 1920: 7.
243 Joh. Schilter, 1728, Thesaurus antiquitatum Teutonicarum. Ulm: Daniel Bartholomaei. Vgl. noot 343.
244 Franciscus Junius, 1655, Observationes in Willerami abbatis Francicamparaphrasin cantici canticorum. ’sGravenhage: Adriiaen Vlacq.
245 Johan Philip Palthen, 1706, Tatiani Alexandrini Harmoniae Evangelicae antiquissima versio Theotisca. Greifswald: Johann Wolfgang Fickweiler.
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uitsluitend empirisch gefundeerde regels aanwenden; giswerk was uit den boze. In
de Leidse universiteitsbibliotheek bevindt zich een handschrift, waarin Kluit op 97
bladzijden een uitgebreid aantal woorden heeft verzameld, met het Glossarium van
Schilter als legger. Mogelijk was hij van plan hieruit ooit een woordenlijst van het
Oudnederlands samen te stellen, want hij deelt mee dat hij de woorden zo wil noteren dat ze gemakkelijk in reepjes kunnen worden geknipt.246 Dat Kluit taalvergelijking zag als een nuttig middel om door te dringen tot de oorsprong van het Nederlands, blijkt ook uit een brief die hij op 17 juli 1766 aan de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde schreef. Daarin vraagt Kluit de leden:
In hoe verre men uit de overgeblevene bescheiden der Moesogothische of ook wel
Angelsaxische Taal, ter opheldering der Oudheid van de Nederduytsche Sprake, met
eenige Taelkundige zekerheid kan aantonen, dat de oorspronglijke grond en als ’t
ware de eerste inslag onzer Tale door alle de deelen der rede (partes orationis) in de
bovengemelde te vinden zij?247

Opmerkelijk is dat in de Taalkundige Vragen die de Maatschappij in 1775 aan haar leden voorlegde om de onderwerpen te verzamelen die in een grammatica van het
Nederlands aan de orde zouden moeten komen, nauwelijks nog plaats was ingeruimd voor de taalvergelijking zoals Kluit die voorstond. Kluit heeft zelf overigens
niet geprobeerd een antwoord te geven op de vragen die hij gesteld had. Het vergelijken van talen diende voor hem ook een zeer pragmatisch doel: inzicht krijgen in
de aard van zijn bronnen ten behoeve van de historische interpretatie. Voor de methode baseerde hij zich daarbij op Ten Kate. Aan het opsporen van wetmatigheden,
zoals Ten Kate voor hem had gedaan en Grimm na hem, is hij niet toegekomen.
8.4. Adriaan Kluit en de spelling van het Nederlands
Vanaf de zestiende eeuw was spelling een onderwerp dat de taalkundige gemoederen met regelmaat bezighield. Tussen 1550 en 1700 beijverden diverse taalkundigen
zich in een dertigtal werken voor het invoeren van de door hen gebezigde of gewenste orthografie; ook vooraanstaande schrijvers als Hooft en Vondel mengden
zich in de spellingdiscussies. 248 Tot een algemene norm is het in de zestiende en
zeventiende eeuw niet gekomen, daarvoor streden er te veel voorstellen om de
UBL: LTK 88. De Catalogus van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde vermeldt ten onrechte
dat het gaat om ‘woorden uit Middeleeuwsche Nederlandsche en andere schrijvers, met Latijnsche
verklaring en aanmerkingen’ (Catalogus 1887: 4). Kluit zette boven zijn handschrift: Taalkundige excerpten
uit onderscheidene der oudste Nederduytsche schrijvers. Vgl. noot 342.
Het in reepjes knippen van de tekst zou in de praktijk overigens niet meevallen, want de woorden zijn
zo dicht opeen geschreven dat ertussen nauwelijks ruimte is overgebleven.
247 Geschreven notulen jaarvergadering 1770. UBL: AMNL 46: 249.
248 Cf. Van der Sijs 2004: 278. Onder orthografie versta ik in het vervolg ‘de leer van de correcte spelling’ (hoewel orthografie niet zonder meer gelijk gesteld mag worden met ‘spelling’ in de hedendaagse
zin. In de Twe-spraack bijvoorbeeld is orthografie niet alleen ‘het geheel van regels volgens welke de
klanken ener taal door geschreven tekens worden aangeduid’, maar ook ‘een beschrijving (…) van die
klanken (...) naast aanwijzingen die bedoeld zijn om een Nederlands tot stand te brengen dat beschaafd is van klank.’ (Dibbets 1985: 355; vgl. Schaars 1988: 80)).
246
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voorrang en ontbrak het de voorstellers aan voldoende autoriteit. De spellingdiscussies gingen in de achttiende eeuw dan ook onverminderd voort.
Met twee publicaties mengde ook Adriaan Kluit zich in de spellingstrijd van zijn
tijd. Kluit constateerde dat er ten aanzien van de spelling sprake was van verwarring
en onzekerheid en probeerde daaraan met duidelijke regels een einde te maken.
Voor een juist begrip van Kluits opvattingen is het nodig ze in hun context te plaatsen, dat wil zeggen tegen de achtergrond van de zeventiende- en achttiende-eeuwse
spellingdiscussies, de inzichten van grammatici voor hem en de opvattingen die
naar voren werden gebracht in contemporaine taalkundige geschriften.
In de volgende paragrafen worden daarom de opvattingen over spelling besproken van achtereenvolgens Arnold Moonen, Adriaen Verwer, Lambert ten Kate en
Balthazar Huydecoper. De belangrijkste geschilpunten omtrent de spelling uit de
zeventiende en de eerste jaren van de achttiende eeuw, voor zover ze relevant zijn
voor de interpretatie van Kluits inzichten, komen aan de orde bij de bespreking van
de opvattingen van Verwer. De bespreking van de inzichten van Moonen en Huydecoper beperken zich tot een globaal formuleren van hun uitgangspunten en het
noteren van hun concrete voorstellen. Van grammatici als Nylöe (1670-1714) en
Séwel, en ook van latere taalkundigen als Van Belle en De Haes, worden uitsluitend
de concrete spellingvoorschriften vergeleken met die van Kluit.
Voor het begrip van de opvattingen van Kluit volstaat deze werkwijze: Kluit liet
zich vooral leiden door Verwer, Ten Kate en Huydecoper; op de inzichten van
Nylöe, Moonen,Séwel, Van Belle of De Haes gaat hij niet of nauwelijks in. Voor
Moonen en Huydecoper geldt bovendien wat in de bespreking van Kluits opvattingen over het genus al is opgemerkt: er is voldoende moderne literatuur voorhanden.249 Voor moderne studies en een grondige bespreking van de ideeën over spelling van deze taalkundigen zij verwezen naar de studie van F.A.M. Schaars over
Moonen (1988) en R.J.G. de Bonth over Huydecoper (1998). De inzichten van
Verwer en Ten Kate, afgeleid uit hun opmerkingen over spelling, worden meer uitgebreid besproken. Daarna gaat de aandacht uit naar de opvattingen van Adriaan
Kluit.
8.4.1. De grammatici
8.4.1.1. Arnold Moonen
Arnold Moonen besteedde de eerste 44 pagina’s van zijn Nederduitsche Spraekkunst
aan orthografie. Hij probeerde daarin een aantal spellingkwesties te beslechten,
waarbij hij zich met wisselende prioriteit liet leiden door vier basisprincipes. Zijn
belangrijkste uitgangspunt was het ‘oirsprongkelykheitprincipe’ (Schaars 1988: 86).
Een tweede uitgangspunt was het fonetische principe en daarbij wijst Moonen op
het orthografische onderscheid tussen stemloze en stemhebbende consonanten: v,
z, b en d staan vrijwel nooit op het einde van een woord en verschijnen daar als f, s,
p en t. Moonen spelt dus lant en dief, en niet land/landt en diev (Moonen 1706: 32-37).
249
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Ook de vrees voor homoniemen (wegh/weg) is een belangrijk uitgangspunt. Het beginsel van gelijkvormigheid – te onderscheiden van het oirsprongkelykheitprincipe
(Schaars 1988: 91-94) – verwerpt Moonen voor de spelling van de consonanten en
door die opvatting ‘is voor lange tijd de macht van de gelijkvormigheid ingetoomd’
(Schaars 1988: 94).
Voor de spelling van de vocalen in open lettergrepen kiest Moonen voor het
‘principe van Vondel’ (Schaars 1988: 88-90): het oorspronkelijke woord, het grondwoord, moest in alle afgeleide vormen intact blijven. Moonen spelt dus een dubbel
teken in open lettergrepen als de woorden ‘afkoomen van andere, die eenen Langen
Klinker in den oirsprong hebben’ (Moonen 1706: 29): draek, draeken, adem, ademen.
Het onderscheid tussen de scherplange en zachtlange e en o (vgl. 8.4.1.2.2.) wilde
Moonen in de spelling uitgedrukt zien, wat geen probleem zal zijn ‘zoo men scherp
luisterde naer de oprechte uitspraek’ (1706: 29-30). De lange i-klank wordt weergegeven door ie; de combinatie ij wijst Moonen af (1706: 20). Het letterteken y
representeert een klank ‘tusschen de I en EI; als gehoort wordt in Ydel, ys, yver
(1706: 20). De lange a geeft Moonen weer als ae, omdat aa, en hier parafraseert
Moonen Samuel Ampzing (1590-1632), ‘den mont te wyt opspert, en om haere
volheit te zwaer en onaengenaem klinkt’ (1706: 22).
8.4.1.2. Adriaen Verwer
Verwer lijkt spelling nauwelijks van belang te vinden. Op verschillende plaatsen in
zijn werk benadrukt hij dat hij spelling maar een weinig interessant onderwerp acht.
‘Letterspelling is wel geenssins een stoffe naer myn lyf’ verzucht hij in het Naschrift
bij zijn brief aan David van Hoogstraten van 18 juni 1708 (Verwer 1708a) en enkele
maanden later, in zijn brief over de schrijfwijze van vocalen, merkt hij opnieuw op
dat hij spelling eigenlijk niet de moeite van het bespreken waard vindt. In het eerste
hoofdstuk van de Idea, De orthographia, behandelt hij het onderwerp slechts summier.
Het is belangrijk dat iedereen in de Republiek leert lezen en schrijven en daarom is
het zaak de spelling simpel te houden, ‘mydende alle overtolligheid, en pedanterie’
(1707b: 3).250 Volg het gebruik van Vondel, Antonides of De Groot, zo luidt eenvoudig het advies, hun schrijfwijze is meestal goed. 251 Het liefst had hij het daarbij
gelaten, maar omdat er ‘lieden zyn die niet anders te doen hebben, welke hierin zo
veel belang stellen of er Neerlands welzyn aanhing’ (1707b: 4), voegt hij er in het
hoofdstuk over het rijmverlof, De mataplasmo, nog een paar opmerkingen aan toe. 252
Toch heeft Verwer meer aandacht aan spelling besteed dan deze geringschattende opmerkingen over het onderwerp suggereren. Door David van Hoogstraten
heeft hij zich laten overhalen zich uit te laten over de vocaalspelling en daarmee
mengde hij zich in een spellingdiscussie die in de eerste jaren van de achttiende
eeuw werd gevoerd in De Boekzael. Een afgeronde spellingleer heeft hij niet gepre‘omni superfluitate ac scholastica affectatione vacuam’ (1707a: 3).
Everhart van Driel, de bezorger van de tweede editie van de Idea (1783) merkt op dat in 1783
vrijwel niemand Vondel of Antonides nog volgt, maar dat vrijwel iedereen instemt met de manier van
spellen die Adriaan Kluit aanprijst (vgl. Van de Bilt 2000: 119).
252 ‘at cum otiosa sint ingenia, rem istam facientia tanti, quasi inde penderet falus Bataviae’ (1707a: 4).
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senteerd. Hij heeft weliswaar geprobeerd een systematiek te formuleren die aan de
spelling van de vocalen ten grondslag ligt, maar daarbij liet hij zich vooral leiden
door zijn anti-Amsterdamse stokpaardjes. Zijn opvattingen over spelling zijn daardoor weinig consistent.
In de volgende paragrafen worden Verwers opvattingen over spelling besproken. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan zijn alfabet, zijn algemene uitgangspunten met betrekking tot de spelling en de concrete uitwerking daarvan in
zijn opvattingen over de schrijfwijze van respectievelijk vocalen en consonanten.
8.4.1.2.1. Verwers alfabet
In de Idea begint Verwer zijn hoofdstuk over de spelling met een bespreking van de
letters die in het Nederlands gebruikt worden. De 26 letters die hij onderscheidt – 7
klinkers en 19 medeklinkers – zet hij in drie kolommen naast elkaar, met daarboven
respectievelijk Majusc., Minusc. en Potestas.

Begin van het eerste hoofdstuk van de Idea, in Kluits vertaling: ‘Over de spelling’ (privécollectie)
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‘De figuur van onze letteren vindt men dusdanig in de gedrukte boeken. Hun
kragt en naam leert men door de mond van die spreekt’, zo licht hij toe (1707b: 23).253 Verwers onderscheid van figura, kragt en naam steunt op de Prisciaanse driedeling binnen het begrip letter die gewoonlijk wordt aangetroffen in klassieke grammatica’s en in de oudste Nederlandse grammaticale geschriften (Ruijsendaal 1991: 366).
In de Griekse en Romeinse spraakkunsten onderscheidden grammatici aan het begrip littera gewoonlijk een drietal aspecten, te weten nomen, figura en potestas (alfabetische benaming, teken en klank), en deze indeling die via Priscianus teruggaat op de
Stoa, is ook in de grammatica’s van de volkstalen terug te vinden, meestal impliciet
(cf. Dibbets 1985: 364). Aan het begin van de achttiende eeuw is de driedeling nog
steeds aantoonbaar aanwezig, zij het minder duidelijk dan in de zestiende en zeventiende eeuw (cf. De Bonth 1998: 123). Verwer beperkt zich tot een uiterst summiere
bespreking van figura; een omschrijving geeft hij niet. Hij volstaat met het tonen van
de hoofdletters en kleine letters van een gotisch schrift, met de toevoeging dat de
letters te vinden zijn ‘in de gedrukte boeken’ (1707b: 2-3).254 De ‘kragt’ (potestas)en de
‘naam’ (nomen) van de letters worden evenmin besproken: ze moeten opgemaakt
worden uit de mond van de taalgebruiker. De ‘letters of teekens hebben geen inwendig vermogen om dit of dat uit te drukken’ (1707b: 3) en krijgen hun klankwaarde uitsluitend door het gebruik.255 Omdat er meer klanken zijn dan letters, moet een
letter soms voor het weergeven van verschillende klanken worden gebruikt.
In de kolom Potestas neemt Verwer alleen het romeinse equivalent op van de
gotische letters in de eerste twee kolommen, met een enkele toevoeging als ‘vocaal’
achter i en ‘consonant’ achter j of ‘epsilon’ achter e en ‘èta’ achter ee. Verwer geeft
hier een wel zeer beperkte invulling aan het begrip orthographia. In de zestiende- en
zeventiende-eeuwse grammaticale traditie werd onder orthographia meer verstaan dan
uitsluitend het geven van regels voor de schrijfwijze van woorden (vgl. noot 247).
De grammatica werd gezien als ars bene loquendi atque scribendi en daarom werden ook
beschrijvingen gegeven van de verschillende klanken en aanwijzingen voor de beschaafde uitspraak ervan (cf. Dibbets 1985: 355). Maar het heeft volgens Verwer
geen zin in een grammatica aandacht te besteden aan de uitspraak van letters en
woorden: de juiste uitspraak is alleen op te maken uit het juiste gebruik. De taalgebruiker zal zich de klanken eigen moeten maken door te luisteren naar het beschaafde taalgebruik in Den Haag, Rotterdam, Leiden en Amsterdam, steden waar
de beste uitspraak van het Nederlands te horen is. Van orthopeia, de leer van de zuivere uitspraak, moet de grammaticus uitsluitend gebruikmaken als een keuze gemaakt moet worden uit varianten – de (Amsterdamse) aa en de ae bijvoorbeeld – of
als de uitspraak van bepaalde klanken in het geding is – zoals bij de uitspraak van de
scherplange ee en oo.
‘Figura nostrarum literarum ita excipitur e libris typis excusis; potestas ac nomen e vivo pronunciantis ore’ (1707a: 2-3).
254 Welke boeken hij op het oog heeft, vermeldt Verwer niet. Klassieke grammatica’s en bijbels worden nogal eens in gotische letters gedrukt, maar de meeste boeken in het Nederlands staan vanaf het
midden van de zeventiende eeuw in romein. Van Verwers eigen publicaties staat de Inleiding tot de
Christelyke Gods-geleertheid in gotisch schrift, op de voorreden na.
255 ‘Nam signis sive literis vis haud inest intrinseca hoc vel illud potius exprimendi’ (1707a: 3).
253
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Het aantal letters: 26, 27, 28
Het alfabet van Verwer telt dus 26 letters, maar dat zouden er ook best 27 kunnen
zijn als we de ‘pythagorische Y’ aanvaarden, ‘zo die eenvoudig voor de dubbele i zal
komen’ (1707b: 2).256 De z hebben we niet nodig, schrijft Verwer stellig, en deze
letter neemt hij dan ook niet op in zijn alfabet. In het hoofdstuk over het rijmverlof,
waarin hij de spelling op een aantal punten toelicht (cf. 8.4.1.2.), is hij ten aanzien
van diezelfde z echter een stuk minder zeker: het is nu, om verwarring te voorkomen, juist aan te bevelen de letter wel op te nemen om de zachte sisklank te onderscheiden van de harde en elke sisklank een eigen letter te geven, ‘videlicet z leni; s
aspero’, ‘Te weten z aan den zachten; s aan den harden’ (1707a/b: 62).257 Zo komt
hij op een totaal van 28 letters, hetzelfde alfabet als Moonen plus de scherplange ee
en oo, die Moonen niet had opgenomen; deze klanken komen in het vervolg nog
aan de orde.
Negentien medeklinkers onderscheidt Verwer, twintig als we de later toch toegevoegde z meerekenen, en zeven klinkers, ‘hebbende allen eenen klank [die alle
monoftongen zijn]’ (1707b: 3), acht als we y meetellen.258 Maar in het hoofdstuk De
metaplasmo spreekt Verwer plots over vijf klinkers – a, e, i, o en u – corresponderend
met ‘vyfderlei [door] de natuur bepaalde openinge van de lippen’ (1707b: 61). 259
Alle klinkers kunnen aangehouden worden, behalve de a. Verlenging van deze klank
is voor de taalgebruiker lastig te realiseren en liever produceert hij de tweeklank ae.
De scherplange en zachtlange e’s en o’s bespreekt Verwer apart van de vijf klinkers en ook apart van de twee- en drieklanken. Het is hem een doorn in het oog dat
het onderscheid tussen de harde en zachte klanken in Amsterdam schromelijk
wordt verwaarloosd, net als dat tussen de lange i en ei. In Zuid-Holland worden
deze klanken gelukkig nog wel op de juiste manier uitgesproken. Om deze klanken
op de juiste manier te kunnen onderscheiden, geeft Verwer enkele regels.
8.4.1.2.2. De spelling van de vocalen
Een jaar na het verschijnen van de Idea wijdt Verwer, daartoe uitgenodigd door David van Hoogstraten, een uitvoerige brief aan de spelling van de vocalen en met zijn
brief mengt hij zich in een spellingdiscussie die in de jaren 1702-1708 in De Boekzaal
gevoerd werd. Van deze discussie wordt eerst een kort chronologisch overzicht gegeven. Vervolgens wordt een aantal twistpunten ten aanzien van de spelling uitgewerkt en ten slotte worden Verwers standpunten besproken.

256

‘Y, litera Pythagorae, si simpliciter duplum i vocale repraesentabit, posset admitti pro 27a’ (1707a :

2).
Het onderscheid ‘hard - zacht’ lijkt overeen te komen met wat tegenwoordig ‘stemloos’ en ‘stemhebbend’ genoemd wordt. Vrijwel alle grammatici zijn het erover eens dat s en z verschillende klanken
representeren. De spelling van woorden met deze letters is weinig vast, waarschijnlijk omdat s- en zklanken niet overal op dezelfde manier gerealiseerd worden. Over de uitspraak van de z als ts – bijvoorbeeld genoemd in de Twe-spraack (1584), door De Hubert (1624), Ampzing (1628), Leupenius
(1653) en Winschooten (1683) – spreekt Verwer niet.
258 ‘suntque omnes monophthongae’ (1707a: 3).
259 ‘quadam labiorum apertura, ac ab ipsa quasi natura definita’ (1707a: 61).
257
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Een spellingdiscussie in D e B oek zaal (1702-1708)
Na het overlijden van Pieter Rabus op 13 januari 1702 wist diens zoon Willem
(1685-1708) nog drie afleveringen van De Boekzael van Europe te vullen met artikelen
die zijn vader had achtergelaten, maar toen deze kopij gebruikt was, gaf hij de leiding van het periodiek over aan Willem Séwel. In de Tweemaandelijke Uittreksels van
alle eerst uytkomende Boeken zoals het tijdschrift tot 1705 heette, bespreekt Séwel onder andere een aantal taalkundige werken, waarbij herhaaldelijk de spelling ter sprake komt. In 1702 recenseert hij Van Hoogstratens Aenmerkingen. In 1703 laat hij
zich lovend uit over de anoniem verschenen Aanleiding tot de Nederduitsche taal. Om
goedt en zuiver Nederduitsch te spreken of te schrijven van de predikant Jacobus Nylöe, een
soort ‘schrijfwijzer’ waarin allerlei stilistische opmerkingen en aantekeningen over
spelling, woordsoorten en woordgebruik te vinden zijn (De Bonth & Dibbets 1995:
19). Behalve lof heeft Séwel ook kritiek, en die betreft vooral de spelling. Een belangrijk discussiepunt was de schrijfwijze van de lange klinker in open lettergrepen.
Nylöe wilde de lange vocaal in open syllaben met een enkel teken weergeven, Séwel
was voorstander van gelijkvormigheid en vond dat in open lettergrepen een dubbele klinker moest worden gespeld wanneer die in hetzelfde woord ook werd geschreven in gesloten lettergrepen, een standpunt dat al eerder was ingenomen door Vondel: zaak/zaaken, poot/pooten (vgl. Dibbets 1995b: 156). Om zijn inzichten omtrent
de spelling uiteen te zetten laat Séwel na de bespreking van het werk van Nylöe zijn
Korte Verhandeling wegens de Nederduytsche Spelling afdrukken, een bespreking van de
spelling die hij in 1691 bij zijn Groot woordenboek had gevoegd (Brinkman 1961: 11).
In 1704 gaat Séwel opnieuw in op de spelling en verdedigt, onder meer, nogmaals
zijn standpunt over de schrijfwijze van vocalen in open lettergrepen.
In de aflevering van maart en april 1706 bespreekt de nieuwe redacteur Johan
van Gaveren (ca. 1671-na 1708) de Nederduitsche Spraekkunst van Arnold Moonen en
daarbij komt ook de spelling aan bod. Dat is opnieuw het geval in 1707, als Van
Gaveren in de aflevering van juli en augustus achtereenvolgens aandacht besteedt
aan de tweede druk van de Aanleiding van Nylöe en de Idea van Verwer. In de uitgave van november en december van hetzelfde jaar komt de spelling ter sprake bij de
bespreking van het Woordenboek der Nederduytsche en Fransche taalen van François Halma en Séwels A Large dictionary English and Dutch/ Groot woordenboek der Engelsche en
Nederduitsche taalen, de tweede en uitgebreide herdruk van het woordenboek van
1691. In De Boekzaal van maart en april 1708 verschijnt een bespreking van De Spelling van A. Moonen in eenen brief verdedigt van de hand van P.H.P. (= Pieter Poeraet).
Séwel zou op deze brief reageren met zijn Aanmerkingen op het boekje, genaamd De spelling van A. Moonen in eenen brief verdeedigd (1708), niet besproken in De Boekzaal maar
daarin wel vermeld onder de Titels van Boeken (1708: 556). In de aflevering van mei
en juni 1708 komt Séwels Nederduytsche spraakkonst aan de orde, waarbij opnieuw de
spelling de revue passeert. In dezelfde aflevering staat ook de eerste brief van Verwer aan David van Hoogstraten. In het Naschrift bij deze brief oefent Verwer scherpe kritiek uit op Séwels spraakkunst en ook op diens spelling. Op Verwers opmerkingen reageert Séwel in de aflevering van juli en augustus met zijn Brief van W. Séwel
aan zekeren Vrind, behelzende over het Naaschrift eens Briefs van Anonymus Batavus. In de
(voorlopig) laatste editie van De Boekzaal ten slotte, de uitgave van september en
oktober 1708, sluit dan Verwers Brief (…) over de echte Nederduitsche Vocaelspellinge de
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rij. In deze brief gaat Verwer zoals gezegd in op de vocaalspelling. In het Naschrift
verklaart hij Séwel met een bits commentaar onbevoegd om over de spelling te
oordelen.
De twistpunten
De discussie in De Boekzaal draaide wat de spelling van de vocalen betreft om twee
twistpunten, die al in de zeventiende eeuw tot soms verhitte discussies leidden: de
schrijfwijze van de lange vocaal in open syllaben en de weergave van de lange aklank met ae of aa. Andere onderwerpen die de taalkundige gemoederen in beroering brachten, waren het onderscheid tussen de zachtlange en scherplange e’s en o’s
en de diftongering van de lange i-klank, met als gevolg het samenvallen van ij en ei.
Deze vier geschilpunten komen hieronder aan de orde.
De lange vocaal in open syllabe
Aan het eind van de zeventiende eeuw was de schrijfwijze van de lange klinker in
open lettergrepen een discussiepunt waarover het laatste woord nog niet geschreven was (cf. Dibbets 1995b: 156 e.v.). Al heel lang bestond er over deze kwestie
verschil van mening. In de Twe-spraack wordt aan de schrijfwijze van lange vocalen
slechts summier aandacht besteed (cf. Dibbets 1985: 376); uit de spelling die in dit
werk wordt gebruikt, kan worden afgeleid dat de klinkers in open syllaben met een
enkel teken moeten worden weergegeven. Christiaen van Heule spelt in De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst (1625) twee klinkertekens in open lettergrepen,
maar komt daar in De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe (1633) op terug.
De predikant Samuel Ampzing formuleerde in zijn Nederlandsch taelbericht, inleiding
bij de derde druk van Beschrijvinge ende lof der stad Haerlem (1628) een ‘gecomplicerde
regeling’ (Dibbets 1995b: 180); in het algemeen schreef hij een enkel teken, behalve
wanneer gelijkvormigheid een dubbel teken verlangde: muuren wegens muur en
boomen wegens boom (cf. Zwaan 1939: 32). Petrus Leupenius (1607-1670) en Vondel
kozen voor soortgelijke benaderingen, wat niet belette dat ze elkaars opvattingen
vinnig bestreden (Caron 1958: XXVI). Leupenius wilde het dubbele teken als een
lange klinker wordt gehoord – uuren, daeden, vaader, vreede – , het enkele teken uitsluitend als gelijkvormigheid dat verlangde – dagen wegens dag. Vondel koos juist voor
het enkele teken, tenzij gelijkvormigheid anders eiste – uuren, daeden, vader, vrede (cf.
Dibbets 1991a: 26; 1993: 148; Beij-Stutmuller 2002: 5).
Verdubbeling van het teken in open lettergrepen had ook de voorkeur van
Hooft, Joachim Oudaen, de mannen rond Nil Volentibus Arduum, Wigardus à
Winschooten (1683; 1639-1685?) en Johannes Duijkerius (1696; 1661/2-1702;
Maréchal 1991: 12). De invloedrijke predikant Joannes Vollenhove koos daarentegen voor een consequente enkelvoudige notering (cf. Dibbets 1991a: 27).
De discussie over de spelling van de lange vocaal in open lettergrepen was zoals
gezegd na de eeuwwisseling allerminst gestreden, zoals onder meer de discussie in
De Boekzaal laat zien. De predikant Jacobus Nylöe schaart zich achter het standpunt
van Vollenhove: ‘ik zie geen reden ter werelt die die spelling met twe vocalen kan
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verdedigen’ (Nylöe 1703: 14).260 Francius en Moonen volgen Vondel en ook Séwel
en Poeraet kiezen voor verdubbeling als de gelijkvormigheid dat eist.
Verwer kiest zeer beslist voor het enkele klinkerteken. Volgens hem wordt de
lange vocaal in open lettergrepen al van oudsher met het enkele teken weergegeven
(1708b: 368 e.v).261 Degenen die een dubbel teken voorstellen, baseren zich op de
vooronderstelling dat het enkele teken de korte klank weergeeft, en dat is in Verwers ogen een misvatting. Bovendien zou de lange klinker dan misschien wel door
drie, vier of zelfs wel vijf tekens moeten worden gerepresenteerd, omdat de verhouding tussen lange en korte vocalen zeker niet wordt uitgedrukt door een verdubbeling van het teken. De notatie met het enkele teken is van oudsher in gebruik
en is gelegitimeerd door de overheid. Als er geen gegronde reden voor is, is het onzin een door de overheid aanvaard gebruik te willen veranderen.
De spelling van de lange a-klank: aa of ae ?
Ook de schrijfwijze van de lange a-klank was gedurende de gehele zeventiende
eeuw een flink punt van onenigheid. Bij de spelling met aa of ae was namelijk niet
alleen het schriftbeeld in het geding, maar ging het ook om meningsverschillen over
de beschaafd geachte uitspraak. Moonen vatte het meningsverschil samen:
Die het verdubbelen der Aa eerst ingevoerd hebben, wraekende het spellen met Ae
in aen, baer, haer, schaep &c. geeven voor, dat de Ae als het blaeten of het bae van een
schaep wordt uitgesprooken, als of die met eene Grieksche of eta waere geschreeven, en de woorden, met Ae gespelt, eigentlyk luiden zouden, als de platte Amsterdamsche tael, gelyk zy daer wel eer werd gesprooken, noch te deezen tyde by het
graeu gebruikt; dat in de zelve woorden veel meer het geluit van de E, dan van de A
zoude worden gehoort, of een gemengde klank, vallende tusschen de A en de E.
Dit heeft Spiegel, Koornhert, en andere Taelbouwers uit de Kamer in Liefde
bloeiende in hunnen tyt bewoogen, om het spellen met Ae in zulke woorden te verwerpen, en die voortaen met Aa te schryven; het geen ook sedert by den Drossaert
Hooft en anderen is gevolgt. Maer de vermaarde Poëet J. van den Vondel oordeelde,
dat in dit slagh van woorden niet alleen de klank van de A, maar in het flaeuwen der
uitspraeke ook van de E wierd gehoort; en schreef ze derhalve met Ae, gelyk volgt,
daer, maer, tael &c. (Moonen 1706: 21).

Tegen het einde van de zestiende eeuw werd in veel geschriften de traditionele aespelling vervangen door de schrijfwijze met aa. Van beslissende invloed voor de
verspreiding van deze spelwijze was het gezag van de Twe-spraack (cf. Hellinga 1940:
553). In deze spraakkunst wordt de voorkeur uitgesproken voor de aa-spelling, gebaseerd op de ‘wydachtigh ghapende’ uitspraak in de voorname, beschaafde milieus
(Dibbets 1985: 380).262 De palatale uitspraak die door de ae-notatie zou worden
weergegeven, werd afgewezen. De meningsverschillen over de ‘heldere’, HollandsAmsterdamse uitspraak en de meer palatale uitspraak waren groot. Van Heule
(1625) koos voor ae, net als Ampzing, de Statenvertalers, Vondel, Cats en Huygens
Vgl. Dibbets 1991a: 27. In de derde druk van 1723 is de formulering minder beslist: ‘Ik zie noch
geene genoegzame redenen die deze spelling kunnen verdedigen’ (Nylöe 1723: 44).
261 Vgl. Caron 1972: 179 e.v.
262 Vgl. Hellinga 1938: 314.
260
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(vgl. Weijnen 1968: 13); aa had de voorkeur van Anthonis de Hubert, Hooft, Leupenius, Winschooten, Duijkerius en Nil Volentibus Arduum.
In de achttiende eeuw gaan de discussies over aa of ae weliswaar gewoon door,
maar dat de strijd aan het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende
eeuw beslist lijkt te zijn in het voordeel van de de aa-spelling (vgl. Hellinga 1938:
322 e.v.), valt op te maken uit uitlatingen van bijvoorbeeld Andries Pels (1677;
Schenkeveld-van der Dussen 1973: 37, 53), Nylöe (1703: 10) en Moonen, die in
1706 constateert dat de meeste schrijvers de voorkeur geven aan de aa-notatie, maar
zelf kiest voor ae (1706: 19). Poeraet verdedigt Moonens spelling ook in dit opzicht.
Een paar jaar eerder koos Nylöe voor de aa-spelling, een paar jaar later doet Séwel,
die de spelling met ae als ouderwets beschouwt, hetzelfde.263
Aan het eind van de zeventiende eeuw wordt de palatale uitspraak van de lange
a-klank zoals die door de ae-spelling zou worden gerepresenteerd, verworpen door
de meeste taalkundigen. Winschooten bijvoorbeeld spreekt in dit verband over ‘plat
Amsterdams’ (1683: 3) en Duijkerius noemt de ae-klank ‘de kwaade Uytspraak der
Noord Hollanderen’ (1696: 5).264 Voor Verwer is de palatale ae-realisatie juist de
algemeen aanvaarde, beschaafde uitspraak en in zijn ogen is het de typisch Amsterdamse aa-uitspraak, uitgedrukt door de aa-notatie, die bestreden moet worden.
Voor de a is de grootste opening van de mond vereist, en omdat onze voorouders
‘in ’t algemeen van geen gaapen’ hielden (1708b: 361), realiseerden zij de tweeklank
ae, behalve dan het (Amsterdamse) gemeen in ‘’t verlengend en gaapend (sic)
Noort-Hollandt’ (1708b: 362).265 Verwers keuze voor ae wordt gemotiveerd door de
taalgeschiedenis. De ae-spelling is door onze voorouders geaccepteerd, omdat die de
na te streven overkoepelende bovenprovinciale uitspraak het best weergaf. De
Noord-Hollandse, Amsterdamse aa-uitspraak is niet de algemeen aanvaarde uitspraak en de corresponderende aa-spelling moet daarom worden verworpen.266
Scherp- en zachtlange klinkers
Hiervoor is aan de orde gekomen dat de scherplange ee en oo apart zijn opgenomen
in Verwers alfabet, analoog aan de Griekse èta en omega. Verwer meldt dat het ver1712: 38; vgl. Séwel 1691: ***2v.
Vgl. Hellinga 1938: 324; Beij-Stutmuller 2002: 5.
265 Vgl. Verwer 1707 a/b: 62.
266 Verwer is van mening dat de aa-spelling in strijd is met de juiste uitspraak. Waarschijnlijk heeft hij
zich niet gerealiseerd dat deze opvatting op gespannen voet staat met zijn bewering dat de waarde van
de lettertekens uitsluitend bepaald wordt door het gebruik.
Voor Verwer duidt ae een bijna tweelettergrepige klank aan. De mededeling dat hij de ae inderdaad
als tweeklank gehoord heeft, moet met enige scepsis benaderd worden. In het Naschrift bij de eerste
brief aan Van Hoogstraten laat hij zich namelijk ontvallen dat ae beschouwd moet worden als een
‘middelklank tusschen die wyde gaaping in Noorthollant, ende die korte afbyting in Zuithollant’
(1708a: 548). Wellicht heeft hij zich in zijn opvatting laten leiden door het schriftbeeld en meende hij,
niet ongewoon, over een tweeklank te moeten spreken omdat er twee lettertekens stonden. De Twespraack noemt ae om deze reden eveneeens een tweeklank, hoewel de Amsterdamse grammatici toch
een duidelijk begrip hadden ‘van het enkelvoudige van den klank, een tussenklinker, die het midden
houdt tussen a en e’ (Caron 1972: 16), een ‘gheluyd vallende tusschen de ,a, ende ,e,’ (Dibbets 1985:
396-397). Ook Moonen spreekt over ae als ‘een gemengde klank, vallende tusschen de A en de E’
(Moonen 1706: 21).
263
264
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schil tussen scherplange en zachtlange e’s en o’s in Amsterdam verloren is gegaan,
maar in Zuid-Holland nog wel wordt gehoord en een betekenisonderscheidende
functie heeft. De scherplange klinkers onderscheiden zich van de andere vijf klinkers, omdat ze noch ‘gebroken’ noch verlengd kunnen worden. De vanouds lange
ee en oo waren voor Verwer klanken die in het algemene Nederlands gehoord werden en duidelijk onderscheiden moesten worden van de gerekte e- en o-klanken. Uit
historisch taalonderzoek kon bovendien worden afgeleid dat de scherplange klanken oorspronkelijk Nederlandse klanken zijn, overgeleverd door de Goten. Amsterdammers maken het onderscheid ten onrechte niet meer, maar dat is geen reden
het in de algemene taal dan ook maar achterwege te laten. Voor Verwer is het foneemverschil zelfs zo belangrijk dat hij de scherplange klanken met een eigen letterteken opneemt in zijn alfabet.
Verwers observatie dat in Noord-Holland, en in het bijzonder in Amsterdam,
geen verschil meer te horen is tussen de zachte en scherpe klanken, wordt ondersteund door de waarnemingen van taalkundigen als Séwel en Ten Kate. In een verschillend tempo gaan op verschillende plaatsen de scherplange en zachtlange e’s en
o’s samenvallen. De verschillen in de manier waarop de klanken gerealiseerd werden, waren op een gegeven moment te klein om nog voldoende betekenisonderscheidend te zijn, waarna ze niet meer als aparte fonemen werden ervaren. Het gevolg was dat in het taalgebruik slechts één van de klanken werd behouden. In de
Hollandse dialecten moet het verschil tussen de scherpe, gerekte e en de zachte,
vanouds lange e al snel verdwenen zijn. Verwer karakteriseert het verlorengaan van
het onderscheid als een ontwikkeling die vooral plaatsvindt vanuit de laagste sociale
klassen.267 In het Naschrift bij zijn eerste brief aan Van Hoogstraten verwijt Verwer
de Amsterdammer Séwel dat deze maar twee e-klanken kent, terwijl er drie zijn. In
het woord eedtzweren zijn ze alle drie te vinden: in de eerste lettergreep de zachtlange, met èta overeenkomende e, uitgesproken als ai in het Franse mais, in de tweede
de lange e en in de derde de korte e (1708a: 546). Verwer maakt strikt onderscheid
tussen de eerste twee e’s, de uit gemeengermaanse vocaalcombinatie ai ontstane
scherplange ee, die altijd, ook in open lettergrepen als ee gespeld wordt, en de zachtlange e ontstaan uit gerekte korte i of e, die verkort kan worden en in open syllaben
met enkel teken wordt geschreven. Tussen zachtlange e en korte e bestaat uitsluitend kwantitatief verschil.268
In hetzelfde Naschrift weidt Verwer uit over de verschillende o’s. Net als de e’s gaan
de o’s op verschillende plaatsen in een verschillend tempo samenvallen. De Twespraack erkent nog het bestaan van twee lange en twee korte o’s, hoewel mogelijk
‘vooral om taaltherapeutische redenen’ (Hellinga 1938: 254), en dat doet ook P.C.
Hooft.269 Samuel Ampzing (1628) moet toegeven dat hij het verschil tussen de lange
Verwer merkt bijvoorbeeld op dat veel Amsterdammers ie realiseren waar een scherplange ee gehoord moet worden (1708b: 359; 365; 377). Deze ie-vormen zijn bekend uit de Hollandse kluchten uit
de zeventiende eeuw en representeren daarin juist de taal van de boeren. Het samenvallen van ie met
de scherplange ee is in sommige dialecten (Katwijks, Schevenings) nog terug te vinden (cf. Van Bree
1977: 144).
268 Aanwijzingen voor reductie van de zacht-korte e zijn er pas in de loop van de achttiende eeuw.
Vgl. Caron 1952: 142; Van der Sijs 2004: 164-167; noot 288. Zie ook De Bonth 1998: 130.
269 Vgl.Dibbets 1985: 385-390.
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o’s bij zichzelf en zijn Haarlemse omgeving niet kan waarnemen270 en tachtig jaar later
meldt de Amsterdammer Séwel dat hij weliswaar twee korte o’s kent, maar slechts een
lange, wat hem door de Rotterdammer Verwer wordt verweten.271 Hij onderscheidt
er vier: een zacht- en een scherpkorte, en een zacht- en een scherplange.272
Ook het samenvallen van de verschillende o’s karakteriseert Verwer als een
ontwikkeling die typerend is voor de lagere sociale klassen in Noord-Holland en
met name Amsterdam. In zijn eigen Maaslands maakte Verwer het onderscheid
tussen de verschillende klanken nog wel; met een beroep op de taalhistorie probeert
hij de voortschrijdende Amsterdamse invloed een halt toe te roepen en aannemelijk
te maken dat het onderscheid in de standaardtaal behouden moet blijven.
De spelling van ij, ei en y
Voor het verschil tussen de lange i-klank, gerepresenteerd door y of ij, en de diftong
ei geldt voor Verwer hetzelfde als voor het onderscheid tussen de verschillende e’s
en o’s: het wordt in Noord-Holland en vooral in Amsterdam schromelijk verwaarloosd, vooral in de laagste sociale klassen.273 In Rotterdam en Zuid-Holland worden
de klanken uitgesproken op de manier zoals dat in de standaardtaal behoort, en
Verwer roept de taalgebruikers in Amsterdam op zich te richten naar die algemene,
beschaafde uitspraak. En opnieuw onderbouwt hij zijn standpunt met historische
argumenten. Voor de goedwillende Amsterdamse taalgebruikers die het onderscheid tussen lange i en ei niet meer horen, geeft hij een aantal regels die hen kunnen helpen zich te verbeteren (1707a/b: 63).
Of de lange i nu met y, of met ij moet worden gespeld, is niet helemaal duidelijk.
In zijn brief over de vocaalspelling schrijft Verwer dat verlenging van de i kon worden aangegeven door toevoeging van i of e: ii of ie dus. Welk teken wordt gekozen,
maakt niets uit: het onderscheid is niet te horen (1708b: 362). De schrijfwijze ie
kreeg de overhand en in woorden waar dat niet het geval was, werd ii gaandeweg
geschreven als ij. Hoe nu de relatie is tussen ie, ij en y, blijft vaag. Tussen ie en ij bestaat in de ontwikkeling die Verwer schetst geen klankverschil, maar tegelijkertijd
suggereert hij dat dat er wel degelijk is: weerdye wordt anders uitgesproken dan weerdie-e (1708b: 362). Of Verwer inderdaad verschil hoorde tussen de met ij en de met
ie gespelde vocaal, valt niet met zekerheid te zeggen.274
Caron 1972; Vgl. Dibbets 1991b: 233.
Séwel realiseerde waarschijnlijk de zachtlange o, die in de loop van de zeventiende eeuw in Amsterdam de eenheids-o moet zijn geworden – anders dan in Haarlem waar de scherplange klank de
overhand kreeg (cf. Van den Berg 1957: 191; Van der Sijs 2004: 175).
272 Etymologisch zijn de klanken duidelijk onderscheiden. Zie voor de verschillende klankontwikkelingen Van Bree 1977: 134 e.v.; 145 e.v.
273 Over de diftongering van de lange i is al het nodige geschreven. Bruikbare overzichten bieden
Ruijsendaal 1997 en Van der Sijs 2004. Vgl. ook Kloeke 1927; Hellinga 1938: 191 e.v.; Van Bree 1977:
164 e.v.
274 De gemeengermaanse lange i vinden we in het Middelnederlands doorgaans terug als i of ij. Voor r
valt de vocaal samen met de uit andere klanken ontstane ie en blijft diftongering achterwege. In zijn
Proeve wijst Huydecoper erop dat er in het Middelnederlands een wezenlijk onderscheid was tussen de
ie en de verlengde i-klank, ij of y dus. Met een aantal voorbeelden maakt Huydecoper dat duidelijk:
lieden (‘menschen’) en liden (‘lyden’), zieden (‘kooken’) en ziden (‘zyden’). Vgl. Huydecoper 1730: 318; De
Bonth 1998: 141.
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In het Momaensicht (1683) en de Inleiding (1698) gebruikt hij de lettercombinatie ij en
ook in de voorbeelden in de Idea is dat het geval, hoewel y overheerst: hoogstatelyk,
by, heerschappye, koopvaardye (1707a: 32, 33, 69). Ook in zijn beide brieven aan David
van Hoogstraten (1708a, 1708b) wordt y het meest gebruikt en komt ij slechts een
enkele keer voor. In zijn brief aan Reland (1709) ten slotte schrijft Verwer weer vrijwel altijd ij.
Het klinkersysteem van Adriaen Verwer
Om zijn spellingvoorkeuren te rechtvaardigen, formuleert Verwer een systematiek
van klinkers die ten grondslag ligt aan zijn opvattingen over de schrijfwijze van de
vocalen. Dat systeem krijgt met uitlatingen die elkaar tegenspreken een inconsistent
karakter. Zoals gezegd onderscheidt Verwer in de Idea aanvankelijk zeven klinkers:
het traditionele vijftal a, e, i, o en u en de twee vocalen ‘ee en oo welke ’t Fransch aien au-geluit klinken’ (1708b: 358) – acht met de y erbij. Voor de beschrijving van de
eerste vijf gaat hij uit van articulatorische kenmerken: de klinkers worden onderscheiden op basis van de openingsgraad van de mond: we kennen ‘vyfderlei openinge’, reden waarom ‘de ouden (…) het getal der klinkers gezegd hebben vyf te
zyn’: voor de u is de kleinste opening vereist, voor de o, de i en de e een telkens iets
grotere, voor de a de grootste (1707b: 61).275 Voor de laatste twee klinkers beroept
Verwer zich op de vergelijking met bekend veronderstelde klanken in het Frans
(vgl. Caron 1947: 90, Dibbets 1985: 363).
Uitgangspunt is de korte klinker en dat verklaart Verwers aarzeling de y als aparte letter in het alfabet op te nemen. Als verlengde klinker hoort die daarin immers
eigenlijk niet thuis, zoals Pontus de Heuiter (1535-1602) al had aangevoerd, net zo
min als bijvoorbeeld de verlengde u of o (Dibbets 1968: 52, 82).
Met uitzondering van de a kunnen de klinkers verlengd worden. In gesloten
lettergrepen kunnen de lange e, i, o en u dan ook simpelweg worden weergegeven
door het teken te verdubbelen: muur, poort, tyd, meel. Bij de a ligt dat anders. Door de
grote opening van de mond is de a niet geschikt om verlengd te worden – zoals
eerder ook Ampzing en Moonen hadden aangegeven (vgl. 8.4.1.2.2.). De wijde
opening zou te lang moeten worden aangehouden en daarom koos de Nederlander
voor de tweeklank ae, ‘de openinge der lippen eerst vermeerderende op a; en straks
in denzelfden asem verminderende op e’ (1707b: 69).276 Deze ae-uitspraak is de
algemeen aanvaarde, slechts enkele Amsterdammers en Noord-Hollanders houden
de a-klank ononderbroken aan, tot mismaaktheid toe. Sommige schrijvers hebben
zich gebaseerd op deze Amsterdamse uitspraak en schrijven aa, maar de meeste
auteurs, onder wie Vondel, houden zich aan de ae-spelling, in overeenstemming met
de juiste uitspraak.
In zijn Brief over de echte Nederduitsche Vocaelspellinge (1708b) stelt Verwer zijn opvattingen over de klinkers bij. Uitgangspunt voor de beschrijving van de vocalen is
‘primo ad efferendamvocalem U requiri aperturam labiorum minimam: ad O paulo majorem; ad I
iterum paulo majorem; ad E adhuc majorem; ad A aperturum maximam. Vires vocis hic postulamus
aequales. Secundo pater ratio quare, pro quintuplici ea apertura, Prisci vocalium numerum statuerint
quinquenarium’ (1707a: 61).
276 ‘Labiorum aperturam primum intendentes in a; mox spiritu eodem remittentes in e’ (1707a: 61).
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nu de lange klinker in open lettergrepen. Verwer is van mening dat al in de oudste
bronnen ‘met elk dezer vocalen [t.w. a, e, i, o, u, ee en oo] is uitgedrukt geworden derzelver vol-klinkent geluit (…) zoo menigmael als ze alleen staen of de silb eindigen.
Als tot voorbeeld in de eerste silben van mane, mene, mine, mone, mune: meene, moone’
(1708b: 357). Behalve de ee en oo kunnen deze klinkers worden ‘gebroken’ als ze
alleen staan in een gesloten lettergreep: men, man, mun (1708b: 357).277 Tussen gebroken en volklinkende vocalen bestaat voor Verwer vooral een temporeel verschil
en de juiste verhouding is uitsluitend door experimenten te achterhalen. Over een
kwalitatief verschil laat hij zich niet uit.
Een paar bladzijden verder lijkt Verwer weer uit te gaan van de korte klinker.
Hij merkt op dat de volklinkende vocalen in open lettergrepen verlengd kunnen
worden. De Nederlander koos daar echter nadrukkelijk niet voor:
Zelfs hoe wy ’t dieper en nader inzien, hoe wy al meer vinden dat men in de Provintien alom onze 5 vocalen nooit verlengender wyze heeft uitgesproken in ’t algemeen
(…) maer zekerlyk by wyze van tweeklank: niet alleen in klá-ér, maer ook in bé-elt, míer, zó-en, mú-er’ (1708b: 362).

Uit het gegeven dat Verwer uitsluitend voorbeelden geeft van lange klinkers in gesloten lettergrepen, zou afgeleid kunnen worden dat hij kwantitatief verschil waarnam tussen de lange klinker in gesloten en in open lettergreep, en dus toch uitging
van de lange vocaal, die dan gebroken en verlengd kan worden. In open lettergrepen wordt in dat geval de lange klinker gehoord – het enkele teken volstaat – in
gesloten lettergreep in sommige streken een verlengde lange klinker, maar omdat
die ‘hardt en onbuigzaam’ is (1708b: 362), meestal een tweeklank. Toch is daarvan
geen sprake, gezien zijn opvatting dat de kwantiteit van de klinker niet in het geding
is als een woord van meerlettergrepig eenlettergrepig wordt. Het Nederlands kende
volgens Verwer oorspronkelijk uitsluitend polysyllaben (cf. 4.4.1.), die pas in een
later stadium werden ingekort tot monosyllaben: vlote werd vloot en mure werd muur,
maar de klinker bleef daarbij hetzelfde, of hij nu in open of gesloten lettergreep
stond.278
De gegevens die Verwer verstrekt zijn niet met elkaar in overeenstemming te
brengen. Als de klinker hetzelfde blijft als polysyllaben veranderen in monosyllaben
(1708b: 365), betekent dat dat Verwer geen verschil waarnam tussen de lange vocaal
in open en in gesloten lettergrepen. De lange u-klank in mure is voor hem dezelfde
als die in muer. In beide woorden hoort Verwer dan ofwel een lange klinker ofwel
een tweeklank, maar niet een lange klinker in het ene en een tweeklank in het andere woord. Mogelijk heeft Verwer zich laten leiden door het vanuit het verleden
overgeleverde schriftbeeld en meende hij in zijn afkeer van de Amsterdamse uitspraak dat er sprake moest zijn van een tweeklank: er stonden twee lettertekens en
elke letter moest worden uitgesproken (vgl. Caron 1947: 18). De keuze van zijn
voorbeelden versterkt het inconsistente karakter van Verwers spellingleer. Zo
Vgl. Dibbets 1985: 375.
Dat de vocaal in gesloten lettergreep langer is dan in open syllabe, werd in de zeventiende eeuw
nauwelijks opgemerkt door grammatici. Uitzondering is Ampzing (1628) (cf. Caron 1947: 64 e.v.).
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spreekt hij het ene moment met betrekking tot het woord beelt over de tweeklank é-e,
het andere moment is er bij beelt sprake van ‘de enkele vol klinkende e’ (1708b: 365).
Het lijkt erop dat Verwer zich bij het zoeken naar een systematische onderbouwing van de spelling van zijn voorkeur voornamelijk heeft laten leiden door zijn
afkeer van de ‘Amsterdamse’ aa-spelling en zijn streven de scherplange en zachtlange e’s en o’s als fonemen te behouden. De uitzonderingspositie van de a in de Idea –
de a was de enige klinker die bij verlenging veranderde in een tweeklank – maakte
zijn betoog kwetsbaar. Zijn verdediging van de ae-spelling won aan kracht als hij
kon wijzen op een onderliggende systematiek die alle klinkers omvatte. Verdubbeling van het letterteken als regel was niet mogelijk, wilde ae behouden blijven. Bij de
keuze voor muur, zoals in de Idea, ligt immers klaar voor de hand. Klaer maakte op
zijn beurt muer logisch en daar ae de voorkeur verdiende omdat de klinker als diftong moest worden gerealiseerd, betekende dat ook dat de ue als diftong moest
worden beschouwd.
8.4.1.2.3. De spelling van de consonanten
Over de spelling van de consonanten laat Verwer zich nauwelijks uit: ‘een verschilligheitje daer in kan geen verwarring in de klanken brengen’ (1708b: 366-367). De
observaties in de volgende paragraaf zijn dan ook niet gebaseerd op wat Verwer over
de consonanten meedeelt, maar afgeleid uit zijn spellingpraktijk. Ter sprake komt
uitsluitend de kwestie die Kluit over de consonantspelling aansneed: moet in de spelling van de consonanten op het woordeind de voorkeur uitgaan naar gelijkvormigheid of moet het fonetische principe prevaleren? Met andere woorden kunnen b, d¸g,
v en z op het woordeind staan of moet daar gekozen worden voor p, t, ch, f en s ?
d, t of dt
In een spellingsysteem kunnen verschillende uitgangspunten een rol spelen. Onderling zijn die uitgangspunten soms niet verenigbaar. Zo eist het fonetische principe
dat er op het woordeinde een stemloze consonant wordt geschreven, terwijl gelijkvormigheid soms een stemhebbende voorschrijft. Verwer houdt zich meestal aan
het door hem gepropageerde fonetische principe, maar hij is allesbehalve consistent
in zijn gebruik. Naast elkaar staan bijvoorbeeld wort en word, aert en waerd, hantvesten
en handschriften, in dezelfde zin Wortelwoord en Wortelwoord (1709: 37). Bovendien
combineert Verwer nogal eens het gelijkvormigheidsbeginsel en het fonetische
principe: hardt, stadt, vriendt, lidt. Participia eindigen consequent op -t (of -dt), nooit
op -d: geveilt, vereenigt, ingewydt, geschudt. In de spelling van de werkwoorden in de
tweede en derde persoon tegenwoordige tijd enkelvoud kiest Verwer net als
Moonen voor gelijkvormigheid: gy wordt, hy wordt (1707a/b: 43).
b of p
Op toepassing van het fonetische principe duidt een spelling als onbeampte; bij woorden als heb of silb is gelijkvormigheid doorslaggevend. Gelijkvormigheid lijkt het
belangrijkste uitgangspunt.
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g of c h
Ook bij de spelling van ch en g is moeilijk aan te geven wat het belangrijkste uitgangspunt is. Gelijkvormigheid speelt zeker een rol, getuige schrijfwijzen als dag en
gezag. Het fonetische principe lijkt de doorslag te geven bij woorden als noch en zich,
maar Verwer schrijft ook nog en zig. In combinatie met s gebruikt Verwer altijd ch,
nooit g: eigenschap, recht. In het gebruik van het suffix -ig is hij consequent.
Ook hier combineert Verwer soms gelijkvormigheid met het fonetische principe; hij schrijft dan -gh, tegen de contemporaine conventie in (cf. Dibbets 1995b:
170): tongeslagh, wegh, dagh (maar ook tongeslag, weg en dag).
v of f
Op het woordeinde schrijft Verwer consequent f; v komt in die positie niet voor.
Een enekele keer acht hij verdubbeling van de f noodzakelijk: schrijff-oeffeninge.
z of s
In de Idea merkt Verwer op ‘dat de sissing altyd zacht is wanneer die eenen klinker
achter zich heeft’ (1707b: 63).279 Als de sisklank tussen medeklinkers staat, is hij
altijd scherp. De z zou dus rustig gemist kunnen worden als letter, omdat de Nederlander een woord nooit verkeerd kan uitspreken. Als de z dan toch in het alfabet
moet worden opgenomen, representeert die uiteraard de zachte klank. De harde
wordt met s weergegeven. Verwer houdt zich meestal aan zijn eigen regel, maar in
een aantal gevallen schrijft hij s waar z te verwachten zou zijn: raetsaem, lantsaten, sonder. Mogelijk liet hij bij dit soort woorden in de eerste plaats leiden door het fonetische principe. Op het woordeind komt z niet voor.
8.4.1.2.4. De spellingprincipes van Adriaen Verwer
Zijn belangrijkste uitgangspunt voor de spelling, formuleert Verwer in het ‘Naschrift’ bij de brief over de vocaalspelling:
De stantvastige Regel onzer tale is: zulke klank, zulke schryvinge en niets, wat het ook
zy, moet hier een uitzondering in maken (1708b: 379).

Het fonetische principe is dus Verwers belangrijkste richtsnoer: de spelling moet de
klanken weergeven die in de algemeen aanvaarde uitspraak gehoord worden. Die
algemeen aanvaarde uitspraak is niet gebaseerd op de taal van een bepaalde stad of
streek, maar op de taal van het hele land.280 Verwer toont zich dus voorstander van
wat we nu het ‘beginsel van de standaarduitspraak’ noemen (Permentier 2005: 16),
waarbij het natuurlijk de vraag is wat daar precies onder verstaan moet worden.
Verwer heeft herhaaldelijk aangegeven waar die standaarduitspraak het zuiverst te
horen is – in Holland, in het gebied tussen Maas en Rijn (cf. 3.2.3.) – en ook waar‘Ubi sonus sibilans liquescit cum subsequente vocali’ (1707a: 63).
Voor deze opvatting werd hij later door Ten Kate in diens Aenleiding geprezen (1723 I: 109); Ten
Kate was van mening dat Verwer de eerste was die dit inzicht had verwoord, maar eerder dan Verwer
formuleerden taalkundigen als Pontus de Heuiter en Hilarides al een vergelijkbaar standpunt (vgl. Hilarides 1705: *2r).
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om – dit Hollands met een Maaslands karakter verdient de voorkeur ten opzichte
van het Noord-Hollands en Amsterdams bijvoorbeeld door de gepalataliseerde realisatie van de lange a-klank, het achterwege blijven van de diftongering van ij en het
onderscheiden van scherp- en zachtlange e’s en o’s.
Het fonetische principe is dus het belangrijkste uitgangspunt voor een juiste
spelwijze. De toepassing ervan wordt wel ingeperkt doordat er in het Nederlands
meer klanken zijn dan lettertekens om die weer te geven. Er zijn dus tekencombinaties en afspraken nodig. Hierbij geldt een didactisch gemotiveerd economisch principe: gebruik niet meer tekens dan strikt noodzakelijk en maak de spelling niet nodeloos ingewikkeld, zodat ze toegankelijk blijft voor alle taalgebruikers. Accenttekens bijvoorbeeld zoals voorgesteld in de Twe-spraack (cf. Dibbets 1985: 388), gepraktiseerd door Hooft of gepropageerd door de leden van het kunstgenootschap
Nil Volentibus Arduum (cf. Schenkeveld-Van der Dussen 1973: 36) wijst Verwer af.
Met instemming verwijst hij naar de regels van Joannes Antonides van der Goes in
diens Uitvaart van Vondel (1679):
Hy heeft zyn letters met geen spiessen te verweren
Zy zyn gehert (1707b: 372).
Gelijkvormigheid leidt slechts tot verwarring. Het is niet nodig het klinkerteken in
het meervoud te verdubbelen, omdat het enkelvoud ook dat dubbele teken heeft:
boomen wegens boom en mueren wegens muer verwerpt Verwer. In open lettergrepen
volstaat het enkele klinkerteken. In zijn consonantspelling is Verwer ten aanzien
van gelijkvormigheid weinig consequent.
Voor het bepalen van de juiste spelling kan de taalgeschiedenis zeker nuttig zijn.
Als Verwer voorstelt het onderscheid tussen zachtlange en scherplange e’s en o’s te
behouden, doet hij dat in eerste instantie omdat hij de verschillende klanken waarneemt, in zijn eigen regio en in een aantal andere gewesten. Om te bepalen of die
klanken wel oorspronkelijk Nederlandse klanken zijn en geen verbasteringen, doet
hij een beroep op het taalverleden. Als er onduidelijkheid is over de juiste uitspraak,
als meerdere varianten om de voorrang strijden, kan de taalgeschiedenis uitkomst
bieden. Aangenomen mag worden dat de uitspraak die vanuit het taalverleden
wordt ondersteund, de oorspronkelijke en daarmee de juiste is. Degenen die afwijken van die uitspraak, degenen die de woorden dus niet (meer) op de juiste manier
realiseren, mogen niet verwachten dat hun onvolkomen realisatie nu ook maar de
norm moet worden voor de spelling. Als zij geen houvast hebben aan de uitspraak,
moeten zij maar op een andere manier leren hoe de woorden moeten worden geschreven. Andersom kan iemand die de juiste uitspraak niet (meer) realiseert, zich
die mede aan de hand van de juiste spelling eigen maken.
8.4.1.2.5. Besluit
Vooral in zijn opvattingen over de spelling van de vocalen toont Verwer zich een
tegenstander van de toenemende invloed van Noord-Holland en Amsterdam op de
manier waarop de taal zich ontwikkelt (vgl. Van de Bilt 2008b). De diftongering van
ij, het verloren gaan van het onderscheid tussen zachte en scherpe e’s en o’s, de niet-
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palatale realisatie van de lange a, het zijn in Verwers ogen verderfelijke invloeden
die vanuit Amsterdam de algemene taal dreigen binnen te sluipen.
Verwers pleidooi voor een algemene, de gewesten overkoepelende standaardtaal
moet gezien worden in het licht van zijn afkeer van die Noord-Hollandse en Amsterdamse invloed en, zoals geconstateerd in Deel I, hetzelfde geldt voor zijn afkeer van
de literaire taal als norm voor een spraakkunst en zijn strijd tegen de e-deletie, het verkortende metaplasme (3.2.3.). Die beschaafde, overkoepelende eenheidstaal is Hollands van aard, maar wel een Hollands met een duidelijk Maaslands karakter, een Hollands waarin de gewraakte tekortkomingen zich niet voordoen. Om de legitimiteit van
zijn eenheidstaal te funderen, bedient Verwer zich vooral van historische, sociale en
politieke argumenten: de algemeen aanvaarde uitspraak is overgeleverd vanuit het verleden, is aanvaard door alle gewesten en wordt gerealiseerd door de overheid. Het is
niet een enkele streek of stad die het algemene gebruik mag en kan bepalen.
8.4.1.3. Lambert ten Kate
Ten Kate maakte onderscheid tussen de Burgerlijke en Critique spelling. De Burgerlijke, ‘welke op het doorgaende agtbare gebruik is gevest’, hield hij voor ‘Gewoonteregt, ’t welk tot de Gemeente behoort, en dies ook voor zoo verre haer geheiligt
ontsach verdient’ (1723 I: 111). In die Burgerlijke spelling moest daarom het achtbare
gebruik gevolgd worden, ‘zonder tegenstribbeling, zonder andere gewoonten te willen invoeren’ (1723 I:111). In die ‘Critique (of Physique) Spelling’ gaat het hem om
heel andere dingen. Daarin onderzocht Ten Kate zaken als ‘wat Klanken tot onze
Tael behooren; waer in ze onderscheiden zijn; hoe die gevormt worden; welke gemengt zijn, of niet’ (1723 I: 111).
Aan de spellingkwesties die in zijn tijd in taalkundige kringen werden bediscussieerd, heeft Ten Kate niet veel aandacht besteed. Hij was van mening dat de gangbare spelling aardig in overeenstemming was met de manier waarop het Nederlands
zou moeten worden uitgesproken en het was daarom aan te bevelen gewoon het
gebruik te volgen. Spellinggeschillen achtte hij irrelevant, de verschillende opvattingen over de schrijfwijze van vocalen of consonanten vond hij nauwelijks de moeite
van het bespreken waard.
Wel belangrijk, ook in de Burgerlijke spelling, was de manier waarop de verschillende klanken in het Nederlands moesten worden uitgesproken. Dat was niet alleen
omdat de spelling zou afhangen van de juiste uitspraak, maar zeker ook omdat de
taalgebruikers door een juiste spelling in staat zou worden gesteld zich de juiste uitspraak eigen te maken. Een taalgebruiker kon zich namelijk niet zonder meer verlaten op de uitspraak in hun geboortestreek. Typisch regionale varianten horen in de
algemene, beschaafde, bovengewestelijke uitspraak niet thuis. Dat geldt natuurlijk
evenzeer voor Amstel- en Rijnlanders, de inwoners van Amsterdam en Leiden, hoewel die de taal vrijwel perfect uitspreken. Vrijwel perfect, niet helemaal. Een aantal
onderscheidingen verwaarlozen zij, waaronder het verschil tussen de scherp- en
zachtlange e’s en o’s. In de goed uitgesproken bovengewestelijke taal moet dat verschil nog te horen zijn. Het is namelijk eigen aan het Nederlands dat blijkt uit
historisch-vergelijkend taalonderzoek en wordt bevestigd door het gebruik in andere gewesten.
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Nu kan een taalgebruiker zich de juiste uitspraak eigenmaken door te luisteren
naar de beste sprekers. Maar ook de spelling kan houvast bieden. In een ideale spelling zijn er namelijk verschillende tekens voor verschillende klanken. Daarom is het
wenselijk de verschillende e- en o-klanken met verschillende tekens weer te geven, ee
en oo voor de scherp- en e en o voor de zachtlange klank. Aan de hand van de spelling kan de taalgebruiker zich nu bekwamen in het op de juiste manier uitspreken
van de klanken. Bovendien kan hij zich bekwamen in het realiseren van de klankverschillen aan de hand van de regels die Ten Kate daarvoor uitgebreid opstelt
(1723 I: 176-320).
Het onderscheid tussen de scherpe en zachte klanken hoort volgens Ten Kate
dus thuis in de standaarduitspraak; omdat het gaat om verschillende klanken is het
wenselijk ze door verschillende lettertekens uit te drukken. De keuze tussen ae of aa
is van een andere orde en voor Ten Kate niet relevant. Het gaat daarbij namelijk
niet om verschillende klanken, maar om de realisatie van een en dezelfde klank, de
lange a. Welke representatie ook de voorkeur krijgt, de juiste uitspraak kan uitsluitend worden opgemaakt uit de mond van de ideale taalgebruiker. Of de lange aklank vervolgens met ae of aa wordt weergegeven, maakt Ten Kate dan ook niet
veel uit. Helemaal waardevrij is de keuze tussen de twee varianten nu echter ook
weer niet: onze oudste schrijvers kozen eertijds voor ae omdat daardoor de ‘dúbbelklankige úitspraek’ het best werd weergegeven (1723 I: 118). Deze uitspraak is weliswaar de algemene, maar in de steden minder gangbaar; daar wordt de voorkeur gegeven aan de niet-palatale realisatie van de lange a. Om deze reden zou de spelling
met aa de voorkeur verdienen. Uiteindelijk draait het dus toch om de realisatie van
de beschaafd geachte uitspraak en de weergave daarvan in de spelling.
De opvatting en argumentatie van Ten Kate vertonen duidelijke overeenkomsten met die van Verwer. Hun inzichten over uitspraak en spelling van de scherpen zachtlange klanken en y en ei zijn vrijwel identiek. Ten Kate verdedigt het onderscheid tussen de verschillende e’s en o’s en y en ei veel uitgebreider dan Verwer,
maar in essentie is de argumentatie hetzelfde. Uitgangspunt is dat de spelling de
algemene, de gewesten overkoepelende, beschaafde uitspraak moet representeren.
Net als bij Verwer blijkt dat het Hollands te zijn, Hollands met een aantal historisch
gefundeerde Maaslandse, Rotterdamse kenmerken. Uit historisch onderzoek blijkt
dat die kenmerken eigen zijn aan het Nederlands, vanaf het allereerste begin in de
spelling zijn uitgedrukt en in de algemene, beschaafde taal worden gehoord. Er is
derhalve geen enkele reden ze niet (meer) in de spelling uit te drukken, uitsluitend
omdat (vooral) het Amsterdams deze kenmerken niet meer heeft.
Spellingadviezen
Hoewel Ten Kate spellingdiscussies irrelevant zegt te vinden en zich houdt aan het
gevestigde gebruik, heeft hij in zijn Critique Spélkúnde toch ook een aantal bekende
twistpunten de revue laten passeren. Mocht invoering van een bepaalde spelling
ooit wenselijk zijn – evenals bij Verwer is in Ten Kates visie het recht een spelling
in te voeren voorbehouden aan de overheid – dan kunnen de daarin geformuleerde
inzichten van pas komen. Het onderscheid tussen scherp- en zachtlange e’s en o’s
moet in de spelling uitgedrukt worden, ook in de burgerlijke, zoals hierboven is besproken. De scherplange klanken worden als ee en oo gespeld, ook in open lettergre-
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pen. Wat de overige klinkers betreft: in open lettergrepen schrijft het vigerende gebruik een enkel klinkerteken voor, maar op basis van gelijkvormigheid lijkt verdubbeling van het teken logischer. Verlenging van klinkers wordt aangegeven door verdubbeling van het teken; bij a en u kan verlenging worden aangegeven als aa of ae
en uu of ue. Het is vruchteloos te blijven twisten over de keuze: verlenging met e
doet meer recht aan de algemene, beschaafde uitspraak, verlenging met hetzelfde
teken aan de beschaafde uitspraak in de steden. De keuze tussen y en ij is arbitrair:
het gebruik geeft aan het teken een bepaalde waarde, dus het maakt niet uit welk
teken men kiest.
Voor de spelling van de consonanten verdedigt Ten Kate wat we tegenwoordig
het principe van gelijkvormigheid zouden noemen: de klanken in het meervoud en
in afleidingen en samenstellingen worden ook gebruikt in de schrijfwijze van het
enkelvoud, niet omdat die de spelling van het enkelvoud bepalen, maar omdat die
schrijfwijze overeenkomt met wat hij omschrijft als de natuurlijke zachtheid van de
klank op het woordeinde. Formeel hanteert Ten Kate dus eigenlijk het fonetische
principe, omdat hij zegt verschil te horen tussen tussen t en d aan het eind van een
woord.281 Het resultaat is een regelmatige spelling, waarin bovendien homoniemen
worden vermeden (1723 I: 127). De letters b, d, g, v en z kunnen dus best op het
eind van een woord staan en hoewel stemhebbende consonanten op het woordeind
meestal stemloos gerealiseerd worden, is het overbodig die verscherping in de spelling uit te drukken.
Ten Kate zegt in zijn spelling het algemeen aanvaarde gebruik te volgen. In
open lettergrepen spelt hij vrijwel altijd het enkele teken om de lange klinker aan te
geven, hoewel een enkele keer ook wel twee lettertekens voorkomen. De
scherplange ee en oo spelt hij consequent met twee tekens, zowel in open als gesloten lettergrepen. In gesloten lettergrepen wordt bij e, i en o het teken verdubbeld, bij
a en u wordt verlenging uitgedrukt door achter het klinkerteken de e te zetten: voornaem, natuer. Uit de ae-spelling van Ten Kate mag overigens niet worden afgeleid dat
hij dezelfde palatale realisatie van de lange a-klank voorstond als Verwer. Het
letterteken z is nog niet zo lang in gebruik; ter wille van het onderscheid met de
scherper klinkende s is het teken zinvol.
8.4.1.4. Balthazar Huydecoper
Ook Balthazar Huydecoper zegt zich nauwelijks om spellingkwesties te bekommeren: de spelling raakte niet het taaleigen (De Bonth 1998: 124). Toch heeft hij een
aantal spellingproblemen uitvoerig behandeld (cf. De Bonth 1998: 117-154). Een
afgeronde spellingleer kan uit zijn werk niet worden afgeleid, wel kan vastgesteld
worden dat hij zich bij zijn spelling liet leiden door het etymologische principe, de
homonymievrees en ook wel de beschaafde uitspraak, waarbij evenmin als voor
Ook Moonen en Huydecoper zeggen verschil te horen tussen t en d op het einde van een woord.
Moonen hoort verschillende slotconsonanten in Zweed en zweet, Huydecoper in brood en noot. Bij Huydecoper is het klankverschil bepalend voor de spelling, niet de gelijkvormigheid: bij wie brood met een
d spelt omdat het meervoud broden is, liggen ‘de herssens dwars in ’t hoofd’ (1730: 32). Vgl. 8.4.2.2,
8.4.6, 8.4.7, noot 303, 316; De Bonth 1998: 144.
281
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Verwer en Ten Kate de taal van het gewone volk of van een bepaalde streek richtinggevend kon zijn.
Huydecoper heeft zich niet over alle actuele spellingkwesties uitgelaten, maar uit
zijn spellingpraktijk kunnen wel enkele standpunten worden afgeleid. In de spelling
van de vocalen in open lettergrepen lijkt hij Vondel te volgen: in open lettergrepen
een enkel teken, tenzij gelijkvormigheid een dubbel teken vereist: vader, jaaren, maaken, nader, natuurelykst (1730: 64, 186, 233, 62, 281). Voor woorden die een korte klinker hebben in het enkelvoud en een lange in het meervoud, ontwerpt hij een regel
die onderscheid maakt tusssen werkwoord en zelfstandig naamwoord: baden is het
meervoud van bad, baaden is het werkwoord dat van bad is afgeleid (1730: 62 e.v.).282
De ae-spelling van Vondel wijst hij af en onomwonden kiest hij voor aa, waarbij hij
zich erover verbaast dat Ten Kate voorkeur voor ae scheen te hebben (1730:
154).283 Over het onderscheid tussen scherpe en zachte e’s en o’s laat Huydecoper
zich niet uit. Tussen ij en y maakte hij aanvankelijk geen onderscheid – beide tekens
staan voor ‘eene verlengde i’ (1730: 271) – maar later komt hij daarop terug. De
letter y kan als ‘misvormde j’ (1730: 644) uit het alfabet worden geschrapt; het letterteken i representeert de klank [ie], ij moet worden uitgesproken als [ei].284
Voor de spelling van d of t op het woordeind lijkt Huydecoper zich te beroepen
op gelijkvormigheid, maar net als bij Ten Kate blijkt toch de uitspraak leidraad: op
het woordeinde moet men d spellen als die in het meervoud en de verbogen vormen ook wordt gehoord, en dan niet omdat het meervoud de spelling van het enkelvoud bepaalt, maar omdat de d in het enkelvoud wordt gehoord (vgl. noot 281).
De combinatie dt komt alleen in het werkwoordparadigma voor. Over een hoorbaar
verschil tussen b en p en g en ch op het woordeind doet Huydecoper geen mededelingen; gelijkvormigheid lijkt daar het gehanteerde principe. Bij s en z en f en v gaat
Huydecoper uit van de uitspraak: op het woordeind zijn uitsluitend de stemloze
consonanten te vinden: bewys - wyzen, vaars - vaarzen, graf - graven.
8.4.1.5. De studentengenootschappen
Rond het midden van de jaren vijftig van de achttiende eeuw mocht het Nederlands
als cultuurtaal zich verheugen in een groeiende belangstelling, die onder meer bleek
uit de activiteiten van de studentengenootschappen en het toenemende aantal letterkundige genootschappen dat zich inzette voor de opbouw van het Nederlands.
De studentengenootschappen lieten zich vooral leiden door de inzichten van Verwer, Ten Kate en Huydecoper en het is daarom niet zo verwonderlijk dat ook zij
aangeven het onderwerp spelling niet echt belangrijk te vinden. Maar tegelijkertijd
stoorden ze zich aan de regelloosheid op het gebied van de spelling (De Buck 1931:
De Bonth 1998: 134-135.
De Bonth 1998: 136-137. Een halve eeuw later zou Van Lelyveld zich in de tweede editie van de
Proeve weer over Huydecopers standpunt verbazen, omdat ae volgens hem onbetwistbaar de oorspronkelijke spelwijze is voor de lange a. Cf. De Bonth 1998: 136. Vgl. De Bonth 1996a.
284 Vgl. De Bonth 1998: 131-134. In zijn uitgave van de Rymkroniek van Melis Stoke (1772) stelt Huydecoper zijn mening over de y bij en ruimt hij in voorkomende gevallen weer plaats in voor dit letterteken. Vgl. De Bonth 1998: 134; noot 289.
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37). Kluit bijvoorbeeld, vooraanstaand lid van zowel het Utrechtse genootschap
Dulces ante omnia Musae als het Leidse Minima Crescunt, zoals Linguaque animoque fidelis
vanaf 1761 heette, vond spelling ‘te flaau een kost’ om serieus te bespreken, maar
achtte het onderwerp ook ‘den grond, waarop de gansche taalkunde berust’ (Kluit
1759: X). Het is Kluit niet te doen om ‘lettervitterijtjes’, waar hij zich, net als Verwer en Ten Kate aan zegt te ergeren, maar om het gebrek aan vaste regels voor de
spelling:
Raapte men thans alle de bijzondere gedachten van zo vele verscheiden Taalkundigen, en van die voor Taalkundigen willen doorgaan, deze stoffe aangaande sederd
ene eeuw of twee der waereld opgedrongen en opgedwongen, bij den anderen: wij
zouden hier enen doolhof ontwaar worden, waar uit geen Dedalus in staat ware om
zich te redden (Kluit 1759: XI).

Een vergelijkbaar standpunt neemt Meinard Tydeman in, evenals Kluit actief genootschapper en vanaf het begin betrokken bij Dulces ante omnia Musae. Tydeman
schrijft: ‘veel wordt men gekweld met kleinigheden en beuzelarijen, hier toe [tot de
spelkonst] betreklijk, die niets wezenlijks te beduiden, geen invloed altoos hebben
op het zuivere der taal zelve, welke den aart der tale niet raken’ (1767: 79), en daarin
laat zich gemakkelijk de opvatting van Ten Kate herkennen. Dat geldt ook voor het
advies dat Tydeman geeft: het is aan te bevelen ‘dat men zig schikke naar het algemeen gebruik’, ook ‘al dunkt men zelfs, dat die schrijfwijs beter anders ware ingevoerd’ (1767: 80). Waar ‘het algemeen gebruik nog niet doorstraalt, daar volge elk
zijn eigen oordeel, zonder zig zelven of anderen veel met wissewasjes het hoofd te
breken’ (1767: 81).
Maar tegelijkertijd is Tydeman helemaal niet zo onverschillig ten aanzien van de
spelling als hij suggereert. Uit de spelling die iemand hanteert, blijkt namelijk of hij
de systematiek van de taal doorgrond heeft, of hij inzicht heeft in het wezen van
zijn taal. Het spellingsysteem moest daarom gebaseerd worden op regelmaat, die
behoorde tot het ‘oud eigen der tale’, en afleiding, op ‘het welk in den aart der tale
gegront is, en met derzelver standvaste regelmaat overeenkomt’ (1767: 81). Adriaan
Kluit had met beide aspecten rekening gehouden en zijn voorstel verdiende in de
ogen van Tydeman navolging.
8.4.2. De opvattingen van Adriaan Kluit
Kluit heeft zich in verschillende publicaties uitgelaten over spelling. Al in de vijfde
druk van Van Hoogstratens Lijst heeft hij over het onderwerp geschreven: hij weidt
uit over het verschil tussen y en ij, veroordeelt de ae-spelling en kondigt zijn vertoog
over de vocaalspelling aan (1759: 270). Zijn standpunten leverden hem kritiek op
van Hendrik Arnold Kreet, zoals hiervoor is aangegeven (8.1.3.1.). Kreet was het
met Kluit grondig oneens In zijn recensie van de vijfde druk van de Lijst noemde
Kreet de aa-spelling een misstal: Kluit had de ae-spelling van zijn oudoom moeten
respecteren in plaats van zijn eigen voorkeur te volgen (Kreet 1759: 122). Het verschil van inzicht met Kluit is zo groot, dat Kreet besluit zijn opvattingen in een
aparte bijdrage uiteen te zetten.
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Kluits beloofde verhandeling over de vocaalspelling verscheen in 1763 in de
Nieuwe Bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde (vgl. noot198): Eerste vertoog over
de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal. vergeleken met de Spelling der Ouden, en uit
dezelve ene soort van evenredigheit opgemaakt. Aan het eind van de bespreking kondigde
Kluit een tweede vertoog aan, dat de spelling van de consonanten zou behandelen.
Dit vervolgstuk leverde Kluit in 1770 in bij de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde, die het, ondanks de tegenwerpingen van Kreet,285 in 1777 opnam in het derde
deel van de Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden.286 In 1783
ten slotte, in de zesde editie van Van Hoogstratens Lijst, herhaalt Kluit zijn opmerkingen over spelling uit de vijfde editie, met een paar kleine wijzigingen.
In de volgende paragrafen worden de opvattingen van Kluit over de spelling
besproken. Eerst worden Kluits spellingvoorstellen in kaart gebracht. De volgorde
van behandeling loopt parallel aan de bespreking bij Verwer en de chronologie van
de bespreking door Kluit: eerst de opvattingen over de klinkers, dan die over de
medeklinkers. Centraal staan de eerder genoemde twistpunten: bij de vocaalspelling
het aantal tekens in open lettergrepen, de spelling van de lange a, de diftongering
van ij en het onderscheid tussen scherp- en zachtlange e’s en o’s, bij de consonantspelling de vraag of de letters die stemhebbende consonanten representeren op het
woordeind mogen worden geschreven. Uit Kluits voorstellen wordt vervolgens de
door Kluit gehanteerde werkwijze afgeleid en in een later stadium daaruit weer de
principes waardoor hij zich liet leiden. Ten slotte gaat de aandacht uit naar de receptie van zijn opvattingen over spelling, waarbij de nadruk ligt op de manier waarop Siegenbeek de voorstellen van Kluit gebruikte.
8.4.2.1. Kluits voorstellen: de vocalen
De vocaal in open syllabe
Om na te gaan of verdubbeling van teken in open syllabe nodig is, weidt Kluit eerst
uit over het aantal vocalen. Hij constateert dat er vijf klinkers zijn, die elk zowel
kort als lang kunnen zijn:
Voor de jaarlijkse vergadering van 1772 stelde Kreet de Maetschappy voor verhandelingen over
spelling niet te publiceren, Kluits tweede vertoog dus ook niet. Kreet wilde een commissie oprichten, die
de opdracht moest krijgen ‘een regelmatige spelling, om door de Maetschappye uitgegeven en gebruikt, en, mag ’t zijn, door hoog gezag in de scholen ingevoerd te werden, te ontwerpen’ (Uitnodiging
voor de jaarvergadering van dinsdag 14 juli 1772). Kreets voorstel kreeg geen meerderheid, en in de
jaarvergadering van 1773 werd besloten Kluits bijdrage in het derde deel van de Werken op te nemen.
Vgl. 8.5.2.5.
286 Kluit had zijn stuk ingeleverd voor de vergadering van 6 juli 1770. Het werd beoordeeld door
Kreet, Z.A. Alewijn (1742-1788), J.J. Schultens (1716-1778), W. Kops (1724-1776) en Joan Fortman
(1731-1808). In de Maendelyksche Vergadering van 5 juli 1771 wordt gemeld dat het vertoog met de
opmerkingen van alle gecommitteerden inmiddels aan Kluit is teruggestuurd. Kluit heeft een en ander
gewijzigd en nu wordt het stuk voor de tweede keer ter beoordeling rondgezonden. De procedure
neemt, niet ongewoon overigens, nog geruime tijd in beslag, want het duurt nog tot de jaarvergadering
van 1773 vooraleer Kluits bijdrage opnieuw ter sprake komt. Alewijn levert zijn stembriefje pas vlak
voor de maandelijkse vergadering van 2 juli 1773 in, Fortman zelfs pas tijdens de jaarvergadering (Geschreven Notulen Maendelyksche Vergadering 6 juli 1770; 7 juni 1771; 5 juli 1771; 2 juli 1773; jaarvergadering 13 juli 1773 (UBL: AMNL 46: 195; AMNL 47: 4, 24, 25, 157)).
285

TAALKUNDIGE OPVATTINGEN: DE SPELLING

189

De klinkers zijn by ons niet meer dan vijf, A. E. I. O. U. Meer erkent er de outheit
niet, en hiermede kon zy volkomen bestaan. En het is by my zeker, dat geene Europesche taal er meer dan deze vijf behoeve. De byzondere toevalligheden toch, die elk
dezer Vokalen kunnen overkomen, veranderen die Vokaal niet in haar wezen (1763a:
296).

Omdat alle talen volgens Kluit in hoofdlijnen dezelfde kenmerken hebben (1777:
4), kunnen ook klassieke teksten inzicht bieden dat voor het Nederlands relevant is
(vgl. 8.4.3.). Daarom onderzoekt Kluit eerst hoe de universele kenmerken van klinkers in de spelling van het Grieks en het Latijn tot uitdrukking kwamen. Hij komt
tot de conclusie, dat in het Latijn ‘het gebruiken van een eenvoudige vokaal’ oorspronkelijk de regel was, maar dat daarna is ingeslopen ‘deze vokaal door eene van dezelfde
hoedanigheit te verlengen’ (1763a: 307), een verlenging die later weer in onbruik
raakte.
Daarna bestudeert hij de oudste geschriften in het Nederlands – de Rijm-Kronijk
van Melis Stoke, de Spiegel Historiael van Lodewijk van Velthem, de Natuurkunde van
het geheelal, de rijmkroniek van Klaas Kolijn (cf. 8.1.3.2., noot 210) – en stelt vast dat
in het Nederlands dezelfde ontwikkeling kan worden waargenomen. Hij constateert
‘dat onze alleroutste taal nooit anders dan met eene vokaal is gespelt geworden’
(1763a: 308), staaft deze bewering uitvoerig met voorbeelden uit werk van onder
anderen Stoke en Van Velthem en concludeert dat
deze regelmaat in de outste schriften zo algemeene streek houdt, dat men geen’ dan
minsten twijfel hebben kan, of de Schrijvers van dien tijt zijn daartoe gekomen door
het begrip, dat het in de Duitsche even zo min als in de Latijnsche benoodicht was
zich van verdubbeling te bedienen (1763a: 313).

Maar deze regelmaat is verloren gegaan, vooral nadat de Spaanse troepen de Nederlanden waren binnengevallen. In de zeventiende eeuw pleitte de Amsterdammer
Hooft voor vocaalverdubbeling in open lettergrepen. Het spellen van dreeven,
muuren, baanen, woonen omdat het enkelvoud dreef, muur, baan, woon is, is volgens Kluit
echter volstrekt ‘ongegront en tegen de aart der taal’ (1763a: 339): de schrijfwijze
van het enkelvoud hangt niet af van die van het meervoud. De eerste lettergreep
van dreve, mure, bane, wone is van nature lang omdat daarop ‘de gansche kracht en
klem der uitspraak nederkwam’ (1763a: 339) en hetzelfde geldt voor de woorden in
het meervoud. Verdubbeling van vocalen is dus niet aan de orde: in open lettergrepen moet de enkele vocaal worden gespeld. Deze regel is in overeenstemming met
de aard van de meeste talen, steunt op een logische redenering, is de oudste taalregel die we kennen en wordt gebillijkt door de eigenschap van onze taal dat het accent altijd op het zakelijke deel van het woord valt. Het dubbele teken in open lettergrepen is in strijd met de aart der tale en met de regelmaat der Ouden, en moet dus
vermeden worden.
De spelling van de lange a-klank: aa of ae ?
Gekissebis over aa of ae vindt Kluit volstrekt zinloos. De spelling met aa of ae mag
niet worden gebaseerd op eigen voorkeur over een bepaalde uitspraak die dan uit
de gekozen schrijfwijze zou blijken, maar moet worden gegrond in de algemene
regelmaat die aan talen eigen is, ook aan het Nederlands: letters van hetzelfde orga-
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num horen bij elkaar (vgl. 8.4.4.). In gesloten lettergrepen moet de lange klinker
daarom door verdubbeling van het klinkerteken worden weergegeven en die ‘natuurlijke verlenging’ (1763a: 318) is voor Kluit geen punt van discussie: verlenging
van de klinker door er een e of een i achter te zetten is in onbruik geraakt en het
gebruik is nu in overeenstemming met de regelmaat. De spelling met aa is daarom
vanzelfsprekend.
Scherpe en zachte klinkers
De spelling moet overeenkomen ‘met de gemeenelantsdialekt, die ons eenig richtsnoer wezen moet’ (1763a: 343) en op dezelfde manier als eerder Verwer en Ten
Kate rechtvaardigt Kluit daarmee het onderscheid tussen de scherp- en zachtlange
e’s en o’s. In de bovengewestelijke standaardtaal wordt volgens Kluit het onderscheid tussen de zachte en scherpe klanken namelijk consequent gemaakt. In het
verleden drukten de schrijvers dat onderscheid ook uit in de spelling, tot het in de
zestiende eeuw is weggevallen, vooral bij ‘die geenen, die tusschen Noordhollant en den
Rijn woonen, by wien dit onderscheit in de uitspraak niet wordt waargenomen, als gebruikende alleen de zachte lange E en O’ (1763a: 333).287 Vanaf die tijd zorgden ‘de
langklinkers ee en oo’ voor ‘onzekerheit en wispelturigheit in het stuk der Vokaalverlenging’ (1763a: 326).
Ook bij Kluit zorgen de scherplange e’s en o’s voor verwarring; ze bekleden een
uitzonderingspositie in zijn systeem. Kluit onderscheidde, zoals gezegd, vijf klinkers, die zowel lang als kort kunnen zijn. Maar de e en de o kunnen bovendien
scherp en zacht zijn. Kluit komt tot de volgende indeling (1763a: 297-298):
A kort in dan

lang in daar

E zacht-kort in de
scherp-kort in bel

zacht-lang in geef
scherp-lang in been

I kort in min

lang in mijn

O zacht-kort in bot
scherp-kort in slot

zacht-lang in door
scherp-lang in doof

U kort in dun

lang in muur

Kluit volgt met zijn indeling van de scherpe en zachte e’s en o’s Ten Kate (1723 I:
147), die ook vier o’s en vier e’s onderscheidde. Kluit realiseerde zich natuurlijk dat
de e en o in zijn systeem een uitzonderingspositie innamen, maar benadrukte dat het
onderscheid noodzakelijk was. Hij constateerde dat er bij e en o oorspronkelijk uitsluitend sprake was van de oppositie kort-lang, net als bij de andere klinkers.288 LaVgl. Ten Kate 1723 I: 118.
Kluit liet zich leiden door het schriftbeeld. De terminologie scherplang en zachtlang suggereert dat de
klanken iets gemeen hebben, respectievelijk iets ee- en iets oo-achtigs. De ‘klanken verschilden en verschillen echter evenzeer als bijv. in het ABN de ā en de ē, d.w.z. er was en er is foneemverschil’ (Van
Bree 1977: 144, 149).
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ter vond er een ‘verlenging en verscherping’ (1763a: 326) plaats, die een consequente notatie met het dubbele klinkerteken noodzakelijk maakte om het klankverschil
met de zachte lange e en o tot uitdrukking te brengen, ook in open lettergrepen (vgl.
1777: 11). De klankwaarde van de scherplange klanken tendeert naar die van een
diftong (1763a: 327).
De scherp-korte klanken komen in Kluits betoog niet meer ter sprake. Of de
zacht-korte e door hem nog net zo werd gerealiseerd als door Ten Kate, en dus niet
als reductievocaal mag worden gezien, maar als een ongeronde vocaal die wat de
vorming betreft het midden houdt tussen de vocalen in min en bel, is niet helemaal
duidelijk.289
De spelling van ij, ei en y
Kluit constateert dat er verwarring is over de spelling van i, ie, ij en y. In een uitgebreide toelichting op de letter y schetst hij in de vijfde editie van Van Hoogstratens
Lijst het ontstaan van de verwarring. Oorspronkelijk werd verlenging van de vocaal
in de meeste gevallen aangegeven door het teken e achter de klinker te zetten – maer,
muer, woen, spleet – behalve bij de i. Bij deze letter zou toevoeging van e verwarring
kunnen veroorzaken met de diftong ie en daarom werd i altijd verlengd met i : bliif,
ziin. Om de letters te onderscheiden van u werd ii ook wel geschreven als ij. Deze ij
is dus niets anders dan ‘de dubbele ii’ (1759: 513). Verwarring ontstond door verwisseling van ij met y en het verkeerd uitspreken van ij als [ei].
De letter y werd door de Ouden uitsluitend gebruikt als enkele i - bi en wi werden
by en wy, iemant en heiligheit verschenen als yemand en heyligheyt – maar in toenemende
mate werd y geschreven waar ij moet staan. In Nederlandse woorden is het gebruik
van y overbodig en Kluit wil het teken uitsluitend behouden in woorden van Griekse oorsprong. In 1763 is hij wat milder ten aanzien van y. De letter zou gebruikt
kunnen worden in open lettergrepen: gevly, wy. In gesloten lettergrepen moet ij worden gespeld; als een woord eenmaal met ij wordt geschreven, verschijnt ij in alle
samenstellingen en afleidingen: schrijf, wijn, schrijven, wijnen. In 1777 en 1783 keert hij
stilzwijgend terug tot de opvattinge die hij verwoordde in 1759: y wordt verbannen
uit alle Nederlandse woorden en Kluit schrijft overal ij. Over zijn opmerkingen in
1763 rept hij nergens meer.290
Vgl. noot 268. In hoeverre de sjwa in de tweede helft van de achttiende eeuw in de standaardtaal
was doorgedrongen, is niet duidelijk. Kluit lijkt in ieder geval te suggereren dat de zacht-korte e daarin
nog niet als sjwa werd gerealiseerd en daarin staat hij niet alleen. Ook bijvoorbeeld Tollius
(1776/2007: 20), Stijl en Van Bolhuis (1776: 10, 18; Van Bolhuis 1792: 6) en de Rudimenta (1805: 7, 19)
onderscheiden twee korte e’s (en o’s).
290 Toch lijkt Kluit minder absoluut in het afwijzen van de y dan in 1759. Zijn opmerkingen over de y
in 1783 beginnen weliswaar met een stellige afwijzing van deze letter in oorspronkelijk Nederlandse
woorden, maar in het vervolg blijkt toch ruimte voor enige nuancering: ‘Maar dewijl het gebruik niet
wil (...) zoo schijnt de y thans geheel niet meer te pas te komen’ (Kluit 1783: 638) Als Huydecoper in
zijn uitgave van de Rymkroniek van Melis Stoke (1772) Kluits voorstellen grotendeels in praktijk brengt,
‘door den Heer Fr. van Lelyveld in zijne doorwrochte aanteekeningen op Huydecopers Proeve D. II.
bl. 18-193 verdedigd’ (Kluit 1783: 638), merkt Kluit hierover op dat de y dan toch gedeeltelijk behouden zou kunnen blijven, maar hij voegt eraan toe dat hij niet verwacht dat Huydecopers voorbeeld
nagevolgd zal worden. Dat Huydecoper nauw aansluit bij zijn eigen voorstel van 1763 laat hij onvermeld.
289
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De realisatie van ij als de diftong [ei] veroordeelt Kluit herhaaldelijk. Hij spreekt
over een verbasterde uitspraak, een bedorven uitspraak, een valsche klank, die inmiddels in
‘onze meeste Hollantsche steden’ gehoord wordt (1763a: 319), in Leiden bijna als
[aj] (1777: 10). De standaardtaal vereist echter dat ij als lange i wordt uitgesproken;
de juiste uitspraak is in Zeeland te horen (vgl. 8.4.6.).
Vocalisme in de achttiende eeuw: een overzicht
Over de spelling van de vocalen hebben grammatici gedurende de gehele achttiende
eeuw hun gedachten laten gaan. Om te bepalen welke positie Kluit inneemt in het
geheel van opvattingen, moeten zijn voorstellen bezien worden tegen de achtergrond van de verschillende inzichten die grammatici verwoordden over de onderwerpen die Kluit behandelde. Deze paragraaf biedt een schematisch overzicht van
de voorschriften van grammatici voor de spelling van de lange a-klank (aa of ae), de
schrijfwijze van vocalen in open lettergrepen, en het onderscheid tussen de scherpen zachtlange e en o. Ook is aangegeven welke klankwaarde voor een auteur het teken ij heeft: [ei] of [ie]. De verschillende ij/y-spellingen zijn buiten beschouwing
gelaten: voor de interpretatie van de opvattingen van Kluit zijn ze niet wezenlijk.
Kluit achtte de realisatie van ij belangrijker dan de schrijfwijze.
Ter toelichting bij het schema dienen de volgende opmerkingen. Bij de spelling
van lange vocalen in open lettergrepen is simpelweg de indeling ‘één teken - twee
tekens’ aangehouden. Dat betekent niet dat een taalkundige die in de kolom ‘twee
tekens’ is ingedeeld, altijd twee vocalen schreef in open lettergrepen. Sommige auteurs schreven consequent twee vocalen, andere soms, afhankelijk van het uitgangspunt. Vondel schreef bijvoorbeeld vader en muuren, Hooft vanaf 1641 vaader en
muuren. In het overzicht is daarmee geen rekening gehouden: auteurs die toestonden
dat in sommige gevallen twee tekens werden geschreven in open lettergrepen, de
scherplange ee en oo natuurlijk uitgezonderd, staan in de kolom ‘twee tekens’. Bij
Ten Kate is uitgegaan van de opvattingen die hij verwoordde in de ‘Critique spelling’. Als een auteur zich over een spellingkwestie niet expliciet uitlaat, is de indeling
gebaseerd op de door hem gebezigde spelling. Sommige auteurs vermelden bijvoorbeeld niet dat de scherplange klinkers e en o altijd dubbel moeten worden geschreven, ook in open lettergrepen, maar praktiseren dat voorschrift wel (bijv. De
Haes 1764). In dat geval worden ze gerekend tot de grammatici die het onderscheid
tussen de zachtlange en scherplange klinkers wensten te behouden.
De gegevens zijn ontleend aan taalkundige teksten waarin (ook) spelling onderwerp van bespreking is. De eerste dateert uit 1699 (Francius), de laatste uit 1804
(Siegenbeek). Francius’ uitgave kan beschouwd worden als een tekst die in het eerste kwart van de achttiende eeuw stimuleerde tot studie van het Nederlands (cf.
Dibbets 1995: 151), de spellingregeling van Siegenbeek kan door het codificerende
karakter ervan gezien worden als een afsluiting van de achttiende eeuw. Een opsomming van de teksten en een korte samenvatting van de standpunten van de diverse auteurs is te vinden in de Bijlage.
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Lange aklank
aa
Francius 1699
Van Hoogstr.
1700
Nylöe 1703
Hilarides 1705
Moonen 1706
Verwer 1707
Séwel 1708a
Ten Kate 1723
Huydecoper
1730
Van Belle 1748
Kreet 1759b
Elzevier 1761
Des Roches
1761
Kluit 1763a
De Haes 1764
Van der Palm
1769
Zeydelaar 1769
Tollius
1776/2007
Stijl 1776
Van Bolhuis
1776
Holtrop
1783/1791
Grondregels 1785
Van Bolhuis
1792
Van Varik 1799
Weiland 1799
Siegenbeek
1804

ae

Vocaal in open
syllabe
1 teken

x

193

Scherp- en
zachtlange
e en o

2 tekens

IJ =
[ei]

[ie]

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Besluit
Kluit kiest voor een systeem van vijf klinkers, die lang en kort kunnen zijn. In open
lettergrepen kan de lange klank met één klinkerteken worden weergegeven, in gesloten lettergrepen verdubbelt men het klinkerteken, zoals wordt voorgeschreven door
zowel het gebruik als de regelmaat: aa dus, en niet ae. De scherplange e en o moeten
als diftong worden beschouwd en dienen dus altijd met een dubbel teken te worden
gespeld: ee en oo, ook in open lettergrepen. Het teken y moet uitsluitend worden gebruikt in woorden van Griekse herkomst; in Nederlandse woorden schrijve men ij.
Deze ij moet worden uitgesproken als [ie] en niet als [ei].
Uit het overzicht blijkt dat rond 1763 de keuze voor aa nog op geduchte tegenstand kon rekenen. De Maatschappij der Nederlandse letterkunde spelde haar naam in
1766 niet voor niets met ae: Maetschappy. Vanaf ca. 1775 lijkt de strijd definitief beslist in het voordeel van aa, op wat achterhoedegevechten na. Wat de spelling van
vocalen in open lettergrepen betreft, is de situatie minder eenduidig. Gelijkvormigheid en het principe van Vondel hebben onder invloed van de grammatica’s van
Moonen en Séwel lang standgehouden, maar vooral in kringen van de Maatschappij
(Kreet, Kluit, Tollius, Van Bolhuis) werd het enkele klinkerteken met succes gepropageerd. Het onderscheid tussen scherp- en zachtlange klinkers wordt door de
meeste grammatici wel in acht genomen, en Kluit lijkt hier te kunnen steunen op
een zekere mate van consensus. De realisatie van ij is rond 1763 zeker nog niet beslist ten faveure van [ei]. Kluit kiest in ieder geval expliciet voor [ie].
De verschillende standpunten die Kluit ten aanzien van de spelling van vocalen
heeft ingenomen, zijn allemaal al naar voren gebracht voor 1763. Voor de combinatie van de diverse opvattingen geldt dat niet. Kluit is de eerste die kiest voor de
(Amsterdamse) aa, tegelijkertijd het (zuidelijke) onderscheid tussen scherp- en
zachtlange klanken wenst te behouden en ij als [ie] wil realiseren. In de combinatie
van keuzes wordt Kluit alleen gevolgd door Tollius, door Van Bolhuis in 1776 en
Weiland in 1799. In 1804 zal Siegenbeek Kluits keuze ten slotte codificeren in zijn
Verhandeling over de Nederduitsche spelling, behalve wat het afwijzen van de diftongering
van ij betreft. Kluits invloed op de regeling van Siegenbeek komt ter sprake in
8.4.7.2.
8.4.2.2. Kluits voorstellen: de consonanten
De discussie over de spelling van consonanten op het woordeinde werd gedomineerd door de vraag welk principe de schrijfwijze moest bepalen: gelijkvormigheid
of uitspraak. In de zeventiende eeuw sloten de meeste grammatici zich aan bij het
standpunt dat de Twe-spraack had ingenomen. Zo kozen Van der Schuere (1612),
De Hubert (1624), Ampzing (1628), Leupenius (1653), Van Atteveld (1682),
Winschooten (1683) en Séwel (1691) voor het principe van gelijkvormigheid (cf.
Dibbets 1995b: 161). Maar er bleven ook voorstanders van het fonetische beginsel,
van wie Christiaan van Heule (1625, 1633) de meest prominente is. Aan het begin
van de achttiende eeuw koos Moonen voor uitspraak als uitgangspunt en spelde p, t,
f, en s op het woordeind. Eerder al had Francius (1699) uitspraak en gelijkvormigheid gecombineerd in schrijfwijzen als hardt en landt. Een jaar na Moonen koos ook
Verwer voor het fonetische principe, maar zijn spellingpraktijk is in dit opzicht niet
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consistent. Nieuw is dat Verwer zijn standpunt onderbouwt met historische argumenten. Later in de eeuw spreken ook Ten Kate en Huydecoper zich uit voor het
fonetische beginsel, maar zij spellen desondanks stemhebbende consonanten op het
einde van het woord, niet omdat gelijkvormigheid dat zou vereisen, maar omdat ze
die stemloze consonanten zeggen te horen (cf. 8.4.1.3., 8.4.1.4., noot 281).
Kreet kiest rond 1760 voor een strikt doorgevoerde gelijkvormigheid, Kluit staat
daar diametraal tegenover met een systeem waarin het fonetische principe uitgangspunt is. Tussen deze uitersten speelt de discussie zich af. Het gangbare gebruik bediende zich ondertussen van beide principes: consonanten werden geschreven volgens het principe van gelijkvormigheid, behalve bij v en z, combinaties als -dt en -gh
op het woordeind werden steeds vaker afgewezen (vgl. de Bijlage).
Ook voor de spelling van de consonanten wil Kluit bouwen op ‘vaste en algemeene gronden’ (1777: 15), op eigenschappen die medeklinkers in alle talen hebben. Opnieuw leert studie van het Grieks en het Latijn hem hoe consonanten zich
gedragen. Hij komt tot een ‘in alle talen vastgaanden regel’, namelijk ‘dat Letters van
een en ’t zelfde Organum, of werktuiglijk gestel onderling verwisselen’ (1777: 14). In navolging
van Ten Kate onderscheidt Kluit vervolgens zachte (stemhebbende) en harde (stemloze) consonanten (vgl. noot 257). Net als in andere talen veranderen in het Nederlands stemhebbende consonanten in stemloze als ze op het einde van een woord
komen te staan. De Ouden namen deze regel in acht en hun spelling was in dit opzicht dan ook regelmatig. In Kluits tijd is die oorspronkelijke regelmaat alleen nog
te vinden in de spelling van f/v en s/z, bij de consonanten d/t, b/p en g/ch is ze verloren gegaan.
Kluit kiest dus voor het fonetische principe en wijst het beginsel van gelijkvormigheid af, maar hij stelt zich pragmatisch op. Net als Verwer betreurt hij dat de
oorspronkelijke Middelnederlandse regelmaat verloren is gegaan, maar volgt het
gangbare gebruik. Als dat gebruik niet regelmatig is, moet het desondanks gevolgd
worden. Waar dat gebruik nog niet vastligt, moet de regelmaat de voorkeur genieten. In zijn tweede Vertoog komt Kluit zo tot de volgende aanbevelingen:
– bij s/z en f/v wordt op het woordeinde de stemloze consonant geschreven: lees, leef
– bij g/ch zou dezelfde regelmaat de voorkeur verdienen, maar het gangbare
gebruik is hier zo willekeurig, dat een eensluidende regel moeilijk is. Het
is een mogelijkheid ch nergens meer te gebruiken, behalve
– wanneer homoniemen voorkomen kunnen worden: licht/ligt
– achter s, waar g nooit kan voorkomen: schoon, mensch
– in woorden van vreemde herkomst: Christus, chaos
– gh moet niet meer gebruikt worden
– ook voor d/t zou de oude regelmaat moeten gelden, maar het gebruik wil
anders. In het gebruik is gelijkvormigheid doorslaggevend: woorden
waarin in verbogen vormen een d te horen is, krijgen die d ook in de nietverbogen vormen. Dat geldt voor
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zelfstandige naamwoorden met in de meervoudsvorm een
d: brood, hand
deelwoorden als bekeerd, geloofd
werkwoorden in de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd: ik vind. In de tweede en derde persoon schrijft
Kluit, net als Moonen en Verwer, -dt als het werkwoord
-det als uitgang kende: hij brandt, treedt, wordt. In de overige
werkwoorden -t: gij keert
woorden op -heid: boosheid

De richtlijnen die Kluit in zijn Vertoog van 1777 opstelt voor de spelling van de medeklinkers laten zien dat zijn opvattingen danig veranderd zijn in vergelijking met
zijn verhandeling van 1763. Dat blijkt al uit de titels: ‘ene soort van evenredigheit’
schrijft Kluit in 1763, ‘ene soort van evenredigheid’ in 1777 (mijn cursivering, IvdB).
Op het woordeinde schrijft Kluit in 1763 consequent -t: velt, tijt, gront.291 In 1777
houdt hij zich aan zijn eigen voorstellen, die gebaseerd zijn op het gebruik en niet
overal op de regelmaat van het fonetische principe. In het volgende overzicht zijn
de verschillen aangegeven.
Kluit 1763a

Kluit 1777

Substantief met
d in het meervoud

voorbeelt, aart

voorbeeld, aard

deelwoorden

gebetert, geleit292

gedeeld, aangetoond

woorden op -heid

rijkheit, arbeit

ongelijkheid, evenredigheid

vindt, wordt
vondt, werdt
hadt

vindt, wordt
werd/werdt, afsneed
hadt

werkwoorden
in 2e /3e persoon
Presens
Praeteritum

In 1763 hanteerde Kluit in de spelling van d en t het fonetische principe, behalve bij
de spelling van de werkwoorden, waar hij volgens het principe van de analogie spelt
en in spellingen als gehadt en afgeleidt het beginsel van gelijkvormigheid met het fonetische principe combineert. Ook bij het schrijven van de werkwoordsvormen gingen de discussies om de vraag of de spelling fonetisch of gelijkvormig moest zijn
(Van de Velde 1956: 87). Moonen had met de regel stam +t in tweede en derde persoon
enkelvoud gekozen voor gelijkvormigheid (1706: 186), en dat deden ook Verwer
(1707a/b: 43), Séwel (1708a: 27) en Huydecoper (1730: 31). In 1777 expliciteert
291

Kluit schrijft niet consequent een stemloze consonant op het woordeinde, wel consequent -t: gront-

slag.
Soms ook vergoedt, afgeleidt, gehadt. In deze spelling wordt het principe van gelijkvormigheid gecombineerd met het fonetische principe.
292
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Kluit wat de spelling van de werkwoorden betreft, zijn keuze voor de gelijkvormigheid: hij kan er zich in vinden omdat met de dt-spelling uitgedrukt wordt dat de uitgang -det van het werkwoord door syncope van e is samengetrokken tot -dt: brandetbrandt, zendet-zendt.
De veranderde spelling van d en t op het woordeinde laat zien dat er een verschuiving in de spellingopvattingen van Kluit heeft plaatsgevonden. In 1763 zoekt
Kluit aansluiting bij de Ouden en hanteert hij het regelmatige fonetische principe. In
1777 is het gebruik het doorslaggevende criterium geworden en schrijft Kluit consequent -d op het woordeind.
8.4.3. De methode
Dat Kluit en Kreet zo met elkaar verschillen in hun spellingsvoorstellen mag opmerkelijk heten. Kluit en Kreet stonden, met Meinard Tydeman, aan de wieg van
het Utrechtse studentengenootschap Dulces ante omnia Musae (Wille 1937: 88, 91). Ze
onderschreven dezelfde uitgangspunten, geënt op de inzichten van Verwer, Ten
Kate en Huydecoper. Maar ondanks de overeenkomstige uitgangspunten vertonen
hun spellingsystemen flinke verschillen. Kluit verdedigt het fonetische principe,
Kreet toont zich voorstander van een consequent aangehouden gelijkvormigheid.
De manier waarop Kluit te werk gaat, blijkt al uit de vrijwel identieke titels van
zijn beide uiteenzettingen over de spelling: Eerste vertoog over de tegenwoordige spelling der
Nederduitsche taal. vergeleken met de Spelling der Ouden, en uit dezelve ene soort van evenredigheit opgemaakt (1763a) en Vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal, vergeleken met de spelling der Ouden, en uit dezelve ene soort van evenredigheid opgemaakt (1777).
Kluit zal de spelling van zijn tijd vergelijken met de spelling van de Ouden, de schrijvers die leefden voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog, om op basis van
die vergelijking een spellingsysteem voor te stellen dat zoveel mogelijk gebaseerd is
op regelmaat. De oorspronkelijke regelmaat van de Ouden kan uiteindelijk wel achterhaald worden door de geschriften van vooral Middelnederlandse auteurs te bestuderen, maar die kan niet zonder meer dienstdoen als leidraad voor de contemporaine spelling: het hedendaagse gebruik wijkt daarvan inmiddels te veel af en herinvoering zou op grote weerstanden stuiten: ene soort van evenredigheid is het hoogst
haalbare.
Uitgangspunt, en daarin komen Kluit en Kreet, en ook Tydeman, overeen, is de
opvatting dat de taal in oorsprong volledig regelmatig was. In de loop van de tijd is
die oorspronkelijke regelmaat, die ook in de spelling tot uitdrukking kwam, verloren
gegaan. Voor een belangrijk gedeelte is ze nog te vinden in de geschriften van de
Middelnederlandse auteurs, die immers dichter bij de oorsprong staan dan latere
auteurs. Hun teksten moeten minutieus worden onderzocht. Het spreekt vanzelf
dat de regelmaat uit de geschriften moest worden afgeleid, op inductieve wijze
moest worden gevonden in de bestudeerde teksten en niet mocht worden aangebracht
door de onderzoeker. Het empirische karakter van de taalstudie wordt herhaaldelijk
benadrukt en hierbij beriepen de genootschappers zich op Verwer, Ten Kate en
Huydecoper. Dat deden ze ook voor het inzicht dat aan de spelling der Ouden de
‘gemeenlantsdialect’ (Kluit 1763a: 335), ‘de gemeene landsche tale’ (Kreet 1759b:
207) ten grondslag lag, de overkoepelende, bovengewestelijke, algemeen geaccep-
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teerde taal, en de opvatting dat dit uitgangspunt ook moest gelden voor het contemporaine systeem. Het was absoluut niet de taal van een bepaald gewest of een
bepaalde stad die als richtsnoer kon dienen.
Anders dan Kreet gaat Kluit in zijn beschouwingen uit van eigenschappen die
alle talen gemeen hebben. De spellingsystematiek die hij voor ogen heeft, is gebaseerd op universele fonologische uitgangspunten, op eigenschappen die klanken in
alle talen hebben.293 De opvatting dat aan de particuliere talen een algemene, de bijzondere talen overkoepelende systematiek ten grondslag ligt, is in de zeventiende en
achttiende eeuw manifest in geschriften die de algemene grammatica tot onderwerp
hebben (Miyawaki 2002: 31-85).294 De algemene grammatica onderzoekt de universele systematiek die eigen is aan taal in het algemeen, voor de specifieke grammatica is
de particuliere taal het te bestuderen object. Aan een grammatica voor een bijzondere taal gaat kennis van de algemene grammatica vooraf, andersom kan een universele regelmaat alleen worden afgeleid uit verschijnselen in de particuliere talen.
De algemene, universele grammatica kenmerkt zich door een algemene, universele
regelmaat en die ‘Regelmaat aller talen’ (Kluit 1777: 4) is de achtergrond waartegen
de grammatica van het Nederlands moet worden afgezet. Hoe regelmatiger de taal,
hoe groter dus de overeenkomst met de algemene regelmaat, hoe beschaafder. Beschaven van de taal bestaat daarom uit herstel van de regelmaat. In de Middeleeuwen was het Nederlands nog zeer regelmatig, maar het gebruik is sindsdien steeds
verder van die oorspronkelijke regelmaat afgedwaald. Dat kan niet zomaar ongedaan worden gemaakt. Er moet rekening worden gehouden met het algemene gebruik en die usus blijkt een doorslaggevende factor voor het vaststellen van de spellingregels. Voor een juist inzicht in het spellingsysteem moet dat gebruik daarom
worden beoordeeld in het licht van de oorspronkelijke regelmaat, die door historisch en vergelijkend onderzoek uit teksten moet worden opgedolven.
Voor Kluit is de vraag of taal een uitdrukking is van het denken, of taal beschouwd moet worden als uitdrukkingsmiddel dat de mens zich schiep om zijn gedachten te verwoorden en daarmee een logische structuur moet hebben, geen thema – zijn onderwerp leent zich daar ook niet voor. Kluit bespreekt niet de semantiek of syntaxis van zijn taal, hij beperkt zich tot datgene wat relevant is voor de
spelling: klanken en hun eigenschappen. Overpeinzingen over de taal en haar Genius
of over de wijsheid van een volk die zich weerspiegelt in zijn taal, zoekt men tevergeefs in zijn werk.295
Het formuleren van een universele klankleer is een bekend thema in Europese grammaticale geschriften uit de zeventiende en achttiende eeuw. In Nederland onderzocht Petrus Montanus (1594/51638) de algemene eigenschappen van klanken in zijn Spreeckonst (1635). Vgl. Hulsker 1991: 62-64, 80.
294 Vgl. Rutten 2006: 64-78.
295 Hiermee is uiteraard niet gezegd dat Kluit of de genootschappers daarvoor geen belangstelling
zouden hebben. Hoewel de algemene grammatica in de Nederlandse taalkunde van de achttiende
eeuw slechts een bescheiden rol speelt (cf. Noordegraaf 1990, 1996d), bestond er in kringen van de
letterkundige genootschappen wel degelijk belangstelling voor het onderwerp. Illustratief daarvoor zijn
de inspanningen die genootschappers als Frans van Lelyveld en Herman Tollius zich getroostten James Harris’ Hermes or a Philosophical Inquiry concerning Language and universal Grammar in het Nederlands
vertaald te krijgen. In een brief aan Tollius d.d. 28 oktober 1774 bespreekt Kluit de voorwaarden
waaronder hij zo’n vertaling op zich zou willen nemen. Cf. Tollius 1776/2007: 105-107.
293
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8.4.4. De gronden van de taal
Tegen de achtergrond van de algemene grammatica kan de specifieke grammatica
haar invulling krijgen. Bekeken moet worden in hoeverre de bijzondere taal afwijkt
van de oorspronkelijke algemene regelmaat. Daarvoor moet de specifieke taal worden onderzocht, waarbij de onderzoeker het systeem achter de verschijnselen moet
proberen te reconstrueren: het geheel van regels die de taal maken tot wat ze is, de
constituerende wetmatigheden die het wezen ervan bepalen, de gronden van de taal.
In beide Vertogen baseert Kluit zich expliciet op wat hij de gronden, de aart of de
natuur van de taal noemt.296 Die gronden kunnen een universeel karakter hebben en
gelden voor alle talen of specifiek zijn voor het Nederlands. Een universele eigenschap van alle talen is dat ze vijf klinkers hebben, een gevolg van ‘de natuur van
onze organa loquendi mechanica, d.i. (…) de aan ons met alle menschen gemeene vorming der Spraakleden van den mond’ (Kluit 1777: 5). Een ander universeel kenmerk
is ‘dat Letteren van een en ’t zelfde organum niet alleen met elkander kunnen verwisselen, maar
dat zij ook inderdaad verwisselen’ (Kluit 1777: 15): stemhebbende medeklinkers worden
stemloos op het einde van een woord. Een derde eigenschap is dat ‘letters van ’t
zelfde Organum bijeenhoren’: de lange a-klank in gesloten lettergrepen moet daarom
als aa worden gespeld, de lange u-klank als uu (Kluit 1777: 8)
Enkele kenmerken die specifiek zijn voor het Nederlands hebben Verwer en
Ten Kate opgespoord. De belangrijkste, een ‘zeer voortreflijk voorrecht’ van het
Nederlands (Kluit 1777: 6), aan het licht gebracht door Ten Kate, is ‘dat de uitspraak of ware accentuatie onzer syllaben zich altoos schikt naar- en plaatst op het wezenlijke en
zakelijke deel des woorts’ (Kluit 1763a: 305). Ten Kates regel was in de tweede helft
van de achttiende eeuw algemeen bekend in taalkundige kringen, en zeker in de
studentengenootschappen.297 Huydecoper roemde Ten Kate om de ontdekking ervan (1730: 356), Kluit besprak de accentregel in de Maendelijksche By-dragen in zijn
aanmerkingen op ’s Heilants hemelvaart en hetzelfde doet Tollius in zijn Proeve (Tollius
1776/2007: 90).
Een andere taalgrond, achterhaald door Verwer (vgl. 4.4.1.) is dat
onze taal in haren oorsprong zich meest bediende van woorden van twee syllaben;
maar dat die daarna door den Metaplasmus detractricius (door besnoeiing of verharding
van Uitspraak) veelal in eensyllabige woorden vervormd zijn, waardoor onze taal oneindig vol geraakt is van Monosyllaben (Kluit 1777: 17).298

Deze eigenschap van het Nederlands achtte Kluit voor de spelling van wezenlijk
belang. Ze verklaart waarom vroegere schrijvers verlenging van klinkers aangaven
met het teken e – de e werd als het ware ingetrokken: mure werd muer en bane werd
baen (vgl. I 7.4.1.) – en ze laat zien hoe stemhebbende consonanten veranderen in
stemloze: het tweelettergrepige grave werd graaf, brode werd broot. De universele anaVgl. Klifman 1983: 20; Dibbets 1985: 20-22; De Bonth 1998: 89 e.v.; Rutten 2006: 50-61.
Vgl. Van der Wal 2000: 13, 14; 16; 2002: 54 e.v.
298 Vgl. ook Kluit 1761a: 57; Kluit 1759: 511; Kluit 1763: 309; Kluit 1783: 634-635; Verwer 1707: 72;
Verwer 1708b: 363.
296
297

200

DEEL II: ADRIAAN KLUIT

logie, die ook aan het Nederlands eigen is, zorgt vervolgens voor stemloze medeklinkers op het woordeinde. Die analogie zou in de spelling tot uitdrukking moeten
worden gebracht, maar het gevestigde gebruik wil het nogal eens anders. In zijn
concrete spellingvoorstellen moet Kluit met dat gebruik rekening houden, zoals
Verwer en Ten Kate al aangaven.
8.4.5. Het gebruik
Het gebruik waarop Kluit zich baseert, is afgeleid uit een flink aantal bronnen. In de
keuze van schrijvers van wie het werk dusdanige taalkundige kwaliteiten bezit dat
daaruit het achtbare gebruik kan worden opgemaakt, komt Kluit opmerkelijk overeen met Tollius, die in zijn Proeve eener Aanleiding tot de Nederduitsche Letterkunst een
opsomming gaf van auteurs op wie men zich kon verlaten.
Tollius noemt auteurs uit elk van de tijdvakken die Verwer had onderscheiden,
het eerste uitgezonderd uiteraard, auteurs uit wier werk ook Kluit putte (cf. 8.1.3.2.).
Tollius acht zijn opsomming niet uitputtend en hij voegt toe dat er nog ‘vele andere
nette en deftige schryvers [zijn], ook van onze eeuw en leeftijd, doch waar van het
getal te groot is, om hier te worden opgeteld’ (2007: 12). Een aantal van die auteurs
heeft Kluit genoemd (8.1.3.2.). Tollius’ Proeve kon bogen op de instemming van de
‘taelkundigste Heeren van Nederland’, waaruit kan worden opgemaakt dat over de
vraag waarop het achtbare gebruik kon worden gebaseerd, een zekere mate van
consensus moet hebben bestaan (vgl. noot 334; De Bonth 2007a: xxiv-xxviii).
8.4.6. De spellingprincipes van Adriaan Kluit
Ideaal is een spellingsysteem dat de regelmaat weerspiegelt die eigen is aan de taal.
Kluit is zich er echter terdege van bewust dat zo’n ideale spelling niet realiseerbaar
is: in de loop van de tijd zijn van de regelmaat afwijkende gewoonten in de orthografie geslopen en het veranderen van deze gewoonten zou op heftige weerstand
stuiten. Daarom is het noodzakelijk rekening te houden met de usus, het algemeen
aanvaarde gebruik en daarmee met inconsequenties en onvolkomenheden ten opzichte van het ideale, regelmatige systeem.
De belangrijkste grondslag van een regelmatige spelling is het fonetische principe: schrijf zoals je spreekt, geschreven taal moet zich richten naar gesproken taal
zoals die ‘langs de werktuiglijke (mechanique) vorming van klanken, in een iegelijks
mond gevormd’ wordt (1777: 4). Hiermee sluit Kluit aan bij de opvattingen van
Verwer en de oudste Nederlandse spellinggeschriften. Het uitgangspunt dat de spelling een afspiegeling moet zijn van gesproken taal wordt algemeen aangetroffen in
de geschriften over spelling die verschijnen voor 1584.299
Met name Pontus de Heuiter had volgens Kluit ‘een zeer zuiver begrip van den aard onzer sprake’
(Kluit 1777: 9, n. e). Ook De Heuiter huldigde het fonetische principe, keerde zich af van de regel van
de gelijkvormigheid en ging uit van een algemene taal – ‘gesmeet uit Brabants/ Flaems/ Hollants/
Gelders/ en Cleefs’ (De Heuiter 1581: 93, Dibbets 1972: 77) – en niet van de taal van een bepaald
gewest. In zijn beide spellingartikelen citeert Kluit met instemming uitvoerig uit de Nederduitse Orthographie (1581) (in 1777 schijnt hij evenwel vergeten te zijn dat hij ook in zijn eerste artikel de woorden
299
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Pas in de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst (1584) wordt het fonetische
beginsel als principieel uitgangspunt losgelaten, vooral door het aanvaarden van de
gelijkvormigheid als grondregel (cf. Dibbets 1985: 362). Volgens Kluit zorgde het
fonetische principe ervoor dat de spelling in de oudste geschriften regelmatig en
eenvormig was. De spelling correspondeerde in hoge mate met de gehoorde klanken, een afwijkende spelling duidde op een andere uitspraak.
Bij het aannemen van het fonetische principe als leidraad voor de spelling is het
uiteraard de vraag welke uitspraak als richtsnoer kan dienen. Grondslag voor Kluit
is de ‘Gemeene Landtaal, of zoogenoemde Dialectus communis’ (1777: 2). In deze opvatting volgt hij Verwer en Ten Kate en wordt hij bevestigd door Huydecoper. In
de ‘gemeenelantschen spraakvorm’ (1763a: 328), ‘de Gemeenelantsche Dialekt’, die
de ‘algemeene vraagbaak aller onzer Dialekten’ is (1763a: 349), wordt de taal in haar
zuivere vorm bewaard. De spelling moet de klanken van die algemene taal weergeven en omdat geldt: ‘onderscheid van klank vereist onderscheid in Letters’ (1777:
16),300 moet bijvoorbeeld ook het verschil tussen de scherpe en zachte lange e’s en
o’s aangegeven worden. Dat maakt deel uit van de algemene taal, zoals blijkt uit de
geschriften van onze oudste schrijvers en uit de uitspraak zoals die in verschillende
gewesten bewaard is gebleven. Het onderscheid tussen de scherplange en zachtlange e’s en o’s wordt niet meer gemaakt in het noordelijk deel van Holland. De ‘taalvorm van Amstelland en Noordholland’ is ‘verre afgeweken van de Natuurlijke
Spraak en Schrijfwijze der oude Nederlandsche tale’ (1777: 5) en dit Hollands kan
daarom niet als richtsnoer dienen voor spraak en spelling. Daarvoor kan alleen de
algemene taal dienen en de beste realisatie daarvan moet in het zuidelijke deel van
ons taalgebied gezocht worden: ‘De algemeene taal mocht men voorheen, en mogelijk ook noch wel, by de Vlamingers thuis zoeken’ (1763a: 292) en: ‘Zoo wij noch
ergens den oud- en echtduitschen Tongval aantreffen mogten, zulks zijn zoude in
den Vlaamschen, en, mag ik er thans ook bijvoegen, vooral in den Zeeuwschen’
(1777: 4, 5).301
Kluit keerde zich dus af van het Hollands als standaard en koos, anders dan
Verwer en Ten Kate, voor een meer zuidelijk getinte norm.302 Maar de facto komt die
norm voor de overkoepelende eenheidstaal overeen met die van Verwer en Ten
Kate: Hollands met een aantal Rotterdamse, Maaslandse kenmerken (Van de Bilt
van De Heuiter aanhaalde (Kluit 1777: 9, n. e)). Nadat hij in 1763 de behandeling van de vocalen door
De Heuiter heeft besproken, merkt Kluit op: ‘Kan er wel iets gelijkluidender zijn met het geen wy dus
verre hebben trachten te betogen, dan even dit ?’ (Kluit 1763: 323).
300 Vgl. Ten Kate 1723 I: 121.
301 Kluit woonde vanaf 1769 in Middelburg, op moment van schrijven ongeveer een jaar dus.
302 Verwer koos voor een Maaslands getint Hollands (cf. 3.2.3.), Ten Kate in feite ook (vgl. Daan
1992: 173-174). Anders dan Verwer (en Kluit) was Ten Kate niet opgegroeid met de klankverschillen
tussen o/oo, e/ee, ei/ij. Hij vond dat ‘in Amsterdam en in den Hage bij Lieden van goede opvoeding het
Nederduitsch allervolmaekst gesproken’ werd (Ten Kate 1723 I: 153), op het in acht nemen van die
klankverschillen na. Die verschillen wil Ten Kate in de spelling tot uitdrukking brengen, zodat de genoemde Lieden uit de spelling kunnen opmaken hoe de uitspraak dient te zijn: men moet ‘de beschaving (...) opmaken uit de Schrijftaele’ (Ten Kate 1723 I: 155; vgl. Kloeke 1951). Over de vraag of Ten
Kate hiermee nu koos voor het Zuidelijk-Hollands als norm of streefde naar een ‘reconstructie’ van
het ‘Amstellands’: vgl. Van den Berg 1975; Daan 1992. Een recente interpretatie van Ten Kates gemééne-lands-spraake biedt Van Leuvensteijn 2008.
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2008b). Het gaat Kluit vooral om het onderscheid tussen ee/e, oo/o, ei/ij en ij/ie dat
hij net als Verwer en Ten Kate wilde behouden. Het verdwijnen daarvan ziet hij als
een vanuit Amsterdam oprukkende teloorgang van de taal die een halt moet worden toegeroepen. Daarvoor is het nog niet te laat. Op diverse plaatsen in zijn werk
meldt Kluit dat hij de genoemde onderscheidingen nog dagelijks hoort. Maar zijn
keuze voor een Zuid-Nederlandse norm, zijn beroep op de taal in Zeeland en
Vlaanderen, wijst erop dat ook in zijn geboortestreek het onderscheid tussen de
scherpe en zachte klanken vervaagde, de lange i werd gediftongeerd en ei en ij hetzelfde werden gerealiseerd, zoals in de meeste Hollandse steden (1763a: 319).
Om zijn fonetische uitgangspunt voor de spelling te onderbouwen beroept Kluit
zich herhaaldelijk op de inzichten van Ten Kate, ‘onzen grooten meester’ (1763a:
333). Zo stelt hij met Ten Kate vast dat sommige consonanten alleen van elkaar
verschillen wat ‘scherpheid’ betreft, v en f bijvoorbeeld, of d en t. Maar hij neemt
afstand van Ten Kates opvatting dat stemhebbende consonanten op het einde van
een woord kunnen staan. Dat iemand een stemhebbende klank op het woordeind
meent waar te nemen, berust op verbeelding (1777: 17). Om dezelfde reden verwerpt hij de mededeling van Huydecoper dat er verschil gehoord wordt tussen t en
d op het woordeinde (1777: 37).303 Het liefst zou Kluit in de spelling de klankwet
volgen dat consonanten op het woordeinde stemloos worden.
Maar het gebruik wil anders. Dat baseert zich op losse en willekeurige regels. Zo
heeft men gemeend dag te moeten spellen wegens dagen en brood wegens broden, maar
dit ‘strijdt tegen den aard onzer tale, die de stuitletters verhardt’ (1777: 22). Kluit
keert zich zowel tegen het etymologisch principe als tegen het principe van de gelijkvormigheid en wijst elke afwijking van het fonetische principe af. De regel dat
men bij de keuze tussen twee schrijfmogelijkheden moet uitgaan van de oorspronkelijke vorm van het woord, is volstrekt willekeurig en is er de oorzaak van dat de
spelling haar oude en regelmatige zuiverheid verliest.
De oorsprong des woords namelijk deed bij de Ouden er niets toe, en zij vraagden
niet, of men dagen, wegen, kregen met een G, dan of men juichen, lacchen, met een CH,
juich, lach, spelde: maar zagen alleen daarna, of de G een stuitletter wierd: zoo ja, dan
veranderde hy in CH, en men schreef vlucht, mocht, noch, niet omdat die woorden in
zich een CH begrepen (dit doen zij niet; want vlucht komt van vliegen, mocht van mogen);
maar omdat de G te zacht was, om een Lettergreep te eindigen, of om op een harde
T te stuiten (1777: 23).

Het uitgangspunt dat men aan de spelling moet kunnen zien waar een woord vandaan komt, is ‘niet alleen willekeurig, en dus gansch onzeker; maar wordt ook zelf
bij velen niet recht gevat, ja gansch verkeerd gebruikt; en blijft veeltijds ook duister,
omdat de oorsprong des woords ons dikwils onbekend is’ (1777: 24, 25).
Ook het differentiatieprincipe keurt hij af: het is onzin om door de spelling egt
van echt of noot van nood te onderscheiden, in strijd ook met de ‘Analogie der Tale’
(1777: 24). De noodzaak om door spelling homoniemen te onderscheiden, in de
achttiende eeuw vaak als criterium aangevoerd, is voor Kluit een ‘taalverderfelijke
303

Huydecoper 1730: 31-33; cf. 8.4.2.2, 8.4.7.2, noot 281, 316.
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en ongerijmde tegenbedenking’ (1777: 39), pas van toepassing ‘wanneer er geene
talen homonymien meer hebben; of bijzonder, wanneer door dit middel in onze tale
alle Homonymien verholpen zijn. Dat niet mogelijk is’ (1777: 25). Het is niet gebaseerd op een eigenschap van de taal; bovendien is het aantal homoniemen te klein
‘om uit dien hoofde een Taalregelmaat te bederven’ (1777: 39).
8.4.7. Kluits invloed
Dat Kluit diepgaande invloed heeft uitgeoefend op Weiland en Siegenbeek, en
daarmee op de schrijftaalregeling van 1804/1805, blijkt al snel bij vergelijking van
hun publicaties.
8.4.7.1. Pieter Weiland
In de Inleiding bij het Nederduitsch taalkundig woordenboek (1799) zijn op verschillende
plaatsen treffende overeenkomsten met de Vertogen van Kluit aan te wijzen en het
lijdt dan ook geen twijfel dat Weiland bij het schrijven ervan de artikelen van Kluit
voor zich heeft gehad. Het aantal plaatsen waar Weiland passages uit de artikelen
van Kluit overneemt, soms geparafraseerd, soms letterlijk, is aanzienlijk. 304 Waar
Weiland aansluit bij de inzichten van Kluit, noemt hij herhaaldelijk de bron waaraan
hij ontleent (bijv. op blz.8, 17, 23, 29, 34, 35, 38), maar dat is niet altijd het geval.305
De invloed van Kluit 1763 en Kluit 1777 is op heel wat plaatsen in Weilands Inleiding aanwijsbaar. Als Weiland de klinkers behandelt, schrijft hij:
Eigenlijk hebben wij niet meer, dan vijf klinkers, a, e, i, o, u; (...). Ook de oudheid erkent bij ons niet meer, dan de genoemde vijf klinkers, met welken wij volkomen
kunnen bestaan. En het is zeker, dat er, in geene europesche taal, meer nodig zijn,
want de bijzondere toevalligheden, die elken dezer klinkeren kunnen overkomen,
veranderen deszelfs wezen niet (Weiland 1799: 7-8).

Weiland verwijst hierbij niet alleen naar Kluit, hij neemt hem ook zowat letterlijk
over:306
De klinkers zijn by ons niet meer dan vijf, a, e, i, o, u. Meer erkent er de outheit niet,
en hiermede kon zy volkomen bestaan. En het is by my zeker, dat geene Europesche
taal er meer dan deze vijf behoeve. De byzondere toevalligheden toch, die elk dezer
Vokalen kunnen overkomen, veranderen de Vokaal niet in haar wezen (Kluit 1763a:
296).

Vgl. bijv. Kluit 1763: 317/ Weiland 1799: 36; Kluit 1763: 320/ Weiland 1799 8; Kluit 1763: 335/
Weiland 1799: 29; Kluit 1763: 338/ Weiland 1799: 19; Kluit 1763: 342/ Weiland 1799: 19; Kluit 1763:
343/ Weiland 1799: 20; Kluit 1763: 345/ Weiland 1799: 34; Kluit 1763: 346/ Weiland 1799: 34, 35.
305 Vgl. bijv. Kluit 1763: 285, 286/ Weiland 1799: + 2; Kluit 1763: 317/ Weiland 1799: 36; Kluit
1763: 329/ Weiland 1799: 30; Kluit 1763: 338, 342/ Weiland 1799: 19; Kluit 1763: 343/ Weiland
1799: 20.
306 Deze werkwijze was Weiland niet vreemd, vgl. bijv. Klijnsmit 1982: 138, Noordegraaf 1985: 176
e.v., 2000d: 187-190, Eickmans 1999: 152, 157 e.v.
304
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Soms lijkt het alsof Weiland rechtstreeks op Kluit reageert. Als Kluit (1763a: 344)
voorstelt een ‘middelweg’ in te slaan door op het woordeind de lange i door y weer
te geven, geeft Weiland als het ware antwoord als hij zegt dat er geen reden is van
de
thands gewone spelling af te gaan; (...) ook niet, om eenen middenweg inteslaan, in
plaats van de i de y te gebruiken (Weiland 1799: 20).

Gelijksoortige overeenkomsten zijn aan te wijzen tussen Weiland 1799 en Kluit
1777. Ook hier neemt Weiland op een aantal plaatsen rechtstreeks over van
Kluit.307
Weiland doet dat overigens niet klakkeloos; Kluits bronnen raadpleegt hij ook
zelf. Illustratief is de volgende passage. Als Kluit 1777 de CH/G behandelt, citeert
hij op een gegeven moment Ten Kate:
wier tweeleedige gedaante (hij verder bl. 123. zegt) sommigen van niewer tijd misleid
heeft gehad, om de CH [in ons Nederduitsch] te willen verbannen, enz. (Kluit 1777:
17).308

Het stukje tussen de teksthaken heeft Kluit toegevoegd. Bij Weiland lezen we in een
voetnoot:
De tweeledige gedaante der CH (zegt L. ten Kate, Aanleid. D.I. bl. 123.) heeft sommigen van nieuwer tijd misleid, om de CH (in ons Nederduitsch) te willen verbannen, enz. (Weiland 1799: 43).

De toevoeging van Kluit ‘in ons Nederduitsch’ heeft Weiland eveneens overgenomen, maar als Kluit het begin van het citaat verandert, neemt Weiland die verandering niet over en dat wijst erop dat hij Ten Kate zelf erop heeft nageslagen. Weiland
gaat overigens wel vrijmoedig met de tekst van Ten Kate om. Kluit verandert
slechts een enkel woord om het citaat op zijn eigen tekst te laten aansluiten, Weiland brengt ook andere wijzigingen aan: hij laat woorden weg of voegt er toe en
verandert spelling en interpunctie.
Niet alleen redactioneel, ook inhoudelijk vertonen Kluit 1763a/1777 en Weiland
1799 grote overeenkomsten. In de spelling van de klinkers wijkt Weiland nergens af
van Kluit, ook niet wat de i/y-spelling betreft. Kluit was immers in 1777 al teruggekomen op zijn voorstel om op sommige plaatsen y te spellen in plaats van i en Weiland sloot zich daarbij aan. Ook zijn er nauwelijks verschillen in de spelling van de
Vergelijk bijv. Kluit 1777: 25 e.v., 14, met resp. Weiland 1799: 66 e.v., 41.
De oorspronkelijke tekst luidt: ‘De tweeleedige gedaante heeft sommigen van niewer tijd misleid
gehad, om de CH te willen verbannen, vermits in den Klank, voor welken CH dient, geene dubbelheid, veel min C nogte H gehoort word; waarom ze ook SG voor SCH (als SGOON voor SCHOON)
zochten in te voeren: Dog, als men wel op ’t vereiste geluid let, zal men de G veel te zagt in dit geval
bevinden. Indien men zig ontslaat van dien verbijsterenden owden naam van Ceha, en dit Letterteeken
Chi of Che noemt, als dan zal de gelijk-aardigheid tussen G en CH zelf in naam en uitspraak blijken’
(Ten Kate 1723: 123).
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medeklinkers. Weiland neemt alle voorstellen van Kluit over, behalve waar die de
ch/g betreffen. Kluit 1777 vermeldt over ch en g onder andere:
Men kent bij de Ouden dien gewaanden en verdichten regel niet, dat men schrijven
moet dag, weg, beleg, met een G, omdat men zegt en schrijft dagen, wegen, belegen. Dit
strijdt tegen de aard onzer tale, die de stuitletters verhardt (1777: 22).

Weiland gaat daarop in:
De Ouden waren, gelijk reeds gezegd is, gewoon, de lettergrepen met eenen scherpen medeklinker te sluiten; (...) Hierop, echter, is de taalregel gebouwd, dat de lettergrepen nooit met eene G, maar altijd met een CH gesloten worden. Doch deze gewoonte der Ouden is, naar mijn inzien, meer willekeurig dan regelmatig (Weiland
1799: 45).

Al eerder had Weiland vastgesteld dat ‘volgends het tegenwoordig doorgaande gebruik’ de medeklinkers die ‘in de verbuiging, of verlenging, der woorden noodzaaklijk zijn, ook tot sluitletters gebezigd worden, uitgezonderd de V en Z’ (1799: 43).
Dit principe van gelijkvormigheid past hij ook toe op de spelling van ch/g met de
regel ‘dat de woorden, welken oorspronglijk eene G vorderen, die G, bij alle verbuigingen, blijven behouden’ (1799: 46).
Deze regel leidt tot spelwijzen als klagt (van klagen) en vlugt (van vliegen) naast
zocht en vrucht en maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen digt en dicht en
wicht en wigt (van wegen). Weiland geeft hier dus de voorkeur aan een regel die Kluit
afwijst, en hij sluit zich niet aan bij de suggestie van Kluit de CH nog slechts in een
klein aantal omschreven gevallen te gebruiken (cf. 8.4.2.2.). Hij lijkt zich daarvoor te
verontschuldigen: ‘zoo wordt hetzelve thands, echter, vrij algemeen, door de netste
Schrijvers waargenomen’ (1799: 47). En door zo te verwijzen naar het gebruik als
doorslaggevende factor sluit Weiland toch ook weer aan bij Kluit. Die behoorde
kennelijk zelf ook tot die ‘netste Schrijvers’, want hij heeft zijn eigen voorstel nooit
in praktijk gebracht en gebruikt de ch overeenkomstig Weilands voorkeur. Zo spelt
Kluit in 1777 recht, zacht en zichtbaar. Hij volgt daarmee het achtbaar gebruik, want
volgens zijn eigen voorstel diende hij regt, zagt en zigtbaar te spellen. Ook in 1763
volgde Kluit al het gebruik in de spelling van g/ch; anders dan bij de spelling van d/t
gebruikt hij ook de stemhebbende consonant op het woordeind: vertoog, onverschillig,
willekeurig.
Dat Kluit ook op de Nederduitsche Spraakkunst (Weiland 1805) zijn invloed heeft
gehad, blijkt op een aantal plaatsen. In het Voorberigt (Weiland 1805: *4) vermeldt
Weiland dat, onder anderen, Kluit zijn spraakkunst ‘in eene geschikte orde’ heeft
bevonden, wat zijn werk het gezag verleende dat Kluit genoot. Wat de spelling betreft, in zijn Eerste Deel neemt Weiland hele stukken letterlijk over uit Weiland
1799.309 In deze gedeelten is de invloed van Kluit duidelijk zichtbaar; de behandeling van de klinkers is bijvoorbeeld, net als in Weiland 1799, hetzelfde als in Kluit
1763a. Bovendien verwijst Weiland in een voetnoot een paar keer naar Kluit als hij
de spellingregels behandelt (Weiland 1805: 19, 28).
309
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Het Voorberigt bij de Nederduitsche Spraakkunst begint Weiland echter met een
verwijzing naar Siegenbeek 1804 en in zijn hoofdstuk over de spelling herhaalt hij
die verwijzing een aantal malen zeer nadrukkelijk.310
Weiland 1805 en Siegenbeek 1804 vormen samen de eerste officiële schrijftaalregeling in Nederland. In 1801 kreeg Weiland van ‘het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek’ de opdracht te zorgen voor een spraakkunst; Siegenbeek had als
taak ‘het vervaardigen eener Verhandeling over de Nederduitsche Spelling’, ‘ter bevordering eener algemeene en gelijke spelling’, en ‘bijzonderlijk ingerigt ter beslissing van
de voornaamste geschillen der Taalgeleerden omtrent dezelve’ (Siegenbeek 1804: 5).
Het was dus onder andere de taak van Siegenbeek om geschilpunten omtrent de
spelling uit de weg te ruimen. Dat hij bij zijn beslissingen zwaar leunde op Kluit, zal
uit het vervolg blijken.
8.4.7.2. Matthijs Siegenbeek
In het Voorberigt van zijn Verhandeling over de Nederduitsche spelling maakt Siegenbeek
er melding van dat zijn spelling de goedkeuring kan wegdragen van ‘ook bijzonderlijk in het vak der Nederduitsche Taalkunde wijdberoemde mannen, de Hooggeleerde Heeren M. Tydeman en A. Kluit’ (Siegenbeek 1804: XIII). De brief waarin
beide hoogleraren vermelden dat de Verhandeling ‘alle aanprijzing verdient’, neemt
Siegenbeek op als aanbeveling en daarmee voorziet hij zijn werk van de nodige autoriteit, een werkwijze die Weiland in 1805 zou navolgen. Nu de goedkeuring van
Kluit in het Voorberigt zo uitdrukkelijk genoemd wordt, lijkt het zinvol na te gaan of
en hoe diens ideeën door Siegenbeek verwerkt zijn.
Redactioneel vertoont de tekst van Siegenbeek weinig overeenkomsten met de
Vertogen van Kluit. Wat de inhoud betreft, ligt dat anders. Siegenbeek neemt dan
wel niet letterlijk of geparafraseerd over, de thema’s van Kluit komen een voor een
aan de orde: het is jammer dat er geen vaste spellingregels zijn, de bemoeienissen
van taalliefhebbers hebben de verwarring vergroot; in de Middeleeuwen was er
spellingeenheid, maar die is in de loop van de tijd verloren gegaan, vooral nadat in
de zestiende eeuw ‘kerk- en burgerstaat in rep en roer gestelt’ waren (Kluit 1763a:
292), ‘geweldige beroeringen (...) de kerk en den burgerstaat op het hevigst schokten’ (Siegenbeek 1804: 3). In het vervolg van de Inleiding gaat Siegenbeek zelfstandiger te werk, al blijft de invloed van Kluit merkbaar in de opmerkingen over vocaalverdubbeling, de spelling van harde en zachte e en o en de willekeur van veel spellingregels.
In de Eerste afdeeling behandelt Siegenbeek de algemene spellingregels. In dit gedeelte is invloed van Kluit niet duidelijk aanwijsbaar, al lijken de gedeelten over het
gebruik en het gezag van de Ouden (Siegenbeek 1804: 43, 59) aan te sluiten bij en in
te gaan op Kluits opmerkingen hierover.
Aan het spellingsysteem van Siegenbeek liggen drie hoofdregels ten grondslag.
Omdat ‘de spraak dat gene is, ’t welk door het schrift moet worden uitgedrukt, zoo
behoort natuurlijk de eerste ten rigtsnoer te strekken voor het laatste’ (Siegenbeek
1804: 14) en dat leidt tot de hoofdregel ‘dat men zich, in het schrijven, naar de zuiverste
310
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en meest beschaafde uitspraak rigten (Siegenbeek 1804: 18, 26). Die was te beluisteren in
Holland (Siegenbeek 1804: 20). Maar de taal zoals die werd gesproken in Holland
was daarmee nog niet vrij van onvolkomenheden, zoals blijkt uit het verwaarlozen
van het onderscheid tussen scherp- en zachtlange e’s en o’s. Daarom diende er behalve met uitspraak rekening gehouden te worden met de ‘Afleiding der woorden’ en
‘het algemeen erkend en aangenomen gebruik’ (Siegenbeek 1804: 28; 38). Onder de afleiding verstaat Siegenbeek niet alleen het principe van de etymologie, maar hij blijkt
er ook dat van de gelijkvormigheid onder te scharen. De regel van de afleiding vindt
zijn rechtvaardiging namelijk niet alleen in de constatering dat ‘het onmogelijk is, de
eigenlijke kracht en betekenis der woorden wel te kennen, zonder de noodige kennis van derzelver oorsprong en afleidinge’ (Siegenbeek 1804: 29), maar zeker ook in
feit dat daardoor een zekere gelijkvormigheid in de spelling ontstaat. Dat laatste
geldt ook voor het voorschrift ‘in het enkelvoud dezelfde letters te bezigen, als in
het meervoud’, behalve bij z en v, wat niet alleen ‘duidelijker en regelmatiger is’,
maar bovendien door ‘de groote meerderheid der schrijvenden’ geaccepteerd is
(1804: 154; 163).
In de Tweede afdeeling gaat Siegenbeek (1804: 63) in op ‘de geschilpunten in de
spelling der Nederduitsche taal’ en in dit gedeelte is de invloed van Kluit duidelijk
aanwijsbaar. Alleen al het aantal verwijzingen, in tekst of in voetnoot, naar de Vertogen is veelzeggend: liefst 19 keer doet Siegenbeek een beroep op het gezag van
Kluit!311
Als eerste geschilpunt behandelt Siegenbeek de ‘Klinkletters ij en y’ (1804: 64).
Hij gaat eerst de ontwikkeling van de ij/i/y-spelling na, verwerpt de y als uitheems
en komt tot de conclusie dat men ‘alleen het Nederduitsche klankteeken ij behoort
te bezigen’ (1804: 80). Hiermee sluit Siegenbeek nauw aan bij de opvattingen van
Kluit. Deze deelde in 1759 al mee dat hij ‘de y, Y, in dit Werk, zoo veel mogelijk
hebbe getracht uit te bannen’ (1759: XXIII), en bepleitte uitvoerig het gebruik van ij
in plaats van de ‘valsche y’ (1759: 509-516; 514), een pleidooi dat hij in 1783 herhaalt (1783: 634-638). In 1763 breekt Kluit weliswaar nog een lans voor de y in bepaalde gevallen, maar in 1777 was hij toch ook al weer overgegaan op ij, een overgang waarvan Siegenbeek in een voetnoot melding maakt: ‘Doch in latere schriften
heeft hij [Kluit] het algemeene gebruik der ij in Nederduitsche woorden aangenomen’ (Siegenbeek 1804: 77).312 Siegenbeek kon dus met een gerust hart de ij aanbevelen, zonder in conflict te komen met de gezaghebbende Kluit.
Het tweede geschilpunt betreft ‘de verlenging der a door e of door verdubbeling’
(Siegenbeek 1804: 81). In dit gedeelte volgt Siegenbeek Kluit 1763a, p. 308-318, wat
hij vermeldt in zijn voetnoot op p. 83. Bovendien verwijst hij o.a. naar de zesde editie van Van Hoogstratens Lijst. Net als Kluit kiest hij ervoor om de lange vocaal
door verdubbeling van het klinkerteken aan te geven.
Het derde geschilpunt, Over de enkele en dubbele Vokaalspelling, is ‘één der moeijelijkste en belangrijkste onderwerpen dezer Verhandeling’ (Siegenbeek 1804: 97). Dit
gedeelte van Siegenbeeks betoog doet sterk denken aan Kluit 1763a. Siegenbeek
Vgl. pp. 77, 83, 99, 102, 103, 106, 110, 125, 128, 129, 130, 135, 145, 147, 153, 161, 190, 240 (hier
noemt hij de naam Kluit niet). Bovendien verwijst Siegenbeek regelmatig naar Kluit 1783.
312 Vgl. 8.4.2.1; noot 290.
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acht voor een juist begrip van de problematiek een geschiedkundig overzicht nodig
en hierin volgt hij de betoogtrant van Kluit. Hij begint ook met de opmerking dat
men ‘in de vroegste tijden, eene enkele vokaal ter klankvorming genoegzaam heeft
geoordeeld in lettergrepen, welke niet op eenen medeklinker stuiten’ (Siegenbeek
1804: 98). Voor voorbeelden verwijst hij naar Kluit 1763a.
In het vervolg van het 40 pagina’s lange betoog gaat hij de ontwikkeling van de
spelling met enkele en dubbele vocaal na, om te concluderen
met het voorgedragene de enkele en dubbele vokaalspelling, met uitmonstering van
al het ongegronde en willekeurige, op vaste en onwrikbare grondslagen gevestigd te
hebben (1804: 134).

‘Taalkenners zullen zeker in het bijgebragte niets nieuws aantreffen’ (Siegenbeek
1804: 134), vervolgt hij, en dat is inderdaad het geval. Van de afhankelijkheid van
inzichten van anderen maakt Siegenbeek overigens geen geheim. Herhaaldelijk verwijst hij naar taalkundigen, het vaakst naar Ten Kate en Kluit.313 Naar Kluit 1763a
verwijst hij in totaal elf keer, negen keer in voetnoten en twee keer in de tekst zelf.
Siegenbeek gebruikt dezelfde argumenten als Kluit om de enkele vocaal te verdedigen en geeft dezelfde voorbeelden. Als Kluit ter illustratie van dubbelspelling bij
Latijnse dichters, Ten Kate volgend (1723 I: 118), aara, voocem, feelix geeft, vinden we
die voorbeelden ook bij Siegenbeek.
Redactioneel volgt Siegenbeek Kluit, zoals gezegd, niet op de voet. Hij gebruikt
weliswaar dezelfde argumenten en herhaaldelijk ook dezelfde voorbeelden, maar
wijzigt de volgorde en breidt soms zowel de argumentatie als het aantal voorbeelden uit, terwijl hij andere keren voor een uitgebreidere behandeling juist naar zijn
bronnen verwijst. Zo gaat Kluit 1763a na de bovengenoemde Latijnse voorbeelden
uitgebreid in op de opmerkingen van Quintilianus over de spelling met een ‘bovengestelt streepken (apex)’ (1763a: 299). Siegenbeek volstaat met hetzelfde voorbeeld
als in Kluit 1763a te vinden is, en een verwijzing naar ‘Quinctiliaan’, waarbij hij opmerkt dat deze ‘plaats ook aangehaald is door Kluit, bladz. 301 en 302’ (Siegenbeek
1804: 103).314
Siegenbeek verwijst vaak naar dezelfde bronnen. Die bronnen raadpleegt hij zelf
ook. Bij de behandeling van de spelling van Hooft, vermeldt Kluit 1763a bijvoorbeeld, onder verwijzing naar Ten Kate 1723, dat Hooft de enkele vocaal afwees omdat men ‘dan ook zoude moeten zetten MINEN in plaats van MIJNEN’
(1763a: 324). Bij Siegenbeek vinden we hetzelfde, net als bij Weiland 1799 overigens (1799: 19), maar Siegenbeek geeft nog een voorbeeld en vermeldt nauwkeurig
de vindplaats ervan: ‘daartoe, naar het schijnt, alleen bewogen, omdat men mijne,
Naar Ten Kate verwijst Siegenbeek (pp. 97-136) zeker 16 keer, waarvan 11 keer in noten. Hij kende Ten Kates werk goed (cf. Noordegraaf 1999a: 48). Bovendien vermeldt hij dat hij gebruik heeft
gemaakt van het werk van o.a. Huydecoper (Van Lelyveld, Hinlópen) en Adelung. In de hele Verhandeling verwijst Siegenbeek 78 keer naar Ten Kate.
314 Kluit 1763: 302: ‘gelijk dus malus door een apex onderscheiden wordt, of men een boom of een kwaat
mensch op het oog heeft’. Siegenbeek 1804: 103: ‘Men gebruikte wel, in plaats daarvan, somwijlen een
streepje; doch alleen in woorden, welke gelijkluidend, doch in beteekenis en lengte van lettergrepen
verschillend waren, als malus (een appelboom) en malus (kwaad)’.
313

TAALKUNDIGE OPVATTINGEN: DE SPELLING

209

niet mine, gelijken niet geliken, schrijft, zoo als uit zijne [van Hooft] Waarnemingen, achter het eerste Deel van Ten Kate, blijkbaar is.’ In een voetnoot voegt hij toe: ‘op
bladz. 742 en 743’ (1804: 99, 100).
Kluit reikt de argumenten en de bronnen aan, en Siegenbeek rangschikt die zoals hij dat nodig acht; zo lijkt Siegenbeeks werkwijze samengevat te kunnen worden.
Hij breidt wat uit of kort wat in, verandert zinnen en voegt wat toe, maar hij volgt
Kluit. Als Kluit schrijft ‘woorden, die thans met ee, maar voorheen met ei geschreven zijn. b.v. teiken, gemein, allein, meinen, verkleinen, en vele anderen’ (Kluit 1763a:
327), luidt dat bij Siegenbeek ‘woorden, welke oudtijds met ei, doch thans met ee
geschreven worden, bij voorbeeld, teiken, gemein, allein, meinen; waarvoor het tegenwoordige gebruik teeken, gemeen, alleen, meenen vordert’ (Siegenbeek 1804: 127). In het
vervolg geeft hij dan nog wel wat meer voorbeelden of aanvullende informatie,
maar de afhankelijkheid is duidelijk. Een enkele keer neemt hij letterlijk over.
Nu Siegenbeek zo duidelijk de argumenten en voorbeelden van Kluit gebruikt
en zo frequent verwijst naar ‘het meermalen geprezene Vertoog van den Hoogleeraar
Kluit’, valt het niet te verwachten dat zijn voorstellen van die van Kluit zullen afwijken. En dat is inderdaad nauwelijks het geval. Siegenbeek sluit in de meeste gevallen aan op Kluit, ook wat de e/ee- en o/oo-spelling betreft. Voor Siegenbeek was
echter, anders dan voor Kluit (8.4.6.), het Hollands de grondslag van de spelling.
De Vooys merkt hierover op dat Siegenbeek niet heeft beseft dat hij ‘Ten Kate en
Kluit napratend, in strijd geraakt met het vooropgezette beginsel dat het beschaafde
Hollands de norm moet zijn’ (De Vooys 1931b: 68). Siegenbeek besefte echter heel
goed dat een aantal onderscheidingen in het Hollands niet meer werd gemaakt; hij
lijkt alleen op het eerste gezicht niet consequent in de beoordeling en uitwerking
van de verschillende realisaties. In zijn beoordeling van de diftongering van de lange i geeft hij de voorkeur aan uitspraak boven het etymologische principe: etymologisch is de gediftongeerde uitspraak een verbastering, maar die uitspraak is wel algemeen in Holland, ook in de meest beschaafde kringen. Daarom is de gediftongeerde uitspraak nu de norm (1804: 66, 77, 133). Bij het onderscheid tussen scherpen zachtlange klinkers prevaleert het etymologische principe boven het beginsel van
de Hollandse uitspraak. Dat onderscheid wordt in Holland dan wel niet meer gemaakt, maar hij heeft zich er door Ten Kate, en Kluit, van laten overtuigen dat het
‘in het wezen der tale en de gemeenlandsche uitspraak gegrond zij’ (1804: 126-127)
en daarom in de spelling tot uitdrukking moet worden gebracht. Aan Siegenbeeks
keuze om zich bij de scherp- en zachtlange e’s en o’s te baseren op het etymologische principe kunnen verschillende overwegingen ten grondslag liggen. Hij kan bijvoorbeeld van oordeel geweest zijn dat het onderscheid tussen de scherp- en zachtlange klinkers gerekend moest worden tot het gangbare gebruik, dat het fonetische
principe inperkte (1804: 188). Het verwijt dat hij niet beseft heeft dat dat principe
hier in strijd is met zijn uitgangspunt van de Hollandse uitspraak is in ieder geval
niet terecht. Hij motiveert zijn keuze uitgebreid en geeft zijn Hollandse lezers zelfs
een lijst met woorden aan de hand waarvan die zich de juiste spelling kunnen eigenmaken zonder de steun van juiste uitspraak.
Als Siegenbeek overstapt op de behandeling van geschilpunten die de medeklinkers betreffen, verandert zijn aanpak niet. In plaats van op Kluit 1763a, dat over de
klinkers ging, steunt hij nu zwaar op Kluit 1777, het vertoog over de medeklinkers.
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De werkwijze is inmiddels bekend. In het algemene gedeelte sluit Siegenbeek zeer
nauw aan bij zijn voorbeeld.315 Als hij de medeklinkers vervolgens afzonderlijk gaat
bespreken, is de volgorde waarin hij dat doet weliswaar anders dan in Kluit 1777,
maar inhoudelijk volgt hij Kluits tweede Vertoog. En consequent maakt hij daar
melding van door verwijzingen in voetnoten en in de hoofdtekst.
Verschillen met Kluit
Een enkele keer is Siegenbeek een andere mening toegedaan dan Kluit, zoals bij de
hierboven besproken beoordeling van de gediftongeerde lange i. Dat is ook wel te
verwachten als we de spellingprincipes van beiden vergelijken. Anders dan Kluit
baseerde Siegenbeek zich immers ook op uitgangspunten die we nu het ‘beginsel
van de gelijkvormigheid’ en ‘het beginsel van etymologie’ noemen (Permentier
2005: 16-17). Vooral het beginsel van de gelijkvormigheid leidt tot verschillen met
Kluit. Hoewel Siegenbeek dit principe niet bij zijn hoofdregels noemt, baseert hij
zich er wel op. Om te rechtvaardigen dat de regelmaat waarvoor Kluit pleitte – op
het woordeind veranderen zachte consonanten in scherpe – wordt losgelaten, gebruikt hij het argument dat eerder ook door Ten Kate en Huydecoper naar voren
was gebracht: hij hoort verschil tussen de slotconsonanten van paard/staart en
graad/graat en is van mening dat de dentaal op het woordeinde niet altijd adequaat
wordt weergegeven door t. Derhalve ziet hij
geene reden, waarom men niet even zeer met de nieuweren de d tot sluitletter zou
mogen behouden, als met de Ouden daarvoor de t in plaats stellen, daar het op zich
zelf toch duidelijker en regelmatiger is, in het enkelvoud dezelfde letters te bezigen,
als in het meervoud ( Siegenbeek 1804: 154).316

Hier keert Siegenbeek zich tegen Kluit, die immers van mening was dat de d te
zacht was om op het woordeind te staan (1777: 37) en dat het enkelvoud niet aan
het meervoud gekend kon worden (1777: 38). Voor de spellingpraktijk had dat echter geen enkele consequentie. Siegenbeek komt niet tot een ander voorstel dan
Kluit, maar probeert slechts het gangbare gebruik op taalkundige gronden te rechtvaardigen. Hoewel deze rechtvaardiging voor Kluit elke grond mist, had hij zich in
zijn tweede Vertoog desondanks geschikt naar dat ‘meestalgemeen gebruik’ (1777:
40) en zich neergelegd bij de spelling brood wegens het meervoud broden (cf. 8.4.2.2.).
Het criterium van de gelijkvormigheid leidt ook bij de spelling van de g en de ch
tot verschil van inzicht met Kluit. Siegenbeek sluit zich wat de g/ch betreft aan bij
Weiland en kiest ook voor ‘het aangenomene gebruik’ (1804: 162). Als hij, met
Kluit, van mening was dat de spelling van deze medeklinkers vroeger regelmatig
was, betekende dat nog niet dat de spelwijze van de Ouden moest worden overgenomen. Het achtbare gebruik moest de doorslag geven. Siegenbeek vindt ‘de terugroeping van het oude gebruik onraadzaam’ en kiest ‘overeenkomstig het tegenwoordige gebruik’ voor gelijkvormigheid als uitgangspunt (Siegenbeek 1804: 162,
163). Ook hier leidden de verschillen van inzicht niet tot wezenlijke verschillen in
Vgl. bijvoorbeeld Siegenbeek 1804: 143, 144 en Kluit 1777: 13, 14.
Siegenbeek beroept zich voor de motivering van deze regel op Huydecoper, maar die zou het met
zijn motivering zeker niet eens zijn geweest. Cf. 8.4.1.4, 8.4.6, noot 281, 303.
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spelling, omdat Kluit immers al het gebruik als doorslaggevend criterium had aanvaard en zijn spelling aan dat gebruik had aangepast.
8.4.8. Slot
In zijn behandeling van de belangrijkste geschilpunten leunt Siegenbeek nadrukkelijk
op de beide Vertogen van de gezaghebbende Kluit. De redactionele en inhoudelijke
overeenkomsten met de publicaties van Kluit zijn zo groot, dat duidelijk is dat de beide artikelen voor Siegenbeek als leidraad hebben gediend. Dat betekent niet dat hij
Kluit altijd op de voet volgt. Hij werkt om, breidt uit of kort in, verandert de volgorde
van behandeling en bespreekt ook spellingkwesties die niet door Kluit aan de orde
gesteld zijn. Soms ook komt hij op andere gronden tot hetzelfde inzicht als Kluit.
Opvallend is in ieder geval dat Siegenbeek op belangrijke punten – dubbele of
enkele vocaal in open lettergrepen, verlenging door e of door hetzelfde letterteken,
spelling ij/y, onderscheid e/ee en o/oo, het gebruik als criterium voor het spellen van
d of t, v of f, enz. – niet of nauwelijks afweek van Kluit. Evenmin als Weiland volgt
Siegenbeek Kluits voorstel voor de spelling van g en ch, maar van een echt verschil
is hier geen sprake. Kluit volgde zijn eigen voorstel zelf niet eens, waarschijnlijk
omdat het te veel afweek van het gangbare gebruik en daardoor weinig kans had in
brede kring geaccepteerd te worden.
Door zijn invloed op Weiland en Siegenbeek heeft Adriaan Kluit een duidelijke
rol gespeeld in de codificatie van het Nederlands. Door zijn gezag is ontegenzeglijk
de spellingeenheid bevorderd. Zijn verdienste is dat hij belangrijke spellingknopen
doorhakte en het gangbare gebruik voor een deel vastlegde.
Ongetwijfeld mag Kluit, ‘plooibaar burger der achttiende eeuw’ (Van de Velde
1956: 68), gerekend worden tot degenen van wie Siegenbeek opmerkt dat ze ‘niet
onbereid (waren) iets van hunne gevoelens op te offeren’ om tot ‘eenparigheid’ te
komen (Siegenbeek 1804: *3; 6). In feite kon Siegenbeek weinig anders dan aansluiten bij de illustere Kluit, wilde hij ‘gereede navolging’ vinden (Siegenbeek 1804: 8).
Het is niet onwaarschijnlijk dat Kluits ‘regeling zich zonder bemoeienis van de
overheid op den duur een overheersend gezag zou hebben verworven’ (Molewijk
1992: 112). Met de invoering van de spelling-Siegenbeek was de spellingstrijd overigens
niet gestreden. Integendeel, Siegenbeek stond van begin af aan ter discussie en is
nooit door iedereen aanvaard.
Het systeem van Siegenbeek, en later ook dat van De Vries en Te Winkel, stoelt
op de grondregel dat de spelling de uitspraak moet weergeven. De toepassing van
deze regel wordt beperkt door de principes van gelijkvormigheid en etymologie.
Tot welke verhitte discussies, tot diep in de twintigste eeuw, deze beperkingen van
het fonetische uitgangspunt hebben geleid, is bekend.
Adriaan Kluit was voorstander van het consequent toepassen van het fonetische
principe. Belangrijk daarbij was de vraag op welke uitspraak de spelling zich daarvoor zou moeten richten. Kluit koos voor een zuidelijke georiënteerde standaard,
waarin scherp- en zachtlange klanken nog van elkaar onderscheiden waren en waarin ij nog anders klonk dan ei. Hij liet zich leiden door zijn eigen uitspraak, waarin
die verschillende klanken nog onderscheiden werden en werd in zijn keus bevestigd
door Verwer en vooral de grote Ten Kate. Op historische gronden had Ten Kate
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dezelfde keus gemaakt (als Verwer en) Kluit. Met Siegenbeeks codificatie van de
opvattingen van Verwer, Ten Kate en Kluit kreeg het principe van de etymologie
een prominente plaats in het spellingsysteem. Immers, deze klankonderscheidingen
die in de spelling moesten worden uitgedrukt, behoorden vanaf nu tot het gangbare
gebruik en waren voor de meeste Hollandse taalgebruikers uitsluitend historisch
gemotiveerd. Kluit streefde naar behoud van de verschillende realisaties van de
vermelde klanken en kon zich daarom in het resultaat vinden, ondanks zijn afwijzing van het etymologische principe als uitgangspunt voor de spelling.
Spelling was voor Kluit een belangrijk onderwerp: een volwassen, gecultiveerde,
beschaafde taal diende te beschikken over een geüniformeerde spelling. Reglementering diende het maatschappelijk nut en was een zaak van nationaal belang. Het
liefst had Kluit gezien dat de spelling gebaseerd werd op de regelmaat van het fonetische principe, maar hij maakt zijn opvatting dat de taalregels het taalsysteem moeten uitdrukken ondergeschikt aan het sociale belang van een algemeen aanvaarde
orthografie. De achterliggende systematiek laat Kluit in zijn bespreking overigens
wel zien, de woorden van Verwer indachtig: wie de analogie begrijpt, herkent de
anomalie.
8.5. Adriaan Kluit en het Al gem een, o msc hry ven d woo rdenb oek
Uit glossaria die werden aangelegd om zeldzame en moeilijke woorden in teksten te
verklaren, ontstonden in de vroege middeleeuwen de eerste Latijnse woordenboeken. In de twaalfde en dertiende eeuw wordt een positieve attitude ten aanzien van
de eigen taal zichtbaar en ontstaan de eerste tweetalige woordenboeken, meestal
Latijn-Dietse. Ze hadden vooral een educatief doel: ze stelden de leerling in staat
teksten te begrijpen en het Latijn te leren. De eerste eentalige woordenboeken van
de volkstaal verschijnen in de zeventiende eeuw, in 1612 in Italië en in 1694 in
Frankrijk. De Franse Dictionnaire werd het voorbeeld voor de Spaanse Diccionario de
Autoritades (1726-1739) en de Engelse Dictionary (1755) van Samuel Johnson (17091784).
In het Nederlandse taalgebied verschenen tot in de achttiende eeuw vrijwel uitsluitend vertaalwoordenboeken (Van Sterkenburg 1984: 37). In de loop van de tijd
kwamen er ook wel woordenboeken op de markt die (veel) meer wilden bieden dan
equivalente uitdrukkingen in een andere taal, of woordenboeken waar de vertaalfunctie werd ingezet om de taal te zuiveren. Bekende voorbeelden zijn Kiliaans beroemde Etymologicum (15993), dat de Nederlandse woordenschat wilde vastleggen en
een verklarend en wetenschappelijk-inventariserend karakter heeft, Jan van der
Werves Den Schat der Duytscher talen (1553/1559, tussen 1601 en 1775 veertien keer
uitgegeven) en Lodewijk Meijers Nederlandtsche Woorden-Schat (1654, tot 1805 twaalf
keer herdrukt). De woordenboeken van Van der Werve (?-1576) en Meijer bestaan
uit lijsten van bastaardwoorden en de Nederlandse vertalingen daarvan en dienden
een puristisch doel (Van Hardeveld 2000). Maar in hoofdzaak waren de lexicografische producten bedoeld als hulpmiddel bij het aanleren en gebruiken van vreemde
talen, als hulp bij het vertalen, en niet zozeer als verklarend naslagwerk (De Tollenaere 1977: 219).
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In de achttiende eeuw worden overal in Europa pogingen ondernomen eentalige
woordenboeken van de volkstaal samen te stellen (Seuren 1998: 61). In Nederland
klinkt in de tweede helft van de achttiende eeuw de roep om een omschrijvend
woordenboek van het Nederlands, vooral in de kringen van de studentengenootschappen. De onzekerheid over de eigen taal is in de jaren vijftig en zestig van de
achttiende eeuw nog steeds erg groot, zeker bij geschoolde personen, en niet voor
niets is standaardisering en reglementering van de moedertaal een onderwerp dat in
de genootschappen steeds weer aan de orde wordt gesteld, een onderwerp ook
waaraan een groot maatschappelijk belang wordt toegekend. De behoefte aan beschrijving van woorden en hun betekenissen wordt gevoeld en met enige afgunst
wordt gekeken naar landen waar de eigen woordenschat wel is vastgelegd. Niet
zonder reden is men de mening toegedaan dat van een gezaghebbend woordenboek
een sterk codificerende werking uitgaat (Tempelaars 1995: 101) en het is daarom
ook niet zo verwonderlijk, dat al in het derde jaar van het bestaan van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde het plan ter sprake kwam een Algemeen, omschryvend
woordenboek der Nederlandsche tale te vervaardigen. Om het ten uitvoer te brengen
hebben vooraanstaande leden van de Maatschappij zich de nodige inspanningen getroost; de moeizame geschiedenis van het project dat zo teleurstellend verzandde, is
op diverse plaatsen beschreven, het meest uitgebreid in Bergman (1850) en
Kossmann (1966: 144-152, 158-163).
Ook Adriaan Kluit heeft zich beijverd voor zo’n Woordenboek. Hij heeft zich nadrukkelijk bemoeid met de opzet ervan en een bijdrage geleverd aan het verzamelen
van het benodigde materiaal. Zijn werkzaamheden voor het ‘grote trotse hoofdwerk’ van de Maatschappij (Kossmann 1966: 161) worden beschreven in het volgende hoofdstuk. Achtereenvolgens passeren zijn bemoeienissen met de opzet, de uitwerking en de materiaalverzameling de revue. Een beschrijving van de geschiedenis
van het Algemeen, omschryvend woordenboek gaat aan het geheel vooraf.
8.5.1. Tussen droom en daad
8.5.1.1. Vooraf
‘Goede Woordenboeken hebben wy niet’, klaagde de Zeeuwse dichter-predikant Josua
van Iperen (1726-1781) in de Maendelijksche By-dragen ten opbouw van Neer-land’s Taelen Dichtkunde van september 1762. We beschikken weliswaar over het woordenboek
van Kiliaan, maar ‘het Hedendaagsch Gebruik der Woorden is er niet in te vinden.’ Af
en toe hebben een paar dichters zich ingezet om de taal te zuiveren, maar dat betekende in de praktijk alleen maar dat taalgebruik werd afgekeurd als het in Holland
onbekend was. Bovendien was de taalkennis van die ‘Nieuwerwetsche Taalzifters’
te gering om een juist oordeel mogelijk te maken. Meer dan eens hebben ‘Geleerde
en Verstandige Lieden’ aan Van Iperen gevraagd of hij niet een ‘Nederduitsch Omschryvend Woordenboek’ zou willen samenstellen, maar zo’n taak is veel te omvangrijk
voor één man. En hoewel iedereen de noodzaak van een Nederlands woordenboek
onderschrijft, is de animo om daadwerkelijk een bijdrage te leveren maar klein: ‘’k
Heb een en andermaal dezen en genen aangesproken, om ’er my in by te springen.
Vruchteloos! Elk ziet op tegen den arbeid, en wanhoopt aan de uitkoomste’ (Van
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Iperen 1762a: 510-512). Dat die laatste bedenking niet ongegrond is, zal uit het vervolg nog blijken. Hoe het ook zij, het wil met het woordenboek van Van Iperen
niet zo lukken, en hij stelt voor een genootschap op te richten. Voordat het zover
is, kunnen taalliefhebbers hun tijd alvast nuttig besteden en Van Iperen roept hen
op woordenlijsten op te stellen; voor de opzet daarvan geeft hij enkele aanwijzingen. In de volgende aflevering van de By-dragen laat Van Iperen in een ‘Schetze van
woorden-scharinge en zin-bepalinge’ zien hoe het woordenboek opgebouwd zou
kunnen worden (Van Iperen 1762b). Een maand later al krijgt hij commentaar op
zijn voorstellen. Herman Tollius schrijft een bijdrage, ondertekend met H. v. B.
(Herman van Breda), waarin hij onder andere wijst op een aantal tekortkomingen in
Van Iperens aanpak. Zo constateert hij dat Van Iperen geen voorzetsels bespreekt
en met een aantal uitgewerkte voorbeelden geeft hij vervolgens aan hoe die beschreven zouden kunnen worden.
Het woordenboek van Van Iperen kwam niet van de grond en in 1769 riep de
Arnhemse dichter-predikant Ahasverus van den Berg (1732-1807) de Maatschappij op
het samenstellen van een Nederlands woordenboek op zich te nemen.317 De problemen waar de Maatschappij mee zou worden geconfronteerd, waren natuurlijk dezelfde
als die waarvoor Van Iperen zich gesteld zag: eerst moest men het eens zien te worden over doel en opzet en daarna moest het immense karwei natuurlijk ook nog worden uitgevoerd. In 1769 waren de omstandigheden echter duidelijk beter dan in 1762.
De behoefte aan een woordenboek dat de taalgebruiker in staat stelde zijn taal ‘zuiver,
regelmatig, en met een rijkheid van gepaste woorden, te spreken en te schryven’ (Beredeneerd Plan 1773: 2) was zeven jaar na Van Iperens oproep onveranderd groot, maar
het genootschap dat de Zeeuwse predikant had willen oprichten om zo’n woordenboek te maken, was er inmiddels: de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. De Maatschappij was een landelijk genootschap waarin de krachten van verschillende letterkundige genootschappen werden gebundeld. In 1769 telde ze al 75 leden (Singeling 1991:
70) en hoewel natuurlijk lang niet alle leden even actief waren, overheerste de optimistische gedachte dat ook bij het samenstellen van een woordenboek vele handen
licht werk maakten. Want aan goede bedoelingen ontbrak het niet. Enthousiast zegden de leden hun medewerking toe en in de Handelingen van 1774 kon een indrukwekkende reeks van werken worden opgesomd die ze beloofden te excerperen.
Al snel werd men geconfronteerd met een praktisch probleem: de voorstellen
moesten steeds door alle betrokkenen worden becommentarieerd en daardoor
duurde het erg lang voordat er beslissingen werden genomen. In 1769 kreeg de
predikant Pieter van den Bosch (ca. 1735-1787) de opdracht een ontwerp voor het
woordenboek samen te stellen, in 1789 was nog steeds niet duidelijk hoe het Woordenboek eruit zou moeten zien.
Het bijeenbrengen van het benodigde materiaal was een ander probleem waar de
Maatschappij mee te maken kreeg. Want ondertussen moest natuurlijk ook het materiaal voor het Woordenboek worden verzameld en verwerkt. Dat bleek niet eenvoudig. Het gebrek aan inzendingen is een leidmotief in de Handelingen en hoewel een
Handelingen jaarvergadering 1770: 22-23. UBL 1499 A 8. Brief Van den Berg, d.d. 30 augustus
1769 (www.dbnl.org /tekst/_jaa001177001_01/_jaa001177001_01_0001.htm).
317
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relatief behoorlijk aantal leden nog wel een bijdrage leverde aan het Woordenboek,
was het aantal ingeleverde excerpten toch veel minder groot dan verwacht en gehoopt. In 1785 moest de Maatschappij dan ook spijtig vaststellen dat de verzameling
woorden nog zeer onvolledig was.
De Maatschappij leek met het toegezonden materiaal ook niet goed raad te weten.
Wat er precies in een lemma moest komen, welke woorden moesten worden opgenomen, welke spelling moest worden gebezigd en wie al het werk nu eigenlijk
moest uitvoeren, over dat soort zaken bestond lang geen overeenstemming. De
Maatschappij kocht een kast en nam afschrijvers in dienst, maar over de manier
waarop de woorden moesten worden bewerkt, bestond zoveel onduidelijkheid dat
nog in 1791 een nieuw Ontwerp nodig bleek. Het zou een laatste stuiptrekking zijn
en in 1794 werden de werkzaamheden aan het Woordenboek de facto gestaakt. Het
was voor de Maatschappij een kleine troost dat het verzamelde materiaal niet verloren ging: in 1796 kreeg Pieter Weiland toestemming om er gebruik van te maken
ten behoeve van het Nederduitsch Taalkundig Woordenboek (1799-1811); uiteindelijk
kwam het terecht bij de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
In de volgende paragrafen worden de publicaties die betrekking hebben op het
Woordenboek eerst in chronologische volgorde globaal besproken. Daarna komt de
inbreng van Kluit aan de orde.
8.5.1.2. Het Algemee n, oms c hry ve nd woo rden boek de r Ned erl and sc he t ale: een
chronologisch overzicht
In 1769 riep Ahasverus van den Berg de Maatschappij dus op zich te beijveren voor
het maken van een algemeen omschrijvend woordenboek. Omdat het project te
omvangrijk was om door één persoon te kunnen worden uitgevoerd, stelde Van
den Berg voor alle leden van de Maatschappij te vragen een bijdrage te leveren. Zijn
voorstel viel in goede aarde en drie leden – Frans van Lelyveld, Jan Kornelis Valk
(?-1796) en Pieter van den Bosch – kregen de opdracht te onderzoeken hoe de hele
onderneming aangepakt zou moeten worden. Zij waren van mening dat er eerst in
hoofdlijnen een aantal zaken geregeld moest worden, voordat de leden konden
worden opgeroepen mee te werken. Die zouden immers toch moeten weten wat er
van hen verwacht werd en hoe ze te werk moesten gaan. Pieter van den Bosch nam
het opstellen van een ontwerp op zich.
In 1771 leverde Van den Bosch op de maandelijkse vergadering van juli zijn
ontwerp in. Het werd vervolgens toegezonden aan de Leidse leden van de Maatschappij en ‘eenige daer toe gekommiteerde Leden buiten Leyden’, onder wie Adriaan Kluit. Aan de hand van hun op- en aanmerkingen kon de Maendelijksche Vergadering aan de slag (Beredeneerd plan 1773: Ar). Ieder mocht het werk hoogstens drie dagen bij zich houden.318
In 1773 kon het 14 pagina’s tellende Beredeneerd Plan tot het vervaerdigen van een algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandsche tale eindelijk worden gedrukt.319 ErMaandelijkse vergadering van 5 juli 1771. UBL: AMNL: 25.
Een werk werd door een gecommitteerde voorzien van commentaar en doorgestuurd naar de volgende gecommitteerde. Een doorschoten exemplaar van het Beredeneerd Plan dat deze weg heeft afge318
319
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aan toegevoegd zijn een twee pagina’s omvattende ‘Proeve van het woord VAREN’
gevoegd en 23 pagina’s Byvoegsels en Aenmerkingen, van onder anderen Kluit en Tollius. Hoewel Kluit ook het concept van commentaar had voorzien, had hij de Maatschappij uitgebreide opmerkingen en toelichtingen toegestuurd, samen met ‘verscheidene uitgewerkte proeven van woorden op zulk eene wyze als hy oordeelde
dat te moeten geschieden’.320 Met instemming van Kluit besloot de Maandelijkse
Vergadering de nagezonden opmerkingen in de Byvoegsels achter het Beredeneerd Plan
te voegen en aan de leden te sturen.321 Dat wordt uitvoerig verantwoord:
Toen het beredeneerd plan tot het vervaerdigen van een algemeen, omschryvend
Woordenboek der Nederlandsche Tale genoegzaem was afgedrukt, zag de Maetschappy zich op eene aengename wyze verrast door een geschrift van den Heer A.
KLUIT, ten titel voerende: Aanmerkingen op het maken van een Woordenboek der Nederduitsche Taal, waarin de woorden uit hun oorspronglijk afgeleid, en met voorbeelden uit de beste Schryvers in hunne verschillende beteekenissen opgehelderd worden.
Deze Proeve van Aanmerkingen behaegde der Maetschappye te wel, om dezelve
niet onder het oog van alle hare Leden te brengen, zoodat zy het besluit nam om den
Heer KLUIT te verzoeken dat hy zyne Bedenkingen in eene orde stellen wilde, waerin
zy gevoeglijk als een Byvoegsel op het beredeneerd Plan zouden kunnen dienen.
Doch die Heer gaf in eenen Brief, van den 25sten van Sprokkelmaand dezes jaers, der
Maendelijksche Vergaderinge te kennen daertoe geene gelegenheid te hebben, en te
wenschen ‘dat de Maatschappy, indien zy gebruik van zijn Werk maken wilde, den
vorm veranderde, zoo als zy best voeglijk zoude oordeelen, zoo hy slechts voor het
drukken het gezicht daarvan hebben mogte.’ In gevolge van dit verzoek hebben wy
de Aenmerkingen van den Heer KLUIT met den inhoud van het reeds bekende Plan
vergeleken, en alles in zulk eene orde geschikt, als waerin wy meenden dat die Heer
het zoude voorgesteld hebben, indien dat plan hem in handen gekomen ware, eer hy
zijn Stuk voltooid hadde.322

In 1773 kwam het Woordenboek in de jaarvergadering van 13 juli uitgebreid aan de
orde. Iedereen die iets had bijgedragen aan de totstandkoming van het Beredeneerd
Plan en de Byvoegsels en Aenmerkingen werd uitvoerig bedankt. Uit beide stukken
moest nu een Kort Ontwerp worden afgeleid dat als leidraad moest dienen voor alle
leden die een bijdrage zouden leveren. Kluit was een van de gecommitteerden die
door de vergadering benoemd werden om dit ontwerp te maken. Bovendien werd
iedereen opgeroepen excerpten in te leveren ten behoeve van het woordenboek en
een heel wat leden zegden enthousiast hun medewerking toe.
legd – met aantekeningen van Kluit, J. K. Valk, C. van Engelen en anderen – bevindt zich in de bibliotheek van de Maatschappij (UBL: LTK 71).
320 Notulen Maendelyksche Vergadering van 5 februari 1773: 125; vgl. Van de Bilt 2004: 134-137.
321 Maandelijkse Vergadering 7 mei 1773. UBL: AMNL 47: 135.
322 Byvoegsels en Aenmerkingen op het beredeneerd plan tot het vervaerdigen vanen algemeen, omschryvend Woordenboek der Nederlandsche tale, door de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden: Ar. UBL: 1167 A 22.
De Byvoegsels en Aenmerkingen bevatten hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend de op- en aanmerkingen van
Kluit. Op de geciteerde passage volgt: ‘Wy zullen ons ook van deze gelegenheid bedienen, om hier en
daer, eenige Aenmerkingen, welke de Heeren ALEWIJN, BRUINING, TE WATER en ARNTZENIUS, in hunne Brieven voor den eersten van Grasmaend aen de Maetschappy gezonden, op het Plan gemaakt
hebben, aen de Leden voor te dragen.’ Vgl. ook 8.5.2.3.
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In 1774 kon het Ontwerp van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden,
tot het vervaardigen van een algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandsche tale in de
jaarvergadering aan de leden worden aangeboden. De commissie die dit Ontwerp had
gemaakt, kreeg het verzoek artikel 14 van het Ontwerp uit te werken. In dat artikel
stond, dat er ‘een Lijst van Nederduitsche Taalgebruiken’ moest worden gemaakt
en de commissie zou die lijst moeten opstellen.
In 1775 werden in de jaarvergadering van 11 juli 121 Taalkundige vragen (...) met
drie Bylagen gepresenteerd.323 De taalkundige vragen werden aan de leden voorgelegd
opdat men, onder het verzamelen van voorraad voor het Woordenboek, ook bedacht zoude zijn op het verzamelen van de noodige bouwstof, tot het opmaken van
eene volledige Grammatica der Nederlandsche Tale.324

De Maatschappij was ambitieus: behalve een woordenboek waarin de hele taalschat
werd opgenomen, moest er een volledige grammatica van het Nederlands komen.
Als de leden van de Maatschappij toch bezig waren om de gekozen boeken te excerperen, dan konden ze tegelijkertijd mooi de ‘Nederduitsche Taalgebruiken’ noteren.
Van beide projecten is niet veel terechtgekomen, althans niet onder auspiciën van
de Maatschappij.325
In 1783 werd er een vaste commissie benoemd om de boel weer op gang te
brengen – Frans van Lelyveld, Jacob Arnold Clignett (1756-1826) en Jan Steenwinkel (1754-1812) waren de leden – maar die had weinig succes.
In 1789 besloot de jaarvergadering tot het instellen van een nieuwe commissie –
Kluit maakte daar deel van uit – die zou onderzoeken wat er moest gebeuren om
het woordenboek nieuw leven in te blazen.
In 1791 geeft de commissie een Ontwerp tot het opstellen en bewerken van een Nederduitsch omschrijvend Woordenboek in het licht, opgesteld door Nicolaas Hinlópen, maar
het resultaat is slechts een nieuwe commissie. Kluit is daar opnieuw lid van, samen
met Hendrik Albert Schultens (1749-1793) en Carolus Boers (1746-1814). Hij
houdt onder andere toezicht op het afschrijven van de verzamelde woorden, maar
de facto is het woordenboek dan al opgegeven.
In 1796 krijgt Weiland toestemming het verzamelde materiaal te gebruiken en
daarmee komt er definitief een einde aan het onvoltooide project van de MaatschapVolledige titel: Taalkundige Vragen voorgesteld aan de Leden van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden. Den 11den van Hooimaand 1775.
324 Taalkundige vragen 1775: Ar. Een antwoord op de taalkundige vragen als geheel heeft de Maatschappij
niet gegeven. Dat deed wel Pieter Weiland, in de inleiding van zijn Nederduitsch taalkundig woordenboek
(1799). Cf. Knol 1977: 108; Noordegraaf 1985: 175.
325 In de jaarvergadering van 1791 benoemde de Maatschappij een commissie die de taak kreeg ‘om bij
het Woordenboek ook te voegen eene Nederduitsche Spraakkunst’ (Bergman 1850: 244). De commissie
bestond uit Joan Fortman (1731-1808), Nicolaas Hinlópen en Everardus Scheidius (1742-1794). Onder meer door het vroegtijdig overlijden van Hinlópen en Scheidius verzandde ook het grammaticaproject van de Maatschappij. Net als bij het woordenboek nam Weiland de taak die de Maatschappij zich
had gesteld, op zich. Het resultaat, dat in het verlengde ligt van de inleiding van het Nederduitsch taalkundig woordenboek (1799), Weilands antwoord op de Taalkundige vragen, is de Nederduitsche spraakkunst
(1805), de eerste door de overheid goedgekeurde en voorgeschreven grammatica. Cf. Bergman 1850:
244-246; Noordegraaf 1985: 175, 183; Noordegraaf 1996a: 41-43.
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pij. Wat de leden gezamenlijk niet lukte, krijgt Weiland met zijn elfdelige Nederduitsch
Taalkundig Woordenboek wel voor elkaar, zij het dat dit woordenboek bescheidener
van opzet was dan het ambitieuze plan van de Maatschappij (vgl. De Vries 2001: 94).
8.5.2. Adriaan Kluit en het woordenboek
Adriaan Kluit behoorde niet tot de kern van de groep die in de Maatschappij het
voortouw nam in het woordenboekproject. De Maatschappij werd bestuurd vanuit
Leiden en veel zaken werden in de maandelijkse vergaderingen (van Leidse leden)
geregeld. Toch heeft Adriaan Kluit geprobeerd een substantiële bijdrage te leveren
aan het werk dat verricht moest worden ten behoeve van het woordenboek. In de
periode dat de plannen moesten worden uitgewerkt, had Kluit zijn handen vol aan
het rectoraat te Middelburg, maar dat weerhield hem er niet van zich nadrukkelijk
bezig te houden met opzet en uitwerking van het Woordenboek en het verzamelen
van het benodigde materiaal. In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens
deze drie terreinen besproken: opzet, uitwerking en materiaalverzameling.
8.5.2.1. Opzet
Hoe het Woordenboek eruit zou moeten zien, heeft Kluit vooral verwoord in zijn
Aanmerkingen op het maken van een Woordenboek der Nederduitsche Taal, waarin de woorden uit hun oorspronglijk afgeleid, en met voorbeelden uit de beste
Schryvers in hunne verschillende beteekenissen opgehelderd worden, die hij begin
1773 aan de Maatschappij stuurde (cf. 8.5.1.2.). In de bibliotheek van de Maatschappij zijn deze Aanmerkingen vooralsnog niet te vinden, maar de opvattingen
van Kluit zijn door de maandelijkse vergadering van de Maatschappij op zodanige
wijze verwerkt in haar aanvulling op het Beredeneerd Plan, dat Kluit met publicatie
ervan instemde. Het lijkt dus gerechtvaardigd aan te nemen dat de corresponderende gedeelten in de Byvoegsels en Aenmerkingen op het Beredeneerd Plan inhoudelijk overeenkomen met de Aanmerkingen van Kluit. Om die Aanmerkingen op hun
juiste waarde te schatten, moeten ze vergeleken worden met het Beredeneerd Plan.
Daarom wordt in de volgende paragraaf (8.5.2.2.) eerst aandacht besteed aan het
Beredeneerd Plan. Tegen de achtergrond daarvan komen in paragraaf 8.5.2.3. vervolgens de Byvoegsels en Aenmerkingen aan de orde. De invloed van Kluit op de
totstandkoming van het Ontwerp (1774) is het onderwerp van paragraaf 8.5.2.4.
Kluit heeft ook meegewerkt aan de Taalkundige vragen (1775); bespreking daarvan
volgt in 8.5.2.5.
8.5.2.2. Het Berede nee rd Plan
In het Beredeneerd Plan kwamen vier belangrijke aspecten van het Woordenboek aan de
orde. In de eerste plaats moest worden aangegeven wat de Maatschappij met het project beoogde. Uiteraard wilde ze dat het woordenboek een hulpmiddel was om Nederlandstalige geschriften te begrijpen, maar dat was lang niet alles. In het Woordenboek moest ook de hele taalschat worden bijeengebracht om ieder in de gelegenheid
te stellen de ‘Tael zuiver, regelmatig, en, met eene rijkheid van gepaste woorden, te
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spreken en te schryven’ (Beredeneerd Plan 1773: 2). Opvallend is de aandacht voor
taalvormen uit andere gewesten dan Holland. Omdat het Hollands steeds meer het
toonaangevende voorbeeld werd, dreigden woordvormen uit andere streken in onbruik te raken, en dat werd gezien als verarming van de taal. Een woordenboek
waarin voor streektalen een ruime plaats is ingeruimd zou dat kunnen voorkomen.
Bovendien moesten ‘oude woorden’ worden opgenomen in het woordenboek, niet
alleen omdat ze onmisbaar zijn om historische teksten te begrijpen, maar vooral
omdat ze ‘goed Duitsch zijn, en niet verdienen verloren te raken, maer waerdig zijn
om uit de schriften van vorige tyden, of uit de gemeene Lands tael aengenomen te
worden’ (Beredeneerd plan 1773: 3).
In de tweede plaats moest worden aangegeven aan welke eisen zo’n woordenboek moest voldoen. In het Plan worden er acht opgesomd.
1. De eerste eis vloeide rechtstreeks voort uit het oogmerk. In het woordenboek
moeten alle Nederlandse woorden worden opgenomen en dat betekende dat niet
alleen woorden die in Holland werden gebruikt, een plaats zouden krijgen, maar alle
woorden die in de verschillende Nederlandstalige gewesten gesproken en geschreven werden en worden. Woorden die ontleend zijn aan andere talen, werden opgenomen als ze ingeburgerd waren, wat moest blijken uit het gebruik ervan door goede schrijvers. Woorden die het accent niet hadden op het zakelijke deel – Ten Kates
accentregel – moesten beschouwd worden als bastaardwoorden en die hoorden in
het woordenboek niet thuis.
2. Afgeleide woorden werden geplaatst bij het woord waarvan ze waren afgeleid.
De woorden werden omschreven en verklaard op hun alfabetische plaats en van
daaruit moest worden verwezen naar het wortelwoord.
3. Eerst werd van elk woord de eigenlijke en oorspronkelijke betekenis gegeven,
daarna de overdrachtelijke en afgeleide. De verschillende gebruiksmogelijkheden
van een woord moesten nauwkeurig worden aangegeven, door een Latijnse vertaling of een omschrijving in het Nederlands. Als er sprake was van betekenisverandering moest beschreven worden via welke tussenstadia de oorspronkelijke betekenis was overgenomen door de huidige. Om de eisen 2 en 3 te verduidelijken was
een ‘Proeve van het woord VAREN’ als bijlage achter het Plan gevoegd.
4. Om afleidingen zichtbaar te maken en betekenissen te verduidelijken, moesten woorden uit verwante talen worden opgenomen als ze in uitspraak of betekenis
overeenkwamen met Nederlandse.
5. Van alle woorden moest worden vermeld wat de kenmerken ervan zijn en tot
welke woordsoort ze behoren.
6. De rectie van woorden moet worden beschreven. Vooral op spreekwoorden
wordt in dit verband de aandacht gevestigd.
7. Alles moet worden gestaafd met bewijzen en voorbeelden. Om het moment
van betekenisverandering te kunnen nagaan zou elke bewijsplaats gedateerd moeten
worden. Bovendien moet worden aangegeven uit welke regio het voorbeeld afkomstig is.
8. Het is noodzakelijk een eenparige spelling aan te houden. Veel moet daar niet
over gezegd worden; vier regels slechts dient men in acht te nemen:
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– Verlenging van een klinker wordt aangegeven door verdubbeling van het teken. Voor de rechtvaardiging van dit uitgangspunt wordt een beroep gedaan
op het heersende gebruik.326
– Afgeleide woorden krijgen dezelfde slotconsonant als het oorspronkelijk
woord, behalve als het om de v en de z gaat: die worden op het woordeind
verscherpt tot f en s.
– Het onderscheid tussen ei en y, e en ee en o en oo moet nauwkeurig in acht
worden genomen. Lambert ten Kate heeft afdoende aangetoond dat het
onderscheid dat ermee wordt aangegeven een wezenlijk aspect is van het
Nederlands.
– Elk woord dient men te spellen volgens zijn oorsprong. Dit etymologisch
principe zal weinig problemen opleveren, omdat bij elk woord toch al de afleiding behandeld wordt.
Het derde punt dat aan de orde werd gesteld, betrof de bronnen waaruit de woorden gehaald moesten worden. Natuurlijk moesten tal van schriftelijke bronnen geexcerpeerd worden: woordenboeken, waaronder het tweede deel van Ten Kates
Aenleiding (1723), werken van taalkundige aard, oude oorkonden, verordeningen,
akten en allerlei andere openbare stukken, en natuurlijk alle belangrijke geschreven
of gedrukte teksten die beschikbaar waren. 327 Een ontzaglijk groot corpus dus, omdat er ‘naeuwelijks een boek in onze Tael geschreven [is] van het welk men, met
zekerheid, van voren, zeggen kan, dat het niet iets tot ons oogmerk zou opleveren’
(Beredeneerd Plan 1773: 6). Bovendien moesten alle woorden uit de kunsten, wetenschappen, ambachten en takken van nijverheid worden verzameld. Daarbij kon
men niet volstaan met het noteren van de termen die in geschreven bronnen te vinden waren, maar om de gewenste volledigheid te krijgen was het ook nodig ‘om, by
allerlei slag van menschen, navrage te doen, naer alle die byzondere namen welke
hun eigen zijn’ (Beredeneerd Plan 1773: 8). En uit ‘de levende volkstael, dat is, de
spreektael der burgers en landlieden, en zelfs de straettael’ (Beredeneerd Plan 1773: 8)
moesten eveneens de woorden en uitdrukkingen worden opgetekend, en wel uit
zoveel mogelijk gewesten. Vooral dialecten uit afgelegen streken verdienden aandacht, omdat daar de taal ‘de minste gelegenheid gehad heeft om verbasterd te
worden’ (Beredeneerd Plan 1773: 8). De leden van de Maatschappij moesten er een gewoonte van maken om de woorden die in een bepaalde streek in gebruik waren, te
noteren als ze daarvoor de gelegenheid hadden. Want ieder moest zijn steentje bijdragen.
En daarmee was het vierde belangrijke punt onder de aandacht gebracht: hoe
moest al dat werk verdeeld worden onder de leden van de Maatschappij? Vooral van
de leden die taalkundig geschoold waren, werd een bijdrage verwacht. Zij werden
geacht regelmatig excerpten van teksten in te leveren. Maar ook de andere leden
moesten meedoen, want het was vooral belangrijk dat iedereen zou meehelpen: wie
in een bepaalde regio woonde, kon woorden uit de streek verzamelen, wie gespeciaTerwijl in de tekst opmerkelijk genoeg de spelling ae wordt aangehouden. Vgl. 8.5.2.5.
De ‘voornaemste geschreven en gedrukte bronnen’ werden onderverdeeld in zeven tijdperken.
Beredeneerd Plan 1773: 7-8; ook in Bergman 1850: 221-222.
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liseerd was op een bepaald gebied, kon specifieke woorden aanleveren, en wie oude
teksten las, moest ze excerperen ten behoeve van het woordenboek, zoals Kluit, die
Van Velthems Spiegel Historiael (1315-1316) voor zijn rekening nam.328 Ieder die een
bijdrage leverde, zou in een jaarlijks op te stellen verslag met naam en toenaam genoemd worden. En de leden moesten vooral niet aarzelen om de resultaten van hun
arbeid ter beschikking te stellen van de Maatschappij: met hun medewerking konden
ze eer en glorie behalen, en ze zouden met roem vermeld worden als het Woordenboek werd uitgegeven.
8.5.2.3. Byvo egs els e n A en merki ngen o p het B ere den eerd Pla n
Niet alleen de opmerkingen van Kluit zijn weergegeven in de Byvoegsels en Aenmerkingen, maar ook opvattingen van anderen zijn erin opgenomen. Integraal afgedrukt
is bijvoorbeeld de brief die Herman Tollius schreef om zijn mening en die van de
Harderwijkse leden Everardus Scheidius, Pieter Bondam (1727-1800) en Johannes
Th. Rossijn (1744-1817) onder de aandacht te brengen.
Maar Kluit vormt de hoofdmoot. Om te beginnen wordt een overzicht gepresenteerd van diens Aenmerkingen. Kluit heeft daarin eerst in grote lijnen aangegeven
hoe het woordenboek moest worden gemaakt. Met voorbeelden maakt hij vervolgens duidelijk hoe de verschillende betekenissen en het overdrachtelijk gebruik van
woorden behandeld moeten worden. Daarna volgt een ‘Proeve van een Nederduitsch algemeen Taelkundig Woordenboek’ (Byvoegsels en Aenmerkingen 1773: 2);
waarschijnlijk hebben we hier te maken met Kluits Proeve van ’t woord boom, waarover
later meer.
Aan de hand van Vondels Jeptha (1659) demonstreert Kluit dan hoe het werk
van een schrijver gelezen moet worden om daaruit een voorbeeld te halen dat het
bestaan van een woord attesteert of een bijzonder gebruik laat zien. Tot slot volgen
opmerkingen over het aantal werken dat op die manier gelezen moet worden, over
oude woorden en dialectwoorden, over homoniemen en over de wijze waarop de
voorbeelden moeten worden gerangschikt. In de Byvoegsels en Aenmerkingen worden
overigens niet al de onderwerpen die Kluit aansnijdt, genoemd of besproken; als ze
grotendeels overeenkomen met wat in het Beredeneerd Plan wordt verwoord, blijft
vermelding achterwege. Het werk van Kluit wordt vooral van belang geacht, omdat
daarin onderdelen van het Beredeneerd Plan op een bewonderenswaardige manier
worden verduidelijkt en uitgewerkt; slechts op een enkel punt wijken de inzichten
van Kluit af van het Beredeneerd Plan.

Staande de jaarvergadering van 1773 leverde Kluit uittreksels in ten behoeve van het woordenboek. Ik heb deze niet kunnen achterhalen, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat het om excerpten uit de Spiegel Historiael ging. Kluit is de enige die in het Beredeneerd Plan genoemd wordt, waaruit kan
worden opgemaakt dat al bekend was welk werk hij zou aanleveren. Na de vergadering van 1773 werd
er een lijst gepubliceerd van werken die de leden beloofden te excerperen. In die lijst werd ook Kluit
weer vermeld als degene die een excerpt zou maken van het werk van Lodewijk van Velthem. Het ligt
voor de hand om te veronderstellen dat Kluit voor de vergadering had aangekondigd de Spiegel te excerperen en tijdens de vergadering al wat uittreksels inleverde. De rest volgde overigens pas in 1786.
328
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Het laatste is het geval wat het ordeningsprincipe van het woordenboek betreft;
daarin verschilt Kluit van mening met de makers van het Beredeneerd Plan, en dat is
meteen ook het enige verschilpunt dat in de Byvoegsels en Aenmerkingen genoemd
wordt. In het Plan was wat de ordening betreft gekozen voor een alfabetisch en een
etymologisch principe: een afgeleid woord moest worden besproken op zijn alfabetische plaats, maar moest ook worden opgenomen bij het woord waarvan het was
afgeleid, waarmee we direct ook over een etymologisch woordenboek zouden beschikken. Kluit kiest voor een uitsluitend alfabetische ordening. Elke afleiding dient
immers weer met een voorbeeld te worden bevestigd. Als dat lukt wordt het woordenboek veel te dik; als dat niet lukt, heeft het vermelden van de afleiding weinig
zin. Tollius c.s. is dezelfde mening toegedaan. Hij verdedigt ook het strikt alfabetische principe, mede omdat het woordenboek anders te uitgebreid en te kostbaar
wordt. Maar de Harderwijkse leden vragen zich af
of onze Taal- en Woordgrond-kunde noch wel rijp genoeg is, om die onderschikking
van derivata aan hunne primitiva door haar geheel beloop te durven ondernemen.

Aan etymologie is sinds Ten Kate weinig gedaan en:
Zal men zich nu niet te veel overylen, wanneer men in een Woordenboek van gezach de onrype en dikwijls onwaarschijnlyke gissingen van TEN KATE vereeuwigt,
terwijl ’er hoop aanlacht dat men by vervolg in dit gedeelte der Taal-kunde meer licht
en zekerheid krygen zal? (Byvoegsels en Aenmerkingen 1773: 19).329

Alle andere opmerkingen van Kluit die in de Aenmerkingen besproken worden, behelzen aanvullingen en toelichtingen. Het gaat achtereenvolgens om uitwerkingen
van de derde eis uit het Beredeneerd Plan en een onderdeel van de vijfde eis, een
voorbeeld van de manier waarop de zevende eis aangepakt zou kunnen worden, en
een opsomming van de verschillende wetenschappen, kunsten en ambachten waarvan de woorden moeten worden verzameld ten behoeve van het Woordenboek, met
de geschikte schriftelijke bronnen daarvoor.
Tollius c.s. doelen met dat laatste op de opvattingen die o.a. verwoord werden in de Tael- en dichtkundige By-dragen van december 1761 (Tydeman 1761d, 285-296w) en Tollius’ ‘Proeve ener nieuwe
wyze van afleiden uit de worteldeelen ta’en, te’en, ti’en, to’en tu’en’ in de Nieuwe Bydragen tot opbouw der
Vaderlandsche letterkunde I (1763: 447-472).
In de By-dragen was een artikel opgenomen, Mengel-waarnemingen over eenige Worteldeelen der Nederduitsche Tale (285-296), ondertekend met ‘Het gezelschap D.A.O.M.’, maar (waarschijnlijk) geschreven
door Meinard Tydeman. Het werd gevolgd door een ‘BYLAGE over bel, bal, bol en belgen’ (296a296m) van de hand van Tollius; deze bijlage werd door J.J. Schultens van commentaar voorzien
(296m-296w). In alle drie de stukken draaide het om het toepassen van de methode van afleiden van
de Schola Hemsterhusiana op het Nederlands, teneinde de superioriteit ervan ten opzichte van de
werkwijze van Ten Kate te demonstreren. Schultens en Valckenaer riepen taalliefhebbers op deze
methode, die Tiberius Hemsterhuis en een aantal van zijn leerlingen voor het Grieks hadden ontwikkeld, verder uit te werken en Tollius gaf met zijn ‘Proeve’ in de Nieuwe Bydragen gehoor aan deze oproep. Ook Hendrik van Wijn schreef in 1762 een Hemsterhusiaanse verhandeling, die overigens
ongepubliceerd bleef (UBL LTK 496; cf. o.a. De Buck 1952: 28-29; Noordegraaf 2001: 1120).Tollius
plaatst deze ‘woord-afleiding naar den Griekschen trant’ (Byvoegsels en Aenmerkingen 1773: 19) tegenover
(en boven) de methode van Ten Kate (Noordegraaf 2009). Voor de Schola Hemsterhusiana: vgl 4.5.
329
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Als eerste uitwerking komt uitvoerig de derde eis uit het Beredeneerd Plan aan de
orde. Daarin was bepaald dat in een lemma ‘eerst de eigenlyke en oorspronglyke
beteekenis, en vervolgens ook de overdrachtelyke en uit elkander voortvloeiende en
afgeleide beteekenissen’ van een woord moesten worden opgenomen (Beredeneerd
Plan 1773: 4), liefst zo gerangschikt dat de ontwikkeling van de ene betekenis naar
een andere zichtbaar wordt. Voor de werkwoorden zal dat niet eenvoudig zijn, constateert Kluit. Bij een aantal werkwoorden is de betekenis namelijk zo algemeen en
onzeker of zo ver verwijderd van de oorspronkelijke betekenis, dat omschrijven of
verklaren van het woord bijna onmogelijk is. Ter verduidelijking en om te laten zien
hoe de zaak volgens hem moet worden aangepakt, behandelt Kluit de werkwoorden breken en dragen. Als legger adviseert hij het woordenboek van Samuel Johnson,
de Dictionary of the English language: in which the words are deduced from their originals, and
illustrated in their different significations by examples from the best writers (1755). Hij stelt
voor om eerst alle betekenissen te omschrijven en er vervolgens voorbeelden bij te
zoeken uit toonaangevende schrijvers. Bij het omschrijven van de verschillende betekenissen moet geprobeerd worden de ontwikkeling vanaf de grondbetekenis duidelijk te maken. Eerst moet daarom de oorspronkelijke betekenis worden vermeld,
dan de betekenis die daar het dichtst bij staat, vervolgens de betekenis die daar weer
op aansluit, en zo verder, zodat de ontwikkeling stapsgewijs wordt verhelderd. Deze
methode heeft Lambert ten Kate gedemonstreerd in het tweede deel van zijn Aenleiding (1723). Kluit inventariseert eerst alle mogelijke betekenissen van een woord
en plaatst die vervolgens in zo’n volgorde, dat de betekenisontwikkeling zichtbaar
wordt. In de ideale situatie vormt zo elke verklaring van een woord de basis voor de
volgende. Dat is niet altijd mogelijk: soms hebben woorden zoveel betekenissen,
dat samenhang met andere betekenissen niet altijd evident is. Kluit verduidelijkt dat
met het werkwoord afgaan.
Om het nut van het woordenboek van Johnson te illustreren werkt Kluit vervolgens het lemma bloem globaal uit, met Johnson als legger. Ook het Volkomen
woordenboek der Engelsche en Nederduitsche taalen: névens eene spraak-konst van dezelven, oorsprongkelijk saamgesteld door W. Séwel (1766) van Egbert Buys (ca. 1725-1769) is het
waard om geraadpleegd te worden.330
De vijfde eis van het Beredeneerd Plan bepaalde onder meer, dat ‘in de verba composita
behoort aengewezen te worden, waer de vooropkomende praepositio separabilis en waer
inseparabilis’ zijn (Beredeneerd Plan 1773: 5). Kluit behandelt dit onderwerp grondig. Hij
geeft eerst een aantal voorbeelden van scheidbare en onscheidbare samengestelde
werkwoorden en probeert vervolgens in een viertal algemene regels de verschillen te
formuleren tussen woorden als enerzijds aanvullen en afbreken en anderzijds verspreken
en bezoeken. Zijn regels beschrijven de beklemtoning van de werkwoorden, de vorming van het voltooid deelwoord en de syntactische eigenschappen: bij scheidbare
Dit woordenboek is een bewerking en uitbreiding van het Groot woordenboek der Engelsche en Nederduytsche Taalen (1691) van Willem Séwel (Osselton 1973: 89-94). Evenals bij Séwel is de titel ook in het
Engels gesteld: A compleat dictionary English and Dutch, to which is added a grammar, for both languages. Originally compiled by Willem Séwel; but now (...) entirely improved. Amsterdam: Kornelis de Veer. Buys is ook de
auteur van De Algemeene Spectator, Amsterdam, by Jacobus Haffman, 1749 en bezorger van het Nieuw en
Volkomen Woordenboek voor Konsten en Weetenschappen, 10 delen, 1771-1778.
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werkwoorden krijgt het voorzetsel331 de klemtoon, bij onscheidbare het werkwoordelijke deel: áánvallen, áfbreken, verspréken, bezóeken (regel 1), het voltooid deelwoord van
het scheidbaar samengesteld werkwoord behoudt altijd het voorvoegsel ge-: aangevallen,
afgebroken, versproken, bezocht (regel 2), bij het gebruik van te + infinitief komt te tussen
de twee leden van het werkwoord in te staan als het om een scheidbaar werkwoord
gaat: aan te vallen, af te breken (regel 3) en ten slotte blijven in onscheidbare werkwoorden de beide delen altijd verbonden, ook als ze als persoonsvorm worden gebruikt, en
dat is bij scheidbare niet het geval: ik val aan, ik breek af, ik verspreek, ik bezoek (regel 4).
In het Woordenboek moeten de samengestelde werkwoorden aan de hand van deze vier
regels worden beschreven en de verschillen tussen scheidbare en onscheidbare werkwoorden moeten in alle vier de gevallen met voorbeelden worden verduidelijkt. Om
te laten zien hoe met goede voorbeelden betekenissen kunnen worden bewezen –
hoe dus op een goede wijze aan de zevende eis uit het Beredeneerd Plan kon worden
voldaan – volgt een aantal voorbeelden ‘welke de Heer KLUIT uit VONDEL’S Jephtha
heeft byeengezameld’ (Byvoegsels en Aenmerkingen 1773: 12).332
De Aenmerkingen van Kluit zijn voor het grootste gedeelte in overeenstemming
met de inhoud van het Beredeneerd Plan. Ze worden daarom, zoals eerder opgemerkt,
niet allemaal besproken.
Wy zouden hier nog kunnen byvoegen wat de Heer KLUIT zegt, wegens de meenigte
van Schryvers, die tot het vervaerdigen van een Woordenboek moeten geleezen
worden: doch dewyl hierover genoegzaem eveneeens in het Plan gesproken wordt
achten wy het onnoodig daerop stil te staen, gelyk wy ook in andere byzonderheden,
die (schoon in eene andere orde) in het Plan worden voorgesteld, met stilzwygen
voorbygaen (Byvoegsels en Aenmerkingen 1773: 14).

Aandacht krijgt vooral de manier waarop Kluit de eisen uitwerkt die in het Beredeneerd Plan aan het woordenboek waren gesteld. Kluits grondige aanpak verdient bewondering en navolging. De laatste opmerkingen van Kluit die aan de orde worden
gesteld, betreffen de bronnen die geëxcerpeerd moeten worden. In het Beredeneerd
Plan (1773: 8) was aangegeven dat het nodig was ‘alle eigene Nederduitsche kunstwoorden van kunsten en wetenschappen, van ambachten, handwerken, koophandel, krijg- en wapenhandel, landbouw, vissery, jagt, zeevaert enz. by een te zamelen’
en dit onderwerp wordt door Kluit gedegen uitgewerkt. Hij geeft een opsomming
van alle mogelijke kunsten, wetenschappen en ambachten en de bijbehorende
bronnen die verwerkt dienen te worden, en wijst daarbij opnieuw op het belang van
het woordenboek van Johnson.
De Byvoegsels en Aenmerkingen worden besloten met enkele opmerkingen uit brieven die leden van de Maatschappij hadden ingestuurd, en de volledig afgeschreven
brief van Tollius c.s.
Tegenwoordig spreekt men hier liever van (voorzetsel-)bijwoorden (Haeseryn e.a. 1997: 606 e.v.)
en (werkwoord-)partikel (Klooster 2001: 24, 50 e.v.). In de achttiende eeuw was in dit verband de
benaming voorzetsel gangbaar.
332 In het verslag van de jaarvergadering van 1776 wordt gemeld dat Kluit zijn excerpten uit Jeptha aan
de Maatschappij heeft gezonden. De wijze waarop Kluit het werk heeft aangepakt wordt iedereen ten
voorbeeld gesteld die materiaal wil aanleveren voor het woordenboek (UBL: AMNL 48: 41; DBNL).
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8.5.2.4. Receptie
In de jaarvergadering van 1773 besloot de Maatschappij inderdaad een algemeen,
omschrijvend woordenboek te gaan samenstellen. Uit het Beredeneerd Plan, de Byvoegsels en de Aenmerkingen kan worden opgemaakt dat de Maatschappij een alfabetisch
geordend historisch-filologisch woordenboek wilde (Van Sterkenburg 1984: 9). Alle
woorden van het Nederlands moesten worden opgenomen, vanaf hun vroegste
overlevering, met al hun betekenissen, waarbij zichtbaar moest worden gemaakt
hoe die betekenissen zich uit elkaar hebben ontwikkeld. Het gebruik van elk woord
moest worden gedemonstreerd met citaten uit werken over alle mogelijke onderwerpen en dialecten. Om dit achttiende-eeuwse WNT te kunnen realiseren moest eerst
een Ontwerp worden opgesteld dat moest dienen ‘tot een Leidraad voor allen, die
denzelven in het bewerken van hunne onderwerpen zullen verkiezen te volgen’. 333
Kluit was een van de leden die aan het vervaardigen van het Ontwerp zouden meewerken.
In het Ontwerp wordt in 27 punten opgesomd hoe het Woordenboek zal worden
samengesteld. Zeker de helft van de punten betreft – enigszins optimistisch – praktische zaken: wanneer moeten de excerpten worden ingeleverd, waar worden de
excerpten opgeslagen, wie zal verslag doen, wie zal te zijner tijd het woordenboek
samenstellen. Aan de leden werd gevraagd om ‘alles wat in ons Woordenboek te
passe kan komen’ op te tekenen (Ontwerp 1774: 2v). Kennelijk was men van mening
dat uit het Beredeneerd Plan kon worden opgemaakt wat dat dan precies was.
Om na te gaan in hoeverre de opmerkingen van Kluit invloed gehad hebben,
zouden simpelweg het Beredeneerd Plan, de Byvoegsels en het Kort Ontwerp met elkaar
kunnen worden vergeleken. Als het Ontwerp afwijkt van het Beredeneerd Plan, kan
eenvoudig worden nagegaan of de wijziging door Kluit is voorgesteld. De afwijking
kan in dat geval aan zijn commentaar worden toegeschreven.
Maar zo eenvoudig is het niet. De Byvoegsels en Aenmerkingen dienen namelijk
‘deels tot bevestiging, deels tot opheldering, deels tot uitbreiding, deels ook tot nadere wijziging’ (Bergman 1850: 224-225) van het gestelde in het Beredeneerd Plan. De
opmerkingen van Kluit betreffen vooral de manier waarop verschillende eisen die
in het Beredeneerd Plan waren opgenomen, volgens hem moesten worden uitgewerkt.
Kluit pakt de zaken op een grondige manier aan en zijn aanpak wordt herhaaldelijk
geprezen, maar in het Ontwerp is er uiteraard niets van terug te vinden. Directe invloed van Kluit is hier dan ook niet aan te wijzen. En als de wijziging die Kluit
voorstelt wel in het Ontwerp is terug te vinden, kan daaruit nog niet zonder meer
geconcludeerd worden dat de aanpassing op zijn conto mag worden geschreven. In
het Ontwerp wordt, anders dan in het Beredeneerd Plan, een uitsluitend alfabetische
ordening voorgeschreven; over afleidingen en samenstellingen wordt niet eens meer
gesproken. Het etymologische ordeningsprincipe dat in het Beredeneerd Plan werd
voorgesteld, had Kluit verworpen. Met overtuiging koos hij voor een strikt alfabetische ordening van het Woordenboek, maar dat deden ook Tollius en zijn Harderwijk-
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Geschreven notulen van de jaarvergadering van 1773 van de Maatschappij. UBL: AMNL 47: 163.
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se collega’s. De argumenten van Kluit en Tollius komen gedeeltelijk overeen en
wiens taalkundig gewicht uiteindelijk de doorslag gaf, is niet te achterhalen.334
Wat de spelling betreft, lijkt er geen verschil te zijn tussen de opvattingen in het
Beredeneerd Plan en het Ontwerp. Onomwonden wordt gekozen voor het etymologische principe – hoewel Kluit het daar niet mee eens zal zijn geweest (cf. Kluit 1777:
24, 25) – en het gelijkvormigheidsprincipe, dat Kluit schoorvoetend had geaccepteerd door zich aan te sluiten bij het gangbare gebruik (cf. 8.4.8.). De opvattingen
over de notatie van de verlengde klinker en het onderscheid van de scherp- en
zachtlange e/ee en o/oo, en ei en y, zijn wel in overeenstemming met Kluits inzichten.
Opvallend is wel dat in het Beredeneerd Plan de ae-spelling consequent wordt toegepast, hoewel ook daarin geformuleerd was dat men een klinker moest ‘verlengen
met zijns gelyken’ (Beredeneerd Plan 1773: 6). In het Ontwerp is de spellingspraktijk
wat dat betreft in overeenstemming gebracht met de theoretische uitgangspunten
en is overal de aa-spelling gebruikt. De spelling van y/ij is niet in overeenstemming
met die van Kluit. Kluit had er in zijn ‘Vertoog over de tegenwoordige spelling der
Nederduitsche taal’ (Kluit 1777) voor gekozen om overal ij te gebruiken. Zowel in
het Beredeneerd Plan als het Ontwerp wordt y geschreven in open en ij in gesloten lettergrepen, de manier van spellen die Kluit in 1763a had voorgesteld (vgl. 8.4.2.1;
noot 290).
8.5.2.5. De taalkundige vragen
Het veertiende artikel van het Ontwerp schreef voor dat er een lijst moest worden
opgesteld met eigenschappen van het Nederlands (Ontwerp 1774: 2v). De commissie
die het Ontwerp had opgemaakt, kreeg in de jaarvergadering van 1774 de opdracht
zo’n lijst te vervaardigen; de leden van de Maatschappij werden uitgenodigd om aan
te geven wat ze daarin opgenomen wilden zien.335 Al in de jaarvergadering van 11
juli 1775 presenteerde de commissie de Taalkundige Vragen.
Uit de inleiding kan worden opgemaakt wat de Maatschappij met het stuk beoogde, en dat was niets meer of minder dan ‘het verzamelen van de noodige bouwstof,
tot het opmaken van eene volledige Grammatica der Nederlandsche Tale’ (Taalkundige Vragen 1775: Ar). In brede kring werd het ontbreken van uniforme regels ervaren als een schande voor het Nederlands en met een spraakkunst wilde de Maatschappij bindende voorschriften leveren voor het taalgebruik, ook om daarmee een
eind te maken aan de grote onzekerheid ten aanzien van het gebruik van de moedertaal die zeker bij geschoolde personen manifest was. De antwoorden op de
Taalkundige Vragen moesten die bindende voorschriften leveren.
Hinlópen schrijft in zijn Ontwerp (1791), dat de argumenten van Kluit door de toevoegingen van
Tollius worden versterkt. Tollius, die in 1773 aan de universiteit van Harderwijk colleges gaf over de
Nederlandse spraakkunst, werd in het begin van de jaren 1770 als taalkundige misschien wel hoger
geschat dan Kluit. Uit de brief die Frans van Lelyveld op 30 augustus 1774 aan Tollius schreef, kan
worden opgemaakt dat Kluit in de ogen van Van Lelyveld niet behoorde tot ‘de taelkundigste Heeren
van Nederland’. Dat waren volgens hem Nicolaas Hinlópen, Meinard Tydeman, Ahasverus van den
Berg en Hendrik Arnold Kreet (UBL: BPL 2582). Vgl. 8.4.5.
335 Vgl. ook Maendelyksche Vergadering van 7 april 1775 (AMNL 47: 261).
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Aan de eigenlijke opsomming van taalkundige vragen gaan vier algemene probleemstellingen vooraf. Met name twee ervan kwamen in de genootschappen Dulces
ante omnia Musae en Minima crescunt herhaaldelijk aan de orde336 en de antwoorden
erop waren zeker ook voor Adriaan Kluit van groot belang. De bedoelde vragen
luiden (Taalkundige Vragen 1775: 2):
– In hoe verre moet men zich, in het opmaken der Taalregels, houden aan de Oude?
In hoe verre aan de hedendaagsche Taalgebruiken? En in hoe verre moet men de
verwantschapte Dialecten en de gezonde rede daarin te hulpe nemen?
– In hoe verre moet de grond en wezenlyke eigenschap onzer Tale de grondslag van
iedere Taalregel zijn?

In hoeverre dus moeten we de taalgebruiken van de Ouden volgen, en daarmee de
regelmaat, en in hoeverre moeten we het hedendaagse gebruik als leidraad nemen
voor de taalvoorschriften. Daar draait het om. Dat de taal van de Ouden regelmatiger was dan de taal die later in gebruik kwam en meer recht deed aan de gronden
van de taal, was een opvatting die in de studentengenootschappen en de Maatschappij algemeen werd aangehangen. Aanvankelijk stond nadrukkelijk herstel van de verloren geachte regelmaat in het middelpunt. Zo koos Kluit in zijn eerste vertoog
over de spelling voor herstel van de regelmaat (cf. 8.4.3.). Kreet was eveneens van
mening dat men ‘in het verkiezen en bepalen ener speltrant niets anders te doen
hebbe, dan den regelmaet na te geleiden, dien wy daer in by alle onze oude gedenkstukken, ja alle geschrijf voor de Spaensche beroerten, eenstemmig vinden waergenomen’ (Kreet 1759: 206). En Leonard van Wolde (1738-1769) was zelfs bereid
regelmaat aan te brengen, ook al kende het oude gebruik die niet.337 In een later
stadium komt er meer en meer oog voor het achtbare gebruik als norm. Meinard
Tydeman vond, ‘daar een zekere regelmaat, in den aart der tale gevestigd, ons voorlicht’, dat we de regelmaat moesten volgen, maar hij voegde eraan toe: ‘althans, zoo
lang, als het algemeen gebruik die niet heeft verworpen’ (Tydeman 1767: 81). In zijn
tweede vertoog verwoordde Kluit dezelfde zienswijze (vgl. 8.4.2.2.).Uiteindelijk
draaide het om de vraag, of de taalregels moesten aansluiten bij het gangbare gebruik of gebaseerd moesten worden op regelmaat, die afgeleid kon worden uit het
taalgebruik der Ouden of, in het voetspoor van Ten Kate, uit de vergelijking met
(oude) verwante talen.
Dat de taalregels gevestigd moeten zijn op de gronden van de taal (vgl. 8.4.4.),
op het taaleigen, op de natuur van de taal, is een opvatting die vrijwel iedereen onderschrijft. Taalregels mogen in geen geval verzonnen zijn of naar eigen goeddunken uitgedacht; ze moeten altijd gebaseerd zijn op taalintrinsieke kenmerken. Welke
kenmerken dat nu precies zijn, is niet helemaal duidelijk. Ieder die over de taal
schrijft, zegt zich te beroepen op de natuurlijke eigenschappen van de taal en wie
een andere mening heeft, krijgt het verwijt dat hij de kenmerken van de taal uit het
oog heeft verloren. Zo kunnen Kluit en Kreet zich voor de spelling allebei baseren
Cf. bijv. Kreet in de Tael- en dicht-kundige Bydragen, 1759b: 205-233 of Tydeman 1761c, in de Proeve
van oudheid-, taal- en dichtkunde 1775: 16 e.v.
337 Van Wolde 1767b: 9. Vgl. noot 214.
336
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op de gronden van de taal en op de regelmaat, en toch komen tot verschillende
voorstellen (vgl. 8.4.3.).
De Taalkundige Vragen laten in ieder geval ook zien, dat de tegenstanders van de
aa-spelling nog steeds pogingen in het werk stelden het tij te keren. Spelling was
toch een onderwerp, dat de gemoederen danig in beweging hield: 38 van de 121
Taalkundige Vragen hebben er betrekking op. En hoewel de Maatschappij zowel in het
Beredeneerd Plan als het Ontwerp had gekozen voor verlenging met hetzelfde klinkerteken, was als vijfde vraag opgenomen:
Of alle onze Klinkers, daar ze verlenging noodig hebben, tegenwoordig niet behooren
verlengd te worden met huns gelyken, zaak, steeg, schrijf, zoon, muur ? (Taalkundige Vrgen
1775: 2).

Kluit wilde verlenging met hetzelfde teken, Kreet met -e. In 1791 stelt Hinlópen de
notatie met hetzelfde teken nog eens ter discussie, waarschijnlijk tegen beter weten
in: al in het Ontwerp van 1774 schreef de Maatschappij haar naam met aa.
8.5.2.6. Uitwerking
8.5.2.6.1. Proeve van het woord boom
In het Voorberigt bij het tweede deel van zijn Nederduitsch Taalkundig woordenboek
schrijft Pieter Weiland dat hij op 18 juni 1799 een brief heeft ontvangen van Adriaan Kluit, waarin deze meedeelt dat hij door het verschijnen van het eerste deel van
het woordenboek aangenaam was verrast. Kluit zwaait Weiland alle lof toe en heeft
eigenlijk weinig kritiek.
Indien ik [Kluit] mij op het Woordenboek zelve eenige aanmerkingen mag veroorloven, zoude het zijn tegen de ruimte van drukken, en het nog overblijvende ter aanvulling (Weiland 1801: I).

Weiland is zeer verguld met de lof van Kluit:
Door deze gunstige beoordeeling van eenen Man, die zich in het vak der nederduitsche letterkunde zoo verdienstelijk gemaakt heeft – die zelf een klein gedeelte (*) van
een algemeen omschrijvend Woordenboek, tot eene proef voor de Maatschappij van nederlandsche Letterkunde, uitgewerkt had, achtte ik mij volkomen gevrijwaard tegen alle
vitterijen van andere Beoordeeleren, wie zij ook zijn mogen wezen (Weiland 1801:
II).

In de noot waarnaar hij verwijst, meldt Weiland:
Hiervan heeft de Heer Kluit mij, gelijktijdig met boven gemelden brief, iets toegezonden, en wel het woord BOOM, waaruit ik zijne manier van behandeling konde
zien, en waarvan ik ook, voor zoo ver mijn eenmaal gemaakt ontwerp toeliet, bij de
behandeling van dit tweede stuk, gebruik gemaakt heb (Weiland 1801: II).
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Hiervoor is opgemerkt (8.5.2.3.) dat Kluit in zijn Aanmerkingen op het maken van een
Woordenboek der Nederduitsche Taal een ‘Proeve van een Nederduitsch algemeen Taelkundig Woordenboek’ had gegeven (Byvoegsels en Aenmerkingen 1773: 2), een proeve
die wel in de Byvoegsels en Aenmerkingen werd genoemd, maar niet werd besproken.
Waarschijnlijk ging het hier om een uitwerking van het lemma boom. Kluit had zijn
voorbeeld rond 1773 opgesteld, maar de Maatschappij had er niet veel mee gedaan
en nu Weiland inderdaad serieus werk bleek te maken van het woordenboek, stuurde Kluit hem zijn werk toe.
Niet lang daarna werd Kluits lemma gepubliceerd, twee keer zelfs. In 1801 verscheen bij A. Loosjes te Haarlem de Proeve van ’t woord boom, dienende tot eenen toets, hoe
men een algemeen omschrijvend woordenboek der Nederduitsche tale zoude behooren op te maken,
in navolging der bekende Hoogduitsche, Fransche en Engelsche woordenboeken. De uitgever
meende taalliefhebbers een dienst te bewijzen met de uitgave van ‘deze schoon uitgewerkte Proeve van Boom, welke de Leidsche Hoogleeraar A. Kluit voor verscheidene jaren ten dienste der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, op de samenstelling van een algemeen omschrijvend Woordenboek der Nederduitsche tale
bedacht’ (Kluit 1801: A2r). In hetzelfde jaar verscheen Kluits Proeve ook in de Konsten Letterbode.338 Kennelijk was er belangstelling en waardering voor deze Proeve.
Waardering was er bijvoorbeeld van Weiland, die voor zijn lemma boom immers
dankbaar gebruik gemaakt had van het voorbeeld van Kluit, en later ook van de
redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. In dit woordenboek wordt bij
boom vermeld:
Dit woord en zijne samenstellingen zijn tegen het eind der vorige eeuw op voorbeeldige wijze behandeld door A. KLUIT in zijn Proeve van ’t woord Boom, waaraan voor de
hier volgende artikels vrij wat ontleend is.339

Waarom heeft de Maatschappij niet meer gedaan met de Proeve van Kluit, vraagt men
zich af. In de Byvoegsels en Aenmerkingen wordt weliswaar vermeld dat de Aanmerkingen van Kluit een Proeve bevat (Byvoegsels en Aemerkingen 1773: 2), maar bij die vermelding blijft het. Waarom Kluit niet opgevoerd als voorbeeld? Als Kluits uitwerking inderdaad zo navolgenswaard was, waarom wordt er dan zelfs niet naar verwezen?
In het Beredeneerd Plan wordt aangegeven wat er allemaal in het Woordenboek moet
worden opgenomen, maar de meeste aandacht gaat uit naar de wijze waarop het
woordmateriaal moet worden verzameld en verwerkt. Uitvoerig worden de bronnen besproken en uitgebreid wordt stilgestaan bij de manier waarop omgegaan
moest worden met het door de leden van de Maatschappij aangeleverde materiaal.
De behandeling van de verzamelde woorden en de voorbeelden die de diverse gebruiksmogelijkheden konden bewijzen, zouden in verschillende portefeuilles worden opgeslagen; te zijner tijd moesten alle gegevens in het lemma worden verwerkt
Dl. II p. 293 e.v.; 309 e.v.; 327 e.v.; 339 e.v. Cf. Boutelje 1920: XVI.
Woordenboek der Nederlandsche Taal 1993, derde deel, eerste stuk, kolom 403. Boom is bezorgd door
J.W. Muller (1893). Kluits Proeve is niet vermeld in de Bronnenlijst: bronnen die slechts incidenteel zijn
gebruikt, zijn daarin niet opgenomen.
338
339
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en daarom moest in de legger nauwkeurig worden aangetekend waar in welke portefeuille een bepaalde betekenisomschrijving met bijbehorend voorbeeld teruggevonden kon worden. In de Proeve van het woord Varen wordt getoond hoe de administratieve verwerking van een woord in de legger plaats zou vinden. Uit diezelfde
Proeve is globaal af te leiden hoe een lemma zou worden opgebouwd, zonder dat het
helemaal wordt uitgewerkt. In het Ontwerp ontbreekt een uitwerking eveneens – uiteraard. Ook daar is uitsluitend aangegeven wat er allemaal in een lemma moest
worden verwerkt.
Kluit heeft in zijn Proeve van ’t woord boom alle eisen uit het Beredeneerd Plan en het
Ontwerp verwerkt. Hij beschrijft uitgebreid de verschillende betekenissen van het
woord, geeft gebruiksmogelijkheden en spreekwoorden en behandelt grondig de
mogelijkheden om samenstellingen te vormen, en dat allemaal nauwkeurig en met
vermelding van de bron, toegelicht met voorbeelden uit tal van geschriften. Dat
Kluits Proeve voorbeeldig werd gevonden, is dan ook niet zo vreemd dat de Maatschappij zijn uitwerking niet publiceerde evenmin. Kluit wilde namelijk niet een wezenlijk ander Woordenboek dan de Maatschappij; zijn opzet en die van het Beredeneerd
Plan komen vrijwel overeen en op zich was er dus geen reden om Kluits voorbeeld
in de Byvoegsels en Aenmerkingen op te nemen. En lemmata naar het voorbeeld van
Kluit waren voor de Maatschappij nog lang niet haalbaar: voorlopig moest de aandacht uitgaan naar het verzamelen van zoveel mogelijk materiaal. Pas als er voldoende excerpten voorradig waren, kon de uitwerking van het Woordenboek ter hand
worden genomen. Hinlópen achtte in 1791 de tijd daarvoor rijp, maar ook Hinlópen komt aan een concrete uitwerking van een lemma niet toe.
8.5.2.6.2. Kluits werkwijze
Kluit onderscheidt bij de behandeling van boom eerst drie betekeniscategorieën: in
de eerste plaats de plant, dan de stam en in de derde plaats alles wat van de plant of
de stam gemaakt is. Elke categorie werkt hij uit. Bij de eerste omschrijft Kluit de
betekenis en geeft hij onder het kopje Oudheid een korte opsomming van woorden
waarmee in oude verwante talen een boom werd aangeduid. Vervolgens bespreekt
hij combinaties van het substantief met adjectieven en werkwoorden. Natuurlijk
moeten niet alle bijvoeglijke naamwoorden worden vermeld die in combinatie met
boom kunnen worden gebruikt, maar alleen degene die vaak met het woord samengaan of die een speciale betekenis krijgen door de combinatie. Alleen adjectieven als
dragende, gesnoeide, onvruchtbare, verpote, schaduwrijke en weeldige dus. Bij de werkwoorden
maakt Kluit onderscheid tussen overgankelijke (‘daadlijke’) en onovergankelijke
(‘onzijdige’) werkwoorden (1801: 4): bomen planten, kappen, rooien en bomen bloeien,
versterven, botten uit.
Uitvoerig bespreekt Kluit hierna de manier waarop samenstellingen en afleidingen met boom gevormd kunnen worden. De woorden zelf worden op hun alfabetische plaats besproken. Het grote aantal ‘zamenzettelingen’ wordt naar de plaats van
het stamwoord onderverdeeld in ‘Van achteren’ en ‘Van Voren’ (1801: 5). In de
eerste groep worden woorden gevormd door boom als eerste lid te combineren met
zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en suffixen,
of ‘Bij afleiding’: boomgaard, boomplanten, boomrijk, boomloos, geboomte (1801: 5). De an-
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dere groep bestaat uit woorden waarvan boom het tweede lid vormt. Ook nu volgt
weer een onderverdeling, op semantische gronden deze keer en niet zoals in de eerste groep op basis van morfologische criteria: woorden die de verschillende soorten
aangeven – appelboom, amandelboom, woorden die geaardheid, stand of gedaante aangeven – vruchtboom, leiboom, en woorden die verwijzen naar mannelijk of vrouwelijke
bomen. Kluit bespreekt ten slotte nog ‘Achtervoegsels’, waarmee hij de bijvoeglijke
nabepalingen met een substantief bedoelt en ‘Vele spreekwijzen’: de boom des levens,
de boom der kennisse, Ik zal den kat uit den boom kijken.
De tweede categorie, boom in de betekenis van stam, bevat eigenlijk alleen een
korte begripsomschrijving, gevolgd door een aantal voorbeelden. De derde categorie wordt weer wel uitvoerig uitgewerkt. Kluit noemt een aantal samenstellingen, die
als zelfstandig trefwoord op hun alfabetische plaats behandeld moeten worden, en
bespreekt vervolgens 13 gevallen waarin het enkele woord boom metonymisch gebruikt wordt, alle verduidelijkt met voorbeelden. Tot slot volgen, van boomaarde tot
boomzijde, bijna 20 bladzijden woorden met boom als eerste lid.
Kluits opzet was ambitieus. Kluit geeft in zijn lemma niet alleen een omschrijving van de verschillende betekenismogelijkheden, maar besteedt ook systematisch
aandacht aan verbindingen van het trefwoord met andere lexicale eenheden en aan
de rol die boom speelt in samengestelde en afgeleide woorden. Met citaten laat hij
zien dat het woord inderdaad in een bepaalde betekenis of in een bepaalde combinatie gebruikt is. Kluit put daarvoor uit een flink aantal bronnen, literaire en nietliteraire, waaronder keuren en resoluties, vakliteratuur en publicaties met een voornamelijk regionaal karakter. Ook verwijst hij naar gesproken taal, uit diverse vakgebieden en uit verschillende gewesten, zoals bij afkandelaren,340 dat volgens Kluit in
Zeeland wordt gebruikt in de betekenis van aftoppen. Van elk citaat vermeldt hij de
vindplaats. De citaten laten overigens niet chronologisch zien hoe betekenissen en
combinatiemogelijkheden zich historisch hebben ontwikkeld, zoals Kluit en het
Beredeneerd Plan wel nastreefden (cf. 8.5.2.2, 8.5.2.3.). Eerder dienen ze als bewijsplaats voor een bepaalde betekenis of combinatie. Al met al zou zijn woordenboek
veel uitgebreider worden dan de Franse Dictionnaire (1694), het Wörterbuch (17751786) van Adelung of de Dictionary (1755) van Johnson. Hoewel de uitgebreide ondertitel van zijn Proeve van ’t woord boom anders doet vermoeden, fungeerde geen van
deze woordenboeken voor hem dan ook als direct voorbeeld.
Kluit streeft naar volledigheid. Het is zijn bedoeling om alle betekenissen en gebruiksmogelijkheden van zijn trefwoord te verzamelen, uit alle beschikbare bronnen
en uit het hele taalgebied. Zijn opzet is descriptief van aard; hij beperkt zich uitsluitend tot het beschrijven van de verschillende betekenissen en woordvormen en
onthoudt zich van oordelen. Ongetwijfeld zal Kluit zich er wel van bewust zijn geweest dat van zijn woordenboek een normatieve werking zou uitgaan: als een
woord in het lexicon werd opgenomen, kreeg het uiteindelijk status, behoorde het
tot de Nederlandse taalschat. Als een woord niet in zijn woordenboek te vinden
was, kon het maar beter niet gebruikt worden, omdat het dan niet Nederlands was.
En juist om woorden te behoeden voor dat lot moest volledigheid het doel zijn.
340

Dit woord is ook te vinden in Kluits lijst van woorden op Walcheren. Cf. Van de Bilt 2003a.
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8.5.2.7. Materiaalverzameling
In het Beredeneerd Plan werd uitvoerig ingegaan op de vraag uit welke bronnen de
woorden voor Woordenboek zouden moeten worden gehaald. Drie categorieën onderscheidde het Plan (cf. 8.5.2.2.): schriftelijke bronnen, woorden van kunsten, wetenschappen en ambachten, en woorden uit de levende volkstaal, uit de dialecten
dus.341 Aan elke categorie heeft Kluit bijgedragen.
Dat Kluit schriftelijke bronnen excerpeerde, is eigenlijk vanzelfsprekend. De
studentengenootschappen hielden zich in de eerste jaren na hun oprichting vrijwel
uitsluitend bezig met taalkundige kwesties en het woord nam in hun filologische
arbeid een prominente plaats in. Adriaan Kluit is het schoolvoorbeeld van de genootschapper die zich voor zijn taalkundige studie baseerde op het minutieuze onderzoek van talrijke geschreven bronnen. Nog in zijn academietijd bestudeerde en
excerpeerde hij teksten ten behoeve van de door hem bezorgde vijfde druk van de
Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden en maakte hij afschriften van Middelnederlandse teksten.342 Dit bestuderen, excerperen en kopiëren van bronnen zou
Kluit zijn hele leven blijven doen. 343
Dat Kluit ook gespitst was op andere dan geschreven bronnen, bewijst zijn verzameling van woorden die tot de inventaris van een ijzerwinkel behoren.344 Kluit
leverde zijn lijst in 1776 in (Handelingen 1776: 9), getuige de Catalogus der bibliotheek
van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde ‘om de Duitsche taal hare in dien tak
gebruikelijke woorden te doen kennen’ (Rogge 1887-1888: 5). Kluit geeft in zijn lijst
een niet-systematische opsomming van allerlei gereedschappen en materialen die in
een winkel voor ijzerwaren te koop waren.
Ook de derde categorie waarvoor de Maatschappij aandacht vroeg, had Kluits belangstelling: dialectwoorden, woorden uit de levende volkstaal. In 1781 meldt de
Maatschappij ‘dat de Verzameling van woorden op Walcheren in gebruik door Den
Heer Kluit (...) medegedeeld, op het alphabeth gebracht’ is (Handelingen 1781:
Beredeneerd Plan 1773: 8.
Behalve historische belangstelling houdt Kluit zijn hele leven taalkundige interesse voor de middeleeuwen (vgl. noot 140). Uit de briefwisseling met Van Wijn in de jaren 1801-1803 blijkt bovendien,
dat Kluit de toentertijd bekende Middelnederlandse auteurs goed kende. Hij bespreekt met Van Wijn
bijvoorbeeld Esopet, Karel ende Elegast, Ferguut, Der naturen bloeme, Seghelijn van Jherusalem, Der minnen loep
en werk van Willem van Hildegaersberch (1350-ca. 1408), Heynric van Holland (13e eeuw) en Niclaes
de Klerck (ca. 1280-ca. 1350). Cf. brieven van Kluit aan Van Wijn, d.d. 16 november 1764, 25 november 1800, 10 september 1801, 5 maart 1803, 13 maart 1803, 25 maart 1803 (UBL: LTK 1000) en
Buijnsters 1984: 50-52. Ook de rijmkroniek van Klaas Kolijn heeft hij intensief bestudeerd, dat wordt
eveneens duidelijk uit zijn brieven aan Van Wijn (vgl. noot 140; 210).
343 Zo liet Kluit Taalkundige excerpten uit onderscheidene der oudste Nederduytsche schrijvers na (UBL: LTK 88,
vgl. noot 246). Voor het Woordenboek leverde hij excerpten in van Van Velthems Spieghel Historiael,
Vondels Jeptha, Simon Gabbema’s (1628-1688) Verhaal van de stad Leeuwaarden, van 1190 tot 1573, in
1701 uitgegeven door Tobias Gutberleth Jr. (1675-1703) en de Thesaurus antiquitatum Teutonicarum, ecclesiasticarum, civilium, litterarium van Johann Schilter, het laatste in 1785 (vgl. noot 243). Ook historisch
materiaal excerpeerde hij. Tijdens zijn talrijke archiefreizen maakte Kluit diverse kopieën van historische bronnen, zoals charters, registers en gildebrieven. In de twee koffers met papieren van Kluit die
de familie in 1861 aan de Maatschappij schonk, bevindt zich een aantal van dit soort afschriften (UBL:
AMNL 656).
344 UBL: LTK 102.
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6).345 Kluit, tot 1778 rector in Middelburg, had ondanks zijn drukke werkzaamheden de moeite genomen woorden te noteren die hij als typisch voor Walcheren beschouwde. Toen hij eind 1778 naar Leiden verhuisde, stuurde hij die woorden aan
de Maatschappij, die ze overbracht op fiches en alfabetisch rangschikte.
Met enige regelmaat leverde Kluit dus materiaal voor het Woordenboek. Toch lijkt
zijn bijdrage een incidenteel karakter te hebben. Kluit heeft veel meer excerpten
gemaakt die voor het Woordenboek gebruikt zouden kunnen worden dan hij de Maatschappij ter hand stelde. Dat blijkt alleen al uit het overvloedige materiaal dat zijn
familie de Maatschappij in 1861 overhandigde. In de jaren 1770 en daarna concentreerde Kluit zich meer en meer op historisch onderzoek en lag de nadruk niet meer
op de taalkunde. Hij had nog wel belangstelling voor het Nederlands – in 1783 bezorgde hij immers nog de zesde druk van de geslachtslijst van David van Hoogstraten, waarin hij de substantieven uit Huydecopers uitgave van de Rijmkronijk opnam
(vgl. 8.1.3.2.) – maar hij richtte zijn wetenschappelijke activiteiten toch voornamelijk op de geschiedenis. Het Woordenboek had geen prioriteit, maar uit zijn gedachten
was het niet. Op gepaste momenten leverde hij materiaal in bij de Maatschappij. De
lijst van Walcherse woorden is wat dat betreft exemplarisch. Kluit houdt zich vooral bezig met historisch onderzoek, maar is de oproep in het Beredeneerd Plan ‘om alle
woorden en spreekwyzen, welke aen byzondere steden of dorpen of streeken eigen
zijn, en elders in onbruik, op te teekenen en mede te deelen’ niet vergeten (Beredeneerd Plan 1773: 9). Als hij dialectwoorden hoorde, noteerde hij die ten behoeve van
het Woordenboek. Eind 1778 verliet hij Walcheren; de verzameling woorden zou niet
meer worden uitgebreid en hij bezorgde haar bij de Maatschappij. Uiteindelijk kwam
Kluits lijst met Walcherse woorden terecht bij het grote woordenboek van Matthias
de Vries, zoals zoveel andere lijsten die voor het Woordenboek aan de Maatschappij
gestuurd zijn.
8.5.3. Adriaan Kluit als lexicograaf
Het lexicografische werk van Adriaan Kluit heeft een pragmatisch karakter. Aan
speculaties over de oorsprong van de taal of de relatie tussen woord, werkelijkheid
en denken heeft Kluit zich niet gewaagd. Hij baseert zich op de feiten. Hoewel hij
dat nergens expliciet verwoordt, kiest hij voor de op waarneming gebaseerde methode van Ten Kate boven de speculatieve aanpak van Tollius en de Schola Hemsterhusiana. Kluit hanteert een empirische werkwijze: zowel betekenis als gebruiksmogelijkheden van een woord moeten uit het taalgebruik worden opgemaakt. Dat
gebruik moet ruim worden geïnterpreteerd: ook gesproken taal, ook regionale uitingen, ook niet-literaire bronnen.
Ongetwijfeld had het woordenboek dat hem, en de Maatschappij, voor ogen
stond ook een museaal en codificerend, dus normatief oogmerk: museaal in de zin
dat oude woorden door hun vermelding geconserveerd zouden worden, normatief
in de zin dat woorden door hun vermelding in het woordenboek voortaan zouden
Hierover: Van de Bilt 2003a. Kluits lijst zou te vinden moeten zijn in de Leidse Universiteitsbibliotheek (LTK 128), maar het werk bevindt zich in de verzameling woorden van de redactie van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal.
345
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behoren tot het Standaardnederlands, tot de ‘gepaste woorden’ die ieder in zijn
mondelinge of schriftelijke taalgebruik zou kunnen aanwenden (cf. 8.5.1.). Maar
Kluits woordenboek was vooral descriptief van aard. Kluit wilde de hele Nederlandse taalschat bijeenbrengen in zijn woordenboek, hij wilde alle Nederlandse
woorden uitvoerig bespreken, woorden uit heden en verleden, uit Holland en de
regio. Dat verklaart meteen waarom zijn woordenboek er in zijn tijd niet is gekomen: het zou de omvang krijgen van het WNT van De Vries, ruim twee eeuwen
later.
8.5.4. Besluit
Vrijwel vanaf het begin heeft Adriaan Kluit het woordenboekproject van de Maatschappij omarmd en tot het einde zou hij dat blijven doen. Sociale motieven liggen
ten grondslag aan zijn inspanningen. Aan de opzet van het woordenboek probeerde
hij een substantiële bijdrage te leveren met zijn Aanmerkingen op het maken van een
Woordenboek en ook in de uitvoering van het werk heeft hij een rol gespeeld. Hij was
lid van de commissie die het Ontwerp (1774) en de Taalkundige vragen samenstelde.
Hij werkte een lemma volledig uit in zijn Proeve van het woord boom en leverde regelmatig materiaal aan voor het corpus. Zijn uitwerkingen kenmerken zich door hun
empirische onderbouwing, waarbij hij steeds oog had voor de diversiteit van de
bronnen; hij excerpeerde geschreven teksten, verzamelde woorden van ambachten
en had aandacht voor dialecten. Als de voortgang van het werk in gevaar dreigde te
komen, nam Kluit plaats in de commissies die het project nieuw leven in moesten
blazen. Zo maakte hij deel uit van de commissie die in 1789 werd aangesteld om te
bepalen wat er zou moeten gebeuren om het Woordenboek nu eindelijk eens te realiseren. En toen het werk dan inderdaad ter hand werd genomen was Kluit degene
die het op zich nam om toezicht uit te oefenen op de voortgang van de werkzaamheden. En ook nadat de Maatschappij het Woordenboek had opgegeven, was het niet
uit zijn gedachten. Toen Weiland zijn Taalkundig woordenboek publiceerde, stak Kluit
hem een hart onder de riem en leverde materiaal. Zijn Proeve van ’t woord boom liet hij
uitgeven, zodat anderen nog enig nut van zijn werk konden hebben.
Dat het Woordenboek er uiteindelijk niet is gekomen en in het stadium van materiaalverzameling is blijven steken, zal ook Kluit als een flinke teleurstelling hebben
ervaren. Het zal dan ook met enige spijt geweest zijn dat hij op het titelblad van zijn
Proeve vermeld zag dat zijn bespreking diende als toets voor een Nederlands woordenboek, in navolging van de bekende Duitse, Franse en Engelse woordenboeken.
Duitsland kende Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart,
Frankrijk had de taalschat al in 1694 vastgelegd in de Dictionnaire van de Académie
française en Engeland bezat Johnsons A dictionary of the English language. Dat Nederland moest wachten tot 1998 zal Kluit wel niet hebben vermoed.

Hoofdstuk 9: Adriaan Kluit als taalkundige
Adriaan Kluit is zijn hele leven actief betrokken geweest bij de activiteiten van verschillende genootschappen, letterkundige en niet-letterkundige. Wat de letterkundige betreft: al in 1755 werkte hij mee aan een uitgave van het Dordtse Concordia et
labore, hij was lid van het Leidse Linguaque animoque fidelis, was mede-oprichter van
het Utrechtse Dulces ante omnia Musae, stond aan de wieg van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde en was vanaf de oprichting in 1772 lid van het Haagse Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Hij schreef gedichten, zat in beoordelingscommissies en leverde
taalkundige bijdragen. Adriaan Kluit was een diehard in het genootschappelijk circuit
(De Vries 2001: 303).
Kluits taalkundige activiteiten moeten beschouwd worden tegen de achtergrond
van de letterkundige genootschappelijkheid in de tweede helft van de achttiende
eeuw en daarom wordt daar eerst aandacht aan besteed. Daarna probeer ik de in het
vorige hoofdstuk beschreven taalkundige opvattingen van Kluit nader te omlijnen.
Ten slotte volgt een positiebepaling van Kluit als taalkundige.
9.1. Letterkundige genootschappelijkheid
Aan de letterkundige genootschappelijkheid ligt een complex van ideeën ten grondslag. De verankering ervan moet in het Verlichtingsgeloof gezocht worden, in de
optimistische opvatting dat in principe niets buiten de menselijke mogelijkheden
lag, als men maar met anderen samenwerkte. Collectieve inspanning moest onherroepelijk leiden tot vooruitgang in wetenschap (Van den Berg 1992: 253). Iedereen
had de plicht zijn kennis en vaardigheden te vergroten en zichzelf te ontwikkelen,
waarbij het nut voor de gemeenschap vooropstond: wetenschap kon de maatschappij verbeteren en de mensen gelukkiger maken. Men moest zichzelf ontplooien ten
behoeve van en in samenwerking met anderen. Het ware geluk kon de burger vinden als hij zich vrijwillig aansloot bij vriendenkringen, gezelschappen en genootschappen. Sociale vaardigheden waren even belangrijk als intellectuele capaciteiten
en konden alleen ontwikkeld worden door samenwerking en contact met anderen
(Kloek & Mijnhardt 2001: 103 e.v.). Men kwam niet alleen bijeen omwille van bepaalde activiteiten, ook in de samenwerking zelf, het sociale contact, lag een belangrijk doel op zich. Met name in de tweede helft van de achttiende eeuw werden op
tal van plaatsen verlichte genootschappen opgericht, waarin het maatschappelijk nut
voorop stond en waarin men met een eigen filosofie probeerde te komen tot verbetering van de burgerlijke samenleving.346
Voor de taalstudie geldt eveneens dat het maatschappelijke nut wordt nagestreefd. Gedurende de hele achttiende eeuw klinkt de oproep om toch vooral de
taal te beschaven. Wat daar precies onder moet worden verstaan, is niet altijd even
duidelijk (vgl. 8.5.2.5.), maar wel duidelijk is dat er veel van werd verwacht: idealiter
leidde dat beschaven tot verbetering van mens en maatschappij, tot vooruitgang in
kennis en culturele ontwikkeling.
346

Vgl. bijvoorbeeld Mijnhardt 1994: 108-109; Kloek & Mijnhardt 2001: 103-126; De Vries 2001: 17-86.
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De studie van de moedertaal
Het is vaderlandse plicht, de moedertaal te cultiveren, zo vat Noordegraaf (1999d:
351) de sociale taalconceptie van Meinard Tydeman samen. En Tydeman was niet
de enige die er zo over dacht. Omstreeks 1760 benadrukten geleerden in Europa
het belang van de taal om te komen tot staatseenheid (Rutten 2007a). Noordegraaf
(2000b: 29) wijst erop dat deze zienswijze gebaseerd is op de in de Duitse en Franse
Verlichting ontwikkelde hypothese dat de moedertaal de ontwikkeling van het denken stuurt en het wereldbeeld van mensen beïnvloedt. Het waren vooral de Franse
taalfilosoof Etienne de Condillac (1714-1780) en de Duitse schrijver en cultuurfilosoof Johann Gottfried Herder (1744-1803) die deze gedachte uitdroegen en internationale bekendheid gaven. Het idee dat taal en nationaal gevoel onlosmakelijk verbonden waren, vond ook in Nederland ingang. De taalstudie werd in een maatschappelijk en nationalistisch perspectief geplaatst, de wederzijdse beïnvloeding van
taal en volkskarakter aan de orde gesteld. De staat van de taal weerspiegelde de staat
van de samenleving, van de natie, van het beschavingspeil. Het maatschappelijke
nut van de taalstudie was eenvoudig te formuleren: ‘verbeter de Nederlandse taal en
je zult de hele Nederlandse maatschappij verbeteren’ (Noordegraaf 2000b: 28).
Veelzeggend is wat de Leidse advocaat Anthony Cornelis de Malnöe, de eerste secretaris van de Maatschappij schreef in het Voorbericht dat het eerste deel van de Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden inleidde (1772: 2r):
Het kan den Liefhebberen van geleerdheid ook niet onbekend zijn, hoe veel invloeds de Tael op onze wyze van denken heeft; en hoe veel derzelver beschavingen
uitbreiding toebrengt tot de juiste vorming, nette onderscheiding en klare uitdrukking van onze denkbeelden, en tot de wenschelyke vermeerdering onzer kundigheden. Zy zijn ’er ten vollen van overtuigd, dat de beoeffening der Dichtkunst en Welsprekendheid het vernuft aenkweekt.

In de jaren vijftig van de achttiende eeuw leidde de verbinding van taal, denken en
maatschappij tot een hernieuwde belangstelling voor het Nederlands als cultuurtaal.
Tussen 1750 en 1800 werden minstens 60 genootschappen opgericht die zich bezighielden met Nederlandse taalkunde, literatuur en welsprekendheid. Taalstudie en
literatuur werden middelen om te komen tot een betere, verlichte samenleving; de
samenwerking in genootschappen was de beste manier om resultaat te boeken. In
1761 schrijft Tydeman (cf. Wille 1937: 575) daarover:
Zoo wenschlijk en aangenaam de bloei der konsten en wetenschappen voor ieder
redenlijk mensch is, zoo zeker is het ook, dat dezelve nergens anders meer, dan door
oprichting van genootschappen bevorderd word.. Dit is gebleken uit de vrugten, die
ons door toedoen zulker gezelschappen geworden zijn (1761a: 181).

Sinds de letterkundige bijeenkomsten van 1623-1624, vervolgt Tydeman, is er
weliswaar aan de taal gewerkt, maar met slechts een beperkt resultaat, zodat
men te recht en veilig besluiten moest, dat tot den algemeenen opbouw onzer tale
een Genootschap vereischt wierde. Wy verblijdden ons derhalven (door liefde tot de
taal gedreven) dat er eindlijk in den jare 1758. zig lieden opdeden, die zig aan de Va-

ADRIAAN KLUIT ALS TAALKUNDIGE

237

derlandsche taaloefeningen lieten gelegen leggen, en tot den opbouw derzelve een ieder uitnoodigden (1761a: 182).

De lieden naar wie Tydeman verwijst zijn de studenten van Dulces ante omnia Musae,
onder wie Kluit. Als het genootschap in 1775 – relatief laat – naar buiten treedt met
een Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, wordt in de inleiding even stilgestaan bij de
ontstaansgeschiedenis:
Het genootschap (...) werd, eerst, opgeregt, in het jaar 1759, door eenige jongelingen,
welke zig te dien tijd op de Utrechtse hoogeschool in de Godgeleerdheid en Regtskunde oefenden. De voornaamste aandrijvers tot den loflijken arbeid, dien men der
Taal- en Dichtkunde wijdde, waren de Heeren Henrik Arnold Kreet, thans Advokaat
te Rotterdam, en Adriaan Kluit, thans Rector en Lector te Middelburg (1775: *4).

Het Utrechtse Dulces werd gemodelleerd naar het voorbeeld van het Leidse Linguaque animoque fidelis (vanaf 1761 Minima crescunt), dat Kreet op 16 november 1757 had
opgericht; ook van dat genootschap was Kluit lid.
De studentengenootschappen Linguaque animoque fidelis en Dulces ante omnia Musae richtten zich vooral op taalkundige vraagstukken. De leden waren van mening
dat een grondige kennis van de vaderlandse taal een absolute voorwaarde was om
tot goede literatuur te komen, zozeer zelfs dat het lage peil van literaire geschriften
grotendeels werd toegeschreven aan het ontbreken van taalkundige kennis. Hun
hoofddoel was de opbouw van de vaderlandse taal- en letterkunde, dat toch vooral
door kritisch-beschouwende activiteiten bewerkstelligd moest worden, waarbij ze
de klassieke filologische methode van de universiteit toepasten op hun moedertaal.
Het bijzondere van beide genootschappen was dat ze ontstonden in het universitaire milieu (vgl. noot 132). De betrokkenen waren vrijwel zonder uitzondering
studenten. Aan de universiteiten boette het Latijn als taal van de wetenschap langzaam aan belang in. In beginsel was het Latijn nog wel de algemene voertaal, maar
uitzonderingen werden gedoogd en steeds meer bedienden hoogleraren zich van
het Nederlands, in hun colleges, in hun gesprekken met medegeleerden en in hun
briefwisselingen met vakgenoten (cf. Roelevink 1990: 33-36). Het geleidelijk terugdringen van de invloed van het Latijn ging gepaard met universitaire initiatieven om
het Nederlands op een hoger peil te brengen.
Aan de aantasting van de positie van het Latijn heeft de hernieuwde belangstelling voor het Grieks in de achttiende eeuw zeker bijgedragen – Gerretzen (1940:
12) spreekt in dit verband van ‘een nieuwe grieksche Renaissance’. De graeci uit de Schola Hemsterhusiana (vgl. 4.5.) plaatsten de rijkdom van het Grieks herhaaldelijk tegenover de betrekkelijke armoede van het Latijn. Vooral als uitdrukkingsmiddel
bleef het Latijn achter en dat leidde tot verminderde waardering.
De studie van het Nederlands is door deze ontwikkeling bevorderd. De eerste
pogingen om het Nederlands als cultuurtaal op een hoger peil te brengen zijn afkomstig uit de rijen der graeci en de eerste colleges over de Nederlandse taal zijn
gegeven door drie classici die invloeden van de Schola hebben ondergaan: Meinard
Tydeman, Herman Tollius en Everwinus Wassenbergh (1742-1826),347 de eerste
347

Cf. Gerretzen 1940; Feitsma 1994, 2003.
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hoogleraar die officieel Nederlandse taalkunde doceerde (Noordegraaf 1999a: 2930). De studie van de letteren diende vooral als voorbereiding op de andere studies
en veel studenten zullen op de universiteit met de methode van de Schola hebben
kennisgemaakt. Het zal daarom wel geen toeval zijn dat Linguaque en Dulces juist in
Leiden en Utrecht opgericht werden. In Leiden doceerden Hemsterhuis, van 1740
tot 1765, en Lodewijk Caspar Valckenaer, zwager van Adriaan Kluit, van 1766 tot
1785. In Utrecht was Petrus Wesseling, goede vriend van Hemsterhuis en mentor
van Kluit, hoogleraar van 1735 tot 1764. Een aantal van hun leerlingen was vanaf
de oprichting nauw betrokken bij de studentengenootschappen. Tollius, vanaf 1758
lid van Linguaque, was een leerling van Valckenaer, en Wesseling had onder anderen
Meinard Tydeman en Adriaan Kluit onder zijn leerlingen. Directe invloed van de
Schola op de studentengenootschappen is aanwijsbaar (cf. noot 329).
De studentengenootschappen wilden in hun taalstudie wetenschappelijker te
werk gaan dan de taalbouwers voor hen. Zij wensten niet de weg in te slaan van
taalkundigen als Van Hoogstraten en Moonen, maar namen Verwer, Ten Kate en
Huydecoper als voorbeeld.348 Kluit, actief en gezaghebbend genootschapper, verantwoordt die keuze: de regels van Moonen zijn erg willekeurig en niet gebaseerd
op de eigenschappen van het Nederlands. ‘Enen gansch anderen weg’, zo vervolgt
hij, ‘heeft ingeslagen onze doorgeleerde en schrandere L. ten Kate, wiens Aenleiding
tot de kennisse van het verhevene deel der Nederd. Sprake, bij de meesten te weinig gelezen
wordt’ (Kluit 1759: XV, XVI), toen dus ook al. Ten Kate heeft ‘in velen, en te
recht! het voetspoor gedrukt (...), dat hem baande de geleerde Heer Adriaan Verwer, die altoos onder den naam van Anonymus Batavus gescholen heeft; die, daar
hij met recht gezeid mag worden zijne moedertaal te hebben door en door gekeken,
niet verdient dat zijn Idea Grammatica Linguae Belgicae zoo weinig worde ingezien’
(Kluit 1759: XVI). En Huydecopers Proeve is ‘een Werk datmen in onze Taalkunde
niet ontberen kan’ (Kluit 1759: XVI).
Kluit schaart zich in de traditie van de drie genoemde taalkundigen en dat blijkt
dan ook duidelijk uit zijn uitgangspunten en de door hem gevolgde methode.
9.2. Kluits opvattingen
Dezelfde drie opvattingen die de taalkundige inzichten van Verwer en Ten Kate
bepalen, spelen een centrale rol in Kluits taalkundige epistemologie. In de eerste
plaats is dat het idee dat de taal beschouwd moet worden als een systeem, als een in
oorsprong regelmatig geheel. Uitwerking van dit idee zorgde onder andere voor een
wending naar het verleden. Zoals kennis van wetten uit het verleden inzicht geeft in
de huidige wetgeving en kennis van het openbaar bestuur inzicht biedt in het huidige staatsbestel, kan kennis van het taalverleden leiden tot inzicht in de taal van nu.
Historisch onderzoek van de taal kon de oorspronkelijke, onbedorven systematiek
van de taal achterhalen. Studie van het contemporaine taalgebruik alleen was niet
voldoende: in de loop van de eeuwen waren door het gebruik immers afwijkingen
van het taalsysyteem gangbaar geworden en die anomalieën werden door de taalgebruiker niet meer als zodanig herkend.
348

Wille 1993: 187; Kossmann 1966: 44; Singeling 1991: 49.
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Kluit hamerde erop dat taalwetten uit zoveel mogelijk taalverschijnselen moesten worden afgeleid, en deze empirische fundering is het tweede belangrijke kenmerk van zijn taalkundige werk. De taalgeleerde moest bij het reconstrueren van het
systeem steeds uitgaan van daadwerkelijk waargenomen taalgebruik, van taalgebruik
zoals hij dat aantrof in de oudste en beste bronnen. Hij kon zich niet uitsluitend
verlaten op bronnen waarin de taal gebruikt werd in overeenstemming met zijn
voorkeuren. Selectief gebruik van bronnen met de bedoeling de eigen voorkeur te
illustreren, te ‘bewijzen’, was uit den boze. De eis van empirische fundering ging
gepaard met de inductieve methode.
Deze opvatting leidde tot aandacht voor het verzamelen, sorteren en classificeren van gegevens. Eerst en vooral moest de onderzoeker geduldig waarnemingen
verzamelen; door die vervolgens te sorteren kon hij uit het verzamelde materiaal
inductief wellicht wetmatigheden afleiden.
Het derde kenmerk is de sociale inslag van zijn activiteiten. Taalonderzoek had
uitdrukkelijk ook een sociaal doel, en Kluit was zich daarvan terdege bewust. Het
sociale aspect van zijn taalkundige opvattingen heeft ervoor gezorgd dat zijn werk
een pragmatisch karakter kreeg, en leidde tot aandacht voor een normatieve taalbeschouwing, tot ‘taalstudie als middel om de moedertaal te beheersen’ (Van Driel
2007: 251).
In de volgende paragrafen worden de genoemde drie aspecten van Kluits opvattingen besproken: de taal als systeem, de empirisch gefundeerde benadering en de
sociale inslag.
9.2.1. De taal als systeem
Grondidee in de opvattingen van Kluit is dat de taal in oorsprong regelmatig was en
hiermee sluit hij aan bij de inzichten over analogie van de Schola Hemsterhusiana,
Verwer, Ten Kate en Huydecoper (vgl. 3.2.1, 4.1.).349 ‘Een taal is een regelmatige
versameling van woorden’ schreef hij boven zijn vertaling van Verwers Idea (Verwer
1707b: 15). Voor Kluit is analogie de grondslag van alle talen, niet alleen van de
klassieke. Alle talen kennen weliswaar uitzonderingen, zo schrijft hij in 1763 (1763a:
294), en het gebruik ‘werpt veelmaal alle regel en regelmaat om ver’, maar dat neemt
niet weg ‘dat zy in haren eersten oorsprong een’ hoogen trap van evenredigheit beklimmen’. Taalregels moet men dan ook baseren op ‘de algemeene Regelmaat (analogia) van alle talen’ (1777: 4). Kennis van het Latijn is nuttig voor het opsporen van
die analogia in de volkstalen.
Aanvankelijk dacht Kluit dat de oorspronkelijke analogie in het Middelnederlands gezocht moest worden.350 In zijn spellingartikelen baseerde hij zich op de
Gerretzen 1940, Feitsma 1996, Noordegraaf 1996b.
Cf. Van de Bilt 2000: 117 e.v. In de achttiende eeuw waren slechts vier Middelnederlandse tekstedities verschenen – kronieken, geen strikt literaire teksten – waarvan er één achteraf een vervalsing
bleek te zijn (de rijmkroniek van Klaas Kolijn; zie de noten 140; 210). De Rijmkroniek van Holland van
Melis Stoke was de oudst bekende Middelnederlandse tekst, in 1591 voor het eerst uitgegeven door J.
Dousa en H. Lz. Spieghel (herdruk 1620), in 1699 opnieuw door Cornelis van Alkemade (1654-1737).
Cf. Buijnsters 1984: 41, 54, noot 13; Van Driel 1992: 138; Burgers 1999; vgl. 3.2.1. Bilderdijk (1822:
35) beklaagt zich over de geringe belangstelling voor Middelnederlandse teksten: ‘Wat vordering is er
349
350

vervolg op volgende pagina

240

DEEL II: ADRIAAN KLUIT

‘Vergelijking van oude en nieuwe taal’ (1763a: 288) en sloot hij nauw aan bij de inzichten
van Verwer en Huydecoper, die dezelfde mening waren toegedaan. Kluit beriep
zich nadrukkelijk op de regelmaat, zoals hij die aantrof in de geschriften der Ouden.
Later is er verandering waar te nemen in zijn opvattingen over analogie, wat onder
meer blijkt uit de spelling die hij in zijn Vertogen hanteert: in 1763a is de Regelmaat
het belangrijkste criterium en die probeerde Kluit in zijn eigen spellingpraktijk tot
uitdrukking te brengen. In zijn vervolgstuk van 1777 is dat veranderd: Kluit betreurde nog wel het teloorgaan van de Regelmaat zoals hij die aantrof in de geschriften van de Ouden, maar schikte zich nadrukkelijk naar het achtbare Gebruik, ook in
zijn eigen spelling. Zijn methode is nog wel gebaseerd op de vergelijking van de in
zijn tijd gangbare schrijfwijze met die van de Ouden, maar hij pleit niet meer voor
herstel van de oude vormen.
In het onderscheiden van de geslachten is een gelijkaardige verschuiving te zien.
In 1759 sloot hij nog aan bij de inzichten van Verwer en Huydecoper waar die een
groot verloop in de woordgeslachten meenden waar te nemen na een periode van
grote regelmaat, in 1783 volgde hij meer de werkwijze van Ten Kate en lag de nadruk nauwelijks nog op de zuiverheid van de Middeleeuwen. Kluit kwam tot een
ander inzicht, toen hij, met Ten Kate, constateerde dat er slechts sprake was van
een ‘vermeend verloop der Geslachten’ en dat men zich er veeleer over moest verwonderen ‘dat de Geslachten zeer geringe verandering ondergaan hebben’ (1783:
XII, XII). In 1783 baseerde hij zich meer op de vergelijking van ‘oude en verwantschapte talen’.
In zijn opvattingen over analogie heeft Kluit dus een ontwikkeling doorgemaakt.
Aanvankelijk liet hij zich leiden door Verwer en, vooral, Huydecoper. Verwer en
Huydecoper waren van mening, dat de moedertaal eertijds een grote regelmaat
kende, die verloren was gegaan – voor Verwer na 1477, voor Huydecoper na ca.
1567. Als Verwer een discrepantie opmerkte tussen het gebruik enerzijds en de regelmaat anderzijds, raadde hij aan het gebruik te volgen. Huydecoper koos in dat
geval meestal voor de regelmaat, die immers het meest redelijk was (cf. De Bonth
1998: 80 e.v., 95 e.v.). Ook Kluit probeerde aanvankelijk de verloren gegane regelmaat te herstellen door aansluiting te zoeken bij het Middelnederlands. Later
schaarde hij zich achter de ideeën van Ten Kate. Deze veronderstelde weliswaar
ook een periode van volmaakte analogie, maar die mocht ‘men wel 3000 Jaren te
rug (...) begissen’ (Ten Kate 1723 I: **2r). Vervolgens legde Kluit zich neer bij de
voorschriften zoals die in de achttiende eeuw voor de geschreven taal in zwang waren, in overeenstemming met de opvattingen van Ten Kate en Verwer. Ook voor
Kluit gold, dat de ‘eerbied voor het ‘agtbaar gebruik’’ (De Vooys 1923: 381) maakte
dat hij niet ver zou afwijken van de gangbare praktijk. Dit aspect van Kluits taalkundige inzichten komt in het vervolg nog aan de orde.

sedert Huydecoper gemaakt ? Liggen de oude Handschriften, die het nog onvervalschte Nederlandsch
bevatten, niet ongebruikt en, als ontoeganklijk, verholen ? Miskent en verwart men ze niet op de allerbelachlijkste wijze; en heeft niet een weldadige Geest uit den hoogen een Nederduitscher van den
Bovenrhijn herwaart moeten brengen, om eenige stukken, van meer en minder belang, maar die
niemand wist dat bestonden, uit de stof en de duisternis waar zy in verstikten, als op te delven?’
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Met theoretische bespiegelingen over analogie heeft Kluit zich niet beziggehouden. Analogie lag kortweg ten grondslag aan alle talen. Op de oorsprong van de taal
of op de herkomst van die regelmaat gaat hij niet in; uitweidingen over de volgorde
waarin de rededelen ontstonden, zijn bij hem niet te vinden. Bij Kluit geen wetenschapstheoretische uitweidingen, geen speculatieve reconstructies van oude taalvormen of gissingen over de betekenis van worteldelen. Zijn aanpak is nuchter: in
oorsprong is het Nederlands, zoals alle talen, een regelmatig systeem en de onderzoeker moet dat systeem achterhalen. Dat kan uitsluitend op basis van taalfeiten,
van daadwerkelijk waargenomen taalgebruik dus. Die empirische benadering van de
taalstudie is het tweede centrale kenmerk van Kluits opvattingen.
9.2.2. De empirische fundering
Hiervoor (3.2.2; 4.2.) is aan de orde gekomen dat de empirisch gefundeerde benadering in de achttiende eeuw door een aantal toonaangevende taalkundigen naar
voren werd geschoven als de enige juiste voor de studie van de volkstaal. Verwer
wees erop dat de taalonderzoeker allereerst feiten diende te verzamelen, in de algemene taal, niet in de literaire; vervolgens moest hij proberen vast te stellen of er een
regelmaat in de verzamelde gegevens te ontdekken viel. Als dat het geval was, was
hij een taalwet op het spoor. Op basis van analogie kon hij vervolgens aannemen
dat de regelmaat ook in gelijksoortige verschijnselen aanwezig moest zijn geweest;
uiteindelijk zou op deze manier het hele taalsysteem met zijn oorspronkelijke regelmaat achterhaald kunnen worden.
Lambert ten Kate was eveneens een groot voorstander van de empirische benadering van de taalkunde, en zijn werk heeft, net als dat van Verwer, een sterk anticartesiaans karakter.351 Ook in Ten Kates werkwijze is de methode van Newton te
herkennen, met haar grote aandacht voor verzamelen, inventariseren, sorteren en
classificeren.352 Bij het opsporen van de taalwetten gold voor hem ‘de grondwet van
alle taalwetenschap’ (De Vooys 1923: 377) ‘dat men in ’t behandelen der Taelgeleertheid de wetten uit de Gebruiken moet vinden, en niet naer eigen goeddunken
smeden’, ‘dat men, nu van agteren komende, de Taelwetten moet vinden en niet maken’
(Ten Kate 1723 I: *3v, 13). Taalregels moeten empirisch gefundeerd worden, vond
Ten Kate dus, ‘eensdeels om dat al wat mooglijk en waerschijnlijk is, daerom juist
niet waer is, en anderdeels, om dat de kragt van een redenering, zonder ervarentheid van de zaken, ons zelden ten volle treffen kan’ (1723 II: 16). Omdat taal het
product is van de rede, kan de onderzoeker uit het verzamelde materiaal de regelmaat op inductieve wijze met behulp van zijn verstand achterhalen en in taalwetten
vastleggen.
De werkwijze van Balthazar Huydecoper is eveneens te karakteriseren als empirisch en inductief.353 Huydecoper hechtte eraan de regels uit het taalgebruik af te
leiden en ze niet zelf te verzinnen. Een taalregel was pas geldig als ze gebaseerd was
Voor verschillende interpretaties van de aard van het taalkundige werk van Lambert ten Kate, zie
Booij 1971; Van der Geest 1971; Brink 1986; 1987. Noordegraaf 2001; Salverda 2001; Rutten 2004.
352 Salverda 2001; Noordegraaf 2002: 251; 2004: 214.
353 Jongeneelen 1996; De Bonth 1998: 89.
351
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op daadwerkelijk waargenomen taalgebruik. Slechts een enkele keer week Huydecoper af van deze stelregel (cf. De Bonth 1998: 382).
De studentengenootschappen uit de tweede helft van de achttiende eeuw benadrukten eveneens het belang van een inductief-empirische benadering van de taalstudie. Zij hadden bewondering voor Verwer, Ten Kate en Huydecoper en dat was
vooral vanwege de empirische inslag van hun werk.354 Ook Adriaan Kluit hanteerde
een inductief-empirische werkwijze. Voor Kluit was het van wezenlijk belang dat
taalwetten geschraagd werden door taalfeiten en voortdurend heeft hij bronnen bestudeerd en waarnemingen verzameld. Hij beperkte zich daarbij niet tot literaire
teksten, zoals eerder is opgemerkt (vgl. 8.5.2.6.2.).
De eis van de empirische fundering van taalwetten impliceert een nauwgezette
inventarisatie van, idealiter, alle taalfeiten. Pas daarna kunnen uit de beschikbare
gegevens regelmatigheden worden afgeleid. Vooraleer een taalkundige kan overgaan
tot het formuleren van taalregels, moet hij dus een groot aantal waarnemingen hebben verzameld. Hij moet enorm belezen zijn. Niet voor niets schreef Verwer: ‘Daer
moet maer naerstig gelezen worden’ (1709: 49), want aan het formuleren van regels
gaat het verzamelen van waarnemingen uitdrukkelijk vooraf. Kluit heeft Verwers
aansporing opgevolgd. Net als Ten Kate legde hij daarbij, in zijn zoektocht naar de
regelmaat, de nadruk op het woord. Zijn hele leven lang heeft hij woorden verzameld, uit een groot aantal bronnen. Uiteindelijk zou dat moeten leiden tot een inventarisatie van alle in het Nederlands gebruikte woorden, tot een Algemeen omschryvend woordenboek dus.
9.2.3. De sociale inslag
Kluit onderschreef de sociale taalconceptie van de letterkundige genootschappen,
en hij gaat daarmee verder dan Verwer en Ten Kate, die taal vooral als een samenbindende sociale factor zagen: beschaving van de taal is nuttig voor het welzijn van
de maatschappij. Cultivering van de taal bevordert niet alleen de eenheid in een samenleving, ze maakt die samenleving ook beter en gelukkiger. Geconstateerd kan
worden dat het Nederlands vooruitgaat door de aandacht die eraan besteed wordt
(1783: VII). In de zeventiende eeuw was ‘onze taal noch veel ruwer dan tegenwoordig’ (1761a: 50); vanaf het begin van de achttiende eeuw heeft onze taal zulke
grote veranderingen ondergaan, dat zij ‘van dien stont af eerst recht den naam kan
dragen, dat aan haar de hand ter beschaving en verbetering geslagen is’ (1761a: 55).
In deze context betekent beschaving van de taal zoveel als vervolmaking, zuivering
en standaardisering, met als doel beschaving in bredere zin: verbetering en vervolmaking van de maatschappij. Deze beschaving, die onder meer tot uitdrukking
komt in Kluits dichtkundige activiteiten, moet geplaatst worden tegen de achtergrond van wat wel grammaire raisonnée genoemd wordt, het op basis van logische uitgangspunten beredeneerd reglementeren van de taal. Het becommentariëren van
geschriften werd daarbij beschouwd als een uitstekend taalpedagogisch instrument
om te komen tot verbetering van het Nederlands en daarmee van de maatschappij
(cf. 8.2.). Ook Kluits edities van de Lijst moeten in dit licht bezien worden.
354

Vgl. Hoofdstuk 5; cf. De Bonth 1998: 81; Noordegraaf 2000b: 22-23.
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De vervolmaking van de taal, de zuivering, kortom: de beschaving, stond voor
Kluit aanvankelijk vooral gelijk aan herstel van de regelmaat. De taal verandert en
niet vaak ten goede; door het gebruik is van de oorspronkelijke regelmaat afgeweken. De taal boekt vooruitgang als die regelmaat wordt hersteld; daarom moet die
worden opgespoord en in regels worden vastgelegd. Kluit sluit zich hier aan bij de
opvattingen van Ten Kate: ‘Het vinden dan en kennen van deze Taelwetten en ’t
vermijden van de Ongeregeltheden is als een Beschaving’ (Ten Kate 1723 I: 13). De
taal is het product van de rede; ‘omdat ze door de oudheid verduisterd zijn geraakt’
(1783: XCIX) moet de taalkundige de taalregels met zijn ratio opsporen.
Al snel realiseerde Kluit zich dat die oorspronkelijke regelmaat niet in het Middelnederlands gezocht moest worden, zoals Verwer veronderstelde. Bovendien realiseerde hij zich dat onderzoek naar het taalsysteem en de sociale taalconceptie op
gespannen voet met elkaar konden staan, dat herstel van de regelmaat lang niet altijd mogelijk of zelfs maar wenselijk was. De sociale functie van taal was het meest
gediend bij consensus op een aantal onderdelen, bij een zekere mate van taaleenheid. Daaraan werd een groot maatschappelijk belang gehecht en dat maakte dat
voor Kluit het achtbare gebruik een belangrijke factor werd; ook in dit opzicht sloot
hij nauw aan bij de inzichten van Verwer en Ten Kate.
Het werk van Kluit krijgt hierdoor een sterk pragmatisch karakter. Om taaleenheid te bereiken was het vooral noodzakelijk dat een aantal netelige twistpunten op
het gebied van spelling en genustoekenning werden beslecht en Kluit leverde daaraan zijn bijdrage. Bovendien moesten er een grammatica en een woordenboek komen. Kluits voorstellen verwierven gezag, maar pas door de centrale overheid in de
Bataafsche Republiek kon standaardisering worden afgedwongen. Kluit ondersteunde en steunde die standaardisering, hoewel hij inhoudelijk op een aantal punten zijn bedenkingen zal hebben gehad (cf. 8.4.2.2; 8.4.8.). Ook hier kan gesproken
worden van een parallel met de opvattingen van Verwer en Ten Kate. Verwer pleitte voor een geauctoriseerde tale (Verwer 1707a: *6r, vgl. 3.2.3.), een door de overheid
geïnstitutionaliseerde eenheidstaal en de rol die Kluit de overheid in taalkwesties
toedichtte, formuleerde Ten Kate al:
elke huishouding zal van haer eigen goeddunken over ’t Bestier en de Tael’ eenigsints
moeten afstappen, elk zal ’t zijne moeten toeleggen tot een gemeene Overheid, die
den band der maetschappije gestrikt houd, die moetwillige overlast kan teugelen, die
’t ongelijk kan doen boeten en die voor scheidsman kan verstrekken over ’t Welverstaen der woorden (1723 I: 10).

Ten Kate beschreef ook al hoe de maatschappij met de resultaten van de taalstudie
haar nut kon doen. Net als Verwer vond hij dat het de overheid was die een bepaald gebruik kon autoriseren. Het volgende citaat van Ten Kate heeft weliswaar
betrekking op de verhouding tussen de Critique en de Burgerlijke spelling, maar heeft
wel degelijk ook een meer algemene relevantie.
En, zo ’er al onder de Critique onderzoeken metter tijd eenige manier zig opdoen
mogt, die zonder gevaar van verwarring, zonder veel moeite, dienstig zou konnen
zijn voor ’t Gemeen, die keure zou ik rekenen aen niemand beter te behooren als aen
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’s Lands Hooge Overheid, ’t zij Haer EE: of door voorgang of door Last zulk een nieuw
Gebruik gelusteden te wettigen en te doen gelden (1723 I: 113).

Kluit hanteert hetzelfde uitgangspunt als Ten Kate. Taalonderzoek kan leiden tot
een dieper inzicht in de taal, kan de oorspronkelijke regelmaat naar boven brengen
en kan taalregels ondersteunen, of juist niet, maar voor het gebruik hoeft dat niet
altijd consequenties te hebben. Voor het gebruik is het belangrijk dat er eenheid is,
een standaard waarnaar taalgebruikers zich kunnen richten. In twijfelgevallen, in
gevallen waarin het gebruik niet eenduidig is, kan op basis van taalonderzoek een
verantwoorde keuze gemaakt worden tussen verschillende taalvormen, en daarin
heeft de overheid het laatste woord.
De door Kluit gewenste taaleenheid werd ook bevorderd door de keuze voor
een algemene, niet-literaire, bovengewestelijke taal als bron voor de taalregels en als
maatstaf voor het taalgebruik. De standaardtaal van Kluit komt de facto overeen met
die van Verwer en Ten Kate. In het Maaslands (Verwer) zijn de klankonderscheidingen waar het Kluit bij zijn Gemeene Landtaal (1777: 2) om gaat, inmiddels echter
niet meer algemeen, en wie de klanken op de juiste manier wil horen, moet nog
meer naar het zuiden van het Nederlandse taalgebied dan Verwer, naar Vlaanderen
en Zeeland (1763a: 292; 1777: 5). Het Noord-Hollands en vooral het Amsterdams
als norm wees zowel Verwer als Kluit af. Ten Kates Gemeene-lands Tale (1723 I: 155)
is op een paar klankonderscheidingen en -realisaties na (cf. 8.4.1.3.) vooral te vinden
in Den Haag en Amsterdam. Die klankonderscheidingen voegde hij op etymologische gronden aan zijn standaardtaal toe, waarschijnlijk beïnvloed door Verwer met wiens inzichten hij het op dit gebied voor een belangrijk deel eens was (cf.
Ten Kate 1723 I: 153).
Hoewel Kluit wel degelijk aandacht heeft voor gesproken taal, kan de basis voor
zijn standaardtaal niet de straattaal zijn en ook niet ‘het dagelijksch Spraakgebruik
onder meer beschaafde Lieden’, omdat ‘elke Provincie, of Landstreek, ja dikwils
elke Stad, haar’ bijzonderen Tongval of spreektrant hebbe’ (1783: CVI). Dat betekent dat de regelmaat vooral in geschreven bronnen moet worden gezocht. De regels die uit de geschreven taal worden afgeleid, bepalen vervolgens de norm waaraan ook de gesproken taal moet voldoen. Deze visie was eerder al verwoord door
Verwer, Ten Kate en Huydecoper, die in meerdere of mindere mate wel oog hadden voor gesproken taal, maar het primaat legden bij de geschreven taal.355
Kluits pragmatische instelling heeft hem behoed voor speculatieve etymologieën
in Hemsterhusiaanse trant, zoals die waartoe bijvoorbeeld Tollius zich heeft laten
verleiden (cf. noot 329). Kluit bouwt uitsluitend op empirisch onderzoek, op bronnenstudie dus. In ‘Hoe verre ’t luchtgestel, werkende op de tong en ’s volks geaartheit’ (1763a: 291; cf. 1783: XIII) verantwoordelijk is voor de verschillen tussen de
talen, laat hij bijvoorbeeld onbesproken (vgl. Ten Kate 1723 I: 21). Zijn colleges
over de statistiek geven daarover evenmin uitsluitsel. Ook daarin beperkt Kluit zich
tot concrete, verifieerbare uitspraken. Taalfilosofische overpeinzingen ontbreken.
Kluit meldt simpelweg dat er een relatie is tussen klimaat, volksgeest en taal, dat
355

Cf. Verwer 1708a: 548, 1708b: 376, Ten Kate 1723: I 155, Huydecoper 1730: 33-34.
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klimaat en volksaard de taal beïnvloeden, maar op de manier waarop dat dan zou
gebeuren, gaat hij niet in.356
9.3. Positiebepaling
De studentengenootschappen zochten vooral de erkenning dat de studie van de
taal- en letterkunde van het Nederlands een wetenschappelijk karakter droeg, net als
die van de klassieke talen. De activiteiten van de genootschappen waren in een tijd
dat het vak Nederlands nog geen universitaire status bezat een grote stimulans voor
de studie van de moedertaal. In hun streven naar verbetering van de moedertaal
legden de genootschappers sterk de nadruk op verzorgd taalgebruik. Het beschaven
van de taal was een maatschappelijke noodzaak. Vooral de reglementering van taal
en spelling stond in de belangstelling, het ontbreken van een uniforme regeling op
het gebied van spelling en spraakkunst werd als een grote tekortkoming ervaren.357
Adriaan Kluit was een actief en vooraanstaand lid van Dulces ante omnia Musae, Linguaque animoque fideles (Minima crescunt) en van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, die uit die twee genootschappen is voortgekomen. Het onderwerp van de taalreglementering heeft hij met succes aangepakt, belangrijk werk heeft hij verricht op
het gebied van spelling en genusonderscheid, en ook aan het Nederduitsch Woordenboek,
het ambitieuze project dat de Maatschappij bijna fataal werd, heeft hij bijgedragen.
De betekenis van Kluit als taalkundige is vergelijkbaar met die als historicus: hij
heeft de neerlandistiek verwetenschappelijkt en de taalbeschrijving op een hoger
peil gebracht. De verwetenschappelijking betrof vooral de methode: elke regel, elke
taalwet, moest empirisch gefundeerd zijn. Op inductieve wijze moesten uit waarnemingen algemene regels worden afgeleid. Taalonderzoek moest steunen op gedegen bronnenonderzoek en omdat de oorsprong van de taal in het verleden gezocht
moest worden, dienden vooral historische bronnen nauwgezet onderzocht en geïnterpreteerd worden. Steeds moest worden nagegaan hoe een bepaald gebruik oorspronkelijk was en hoe het in de loop van de geschiedenis was geëvolueerd. Kluit
vroeg derhalve aandacht voor Middelnederlandse bronnen, niet om esthetische redenen, maar uitsluitend ter wille van een zo zuiver mogelijke, taalkundige interpretatie.
Kluit kan beschouwd worden als een typische exponent van de Nederlandse Verlichtingstaalkunde. Kenmerkend zijn de opvatting dat de taal beschouwd moet worden als een systeem, dat alle taalonderzoek empirisch moet worden gefundeerd en
dat taalstudie een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Er is sprake van een
sociaal gerichte en nationaal georiënteerde opvatting van taal – Noordegraaf spreekt
in dit verband terecht van een empirisch-sociaal karakter (2000b: 30) – en een
pragmatische benadering van de taalstudie. Kluit toont zich met zijn ideeën over de
Cf. bijvoorbeeld UBL: BPL 1844: 73.
Rond 1780 was de taalkundige fase uit de geschiedenis van de achttiende-eeuwse literaire genootschappen voorbij. Men wilde zich niet langer bezig houden met spellingdiscussies en taalkundige
kwesties en kon slechts een gering enthousiasme opbrengen voor uniforme taalvoorschriften. De
Vries (2001: 95 e.v.) noemt drie oorzaken hiervan, te weten de zucht naar dichterlijke vrijheid, het
veranderde ledenbestand van de literaire genootschappen – na de studenten nam een minder geleerd
publiek deel aan de genootschappelijke activiteiten – en de wens om de nadruk te leggen op de inhoud
in plaats van op de vormvoorschriften.
356
357

246

DEEL II: ADRIAAN KLUIT

ontwikkeling van de taal een verlicht aanhanger van het vooruitgangsgeloof en hij
wortelt wat dat betreft stevig in de achttiende eeuw. Hoewel hij zeker oog had voor
gesproken taal, was vooral geschreven taal object van onderzoek en door deze te
beschaven kon de taal als zodanig vooruitgang boeken. Idealiter houdt dat beschaven in
dat de taalwetten moeten worden opgespoord, de regelmaat van het systeem moet
worden duidelijk gemaakt. Herstel van de regelmaat maakt de taal beter en zuiverder. Standaardisering is echter pas mogelijk als het gangbare gebruik in acht wordt
genomen en in de praktijk blijken taalwetten niet altijd hun toepassing te kunnen
vinden in regels voor het taalgebruik.
Aanvankelijk liet Kluit zich vooral leiden door Verwer en Huydecoper, zoals
onder meer blijkt uit de waardering voor de Ouden die hij van hen overnam. Belangrijke aanknopingspunten waren hun opvattingen over analogie, de wending naar het
verleden, de algemene taal als object van taalonderzoek, het doel van de taalkundige
activiteiten – de taal verbeteren door de oorspronkelijke regelmaat te herstellen –,
de te volgen methode – de empirisch-inductieve – en, in het verlengde daarvan, hun
afkeer van zelfbedachte regels. In zijn latere publicaties kwam Kluit tot het inzicht
dat de taalontwikkeling niet uitsluitend te herleiden is tot de analogie der Ouden, zoals Verwer en Huydecoper meenden. Hij sloot zich aan bij de inzichten van Ten
Kate en diens methode van historische taalvergelijking om tot de taalregels te komen. Aan het daadwerkelijk beoefenen van de historisch-vergelijkende taalwetenschap is Kluit overigens niet toegekomen, wellicht omdat hij te veel in beslag werd
genomen door zijn werk als historicus. Zolang de taalwetten nog niet waren opgespoord, koos hij met Ten Kate voor het algemeen aanvaarde Gebruik als doorslaggevende factor.
De oorsprongsvraag die in de achttiende eeuw in alle vakgebieden werd gesteld,
(cf. Verburg 1952: 368) is in de taalkunde in Nederland op verschillende manieren
beantwoord. Verwer en Huydecoper zochten de oorsprong in het Middelnederlands, Ten Kate in een veel verder taalverleden. Huydecopers antwoord was zeer
gezaghebbend in de achttiende eeuw, maar zijn invloed nam in de negentiende
eeuw vrij snel af. Ten Kate richtte zich vooral op een historisch-vergelijkende benadering. Met recht kan hij beschouwd worden als één van de grondleggers van de
historisch-vergelijkende taalkunde, als voorloper van Jacob Grimm wellicht.358 De
weg die Ten Kate insloeg werd in de achttiende eeuw alom geprezen, maar vond
niet direct navolging;359 toonaangevend werd zijn benadering pas in de negentiende
eeuw. De overgang van de achttiende-eeuwse historische taalstudie naar de negentiende-eeuwse, heeft in het werk van Kluit gestalte gekregen en in die zin is hij letterlijk een overgangsfiguur. Kluit volgde eerst de achttiende-eeuwse, taalpedagogische methode-Huydecoper, maar wendde zich later tot de ‘negentiende-eeuwse’ historisch-vergelijkende methode van Ten Kate. In zijn waardering voor de methode van
Ten Kate loopt Kluit vooruit op ontwikkelingen in de negentiende eeuw en is hij
Cf. Jongeneelen 1992: 210 e.v.; De Bonth & Noordegraaf 1996: 10; Noordegraaf 1996d: 95; 2001:
1120, 1121. Voor een andere opvatting: Rutten 2004.
359 Van der Wal (2000: 16-17; 2002: 59) constateert een vergelijkbare tendens wat de spelling betreft:
naar Ten Kate wordt verwezen om de eigen argumenten kracht bij te zetten, maar zijn principes worden niet in praktijk gebracht.
358

ADRIAAN KLUIT ALS TAALKUNDIGE

247

verbonden met de historisch-vergelijkende taalwetenschap. Opmerkelijk zijn de
overeenkomsten met de opvattingen van Matthias de Vries. Het onderscheid dat
De Vries maakte tussen taalkunde en filologie is ook bij Kluit aanwezig. De filoloog
is bij De Vries de hovenier die regelt en beheert, bij Kluit de tuinman die plant en
poot (Kluit 1759: *3r-*4r).360 De taalkundige is de taalwetenschapper die de taalwetten wil achterhalen, die de taalnatuur bestudeert, de filoloog de tekstcriticus die zich
bezig houdt met de taalcultuur. Andere overeenkomsten zijn de opvatting dat de
taalwetten door historisch onderzoek moeten worden opgespoord, de daarmee gepaard gaande belangstelling voor Middelnederlandse teksten, het belang dat werd
toegekend aan het inventariseren en in kaart brengen van de volledige woordenschat en de werkzaamheden voor het samenstellen van een omschrijvend woordenboek, de afwezigheid van filosofische speculaties en de terughoudendheid ten
aanzien van theorievorming.
Door het pragmatische karakter van zijn werk en door zijn invloed op Weiland
en Siegenbeek is Kluit echter vooral te plaatsen in de normatief-kritische traditie,
die tot het midden van de negentiende eeuw een dominante rol speelde in de taalkunde (cf. Noordegraaf 1985: 257): hij maakte zijn werk dienstbaar aan het vaststellen van de juiste spreek- en schrijfwijze van het Nederlands (Van Driel 1988: 17).
De taalstudie moest zich richten op het formuleren van taalgebruiksregels, opdat de
taalgebruiker zijn taal kon leren beheersen. Kluit pleitte voor het Gebruik als richtsnoer. Dat gebruik legde hij vast in een aantal regels voor spelling en genusonderscheid, en daarmee leverde hij een bijdrage aan het vaststellen van de norm om te
bepalen wat goed Nederlands was.
9.4. Slotopmerkingen
Net als dat van de letterkunde in de achttiende eeuw (De Vries 2004) is het beeld
van de Nederlandse taalkunde in achttiende eeuw voor lange tijd ongunstig bepaald.
Vrijwel zonder nuancering werd de periode uitgeroepen tot de eeuw van de grammaire raisonnée in de zin van taalreglementering; taaldespoten beschouwden de taal
als maakbaar, besteedden uitsluitend aandacht aan de geschreven taal, waarin ze
allerlei kunstmatige onderscheidingen aanbrachten, en hadden geen belangstelling
voor de natuurlijke ontwikkeling van gesproken taal. Exemplarisch is de kritiek uit
de kring van Taal en Letteren.
Een belangrijke verdienste van de taalkunde in de achttiende eeuw is geweest
dat er aandacht kwam voor de taalfeiten en voor het eigen karakter van het Nederlands. Bovendien zorgden de belangstelling voor de taalsystematiek, het uitgangspunt dat niet alleen de literaire, maar vooral de algemene taal onderwerp van
taalkundig onderzoek diende te zijn en de toepassing van de empirisch-inductieve
methode voor een vooruitgang in wetenschappelijk opzicht.
De taalkunde in de achttiende eeuw volgde paden die in het wetenschappelijke
discours in de zeventiende eeuw waren voorbereid. Vooral van ontwikkelingen in
de natuurwetenschappen gingen impulsen uit. De benadering die aan het begin van
de achttiende eeuw werd ingezet door geleerden als Verwer en Ten Kate, kan be360

Vgl. Noordegraaf 1999c.
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schouwd worden als het beginpunt van een aanpak van de taalstudie die zich kenmerkt door benadering van taal als een systeem en de eis van empirische onderbouwing van de analyse. Ze vormde het fundament voor de taalkunde in de achttiende en negentiende eeuw. Verwer en Kate beschouwden taal als een object dat
met natuurwetenschappelijke methoden moest worden bestudeerd. In de taal was,
net als in de natuur, regelmaat het sturende principe en de onderzoeker moest die
regelmaat zien te achterhalen. Hij moest zich daarvoor baseren op waarneming, en
niet op bespiegeling, en op de taal zoals hij die aantrof, niet op de taal die hij wenste. Taalstudie was niet langer uitsluitend een ars die men kon leren beheersen door
goede schrijvers te bestuderen, maar zeker ook een wetenschappelijke discipline.
De vraag is vervolgens natuurlijk wat de verhouding is tussen ars en scientia, tussen
taalsysteem en taalnatuur enerzijds en taalcultuur anderzijds, of zoals geformuleerd in de
eerste decennia van de negentiende eeuw, tussen linguïstiek en filologie. Wat heeft de
taalgebruiker die zijn moedertaal wil leren beheersen aan de uitkomsten van wetenschappelijk taalonderzoek? Verwer en Ten Kate stelden zich die vraag al en kwamen
tot de conclusie dat de taalgebruiker altijd de usus diende te volgen. Kluit koos aanvankelijk voor het taalpedagogische beschaven van die usus naar het voorbeeld van
Huydecoper, maar hij realiseerde zich snel dat die met de uitkomsten van taalwetenschappelijk onderzoek niet altijd gemakkelijk te verenigen was. Zijn belangrijkste inspanningen richtte hij vervolgens op het vastleggen van de usus. Net als voor Verwer
en Ten Kate konden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek de taalgebruiker te
zijner tijd extra houvast bieden, bijvoorbeeld om regels voor het genus te bepalen.
In de negentiende eeuw ziet ook Matthias de Vries zich gesteld voor het probleem van de verhouding tussen taalnatuur en taalcultuur, net als Kluit zo’n driekwart
eeuw daarvoor (vgl. Noordegraaf 1985: 317-338). De Vries koos voor de gesproken
taal als het object van taalwetenschappelijk onderzoek, althans in beginsel, en rekende de geschreven taal tot de kritiek, waaraan vervolgens op basis van esthetische
principes geschaafd kon en moest worden (vgl. Noordegraaf 1985: 412). Taal en Letteren koos een andere aanpak. Het verschil tussen taalkunde en filologie achtte men
irrelevant; taalverandering was niet langer taalverval, de nadruk kwam te liggen op
de gesproken taal en de taalstudie richtte zich nadrukkelijk op de synchrone beschrijving van het hedendaagse Nederlands. Van de achttiende eeuw was niet veel
te leren; de periode hield zich bezig met kunstmatige onderscheidingen, was gefixeerd op de schrijftaal en hanteerde een methode die de toets van wetenschappelijkheid niet kon doorstaan.
Maar in methodologisch opzicht bouwt de negentiende eeuw, Taal en Letteren incluis, voort op ontwikkelingen die al aan het begin van de achttiende eeuw zijn ingezet. De empirische onderbouwing, de inductieve werkwijze, het wantrouwen van
aprioristische kennis, het zijn uitgangspunten van de Nederlandse Verlichtingstaalkunde die in brede kring aanvaard werden. Over het object van taalwetenschap lopen de meningen uiteen, maar methodisch verschillen de inzichten eigenlijk niet
eens zo veel. In hun afkeer van de schrijftaaltraditie hadden de polemisch ingestelde
taalkundige vernieuwers uit het laatste kwart van de negentiende eeuw weinig oog
voor de overeenkomsten met vorige generaties taalkundigen. Zij benadrukten juist
de verschillen en kwamen tot een vernietigend oordeel over de achttiende eeuw.
Van dat oordeel is die eeuw nog niet hersteld.
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Verwer, Kluit
en de Nederlandse taalkunde
van de achttiende eeuw

Wy zyn maer Lantkaertschryvers, geen’ Lantverdeelers.
Adriaen Verwer, Brief (...) aen den Heere David
van Hoogstraten, 18 juni 1708.

Landkaartschrijvers en landverdelers

Contouren van een Nederlandse Verlichtingstaalkunde
Met de publicatie van zijn Idea in 1707 keerde Adriaen Verwer zich tegen de taalopvattingen van Arnold Moonen, die een jaar eerder zijn Nederduitsche Spraekkunst eindelijk in het licht had gegeven (cf. Van de Bilt 2002: vii e.v.). De grammatica van
Moonen schoot in Verwers ogen ernstig tekort (Van de Bilt 2005 : xix-xxx).
In de eerste plaats baseerde Moonen zich op het taalgebruik van literaire auteurs, maar hun gekunstelde en versierde taal richtte zich te veel naar het Latijn en
veronachtzaamde belangrijke aspecten van het Nederlands. De enige basis voor een
spraakkunst moest de lingua communis zijn, de algemene taal. De regels die Moonen
opstelde, waren dan ook niet de regels van het Nederlands, maar de regels van het
Nederlands zoals dat door auteurs als Vondel en Hooft werd gebruikt. Die zogenaamde regels van Moonen kenden bovendien te veel uitzonderingen en boden
geen verklaring voor de taalverschijnselen.
Verwer bepleitte een volledig andere benadering, theoretisch, methodologisch
en ideologisch. Voor hem was taalonderzoek in de eerste plaats onderzoek naar het
taalsysteem. Verwer wilde regels die alle taalverschijnselen verklaarden, geen uitzonderingen kenden en de taalgebruiker inzicht boden in het wezen van de taal.
Dat was mogelijk omdat het Nederlands, net als de klassieke talen, systematisch was
en een grote regelmaat kende, althans in oorsprong. Taalregels moesten worden
afgezet tegen de achtergrond van de oorspronkelijke systematiek, waarmee zowel
regelmaat als onregelmaat duidelijk werd. De regels moesten vervolgens verklaren
hoe de verschillende vormen waren ontstaan uit de oorspronkelijke regelmaat. Die
moest inductief worden afgeleid uit de teksten, de teksten in de algemene taal wel te
verstaan, want daarin lag de taalsystematiek verborgen, het meest duidelijk in de
oudste. Om de taalsystematiek op te sporen was het daarom nodig het taalverleden
te onderzoeken, terug te gaan tot bronnen waarin de taal nog zuiver was, in Verwers optiek de Middelnederlandse. Cruciaal was de empirische onderbouwing van
alle taalonderzoek: de taalkundige moest de regelmaat vinden in het overgeleverde
materiaal. In geen geval mocht hij regelmaat aanbrengen, verzinnen, zoals Moonen
volgens hem had gedaan, want dan zouden essentiële kenmerken van de taal verloren gaan. Taalkundigen als Moonen waren om die reden een bedreiging voor het
voortbestaan van de taal en alleen al om die te waarborgen moest de zeggenschap
erover in handen worden gelegd van de overheid. Daarbij: het belang van de taal
was te groot om over te laten aan een kleine, literair georiënteerde elite. Alle inwoners van de Republiek waren gediend bij een juist gebruik van de taal: dat iedereen
zijn taal beheerste, kon lezen en schrijven, was een zaak van algemeen belang (Verwer 1707a/b: 3-4).
Het programma van Verwer werd uitgewerkt door Lambert ten Kate. Die toonde aan dat het Nederlands in oorsprong inderdaad regelmatig was. Ten Kate wendde zich dan wel tot een veel verder verleden dan Verwer had gedacht, maar het bewijs van de oorspronkelijke regelmaat wist hij overtuigend te leveren. De vraag was
wel welke betekenis de resultaten van het onderzoek naar de oorsprong van de taal
hadden voor het dagelijkse taalgebruik, voor de taalgebruiksregels. Ten Kate om-
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zeilde die problematiek door erop te wijzen dat de taalgebruiker het best het achtbare gebruik kon volgen. De oorspronkelijke regelmaat gaf weliswaar inzicht in de
taal, maar dat inzicht hoefde niet te leiden tot andere regels voor het gebruik. Belangrijk was dat door begrip van de achterliggende systematiek een verklaring van
die regels kon worden gevonden, kon worden vastgesteld hoe ze waren ontstaan, en
waarom ze er waren. Aan de andere kant moest verandering van de usus door een
verdiept inzicht in de regelmaat ook weer niet worden uitgesloten, zoals bij het genus. Het was aan de overheid daarover een besluit te nemen.
De studenten in de late jaren 50 van de achttiende eeuw waren zeer onder de
indruk van de opvattingen van Verwer en de manier waarop Ten Kate die had uitgewerkt. Spraakkunsten zoals die van Moonen achtten ook zij niet toereikend: de
taalregels moesten niet alleen worden vastgelegd, ze moesten ook worden verklaard,
en die verklaring ontbrak bij Moonen. Heel wat regels van Moonen konden bovendien de toets der kritiek niet doorstaan: ze beschreven niet de algemene taal, maar
de literaire van Vondel en kenden te veel uitzonderingen.
Hoe anders was dat bij Verwer en Ten Kate, en ook bij Huydecoper, die het
taalgebruik van Vondel toetste aan het beste gebruik. Huydecoper paste de filologische methode die de studenten zo goed kenden uit hun studie van de klassieke talen, toe op het Nederlands en probeerde de taalregels te verklaren, aan te geven
waaróm ze golden. Daarvoor beriep hij zich herhaaldelijk op de vetustas, in dit geval
het Middelnederlandse taalverleden, want ook volgens Huydecoper was het zuiverste en meest regelmatige Nederlands daarin te vinden. Maar Huydecoper had geen
volledige spraakkunst geschreven en zijn werk was in hoge mate fragmentarisch.
Zijn inductieve, empirisch gefundeerde methode oogstte weliswaar alom bewondering en navolging, maar een grammatica had die niet opgeleverd.
In 1759 toonde Adriaan Kluit zich een aanhanger van de methode van Huydecoper en de opvattingen van Verwer en Ten Kate. Van de Vondeliaanse traditie van
Moonen en Van Hoogstraten nam hij afstand. De door hem bezorgde vijfde druk
van de Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden kreeg een Huydecoperiaans karakter, met kritische kanttekeningen en uitweidingen en toelichtingen om de genustoekenningen te verklaren. Tegelijk was hij onder de indruk van de opvattingen
van Verwer en de uitwerkingen van Ten Kate. Met hen was hij van mening dat
taalonderzoek in de eerste plaats onderzoek naar het taalsysteem was, dat taalonderzoek empirisch onderbouwd moest zijn en dat taalonderzoek een maatschappelijk belang diende. Hij vertaalde Verwers Idea en ontwierp een spellingsysteem dat
op de veronderstelde Middelnederlandse regelmaat gebaseerd was. Taalregels, en in
het verlengde daarvan een grammatica, moesten gebaseerd worden op de analogie.
Gaandeweg ontwikkelde zich bij Kluit het besef dat de materie weerbarstig was.
Dat het Nederlands systematisch was, betwijfelde hij niet, dat het systeem opgedolven moest worden uit bronnen uit het verleden evenmin. Maar de vraag was hoe en
wanneer de resultaten van fundamenteel taalonderzoek maatschappelijk dienstbaar
konden worden gemaakt en konden worden aangewend om regels op te stellen
voor het gebruik. Het opsporen van de taalsystematiek bleek een gigantisch karwei
en zou voorlopig niet gerealiseerd worden. Bovendien konden vraagtekens worden
geplaatst bij de praktische waarde ervan: de taalregels zouden weliswaar verklaard
worden, maar de usus zou er niet of nauwelijks door veranderen.
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Voor Verwer en Ten Kate hield taalstudie meer in dan het opstellen van gebruiksregels. Taalonderzoek moest vooral de taalsystematiek aan het licht brengen.
Daartoe moest eerst door middel van onbevooroordeeld empirisch gefundeerd onderzoek de taalkundige situatie in beeld worden gebracht, moest, in Verwers termen, de taalkundige landkaart worden geschreven. Taalonderzoek behoorde tot de
scientiae. Maar tegelijkertijd was er de roep om taalgebruiksregels, om houvast in het
dagelijkse verkeer, om zekerheid ten aanzien van de voorschriften. De taal goed
gebruiken was een ars, zich houden aan de regels een verdienstelijke vaardigheid die
geleerd en geoefend kon worden. Maar dan moesten die regels er natuurlijk wel
zijn. Het onderzoek van Ten Kate moest inzicht bieden in het taalsysteem, maar
leverde voorlopig geen sluitende regels op, ook niet voor het genus, zoals Kluit in
1783 moest constateren. Het meest praktisch was het gewoon het achtbare gebruik
te volgen, het gebruik dat gebezigd werd door de beste schrijvers, literaire en nietliteraire. Om taalgebruikers zekerheid te bieden moesten er regels en normen voor
het taalgebruik worden geformuleerd en dat is wat de toenmalige studenten bezighield in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Ze wilden de taalgebruiksregels
vastleggen, het taalkundige land verdelen, een eind maken aan de onzekerheid, heikele kwesties van spelling en genus beslechten. De optimistische bevlogenheid van
de jaren 50 had plaatsgemaakt voor realisme en pragmatisme.
Een opmerkelijke tendens in de achttiende eeuw is dat er tegelijkertijd besef
groeide van de eigen aard van het Nederlands en het gemeenschappelijke van alle
talen. Taal was het product van de menselijke rede en daarmee in oorsprong regelmatig. In de individuele talen moest die oorsprong worden nagegaan en de positie
van de individuele taal moest worden bepaald ten opzichte van de universele regelmaat. Dergelijk onderzoek was in meerdere opzichten zinvol. Taal had een sterk
bindend karakter en was sociaal nuttig. Het Nederlands was op zijn minst gelijkwaardig aan andere talen, ook aan de klassieke en verdiende het tot in zijn oorsprong bestudeerd te worden. Daarnaast was er de vraag naar voorschriften die de
op het Latijnse stramien geënte regels konden vervangen.
Verworvenheid van de achttiende eeuw is de opvatting dat zowel het fundamentele taalonderzoek als het opstellen van gebruiksregels empirisch gefundeerd moest
zijn. Dat is een belangrijke methodische stap vooruit. Taalregels moesten inductief
afgeleid worden uit het taalgebruik, reden om de taalschat zo volledig mogelijk in
kaart te brengen. Door de wending naar het verleden werden archaïserende elementen in het taalgebruik gekoesterd. In de schrijftaalregeling van 1804/1805 zijn dan
ook historisch gemotiveerde taalregels opgenomen waarin veel taalgebruikers zich
niet (meer) herkenden, zoals het onderscheid tussen scherp- en zachtlange klanken.
Deze historiserende component, gefundeerd door de vraag naar de oorsprong en
de aard van het eigene en gemotiveerd door sociolinguïstische overwegingen, zorgde voor een later fel bestreden discrepantie tussen taalregels en actueel taalgebruik.
Het taalkundige landschap in Nederland wordt in de achttiende eeuw bevolkt
door enkele landkaartschrijvers en vele landverdelers, in allerlei gradaties. De aandacht voor het systematisch beschrijven van het Nederlandse taallandschap krijgt
vooral gestalte in het werk van Verwer en Ten Kate. Verwer was de wegbereider,
Ten Kate de uitvoerder. Hun benadering maakte indruk, maar was zeer intensief en
niet in eerste instantie gericht op het vaststellen van gebruiksregels. De usus bleek
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bovendien moeilijk te veranderen, het in kaart brengen van het Nederlandse taalsysteem weerbarstig.
Zoals Matthias de Vries zo’n driekwart eeuw later was Adriaan Kluit zowel
landkaartschrijver als landverdeler. Fundamenteel taalonderzoek was belangrijk –
taalwetten gaven immers inzicht in de taal, verklaarden de regels – maar voor het
dagelijkse taalgebruik verdiende een pragmatische benadering de voorkeur: stel de
usus vast en volg die. Dat deed Kluit. Hij hakte knopen door, legde het gebruik vast.
Hij ontwierp een systematisch onderbouwde regeling voor de spelling van klinkers
en medeklinkers en gaf aan waar dat gebruik afweek van de regelmaat van zijn systeem. Voor het genus was de systematiek nog niet volledig in kaart gebracht en kon
er nog geen sluitend geheel van regels worden gepresenteerd, zodat het raadplegen
van een geslachtslijst nodig bleef. Vanwege dit soort leemten in de kennis was het
zaak de taal te blijven onderzoeken, de kaart te blijven schrijven. Pas als alle taalregels wortelden in de onderliggende systematiek, was het taalonderzoek afgerond.

Bijlage. Vocalisme in de achttiende eeuw: de teksten
1. 1699

Petrus Francius, Gregorius Nazianzenus Van de mededeelzaamheidt. Amsterdam: Henrik Wetstein.
Francius is in de ‘Voorrede’ bij de vertaling van de redevoering van Gregorius (330-390) ook ingegaan op de door hem gebezigde spelling. Hij
volgt Vondel in de spelling van de lange klinker in open syllaben en
schrijft woorden in het meervoud met een dubbel teken als ze dat in het
enkelvoud ook hebben: naam, naamen. Zijn voorkeur gaat uit naar de aaspelling. Francius gebruikt zowel het teken y als ij: hy, zijnen, voltoyer (1699:
35). Op de klankwaarde van y/ij gaat hij niet in, op het onderscheid tussen scherp- en zachtlange klanken evenmin. Op het woordeind volgt
Francius de spelwijze van Hooft (1699: 66) en geeft hij plaats aan gelijkvormigheid en uitspraak: mededeelzaamheidt. Over Francius 1699: Dibbets
1995.

2. 1700

David van Hoogstraten, Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden, ten dienst der taellievenden tot een proeve opgestelt. Amsterdam: François
Halma.
Van Hoogstraten geeft de voorkeur aan de ae-spelling: Aenmerkingen. In
open lettergrepen spelt hij één teken, behalve als het om de scherplange ee
of oo gaat. Hij schrijft overal ij, uit te spreken als [ie] (1759: LXIII), nergens y. In de spelling van consonanten op het woordeind geeft hij de
voorkeur aan het fonetische principe (opgestelt, sierlijkheit) en de combinatie
van het fonetische principe en het principe van gelijkvormigheid: lidtwoorden, handt, waerachtigh. Over Van Hoogstraten: Rutten 2006.

3. 1703

Jakobus Nylöe, Aanleiding tot de Nederduitsche taal. Om goedt en zuiver Nederduitsch te spreken en te schryven. Amsterdam: Gerardus Borstius.
Nylöe kiest onomwonden voor één letterteken in open syllabe (1703: 14),
voor de aa-spelling (1703: 10). Hij gebruikt y; over de uitspraak van ij/y
laat hij zich niet uit, over het onderscheid tussen scherp- en zachtlange
klanken evenmin. In de spelling van consonanten op het woordeind kiest
Nylöe voor het fonetische principe. Over Nylöe’s spellingopvattingen:
Beij-Sutmuller 2002.

4. 1705

Johannes Hilarides, Niewe Taalgronden der Neederduitsche taal. Fraaneker: Jacobus Horreus.
Hilarides schrijft consequent twee lettertekens in open lettergrepen; over
een onderscheid tussen zachtlange en scherplange e’s en o’s is uit zijn
spelling daarom niets op te maken. Hij gebruikt y en ij: wy, zijn. Voor de
spelling van consonanten op yhet woordeind gaat Hilarides uit van het
fonetische principe, maar ook van gelijkvormigheid: geleegentheit, briev,
proev, land-aart.
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5. 1706

Arnold Moonen, Nederduistche spraekkunst. Amsterdam: François Halma
In voorkomende gevallen twee klinkertekens in open lettergrepen, voorkeur voor ae-spelling, onderscheidt scherplange en zachtlange klinkers in
de spelling, gebruikt y en ij en stelt de uitspraak van ij niet gelijk aan [ie].
Cf. 8.4.1.1. De letters b, d, v en z kunnen niet op het woordeind staan
(1706: 32-34). Over Moonen: Schaars 1988.

6. 1707

Adriaen Verwer, Linguae Belgicae idea grammatica, poëtica, rhetorica. Amsterdam: François Halma
Verwer schrijft één klinkerteken in open lettergrepen; hij accepteert uitsluitend de ae-spelling en wil expliciet het onderscheid tussen scherp- en
zachtlange e’s en o’s bewaren. Hij gebruikt zowel y als ij, te realiseren als
[ie]. Voor de schrijfwijze van consonanten op het woordeinde geeft hij de
voorkeur aan het fonetische principe. Cf. 8.4.1.2.

7. 1708

Willem Séwel, Nederduytsche spraakkonst. Amsterdam: Assuerus Lansvelt
(Séwel 1708a).
Séwel schrijft volgens het principe van gelijkvormigheid twee lettertekens
in open syllaben. Consonanten op het woordeind schrijft hij volgens hetzelfde principe. De lange a-klank spelt hij als aa. Séwel gebruikt zowel y
als ij, en acht een realisatie als diftong aanvaardbaar.

8. 1723

Lambert ten Kate, Aenleiding tot de Kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Amsterdam: Rudolph en Gerard Wetstein.
Vgl. 8.4.1.3. In open lettergrepen geeft Ten Kate de voorkeur aan twee
klinkertekens (1723: 118). Wat de spelling van aa of ae betreft, maakt hij
niet echt een keuze: aa doet recht aan de uitspraak in de steden, ae aan de
‘Geméénelands-Spraeke’ (1723: 118). De scherplange klanken moeten onderscheiden worden van de zachtlange: ze worden altijd met het dubbele teken geschreven: ee, oo. De tekens y en ij drukken dezelfde klank uit, de
verlengde ‘Kort-klinker I, als bij MIN’, een klank die noch moet worden
uitgesproken als de (Amsterdamse) tweeklank [ei], noch als de (Rotterdamse) [ie] (1723: 116). Voor de schrijfwijze van consonanten op het
woordeind prefereert hij het beginsel van gelijkvormigheid: b, d, g, v en z
kunnen op het einde van een woord gebruikt worden.

9. 1730

Balthazar Huydecoper, Proeve van Taal- en Dichtkunde. Amsterdam: E. Visscher en J. Tirion.
Vgl. 8.4.1.4. Huydecoper kiest wat de notatie van de lange klinker in open
lettergrepen betreft voor de schrijfwijze van Vondel: als gelijkvormigheid
dat eist, moeten er twee tekens worden geschreven. De lange a-klank
wordt weergegeven door aa. Aanvankelijk gebruikte huydecoper het teken y, later uitsluitend ij, uit te spreken als [ei]. Op het einde van een
woord kunnen stemhebbende consonanten worden geschreven, niet op
basis van gelijkvormigheid, maar omdat ze stemhebbend worden uitgesproken.
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10. 1748 Jan van Belle, Korte wegwyzer, ter spel- spraak- en dichtkunden. Haarlem: Izaak
van der Vinne. Deze schoolgrammatica is geheel op rijm gesteld. Na Van
Belles dood bezorgde de drukker C.H. Bohn in 1755 de Korte schets der
Néderduitse spraakkonst (Haarlem: Christoph Henri Bohn).
In open lettergrepen spelt Van Belle volgens het principe van gelijkvormigheid: zaak - zaaken (1748: 18; 1755:3). In de schrijfwijze van de lange
a volgt hij het gebruik: aa, in een enkel geval ae (1748: 18; 1755: 3-4). IJ
moet beschouwd worden als twee letters, de klinker i en de medeklinker j:
kraaijen, bloeijen. Het teken y gebruikt Van Belle in woorden als hy, yzer,
schildery, uit te spreken als [ie]. Van Belle geeft een lijstje met woorden die
met y en niet met ei moeten worden gespeld (1748: 34 e.v.). Over het onderscheid tussen scherp- en zachtlange klanken spreekt Van Belle niet.
Consonanten op het einde van een woord schrijft Van Belle volgens het
principe van gelijkvormigheid, hoewel hij ook van mening is dat op het
woordeinde niet altijd een stemloze medeklinker te horen is (1748: 7).
Twee tekens op het woordeinde wijst hij af: geen handt of landt dus, maar
hand en land (1748: 7; 1755: 7). Over Van Belle: Rutten 2008a.
11. 1759 H.A. Kreet, ‘Verhandeling en onderzoek over de rechte Nederlandsche
letterspellinge.’ (Kreet 1759b). In: Maendelyksche Bydragen ten opbouw van
Neerlands Tael- en Dichtkunde, nr. 13, p. 205-233. Leyden: Johannes le Mair.
Kreet wil een regelmatig en eenvoudig spellingsysteem. Lange klinkers in
open lettergrepen worden weergegeven door een enkel teken; de
scherplange klinkers worden altijd met een dubbel teken geschreven, ee en
oo dus, ook in open syllaben. De ae-spelling krijgt de voorkeur boven aa.
Anders dan Kluit schrijft Kreet liever y voor ‘ene verdubbelde ii’ dan ij
(1759b: 226). Deze y mag niet gerealiseerd worden als [ei]. Stemhebbende
consonanten mogen van Kreet consequent op het woordeind: dat is eenvoudig in het gebruik, en in overeenstemming met het etymologische
principe en het uitgangspunt van gelijkvormigheid: nietz, zelve - zelv - zelvde,
hevet - heevt, huizen - huiz, webbe - web, graven - grav, landen - land.
12. 1761 Korn. Elzevier, Drie dichtproeven, bestaende in drie dichtstukken: De waere dichtkonst, zedezang; God verheerlykt in zyne werken of Reis door ’t heelal: een Eerkroon
voor de matigheid; benevens een proef van een nieuwe Nederduitsche spraekkonst.
Haarlem: J. Bosch.
Van de 91 pagina’s die de proef telt, gaan er twee over spelling. Elzevier
doet geen mededelingen over de scherp- en zachtlange klanken, maar de
scherplange schrijft hij steeds met een dubbel teken. Het teken ij gebruikt
hij nergens, overal staat y. Over de klankwaarde daarvan geeft Elzevier
geen informatie. De uitspraak is belangrijk voor de spelling (1761: 128),
maar voor de schrijfwijze van consonanten op het woordeind doet hij een
beroep op gelijkvormigheid (1761: 139). Zijn keuze valt op ae, omdat die
spelwijze ouder is dan aa (1761: 140). Over het aantal tekens in open syllaben laat hij zich niet uit, maar uit zijn manier van spellen valt op te maken dat hij kiest voor het enkele teken, behalve bij de scherplange ee en oo.
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13. 1761 Jan Des Roches, Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst. Antwerpen: A. Grangé.
Des Roches spelt volgens het principe van gelijkvormigheid zoals ook
Vondel dat gebruikte (overigens zonder dat hij in dit verband naar Vondel verwijst): een enkel teken in open syllabe tenzij gelijkvormigheid met
het enkelvoud een dubbel teken voorschreef: hael - haelen, hoor - hooren,
zaek - zaeken, glas - glazen, wagen - wagens. De scherp- en zachtlange e’s en
o’s moeten onderscheiden worden door accenttekens. De lange a-klank
spelt hij met ae. Des Roches gebruikt nergens ij, overal y. Deze vocaal
moet worden uitgesproken als [ei]. Gelijkvormigheid bepaalt de schrijfwijze van consonanten en stemhebbende medeklinkers kunnen dus op
het einde van een woord staan.
14. 1764 Frans de Haes, De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst, van wylen
den heer Frans de Haes. Amsterdam: Pieter Meijer.
De taalregels in zijn spraakkunst stelde De Haes op rond 1740. In open
lettergrepen spelt De Haes het enkele teken (1764: 12). Over het onderscheid tussen scherp- en zachtlange klinkers laat hij zich niet expliciet uit,
maar hij geeft wel aan dat het dubbele teken moet worden gespeld als de
gehoorde klank dat nodig maakt: steenen, deelen, noodig (1764: 13). De
scherplange e en o schrijft hij steeds als ee en oo, ook in open syllaben. Hij
volgt Moonen in diens ae-spelling. De Haes schrijft overal y. Over de
klankwaarde daarvan geeft hij geen informatie, maar omdat hij zegt Séwel
te volgen in diens opvattinrgen over y kan afgeleid worden dat hij een realisatie als [ei] voorstond (1764: 11). Consonanten op het woordeind spelt
hij soms volgens het fonetische principe (nuttigheit, gestelt; vgl. gelegenheid in
de opdracht aan de lezer), soms volgens dat van gelijkvormigheid: hand,
tyd. Spellingen als handt en plaegh, waarin gelijkvormigheid en uitspraak
beide hun plaats hebben, wijst hij af. Over de grammatica van De Haes:
Dibbets 1999.
15. 1769 Kornelis van der Palm, Nederduitsche spraekkunst, voor de jeugdt. Rotterdam:
Reinier Arrenberg.
Deze schoolgrammatica is geschreven in een vraag-antwoordvorm. Van
der Palm schrijft zijn leerlingen voor één klinkerteken te spellen in open
lettergrepen, de lange a te schrijven als ae en de scherplange klanken te
onderscheiden van de zachtlange door ze altijd met een dubbel teken te
spellen. Y en ij staan voor dezelfde klank. Voor de consonanten op het
woordeind kiest Van der Palm voor schrijfwijzen als handt, behalve bij
woorden op -heit en v en z uitgezonderd.
16. 1769 Ernst Zeydelaar, Regelmaatige Nederduitsche spel-konst of Verhandeling over de
zes-en-twintig Letteren van het Alphabeth. Amsterdam: Steven van Esveldt.
Ook Zeydelaar kiest voor het didactische model van vraag en antwoord.
In open lettergrepen moet het enkele teken worden gespeld, behalve wanneer een woord in het enkelvoud een dubbel teken heeft: taal - taalen, vat vaten; aa krijgt de voorkeur boven ae. Scherplange klanken worden van
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van zachtlange onderscheiden door accenttekens. Het teken y gebruikt
Zeydelaat niet, overal verschijnt ij. Over de klankwaarde deelt hij niets
mee. Stemhebbende consonanten kunnen op het woordeind staan, behalve de z.
In de Nederduitsche spraakkonst, ten dienste der Nederlandsche taalbeminnaars
(1791) maakt Zeydelaar dezelfde keuzes. Over de scherp- en zachtlange
klanken zegt hij dat hij het onderscheid niet wil invoeren, maar in de spelling desondanks wil behouden om oude teksten toegankelijk te houden
(1791: 27). Hij bespreekt de opvattingen van Kluit, maar kiest desondanks voor gelijkvormigheid in de spelling van vocalen in open syllaben:
de spelling van het meervoud richt zich naar het enkelvoud (1791: 38-39).
Over Zeydelaar: Dibbets 2008.
17. 1776 Herman Tollius, Proeve eener Aanleiding tot de Nederduitsche Letterkunst.
Tollius kiest voor een enkel klinkerteken in open lettergrepen. Hij volgt
het achtbare gebruik in de keuze voo aa. Tollius wil y behouden op plaatsen waar de ‘enkele i’ zou moeten worden geschreven – in open lettergrepen dus: yver, tyden – en ij, de ‘lange i’ in gesloten lettergrepen schrijven:
tijd, strijd (1776: 19). Omdat y en ij hetzelfde uitgesproken worden, willen
taalkundigen als de Statenvertalers, Huydecoper en Kluit
de y uitsluitend in woorden van vreemde herkomst, maar dat wijst Tollius
af. Omdat y/ij vaak als [ei] wordt uitgesproken, geeft Tollius een aantal
regels om ij [ie] van [ei] te te onderscheiden (1776: 16-17). De scherplange
klinkers spelt Tollius steeds met twee tekens. De consonanten b, d en g
kunnen op het eind van een woord staan, v en z veranderen daar in f en s.
18. 1776 Klaas Stijl, Beknopte aanleiding tot de kennis der Spelling, Spraakdeelen, en
Zinteekenen van de Nederduitsche taal (…)vermeerderd met bijgevoegde Aanmerkingen, die den weg openen tot dieper en uitgestrekter onderzoek door Lambertus van Bolhuis. Groningen: Jan Oomkens.
In open lettergrepen moet het dubbele klinkerteken worden geschreven
als gelijkvormigheid dat vergt; in andere gevallen volstaat het enkele teken. Net als Vondel schrijft Stijl dus vader, zaaken, muuren (1776: 22). In de
aanmerkingen gaat Van Bolhuis uitvoerig in op Stijls voorkeur voor verdubbeling; in een op Verwer en Kluit gebaseerd betoog van negen pagina’s neemt hij afstand van Stijls opvatting en kiest hij voor het enkele teken in open syllaben. Verlenging van een klank vindt plaats door verdubbeling van het teken: aa dus. Het onderscheid tussen scherp- en zachtlange klinkers bespreekt Stijl wel, maar hij kan het niet in de spelling uitdrukken; Bolhuis wil de scherplange klanken in open lettergrepen met een
dubbel teken schrijven, in gesloten lettergrepen met accenten (1776: 35).
Stijl gebruikt y en ij, expliciet te onderscheiden van ei [ei] (1776: 49); ook
voor Van Bolhuis komt ij vrijwel overeen met [ie]. Volgens Van Bolhuis
mogen de letters y en ij niet verward worden; y is een Latijnse letter en
luidt als de Griekse u, ij is een verlengde i (1776: 6, 10). Van Bolhuis verwijst onder anderen naar Huydecoper en Kluit (1759: 517) om zijn stand-
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punt dat y alleen gebruikt mag worden in woorden van Griekse oorsprong kracht bij te zetten. Het meervoud van een woord bepaalt volgens
Stijl met welke consonant een woord in het enkelvoud eindigt: slab, graad,
weg, slap, graat, wech. De letters v en z zijn van deze regelmaat uitgezonderd.
Van Bolhuis onderschrijft deze regel en vult aan dat een stemloze consonant moet worden gespeld als er geen sprake is van gelijkvormigheid: niet,
sedert. Van Bolhuis stelt afleiding boven uitspraak: magt wegens mogen,
kracht. De spelling dt achten zowel Stijl als Van Bolhuis uitsluitend acceptabel in het werkwoordparadigma.
19. 1783 [W. Holtrop], De Nederduitsche taalkunde gemaklijk gemaakt. Amsterdam:
Van Selm. In 1791 herdrukt onder de titel Nieuwe en volledige Nederduitsche
spel- en spraakkunst.
De regelmaat eist verdubbeling van het klinkerteken in open lettergrepen:
kaazen, daken (= spelwijze Vondel). Verlenging van klinkers wordt geografisch geduid: boven de Rijn geeft men de voorkeur aan verlenging met
hetzelfde teken (aa), onder de Rijn met e (ae) (1791: 64). Het advies luidt:
volg de beste schrijvers, en die spelden aa. Scherplange klinkers moeten
onderscheiden worden van zachtlange door accenten. Het teken ij (=[hij])
krijgt de voorkeur boven y, behalve in bastaardwoorden: Egypte, syllabe.
Stemhebbende consonanten kunnen op het woordeinde staan, behalve v
en z. Spellingen als dt en gh op het woordeind worden afgewezen.
20. 1785 Inleiding tot de Grondregels der Vlaemsche Spraek: en Spelkonste. Dendermonde.
In open syllaben verschijnt het dubbele letterteken. De voorkeur gaat uit
naar ae om de lange a aan te duiden. De scherplange klanken moeten niet
met accenten worden aangeduid. Het onderscheid tussen de scherp- en
zachtlange e’s en o’s kent de auteur wel, maar hij keurt de scherplange uitspraak af (1785: 14, 20); de verschillende klanken zouden beter op dezelfde manier worden uitgesproken. In de spelling van y of ij volgt hij Des
Roches, maar y klinkt wel als I: syllabe. Stemhebbende consonanten kunnen op het woordeind, behalve v en z.
21. 1792 Lambertus van Bolhuis, Beknopte Nederduitsche spraakkunst. Groningen: Jan
Oomkens.
In 1792 schrijft Van Bolhuis nog steeds één klinkerteken in open syllaben
en verlengt hij klinkers door er hetzelfde teken bij te plaatsen: aa dus
(1792: 88). Van Bolhuis erkent nu zowel y als ij, beide uit te spreken als
[ei] (1792: 5). Het verschil tussen scherp- en zachtlange klinkers wil hij
niet meer in de spelling tot uitdrukking laten komen, omdat dat uitsluitend tot verwarring leidt en hij schrijft nergens nog ee of oo in open lettergrepen (1792: 91). Zijn opvattingen over de consonantspelling zijn niet
veranderd; de letters z en v kunnen nog steeds niet op het woordeind
staan, b¸d en g wel.
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22. 1799 [Gerrit van Varik], Rudimenta, of Gronden der Nederduitsche taal. Leiden, Deventer en Utrecht: D. du Mortier en zoon, J.H. de Lange en G.T. van
Paddenburg.
In open lettergrepen spelle men één klinkerteken. Klinkers worden verlengd met hetzelfde teken; ae wordt daarom afgewezen. Scherplange klinkers worden altijd met twee tekens gespeld; dat gebeurt niet om homonymie te voorkomen, maar omdat er verschillende klanken moeten worden uitgesproken: steenen klinkt dus anders dan stenen (zuchten), koolen anders dan kolen (steenkolen). De ij moet beschouwd worden als ‘eene verlengde ii (1799: 11); het onderscheid met ei is vooral in Holland klein,
omdat daar de ware en oorspronkelijke [ie]-uitspraak is verdwenen. De d
verschijnt op het einde van een woord in het enkelvoud als die letter in
het meervoud nodig is: pad, woord. Hetzelfde geldt voor g: oog, klagt. De
combinatie dt verschijnt uitsluitend in het werkwoordparadigma. De letters v en z staan nooit op het woordeind, de b zelden.
23. 1799 Pieter Weiland, ‘Inleiding, behelzende taalgronden, waarop dit woordenboek gebouwd is.’ In: Nederduitsch taalkundig woordenboek. Amsterdam: Johannes Allart.
In open lettergrepen volstaat één klinkerteken. In gesloten lettergrepen
wordt het teken verdubbeld: aa dus (1799: 35-40). De scherplange klanken worden altijd met een dubbel teken geschreven. De y wordt uitgesproken als de Griekse u en wordt alleen in woorden van Griekse herkomst geschreven; ij moet beschouwd worden als dubbele i, uit te spreken als [ie] (1799: 8-9; 32). Weiland sluit zich aan bij het algemeen geaccepteerde gebruik: medeklinkers die in de verbogen of verlengde woorden te horen zijn, worden ook in het onverbogen woord genoteerd, v en z
uitgezonderd: weg, hond, web (1799: 43).
24. 1804 Matthijs Siegenbeek, Verhandeling over de Nederduitsche spelling, ter bevordering
van eenparigheid in dezelve. Amsterdam: Johannes Allart.
Eén klinkerteken in open lettergrepen, in gesloten lettergrepen wordt het
teken verdubbeld: aa dus, en niet ae. Scherplange ee en oo moeten altijd
met het dubbele teken worden gespeld, ook in open lettergrepen. Het teken y moet uit Nederlandse woorden worden geweerd. In plaats daarvan
schrijve men ij, uit te spreken als [ei]. Stemhebbende consonanten kunnen
op het woordeinde staan, behalve v en z.
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Summary
This study is entitled ‘Cartographers and land dividers. Adriaen Verwer (ca. 16551717), Adriaan Kluit (1735-1807) and Dutch linguistics of the eighteenth century’.
It serves three research aims. The first aim is to analyse and describe the linguistic
views of the Dutch late eighteenth-century ‘man of letters’ Adriaan Kluit (17351807). The second is to analyse the theoretical and language-theoretical framework
of Adriaen Verwer (1655-1717), the learned merchant who published a short Dutch
grammar, the Linguae Belgicae idea, at the start of the eighteenth century. Kluit studied that brief Latin work closely, translated it into Dutch and attempted to publish
it under the title Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitsche
tale. He did not endorse all of Verwer’s concrete grammatical statements as such,
but he adhered to the views of language and the study of language that Verwer had
expressed in his grammar. Knowledge of Verwer’s views is thus necessary to understand Kluit’s work and judge its merits. Knowledge of these views is also indispensable for the third research purpose of this study: to interpret, qualify and – possibly – change the perception of the study of language in the eighteenth century, a
subject which as yet is reputed to be boring and dull among historians of linguistics.
Part I of this study describes the theoretical background of Verwer’s linguistic epistemology. Verwer was a pious Mennonite merchant who challenged René Descartes’s and especially Benedictus de Spinoza’s ideas. From early on he found support in the views of Isaac Newton and his way of practising natural science. Newton had shown that God could be known from nature by way of precise observation. He propagated a firm empirical foundation of science: definite correlations
could only be deduced from observable phenomena. This lead Verwer to the theoretical insight that mankind should strive for knowledge of the whole, the system
that lies at the basis of the individual appearances; but such knowledge always had
to be rooted in reality and had to be supported by experience.
Whatever applied to nature, applied to language as well. Within language, regularity ruled likewise, because mankind had shaped his language with the help of the
God-given faculty of reason. Just like the physico-theologian can reach a knowledge
of God by investigating the laws of nature, the language-theologian can do this by
describing the laws of language. This brought Verwer to the point of view that language research had to be research of the overall linguistic system first of all and to
the demand that the study of language be empirically founded. Individual rules of
language always ought to be viewed against the background of the underlying system, which had to be charted without prejudice. Linguistic researchers were like
cartographers. They had to deduce the regularities from actually observed language
use in the right sources exclusively. Those sources were to be found in the past,
especially in the Middle Ages, because according to Verwer, in that period language
was still used roughly in accordance with the regularity of the underlying system. In
the course of time, language had become dissociated from the regularity that typified its origin. However, Verwer’s quest for the system behind the linguistic appearances must not be seen as a plea for restoration of the regularity within the con-
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temporary language, because for the contemporary language, the usus – the respectable use – constituted the norm. Linguists are like surveyors of the land, but they
do not parcel it out. Whoever wished to use his language in accordance with the
right use could rely on the proper sources from after the year 1624, and especially
the Statenbijbel (the authorised version of the Bible), Verwer wrote. In the year 1624,
the authorities had decided to restore the regularity of the system and to preserve it
in an official new Bible translation. For this purpose, only sources in the general
language were taken into account, certainly not the writings in the dialectus poëtica,
the Latin-inspired literary language of poets like Joost van den Vondel.
The third characteristic of Verwer’s linguistic epistemology is the social role he
attributed to the study of language. Language is the medium of the whole community and not only of a small, elitist social upper layer with literary orientations. Language has a strong binding function; it makes a group of people a society. For that
reason it is important that as many people as possible acquire the Tael der Republijke
(the language of the Republic), the overarching unified language which surpasses
the regional languages and has to be managed by the government. That will be possible when the underlying system is visualised and the rules of the language are seen
in the context of regularity: who understands analogy, recognizes also anomaly.
In part II of this study the linguistic views of Adriaan Kluit are described and analysed. Kluit was a prominent member of Minima crescunt and Linguaque animoque fidelis, students’ societies from Leiden that aspired to a scientific character of the
study of the Dutch language, and of several other societies, among which the
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (the Society for Dutch literature). From an
early age Kluit was interested in his mother tongue and he kept that interest during
his whole life. He published about the orthography of Dutch, produced two editions of Van Hoogstraten’s listing of all Dutch nouns with their gender (1759,
1783), wrote poetry and commentaries of poetry. He also engaged in external language comparison, studied the kinship of the Dutch language with other languages
and contributed to the compilation of the general explanatory dictionary of the
Dutch language (Algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandsche tale), the ambitious, unfinished lexicographic project that occupied the Society for Dutch literature in the years between 1769 and 1796.
The principles that lie at the basis of the linguistic views of Adriaan Kluit appear
to be the same as the insights that informed Adriaen Verwer’s views of language
and linguistics. For Kluit, too, language is a regular entity first of all, the study of
language should be empirically founded and the social importance of language is
such as cannot be overestimated.
According to Kluit, regularity is the characteristic of all languages, and language
laws describe this regularity. Initially he followed Verwer and Huydecoper in their
view that the original analogy could be found in Middle Dutch. However, later he
realised that the original regularity of the language had to be searched for in a much
earlier past, something that the authoritative Ten Kate had shown convincingly in
his manual of the Dutch language Aenleiding tot de Kennisse van het Verhevene deel der
Nederduitsche sprake (1723). Intensive empirical investigations of as many historical
and contemporary sources as possible, literary sources as well as non-literary ones,
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were to uncover the regularity. This turned out to be a difficult task and in the sixth
edition of Van Hoogstraten’s gender list, Kluit was forced to conclude that the
study of language was not yet capable of formulating language rules that could explain the linguistic phenomena adequately.
Kluit endorsed the social language conception of the literary societies of the
second half of the eighteenth century in full. He attributed great social importance
to the study of language and deplored its failure to establish rules that could offer
support to the language users. The state of the language mirrored the state of society: the lack of language rules was not favourable to the common good of society.
In his view on the regularity of language and his desire for establishing language
rules Kluit naturally questioned the relation between language system and language
use, a question that Verwer and Ten Kate had answered before him. To what extent should language users pay attention to a regularity that had been part of the
Dutch language in a distant past? Verwer and Ten Kate had opted for the usus as
norm: follow the common use and keep to the regularity only where it does not
contrast with the common use. But uncertainty remained about what did and what
did not belong to the usus, and language users were in need of firm norms. The usus
could only be deduced from the overarching, supraregional standard language; but
how did this general language look like exactly? Kluit’s answer resembled in broad
lines the answers of his predecessors: the standard language is the language of the
province of Holland, with a number of distinctive sounds from Maasland and
Rotterdam.
It is clear then that Kluit was not just interested in describing the system of language; he also wished to formulate language norms: what counts as proper Dutch? Of
course the language system had to be described in the manner of a geographical
map, but the completion of it could not be expected in the foreseeable future. In
the meantime the land had to be parcelled out, language norms were needed. In
order to find the regularity, Kluit at first looked to Middle Dutch, but later he
sought solutions that could find broad acceptance in society: he refrained from distancing himself too much from common practice. He formulated a number of rules
for orthographical problems and gender determination that were widely accepted,
and in this way he settled a number of long-standing disputes. His proposals were
adopted by Weiland and Siegenbeek in 1804/1805 and confirmed by the government not much later.
The perception that eighteenth-century thinking about language would just be
dominated by limitless arguments about rules for spelling and nominal gender does
not do justice to the fundamental insights that informed the study of the Dutch
language in this period and the changes in the view of language and linguistics that
were developing. Tendencies in philosophy and science at the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth century nourished the view that language phenomena were systematic, and they provided methods to envisage this
language system. The demand of an empirical foundation was an important methodical improvement, which lead to a thorough study of source materials and an
accurate practice of language description. Gradually, something developed that we
may call a Dutch ‘linguistics of the Enlightenment’, of which Verwer and Ten Kate
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are early representatives and Kluit a later one. Kluit’s motives are no longer the
apologetic ones we find with Verwer and Ten Kate, but his basic principles of language investigation are no different from the ones that his predecessors adhered to:
the view that language is systematic, the demand of empirical founding and the social orientation that takes precedence. In the way in which Verwer, Ten Kate and
Kluit approached language, the distinction becomes visible between fundamental
language research and language research for the purpose of drawing up rules of
language use, the distinction between linguistics and philology, in short: between
theoretical cartographers and practical land dividers.

