
DE OORSPRONG 
VAN HET VERBALE r-PASSIEF IN 
DE INDOGERMAANSCHE TALEN 

DOOR J. WILS. 

I. DE THEORIE VAN ZIMMER OMTRENT DEN 
OORSPRONG VAN HET r-PASSIEF.· 

Het debat omtrent de indogermaansche verbale T-vormen 
van het type oudiersch berir (3 sg. praes. simpl. pass. van 
berimm "trage"), lat. loquitur etc. is duidelijk één van die 
kwesties, waaromtrent de deskundigen het maar niet eens kun
nen worden, omdat er in den grond steeds over één kernpunt 
oneenigheid blijft bestaan, in dit geval over de vraag in welk 
genus verbi de r-vormen oorspronkelijk thuis hooren. De tegen
stellingen die er rond 1890 in dit opzicht tusschen Windisch, 
Zimmer en Thurneysen zijn ontstaan, kort nadat de indo
iraansche vormen in de vergelijking waren betrokken, · hebben 
zich in de twintigste eeuw, na de ontdekking van het tochaarsch 
en het hittitisch, weer juist zoo herhaald tusschen Vendryes, 
Pedersen en Miss Edith Frances Claflin. Nu is de genetische 

zijde van het r-vraagstuk ook inderdaad de meest ingewikkelde 
van alle. Voor allerlei morphologische vraagstukken die met de 
r-vormen samenhangen, kan men min of meer plausibele op
lossingen voorstellen, en men heeft dit ook reeds gedaan. Hier 
is het echter, alsof men steeds weer op een onoverkomelijke 
reeks van tegenstellingen stuit. Zoo heeft men b.v. van het 
begin af aan verwonderd gestaan over wat men met een bio
logischen term het mediale tropisme van het stelsel der T-vor

men zou kunnen noemen. Hoe verder men in de ontwikkeling 

komt, hoe meer de vormen op het mediaal-passieve of het 
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mediaal-deponentiale terrein komen te liggen. Dit zou zeer 
goed door een medialen oorsprongsfactor verklaard kunnen 
worden. Aan den anderen kant bestaan er echter sterke aanwij
zingen, dat de oudste r-vormen van het actieve genus waren en 
tot den derden persoon pluralis behoorden. Vanwaar dan deze 
zonderlinge beperking, zoo vraagt men zich af. V/anneer de 
oorsprong van het geheele systeem waarlijk in het activum 
ligt, waarom is het dan practisch bij dit eene raakpunt met dit 
voorname genus gebleven? Ook overgangen tusschen het eene 
genus verbi en het andere kan men zich natuurlijk wel indenken. 
Men kent dergelijke verschuivingen in verschillende vormen en 
in verschillende richting. Ze zijn en blijven echter tegen den 
regel, en voordat men op deze wijze het ontstaan van een geheel 
nieuwen conjugatiesector kan verklaren, moeten de argumenten 
dus wel heel sterk zijn. 

Zoo is hier de keuze tusschen de beide genera verbi die in 
aanmerking komen, dus werkelijk zeer moeilijk. En het is daar
om niet te verwonderen dat sommige geleerden getracht hebben 
aan de noodzakelijkheid daarvan te ontkomen, door aan te 
nemen dat de oorsprong van het systeem der r-vormen bij den 
een of anderen nominalen vorm gezocht moet worden. Thur
neysen, Charpentier en Sturtevant denken aan een infinitief, 
Marstrander aan een oud nomen verbale. Ook daarmede is de 
moeilijkheid hoogstens slechts verplaatst, en misschien zelfs ver
dubbeld. Want hoe nu b.v. te verklaren, dat zich uit een ouden 
infinitivischen vorm een volledig twee- of drietakkig conjuga
tieschema heeft ontwikkeld? 

De ontwikkeling der meeningen gedurende de gansche 
eeuw dat het r-debat thans heeft geduurd, is herhaaldelijk be
schreven; het laatst, beknopt maar zeer correct, door Odé in 
zijn dissertatie. Voor allerlei bijzonderheden kan men daarnaar 

dus verwijzen 1). Voor ons eigen betoog gaan we het best uit 

1) E. Windiseh, Ueber die Verbalformen mit dem Charakter R 
im Arischen., Italischen und Celtischen. Abh. Kön. Sächs. Ges. d. 
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van Zimmer's theorie omtrent den oorsprong van het ,--passief 
(KZ 30, 224-292), niet alleen omdat wij daarbij onmiddellijk 
aansluiten, maar ook omdat men op deze wijze tegelijkertijd 
ongezocht ook een duidelijk overzicht verkrijgt van den stand 
der feiten. De mediale theorie die er tegenover staat, heeft 

Wiss. Bd. X (r887), nr. VI; Jar! Charpentier, Die verbalen r-endun
gen der indogermanischen Sprachen. Skrifter utgifna af K . Huma
nistiska Vetenskaps - Samfundet i Uppsala, 18 : 4 (r917); A. W. M. 
Odé, De uitgangen met R van het depoJlens en het passivum in de 
indoeuropeeschetalen, Haarlem 1924 (Diss. Leiden). Latere gewich
tige litteratuur vormen nog A. Meillet, Sur les désinences en -r, 
BSL 24 (1923) , 189-194; H. Lewis-H. Pedersen, A concise compa
rative eeltic grammar, Göttingen 1937; H. Pedersen, Hittitisch und 
die anderen indoeuropäischen Sprachen. K~enhavn 1938; Edith 
Fr.ances Claflin, The Nature 0; the La/in Passive in the Light of 
Recent Discoveries, A J Ph 48 (1927) , 15ï-I75; -, The Hypothesis 
of the italo-celtic impersonal passive in -r, Language 5(1929), 232-
250; -, Tlle indo-european middle Enditlg -r; ibid. 14 (1938), 1---9; 
- , The Voice of tIJe Indo-European Perfect, ibid. 15 (1939), 155-
159; E. H. Sturtevant, Original h in Hittite and the Medio-Passive 
in r, Language 4 (1928), 159--170; -, The origin of the Medio
Passive, ibid. 7 (1931), 242-251 ; W. Petersen, Hittite and Tocha
rian, Language 9 (1933) , 12-34; --, The personal Endings of the 
Middle Voice; ibid. 12 (1936), 157-174;. J . Kurylowicz, Les 
désinences moyennes de l'indo-euroPéen et du hittite, BSL 33 (1932), 
1-4; S. Stang, Perfektum und Medium, Norsk Tidsskrift for 
Sprogvidenskap 6 (1932), 29--39; J. A. Kerns-B. Schwartz, Structu
ral types of the IE medio-passive et/dings; R- and T-semes, Language 
13 (1937); 263-278. Voor de romaansche verhoudingen die bijzonder 
goed bestudeerd zijn, behalve de oudere litteratuur nog A. Nieder
stenbruoh, Das Verhältnis van Passiv, on undpassivisch gebrauchtem 
Reflexiv im Französischen, Diss. Bonn 1927; W. Meyer-Lübke, Das 
Passivum . F.estsc.hrift-Luick, Die neueren Spraohen 1928; Th. 
Engwer, Vom Passiv und seinem Gebrauch im heutigen Französisch, 
Berlin 1928; G. Reichenkron, Passivum, Medium und Reflexivum 
in den romanischen Sprachen (Diss. Berlijn), Jena 1933; A. Berger, 
Der Ausdmèk der ·passivischen Idee im Altfranzösischen, Berlln 
1934 ; G. Babin, Das Medium im Altfranzösischen, Leipzig 1937; 
A . J. Fehr, Medium-Passivum, A'dam 1937. 
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daarentegen haar kracht altijd eerder gezocht in het verzamelen 
van parallellen. Maar ze omschrijft aldus eerder de sfeer, 
waarin de onderzochte feiten passen, dan dat ze daar een con
crete analyse van geeft. Ze is het type van een comparatieve 
hypothese en daaraan is ze tenslotte ook ondergegaan. Pedersen 
heeft zijn vroegere meening met een wetenschappelijk verant
woordelijkheidsgevoel waarvoor men niet anders dan het groot
ste respect kan hebben, publiek teruggetrokken (Hittitisch 105; 
Lewis-Pedersen 310; vgl. ook Odé, Uitgangen 73). Ook de 
moderne uitloop ers der mediale theorie bij Vendryes en Miss 
Claflin ontkomen trouwens niet aan dit verwijt van een gemis 
aan zakelijke beschouwing. Heele en halve overgangen tusschen 
het medium en het passief zijn er bij het wijd vertakte indo
germaansche werkwoord natuurlijk vele en van allerlei soort, 
zooals reeds gezegd; vooral wanneer men daar ook de moderne 
talen bij betrekt. Maar voor een doorslaand bewijs is meer 
noodig, n.l. dat alle betreffende feiten concreet en precies in 
één groot verband worden samengevat en verklaard. 

Men weet, wat Zimmer met zijn actieve theorie wil. Zijn 
punt van uitgang is een actieve vorm van den derden persoon 
pluralis op r, die tot het onpersoonlijk gebruik in den trant van 
onze constructies met za of men is beperkt, en die zoodoende 
een vage passieve beteekenis heeft verkregen. Semantisch is 
deze laatste overgang zeker mogelijk. Men vindt ze in de 
moderne europeesche talen en wat meer zegt, ook in de oudere, 
regelmatig toegepast; met name in de brittannische talen, waar 
de eerste en tweede personen door een geinfigeerd objects
pronomen worden weergegeven. Een duidelijk bewijs dus, dat 
de constructie hier als actief gevoeld wordt! Oud-iersch do-ber-r 

"za geva" > er wordt gegeven; vgl. gri. HYOVOI, lat. dicunt, 
ital. dicono, spa. aseguran, de. de siger, ne dl. omgangstaal ZiJ 
zeggiJ "er wordt gezegd, verzekerd". In het fransch, vooral 
met betrekking tot de overheid, de legerautoriteiten, de recht
bank etc. lls ne savent pas ce qu'ils font . lls m'ont réformé. 

Mc. y-m gelwir i "za noema mij" = ik word genoemd; y-th 
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elwir ditheu "za noema jou" = jij wordt genoemd; mbret. 
ne-m gueler quet "men ziet mij niet". 

Zimmer gaat echter verder. Hetgeen men tot nu toe gezien 

heeft, zoo zegt hij, is nog slechts de eerste inleidende phase van 
het geheele ontwikkelingsproces waarvoor men bij het r-passief 
staat, het tijdvak der "gebrauchseinschränkung" (280), dat 
waarin de derde persoon pluralis activi in de vage men- of za
beteekenis geïsoleerd begint te raken (249). Daarop is nu echter 
een tweede phase gevolgd, die van niet minder gewicht is, nl. die 

der "gebrauchsumprägung" (280). Het groote kenmerk daarvan 
is hierin gelegen, dat het object van de actieve derde persoons

constructie met men nu langzamerhand als subject begint ge

voeld te worden. Uit men noemt mij ontstaat b.v. *ik genoemd; 
uit men ziet mij niet groeit *ik niet gezien enz. Daarmee is pas 

eigenlijk de beslissende stap gezet, want daarmee is nu ook 

in beginsel het z.g. lijdende subject geboren. De eerste persoons
vorm van het zuivere passief is ontstaan! Natuurlijk werkt 
daarop met alle kracht de analogie van het volle actieve per

soonsparadigma; en zoo is bij het passief uit dit ééne uitgangs
punt langzamerhand eveneens een volledige rij van personen 

gegroeid. Zimmer meent zelfs, dat hij in de verschillende indo

europeesche talen nauwkeurig de opeenvolgende phasen kan 
aanwijzen, volgens welke zich dit laatste imposante ontwikke

lingsproces, dat eeuwen en eeuwen gekost moet hebben, heeft 
voltrokken. Zoo is in het oud-iersch b.v. de toestand in beginsel 

nog juist dezelfde als in de brittannische talen, waar men niet 
verder is gekomen dan de eerste phase. Onder invloed van het 
actief is het aantal r-vonnen hier echter verdubbeld. Naast een 

enkelvoudigen derden persoon berir (van berimm "ich trage") 
staat nu voor het meervoud ook bertir, voor de conjuncte vor

men naast -berar evenzoo -bertar. De tweede phase is hier dus 

duidelijk bereikt. En in het latijn, het hittitisch en het tochaarsch 

is de conjugatie practisch volledig door het stelsel der personen 
doorgevoerd. Het r-passief staat nu als volkomen evenwaardig 
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naast zijn oorsprongsland, het actief : loquitur, loquuntur, loquor, 
loquimur. 

Een geniale gooachtenconstructie is het ongetwijfeld die 
Zimmer heeft opgezet! En een groot aantal feiten wordt hier 
zeker ineens in één grootsche synthese tegelijk overzien! Ook 
Zimmer's tegenstanders hebben dit steeds toegegeven. Vooral 
wat het inzicht in de structureele zijde van het vraagstuk 
betreft was deze keltoloog zijn tijdgenooten zeker ver vooruit. 
Weinigen is het gegeven zulk een niveau te bereiken. En er 
blijft slechts één bezwaar, waaraan de dichter eens kort maar 
duidelijk vorm heeft gegeven : 

Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube .. . . 

Is het geheel niet te mooi? Zijn hier niet eerder een aantal 
min of meer plausibele mogelijkheden of waarschijnlijkheden 
op elkaar gestapeld, dan wel realiteiten en zekerheden? Dan 
ware er nog niets bereikt. Er rijzen trouwens ook nog eenige 
meer concrete bezwaren, die men zeker niet gering mag tellen. 
Thans reeds in te gc:tan op elk der vele druk besproken twist
punten heeft geen zin. Een overzicht vindt men alweer in de 
reeds geciteerde litteratuur (Odé, Uitgangen 35 v.v., 58 v.) . 
Alles wat tegen Zimmer pleit, is daarenboven voor enkele jaren 
door Edith Frances Clàflin vereenigd in een artikel (Lg 5, 
232-250), dat tot een fel requisitoir is uitgegroeid. Liever 
willen we onze kracht besteden aan een argument, dat in dit 
verband nog slechts zelden is uitgespeeld: de vergelijking van 
deze indogermaansche "glottogonische" feiten met analoge ont
wikkelingen uit andere, niet-indogermaansche talen. De blik 
wordt daardoor aanmerkelijk verruimd en voor zooveel noodig 
komen de voornaamste punten uit het debat dan achteraf nog 
wel ter sprake. 
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[I. HET ALGEMEEN KARAKTER VAN HET PASSIEf·. 

Vooraf echter een meer algemeene vraag, waarop het ant
woord ons den koers moet wijzen op het uitgestrekte terrein, 
dat we gaan betreden. Wat is eigenlijk het passieve genus verbi? 
In welke talen of tal~ngroepen komt deze categorie voor en hoe 
heeft ze zich daar ontwikkeld? En vooral, hoe is de verhouding 
tot het actief? Hoe vreemd het ook lijkt, gedurende het geheele 
debat omtrent de T-vormen zijn deze vragen nog nooit expliciet 
gesteld. En veel half begrip en veel misverstand is daarvan het 
gevolg geweest. 

De traditioneele meening omtrent het passief is bekend. Ze 
zegt, dat het passief niets anders is dan de inversie van het 
actief. Het hangt er maar van af, hoe men de verbale handeling 
beschouwt. Bij het actief gaat men uit van den agens, bij het 
passief van den patiens. Verder is er geen principieel verschil. 
Zoo redeneert b.v. reeds H. C. von der Gabelentz, die in 1861 
een uitvoerige academieverhandeling Ueber das Passivum 
publiceerde, waarin de voornaamste vormtypen voor niçt min
der dan "tweehonderd verschillende talen en talengroepen ver
geleken werden. Maar zoo redeneeren ook lateren als Delbrück, 
Paul, Wackernagel, ]espersen, Behaghel, Brunot, Curme, Frei 
e. a . Op grond van deze omkeerbaarheid met het actief, die 
bijna mathematisch werkt, achten von der Gabelentz en 
Wackernagel het passief zelfs een zekere "Luxus der Sprache". 
Men kan het gemakkelijk zonder stellen; en in verreweg de 
meeste talen valt daarom het passief nog geheel of gedeeltelijk 
samen met het actief, het medium, het causatief of het reflexief. 

Zoo luidt de bijna algemeeJ:!. aangenomen zienswijze. En 
toch, hoe men nu de zaken ook wendt of keert, het lijdt geen 
twijfel of deze zoo aansprekende en consequente beschouwing 
is veel te simplistisch. Ze doet te kort aan het eigen karakter 
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van het passief. Men kan dit evengoed uit de stilistiek der 
moderne westersche talen aantoonen als uit de vergelijking der 
primitieve talen. 

a. In het passief is de verbale handeling minder aanschouwe
lijk dan in het actief. 

De moeilijkheid klemt vooral op twee punten. Men ziet voor
eerst over het hoofd, dat de verbale handeling en het subject 
in het passief in een geheel anderen en wel een veel minder 
aanschouwelijken vorm gegeven zijn dan in het actief. In ge
wone omstandigheden geniet de agens bij een handeling onge
twijfeld een veel hoogeren graad van aandacht en waardeering 
dan het object, waarop deze overgaat. En niets is daarom rede
lijker, dan dat ook de verdere gedachtenbeweging zich juist 
daarbij aansluit; grammaticaal gesproken, dat dus ook de naam 
van den agens het subject wordt van den zin. Men spreekt dan 
van een actieve of bedrijvende constructie, die in de indoger
maansche talen de meest normale en frequente is. Maar in de 
passieve constructie gaat de ontwikkeling der gedachte uit van 
wat minder naar voren dringt en minder waardeering geniet, 
als het ware dus stroomop. En desondanks blijft de zinscon
structie nu juist zooals in het voorgaande geval! Geheel en al 
omkeerbaar zijn de actieve en de passieve zinsconstructies daar
om volstrekt niet. Men kan twee zinnen als de onderstaande in 
strikt logischen zin van gelijke beteekenis achten, psychologisch 

beschouwd bestaat daartusschen een groot onderscheid. 

maar 

+ 
De jager 

+ 
(-) 

Het hert 

doodt het hert. 

(+) 
wordt door den jager gedood. 

Beziet men de zaken aldus, dan wordt het ineens ook be
grijpelijk, waarom de stilistische grammatica's der moderne 
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westersche talen (om ons daartoe voorloopig te beperken) als 
in koor de passieve tournure als minder aanschouwelijk voor
stellen dan de actieve. De gewone volkssprekers vermijden het 
passief, als dit maar eenigszins mogelijk is; dit spreekt hen niet 
genoeg, het is te weinig plastisch. Omgekeerd zal in andere 
omstandigheden vanwege deze verdoezelende nuance juist de 
voorkeur worden gegeven aan het passief; zoo b.v. beleefd
heidshalve in de schrijftaal (of in eenigszins officieel en stijl 
ook wel in de spreektaal). Zelfs een zuiver onpersoonlijke 
nuance wordt dan soms niet geschuwd, zooals b.v. in de bekende 
engelsche constructies van het type it is believed, remarked 
voor I believe, I have remarked. Fra. Qu'esPérer à cetle heure? 
Tout n' était-il pas fini? On était battu, il n' y avait Plus qu a 
se coucher et à dormir (Zola). Vgl. ook Plautus, Pseudo 273. 
Quid agitur? amatur atque egetuT voor amo atque egeo. 

Er zijn zelfs gevallen in de westersche talen, waarin in het 
geheel niet op de richting der verbale beweging wordt gelet en 
waar het verbale genus-onderscheid dus niet toepasselijk is. 
Men vindt een actieve constructie in de taal, die echter even 
goed - en vaak beter - in passieven zin verstaan kan worden. 
Een aantal van zulke voorbeelden heeft W . de Vrie~ bijeen
gezet voor het nederlandsch (Tijdschrift voor nedl. taaZ- en let
terkunde 29, 122), maar ze komen even goed in andere talen 
voor. Dikke stof naait zwaar. Wat zie jij toch bleek vandaag! 
Wat ze van het meisje vertellen, hoort goed. Fra. Ce corsage 
boutonne par derrière. Les meiUeures voitures graissent à la 
Kervoline, ['huiZe qui s'impose. Ce tissu ne tache pas à ['eau. 
Ça loue bien. Ook met een pronominale wending. Cela se porte 
beaucoup. La soupe se mange. Eng. This cloth feeZs soft, has 
wom thin. The eggs hatched out easily. The vesseZ steers with 
ease. Tkis clotk doesn't cut to advantage. It is always difficult 
to decide whether a pZay that reads weU wiU act weU. Hgd. Es 
tanzt sick hier gut . Es sitzt sich dort angenehm. Es gehorchet 
sich übeZ (Weise). Wie es sich in Holland träumt und wie es 
sich aufwacht (Arnim). 
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Bij het verbum infinitum, en met name bij den infinitief, is 
de indifferentie ten opzichte van het verbale genus begrijpe
lijkerwijze nog veel grooter. Iedere meer uitgebreide gramma
tica geeft daar voorbeelden van. Een aantal participia prae
sentis activi uit verschillende europeesche talen met neutrale of 
passieve beteekenisnuancen zijn reeds geciteerd in Onze T aal
tuin VII, 127 v. Voor het participium perfecti denke men b.v. 
aan de bekende oude ""ta-vormen als lat. iuratus, cenatus, potus, 
pransus (mhd. ungëzzen, nhd. ungewaschen und ungefrüh
stückt, Bismarck), incogitatus etc., die zoowel actieve als pas
sieve beteekenis kunnen hebben. 

Niet minder karakteristiek in dit opzicht zijn de verba met 
een dubbel object, die men soms aantreft, een persoonsnaam als 
indirect object of zelfs als praepositioneel object, en een zaak
naam als direct object. Want niet de zaaknaam wordt nu tot 
subject van den passieven zin, zooals de theorie over de mathe
matische omkeerbaarheid van het actief zou eischen, maar de 
persoonsnaam. De reden van de verspringing is duidelijk. Het 
subject is nu eenmaal een kategorie, die hoog in onze waar
deering staat aangeschreven en waarbij het erg op de aanschou
welijkheid aankomt. En in deze beide opzichten gaat de naam 
van een persoon natuurlijk ver uit boven die van een levenlooze 
zaak, hoe gewichtig die verder ook zijn mag. Eng. He was told 
the truth. Milton was given the post of Latin secretary. Vgl. 
ook The doctor was sent for; the bed had been slept in. Hgd. 
er war gefolgt von; de. han blev berfJvet sine penge "ihm 
wurde sein Geld geraubt"; han blev ikke taget notis af "es 
wurde keine Notiz von ihm genommen" ; gri. Vlt' 'Af}'1IJ1,%iWJ1 

É:Jtt{JOVÄEVÓpEOa (Thuc. I 82, 1). 

b. Het passief is een staat, maar het actief is een daad. 

Een tweede, zeer gewichtig verschilpunt tusschen de beide 
genera verbi, dat nauw met het voorgaande samenhangt, 
bestaat nog hierin, dat het actief voor het subject slechts een 
vrij vluchtig dynamisch moment beteekent, dat vaak zonder 
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veel dieper reliëf verloopt; maar het passief, het ondergaélli 
van een van buiten gekomen handeling, raakt onmiddellijk 
den oergrond van het zijn. Het actief is centrifugaal, maar het 
passief is centripetaal, en daarom wordt in dit laatste geval 
de geheele inwendige situatie daar ook terstond door ver
anderd. Het passief, zoo kan men zeggen, is vóór alles een 
staat, maar het actief is een daad. Het psychologisch accent 
ligt in beide gevallen op een geheel ander moment der 
beleving. 

Dat ook de europeesche talen een zekere gevoeligheid voor 
deze fijne nuance bezitten, blijkt b.v. uit de typische verdeeling 
der hulpwerkwoorden bij het perfectum, die in bijna alle 
germaansche en romaansche talen weer juist dezelfde is, en 
waarvan de grondgedachte onlangs door J. van Ginneken in 
de Mélanges-Bally is samengevat en verklaard (88). Voor de 
passieve functies blijft uitsluitend zijn gereserveerd, dat in on
middellijke betrekking staat tot het inalienabile centrum van 
de personale sfeer, juist ' omdat deze centripetaal zijn; maar 
voor de transitiva en de causativa is hebben gebruikelijk, dat 
op een heel wat minder intieme, wijl centrifugale relatie wijst. 
B.v. in het nedl. Jan is door Piet geslagen, maar Piet heeft Jan 
geslagen. De intransitiva staan tusschen deze beide polen in. 
Volgens den algemeenen regel krijgen de mutatieve en de resul
tatieve nuancen, waar weer onmiddellijk het ik van het subject 
geraakt wordt, zijn; maar de duratieve hebben. Dit ligt dus 
geheel in dezelfde lijn als zooeven. 

c. De genera verbi en het nominale casusJysteem. 

Het derde punt, waarover we hier moeten spreken, betreft 
niet zoozeer het onderscheid tusschen de beide voornaamste 
genera verbi, als wel het verband, waarin dit staat tot de 
structuur van het nominale casusstelsel. Paul vat de zaak min 
of meer van de genetische zijde op en schrijft: "Der Gegensatz 
zwischen Akt. und Pass. konnte sich erst herausbilden, nachdem 
die Scheidung zwischen Subject und Object sich vollzogen 
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hatte" (PrinziPien 5, 279). Dit is zeker juist en hiermede is de 
grondlijn van de geheele samenhangende ontwikkeling in be
ginsel reeds gegeven. De oppositie der beide genoemde casus 
is de natuurlijke pendant van die der genera verbi. Ook Peder
sen heeft dit onmiddellijk reeds bij de eerste diepere fundeering 
van zijn suffixtheorie (KZ 40, 128 vv., 1:')1 vv.) bevroed. Men 
kan het genus passivum onmogelijk enkel als een speelsche 
morphologische variant van het actief beschouwen. Daarvoor 
grijpt-het veel te diep ook verder in het taalstelsel in, en is de 
ontwikkeling veel te markant en te specifiek. 

Daarnaast bedenke men echter nog twee andere punten. 
Vooreerst dat de subjects- en de objectskategorieën volstrekt 
niet bij alle werkwoorden juist dezelfde vormen vertoonen. 
Niet alle subjecten zijn even actief. Niet alle transitiva zijn 
even overgankelijk en er is a priori dus ook geen enkele reden 
om aan te nemen, dat alle passieve constructies van nature 
even passief-centripetaal zullen zijn. 

Ook op dit punt kan men reeds weer in de europeesche cul
tuurtalen allerhande interessante verschillen waarnemen, hoe
zeer de subjects- en de objectsvormen hier van het hegin af 
aan ook reeds tot den rang van pure vormkategorieën zijn af
gedaald. Zoo hebben b.v. volstrekt niet alle nederlandsche 
transitiva een passief naast zich. In het algemeen kan men 
zeggen, dat de actieve constructie alleen dan omkeerbaar is, 
wanneer de verbale handeling duidelijk als een zekere expan
sie 'van de zijde van het subject wordt gevoeld en de tegenstel
ling met het object dus scherp en sprekend is. Blijft de hande
ling echter min of meer tot diens eigen zelf beperkt, dan is er 
ook geen passief. Paul's theoretische wet wordt hier door de 
practische feiten dus volkomen bevestigd. Van verba als be
vatten, inhouden, behelzen, en zelfs van hebben bestaat er bij 
ons b.v. geen gebruikelijk passief, maar wel van houden, be
houden, achterhouden. Ieder voelt hoe de nuance in het tweede 

geval ook inderdaad meer dynamisch en alienabel is. In een 

eenigszins andere orde staan zoo ook bekomen, en anderzijds 
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ontvangen, aannemen, aanvaarden, accepteeren, oPlooperl 
tegenover elkaar. 

Nog scherper is de tegenstelling bij verba als die van ge
moeds- en gevoelsreacties, waar het uitsluitend de hevige 
graden zijn, die over dubbele constructies beschikken. Min of 
meer huiselijke wendingen als iemand niet kunnen uitstaan, 
lijden, zetten, zien, luchten of zien, ruiken, gerieken, zijn activa 
tantum, maar iemand haten, verfoeien, verafschuwen enz. zijn 
omkeerbaar. Hetzelfde geldt in de positieve sfeer van iemand 
mogen, aanhangen, aankleven, liefhebben, tegenover iemand 
minnen, beminnen, gaarne zien, tot zijn afgod maken. Van iets 
berouwen of iets beleven, meemaken zal zelden of nooit een 
passief worden gevormd, van de zooveel krachtiger wendingen 
iets betreuren, boeten, weer goed maken, betalen of iets door
leven echter wel. Tot zelfs bij de verba van zintuigelijke waar
neming werkt deze gradatie soms nog door, hoewel het subject 
hier toch gewoonlijk meer actief optreedt dan in gevallën als 
de bovenstaande. Van de initiale notitie iets in het zicht krijgen 
bestaat b.v. in het geheel geen passief, van het verwante be
speuren dat een bijna onwillekeurige beweging noemt, is dit 
zeker zeldzaam; maar van de volle activa zien, bemerken, be
schouwen, bezichtigen, ontdekken etc. is het passief aan de 
orde van den dag. Een zeker verschil in graad of vorm van 
subject gaat hier voortdurend samen met een verschil van pas
siviteit in het receptieve-centripetale genus. En zoo zijn er nog 
talrijke andere feiten meer. 

Er is ook nog een tweede punt, waarop Paul's ontwikkelings
wet voor het passief vaag blijft, wanneer men ze niet van den 
noodigen commentaar voorziet. De ontwikkeling van de sub
jects- en de objectscategorieën is zonder twijfel correlatief, 
juist als die van de actieve en passieve genera. Maar dit wil 
volstrekt niet zeggen, dat deze vormklassen daarom ook prac

tisch op hetzelfde moment in het taalsysteem voor den dag 
moeten komen. Het tegendeel is juist: het object en het passief 

zijn gewoonlijk achter. In de moderne en beter bekende perio-
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den van het indogermaansch, waarmede Paul in zijn theore
tisch werk - helaas! - enkel rekening houdt, blijkt daar 
weliswaar niets van, maar in andere talen komt dit tempover
schil des te beter uit. Zoo b.v. in de kuschitische talen van N. O. 
Mrika (Mélanges-van Ginneken, 318-327), of wellicht nog 
~cherper in de W. Sudantalen (Wils, De nominale klassificatie 
in de afrikaansche negertalen, 166-169). De ontwikkeling van 
de subjectscategorie en van het actief gaat in deze beide groe
pen bijzonder snel en krachtig. Er zijn één of twee bemidde
lende overgangsphasen, maar daarna wordt ineens alles aan 
, ·ormen en verbale typen meegetrokken wat maar mee te trek
ken valt. Ook de zinsbouw reageert weer onmiddellijk mee. Voor 
het object en het passief blijven de aanwijzingen echter weinig 
karakteristiek, tot in de verst ontwikkelde talen toe; en tot een 
zuiveren eigen vorm voor het passief is het in de W. Sudantalen 
zelfs in het geheel niet gekomen. 

Ook wanneer volgens Paul's wet theoretisch de weg naar het 
passivum reeds openligt, behoeft deze categorie in werkelijkheid 
dus nog lang niet tot stand te komen. Tusschen vorm en inhoud, 
tusschen geest en stof blijft ook in het practische, concrete taal
systeem steeds een zekere spanning bestaan en men stelle zich 
de verhoudingen bij het ontstaan van een nieuwe morpholo
gische categorie dus niet al te eenvoudig voor. 

Varen we, na al deze voorbereidingen, die methodologisch 
onvermijdelijk waren, de wijde zee op! En zoeken we naar 
parallellen van de ontwikkeling van het passief, zooals Zim
mer die zich gedacht heeft in de primitieve talen, die natuurlijk 
veel dichter staan bij het oerindogermaansch dan de neo-kel
tische talen, waarop men zich tot nu toe vooral beroepen heeft. 
Het beeld van het passief, dat we hebben verkregen, is onge
twijfeld veel meer complex dan het gewoonlijk wordt ge tee
kend, maar het heeft een eigen karakter naast dat van het 
actief en het is ook meer harmonisch en innerlijk gesloten. Men 
onderscheidt op voorhand reeds meerdere typen en vormen, 
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juist als bij het actief, maar elk van deze ontwikkelt zich pas 
wanneer het taalsysteem daar verder rijp voor is. Ook dit 
laatste is toch weer een criterium, waarmee we op onzen tocht 
rekening zullen hebben te houden, natuurlijk naast de verge
lijking der strikt-morphologische verhoudingen: die steeds 
voorop moeten staan. 
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lIl. DE IMPERSONALE ACTIEVE CONSTRUCTIE VAN 
DEN DERDEN PERSOON. 

Overzeesche primitieve parallellen van de beide phasen, die 
Zimmer in de ontwikkeling van het indogermaansche r-passief 
heeft underscheiden, zijn er vrij veel. En wat de eerste phast: 
betreft, de actief-passieve overgangsconstructie van den der
den persoon, gaat men zelfs niet te ver met deze voor het 
meest frequente vormtype te houden van de tien of twaalf 
methoden, die er in totaal in de talenwereld bestaan om het 
passief uit te drukken. Wat H. C. von der Gabelentz in dat 
opzlcht gevonden heeft, kan men van modern standpunt 

slechts bevestigen. Het is in het algemeen de gewone uit
drukkingsvorm voor die talen, waarin slechts één genus 
bestaat, n.l. het actief. De frequentie schijnt vijftien à twintig 
percent van het tl'taal te bedragen. 

Het actief-passIeve overgangstype komt over geheel den 
aardbol voor. Temidden van de zeer wijde mazen van het 
net kan men echter duidelijk twee kernen onderscheiden: één 
in Afrika en één in het volle centrum van 'den oceanischen 
archipel; merkwaardigerwijze telkens dwars door de grenzen 
van een serie niet nauwer verwante talen heen. 

Zoo vindt men deze vage derde persoonsconstructie met 
passieve beteekenis in Afrika b.v. regelmatig in de berber
dialecten en het oud-egyptisch, maar slechts bij uitzondering 
in de kuschitische groep van het N.O.; verder in den Weste
lijken Sudan in de onderlaag van practisch alle ondergroepen: 
in de mandingogroep b.v. in het khassonke, het songhay, het 
mende; in de guineesche groep in het nupe, het fante, het ewe, 
het yoruba, het ibo; in de W. Atlantische groep in het sherbro, 

het temne, het gola, het dyola, het wolof, het fuI; in de mossi
grussigroep in het more, het senufo, het kassena enz.; in den 

452 



17 

Centralen of Oostelijken Sudan in het banda, het mandjia, het 
gmbwaga, het angass, het hausa, het zande, het nuba, het 
acholi; in de bantutalen tenslotte weer slechts bij uitzondering 
en dan meestal naast andere typen b.v. in het basa, het 
pangwe, bet ifumu, het bulu, het chipogoro enz. En in den 
Grooten Oceaan allereerst in een uitgebreide groep melane
sische talen: iai, lifu (Loyalty-eilanden); houailou (N. Cale

donië); kwamera, eromanga, aneytum; tasiko, baki. kuliviu, 

aulua, uripiv, sinesip, paama (Zuider- en Centrale Nieuw-He

briden); tasiriki, nogogu (Espiritu Santo); fiu, malu, sa'a, 

ulawa (Z.O. Salomonseilanden); en verder op Nieuw-Meck
lenburg en Nieuw-Pommeren. Maar eveneens in Micronesië 
(b.v. op de Karolinen en de Marshall-eilanden); in sommige 

indonesische talen (boeroe, paulohi, rottineesch, kei, jamdena, 
fordaat); in papua-talen (monumbo, bongu, marindineesch, 

motu, jabim, nufoor) enz. Andere verspreide punten van het 

net zijn b.v. de chibcha-talen in Z.Amerika, het khassi en som
mige dravidatalen (b.v. kui) van Voor-Indië, enkele tai-talen 

als b.v. het ahorn van O.Azië enz. Op enkele andere voorbeel

den komen we hierachter nog terug. Parallellen in de moderne 
europeesche talen zijn hierboven (p. 4) reeds genoemd. 

Dat talen als de bovenstaande, over zulk een uitgestrekt 

gebied verspreid en tot zoo veel verschillende groepen behoo
rend, sterk uiteenloopen wat het algemeene type betreft, 

spreekt vanzelf . . Wat bindt deze nu echter samen, wat is aan 
alle gemeenschappelijk, dat zich overal dezelfde actief-passieve 

overgangsconstructie heeft kunnen ontwikkelen, die ons hier 

met name interesseert? Het antwoord behoeft niet lang op zich 
te laten wachten, want de grammatici hebben het reeds lang 

gezien: de dominantie van het actieve genus verbi. H. C. von 

der Gabelentz heeft de talen uit de opgesomde serie, voorzoo
ver deze hem bekend waren, als ,,sprachen ohne Passivum" 

gekarakteriseerd. Het betreft geen spel met woorden, wanneer 
men daarvoor liever in de plaats zou zien staan ,,sprachen mit 
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Dominanz des Aktivs", al kan deze dominantie dan taal voor 
taal natuurlijk weer in graad verschillen. 

Op deze wijze wordt trouwens ook de bouw van de over
gangsconstructie zelf het beste duidelijk. De actieve uitdruk
kingswijze is op dit moment der ontwikkeling de eenige die 
mogelijk is, en elk werkwoord dient daarom ook van een actief 
subject te worden vergezeld. Dit is een vaste regel, waarop 
geen uitzondering wordt geduld. En wordt de agens nu, om 
welke reden dan ook, niet genoemd, dan redt men zich een
voudig met de meest vage aanduiding die men vinden kan: 
een personalen index in den trant van ons za, men, iemand enz. 
Het is dus waarlijk een mooi staaltje van taalkundig aanpas
singsvermogen waarvoor men hier staat! De dwang van het 
systeem wordt keurig gered, maar aan den anderen kant gaat 
men in geen enkel opzicht verder dan verantwoord is. 

Duidelijker wordt dit nog, wanneer we de verschillende 
vormen van Zimmer's eerste phase, die er in de indogermaan
sche talen voorkomen, nu ook meer in bijzonderheden met de 
thans gevonden parallellen gaan vergelijken. 

a. Een enkelvoudige derde persoonsconstructie naast een 
meervoudige. 

Vooreerst staan dan herhaaldelijk een meervoudig en een 
enkelvoudig vormtype tegenover elkaar, vrijwel zonder onder
scheid in het practisch gebruik, juist zooals in het nederlandsch 
naast za zegga ook men zegt staat. Beide typen zijn "imper
sonaal", maar de samenvatting is in het laatste geval iets 
scherper dan in het eerste. De plurale vorm is de meest ge
wone, de enkelvoudige blijft naar schatting tot vijftien percent 
van de gevallen beperkt. Zoo kan men op Nieuw-Pommeren 
b.v. voor "ich werde geliebt" zoowel di mari iau "man liebt 
mich" zeggen als dia mari iau "sie lieben mich" (Constantini, 
Theoretisch-praktischer Lehrgang der neu-Pommerschen 
Sprache .32); evenzoo op Nieuw-Mecklenburg naast di ga bus ié 
"man hat begraben ihn" = er wurde begraben, ook diet ga hus 
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ié "sie (Vergangenheit) lachten aus ihn" = er wurde ausge
lacht (Peekel, Grammatik der neu-mecklenburgischen SPrache 
102). Analoge feiten ook voor Nieuw-Caledonië (Leenhardt, 
Vocabulaire et grammaire de la langue houaïlou 22); in Afrika 
voor het khassonke (Monteil, Les Khassonké 456, 497), het 
acholi (Kitching, An outline grammar of the Acholi language 
15, 32), het mandjia (Eboué, Langues sango, banda, baya, 
mandjia 44) enz. 

De oorspronkelijke over gangs construct ie op r van het indo
germaansch (type oud-iersch do-ber-r "za geva" > er wordt 
gegeven) houdt men algemeen voor pluraaI. Aan den "anderen 
kant echter bewijst met name de overeenstemming tusschen het 
italisch en het keltisch, dat ook de singulare vormen hier zeer 
oud moeten zijn; men vgl. ook singulare impersonale vormen 
als gri. i"EXá{!UJTO, Herod. VIII 5, 13; aVfA.q>É{!ETat IV 15, 
16. Zoowel Zimmer als Windisch willen verder de enkelvou
dige vormen uit het meervoud afleiden. Zij zien dan daarin 
den eersten stap van den grooten zegetocht, dien de r vanuit 
den derden persoon pluralis later door het geheele persoons
paradigma heen, heeft ondernomen. Deze veronderstelling is 
zeer wel mogelijk, ook al is ze niet dwingend, en ze vindt in de 
voorgaande feiten zeker wel eenige bevestiging. Juist omdat de 
beteekenis zoo vaag is, staan de beide numeri in den derden 
persoon elkaar bijzonder na. Hoe ook in de moderne europee
sche talen een enkelvoudige derde persoonsconstructie soms een 
zeer vage beteekenis kan hebben, is algemeen bekend. Het 
duidelijkst ziet men dit bij neutrale vormen als het, es. it enz. 
(het regent, es regnet, it rains enz.; zwe. det skrattades högt 
"man lachte laut"), maar toch ook b.v. bij het fransche il als 
.,pronom neutre". B.v. il est des choses qu~on se pardonne dif
ficilement à soi-même (Col. Yver); in de spreektaal il est besoin 
de, il est question de, quoiqu'il en soit, il n'en est rien enz. 

b. Van den derden persoon Pluralis naar het impersonale. 

De beide voorgaande morphologische subtypen kan men 
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veilig als van vrijwel gelijken ouderdom beschouwen. Het ver
schil is zeer gering. In een ander dergelijk geval komt men 
echter duidelijk tot een zekere historische ordening. In een aan
tal van de bovengenoemde talen kan men n.l. ook zeer scherp 
nagaan, hoe de beteekenis der pronominale subjectsteekens 
langzaam maar zeker verble~kt, zoodat deze tenslotte geheel en 
al tot den rang van pure vormteekens zijn afgedaald. Dit punt 
is voor onze studie van veel gewicht, omdat men aan deze 
ontwikkeling tegelijkertijd ook aflezen kan, hoever de actieve 
overgangsconstructie reeds gevorderd is op haar weg naar het 
passief. 

Wat voor de ontwikkeling van de laatste categorie noodig is, 
hebben we immers reeds uitvoerig gezien; de aandatht moet 
gaan vallen op het z.g. lijdende subject, dat in de actieve con
structie nog object is. Dáárvan zal op den duur (in de z.g. 
tweede phase van Zimmer) de beweging der gedachte uit 
moeten gaan, dáármee zal het werkwoord moeten congrueeren 
enz. Het object van den actieven zin zal het subject van de 
passieve constructie moeten worden, zooals de vormleer 
het gewoonlijk kort uitdrukt. Maar dit veelomvattende 
proces kan zich uiteraard niet voltrekken zonder dat ook op 
andere punten van de situatie de reactie, in casu de verminde- . 
ring van de aandacht, wordt gevoeld. En niets is nu zonder 
twijfel redelijker, dan dat allereerst het subject der centripetale 
handeling daarvoor in aanmerking komt, dat in de overgangs
constructie, naar uiteengezet is, toch reeds zoo zwak staat! De 
derde persoon zal steeds vager en minder individueel, steeds 
meer "impersonaal" van beteekenis moeten worden. Tussche·} 
deze beide processen, de verzwakking van het actieve subject 
en het naar voren komen van het object, bestaat als het ware 
de verhouding van een balans. De daling van de eene pool 
bewijst de stijging van de andere. In het nederlands eh heeft 
men daar direct reeds een goed voorbeeld van. De actieve con
structie met passieve beteekenis heeft steeds als subject het 
toonlooze za. Met zij zou een geheel andere en wel veel con-
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creter nuance ontstaan. Za noema mij = . ik word genoemd, 
maar zij noemen mij = die anderen daar . zeggen van mij dat ... 
enz. De geconstateerde feiten kloppen hier dus volkomen met 
hetgeen de theorie deed verwachten. 

Zoo is er vooreerst een groote groep talen, van iet~ minder 
scherpe lineatuur, waarin de gewone derde persoon zonder 
meer ook de nieuwe impersonale functie op zich neemt. De 
overgang daartusschen blijft zuiver semantisch. Achteraf kan 
men dit ook gemakkelijk begrijpen. De derde persoon is van 
nature reeds de zwakste persoonsgraad, en vandaar naar den 
volkomen nulgraad van het z.g. impersonale, is de stap daarom 
niet groot. Zoo heeft men b,v. in het afrikaansche gola aim 
« a mê) bula "sie schlagen (schlugen) mich" = ich werde 
(wurde) geschlagen; a bula odï "das Rind wird (wurde) ge
schlagen" (Westermann, Die Gola-SPrache in Liberia 57): 
sherbro hä di na chal "they killed a deer" = a deer was killed 
(Sumner, A handbook of the sherbro language 43). Een derge
lijke constructie, maar met een anaphorisch pronomen, komt 
ook voor in het malu; b.v. ta wane keki n'alia "one man they 
shall take him" = one man shall be taken (Ray, A comparative 
study of the melanesian island languages 507). Psychologisch 
ligt de nadruk in al deze gevallen zonder twijfel reeds op het 
object en de europeesche letterlijke vertaling in het actief met 
"sie, they" is daarom niet meer volkomen adaequaat. De wer
kelijke verhoudingen zullen ongeveer tusschen die van de let
terlijke en die van de vrije vertaling in liggen. 

Bijzonder spreekt dit in die gevallen, waar een meervoudig 
subject uit den aard der zaak reeds buitengesloten is, zooals 
b.v. in geboorte-vermeldingen van het type kassena ba log'o 
"ils 1'0nt enfanté" = il est né (Crémer, Grammaire de la lan
gue kasséna SI); Florida (Salomonseilanden) tara vahua ta na 
niulu eni "they bore him (= he was bom) in this year" 
(Codrington, The melanesian languages 532); rottineesch teuk 
ndia ala bei ta bongi au fa ma "in dat jaar hadden ze mij nog 
niet gebaard" = in dat jaar was ik nog niet geboren (Jonker, 
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Rottineesche spraakkunst 436); vgl. ook Balmer-Grant, A 
grammar of the fanle-akan language 110. De europeesche ver
talingen van de grammatica's hier letterlijk te nemen zou een 

reductio ad absurdum zijn. De subjectsteekens ba etc. zijn hier 
blijkbaar niets anders dan looze vormwoorden. Ongeveer het
zelfde heeft men ook in vertaalde bijbelteksten als uripiv ara 
rogi verusen som "they hear thy prayer" = thy prayer is heard 
(Ray, l.c. 288); iai adre me hawä tavat ae se, ke wakhalet, thibi 
adre me ûca "they call them many, few only they choose them" 
= many are called, but few are choosen (Ray, l.c. 97; een ana
loog voorbeeld voor het eromanga ibid. 185). In deze gevallen 
wordt duidelijk één bepaalde persoon als agens bedoeld, nl. 
God. De beste benadering in het nederlandsch zou misschien 

nog zijn die met een er-verbinding; "er wordt geluisterd naar 
uw gebed", resp. "Om (naar) velen wordt er geroepen, maar 
slechts op weinigen valt er de keus". Het beteekenisonder
scheid met het pure passief is ook hier weer miniem. 

In al deze gevallen heeft het derde persoonssubject dus een 
dubbele functie, een gewone definiete "zij, die menschen daar" 
en een indefiniete of impersonale "za, men". Dit is op den duur 
voor één vorm natuurlijk een te zware belasting, vooral als de 
beide nuancen zoo dicht bijeenliggen als hier. En vandaar dat 
men in dit type talen spoedig naast het gewone personale van 
den derden persoon meervoud ook nog een speciaal teek en voor 
den dag ziet komen voor de indefiniete functie. Meestal is dit 
nieuwe element dan niets anders dan een verkorting of een 
verzwakking van het gewone personale, zooals b.v. ook het 
ne dl. za dat is van den gewonen vorm zij, maar er komen ook 
wel andere gevallen voor. Zoo staat b.v. in het yoruba a uit de 
overgangsconstructiè tegenover het normaal gebruikte awo1l. 
nwon "they"; a feran mi "they love me" = I am loved (de 
Gaye-Beecroft, yoruba grammar 2 29). Hetzelfde geldt voor 

aneytum er "man" tegenover era "sie (3 pl.)" (Von der Gabe
lentz, Die melanesischen Sprachen ... . Abh. Sächs. Ges. d. 
Wiss. Bd. 111, 1861 93, 97); voor het reeds geciteerde rotti-
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neesche ala, ara "za, men tegenover sila, sira "zij (meerv.), 
zijlieden" enz. (Jonker, op. cito 332); voor het hausa a "man, 
es" tegenover su "sie (3 pl.)" (Mischlich, Lehrbuch der Hausa
Sprache 32, 45; Robinson, Hausa grammar 26; maar vooral 
Migeod, The languages ol West Alrica I, 196); voor het hulu 
be "es, man" tegenover ba "sie (3 pl.)" (Tronje von Hagen, 
Lehrbuch der Bulu-Sprache 55) enz. Vgl. ook nedl. men 

< * man; fra. on < lat. homo enz. 
In het nandi wordt het subject der impersonale nUclDce niet 

meer met. een persoonspronomen weergegeven, maar met een 
algemeen deiktisch teeken "daar, er". Hollis heeft dit in zijn 
vertalingen zeer goed uit laten komen. B.v. ki-isup-o "there is 
following with respect to me" = I am followed; ke-cham-a 
"there is loving with respect to me" (The Nandi 205). Voor 
een merkwaardige grammaticale isolatie van het impersonale 
element in het monumbo zie men nog Vormann-Scharfenberger, 
Die monumbo-Sprache 67. 

En het eindpunt der geheele ontwikkeling wordt tenslotte be
reikt in een serie talen, waar het definiete gebruik van den 
derden persoon gewoon het subject behoudt, maar het imper
sonale eenvoudig staat zonder' eenig teeken van dien aard. Dit 
is wel één van de fraaiste vondsten, die de taal heeft gedaan 
gedurende dezen geheel en zoo belangwekkenden groei van het 
passief. Want niet alleen is nu met één slag een voldoende 
differentiatie bereikt ten opzichte van het definiete individueele 
gebruik, maar tegelijkertijd ligt nu ook de weg volledig open 
om alle aandacht te concentreeren op het object, het punt 
waarvan later de constructie van den passieven zin zal moeten 
uitgaan. Psychologisch zoowel als morphologisch is alles daar
toe blijkbaar al voorbereid. 

Men vindt zulk een impersonale zonder subject b.v. zeer 
duidelijk bij de Z.g. veranderlijke werkwoorden van het rotti
neesch; neu lèlek ndia ta hapu manek esa nusa-na baü manek 

ndia boek "in dien tijd vond men (was er) geen vorst, wiens 
rijk: zoo groot was als (dat van) dien vorst" (Jonker, op. cito 
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459, 436). Verder wordt ook in het khassi het passief gevormd 
door het subject weg te laten, "and so .... using the verb inde
finitely or impersonally", zegt Roberts (A grammar of the 
Khassi language 86, 179; zie ook L S I Il, 10). Iets dergelijks 
heeft men ook weer in het Noord-Amerikaansche takelma 
(Sapir in Handbook of american indian languages Il, 180), en 
misschien ook in het tasiriki (Ray, op. cito 377). Voor analoge 

. feiten in het uvea, de taal van Wallis (ten N.O. van de Fidji
archipel), zie men nog Bataillon, Langue d'uvea 27. 

En waar moeten nu de overgangsvormen van onze eigen in
dogermaansche oertaal hun plaats krijgen op de beschreven 
ontwikkelingslijn, die reikt van het gewone derde persoons ge
bruik tot aan het impersonale? In het algemeen, naar het 
schijnt, en vooral wat het tochaarsch en het hittitisch betreft, 
ook nu weer bij het meest frequente type, dat nog zeer dicht 
bij het beginpunt is gelegen. Juist zooals in de moderne euro
peesche talen de beteekenis van een vorm als "za geva" on
gemerkt en zonder verder uiterlijk teeken overgaat in die van 
"er wordt gegeven", zoo zal het ook in het indogermaansch zijn 
gegaan. De r-vormen hebben in het indogermaansch met andere 
woorden van het begin af aan reeds onder een dubbele func
tioneele belasting gestaan. Hun positie in het grammaticale 
systeem was nooit geheel klaar en duidel~jk, en daar i~ zonder 
twijfel ook één van de groote redenen gelegen van het latere 
snelle verval. 

Alleen in een taal als het latijn, waar alles wat het verbale 
stelsel betreft, bijzonder klaar en evenwichtig is geordend en 
geopponeerd, en trouwens ook in het keltisch, moet de r-uit
gang van het begin af aan reeds min of meer los van die der 
overige personen hebben gestaan; zó6 los echter weer niet aan 
den anderen kant, of er kon zich hier in bepaalde tijden een 
opvallende contaminatie voordoen met de gewone nt-vormen 
uit den derden persoon pluralis, die bijzonder vlot verloopen is 
(lat. vidë-r-unt; ier.-cecknataT, cecknitir van canid "singt"; dr. 
Pedersen, V G K Il 382, 404). 
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Hoe ook in de moderne europeesche talen de vorm van den 
derden" persoon pluralis vaak zonder meer een indefiniete 
functie verkrijgen kan, is algemeen bekend. Een formeele dif
ferentiatie voor het impersonale heeft men in ned!. za tegen
over zij; in eng. one, people of de gesubstantiveerde vorm Mrs. 
Grundy tegenover they enz. Locale vormen komen naar voren, 
juist als in het nandi, b.v. in neal. er werd gezegd; maar vooral 
in het deensch waar de meest gewone vorm bij de " passiva niet 
is het personale det "er, sie, es (van niet-personen)" maar het 
adverbiale der "hier, da"; b.v. in der blev kaempet Ira morgen 
til aften "es wurde von Morgen bis zum Abend gekämpft" enz. 
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IV. HET ONTSTAAN VAN DE PASSIEVE PERSOONS
CON]UGA TIE. 

Hoezeer de verschillende vormen van de overgangsconstruc
tie ook uiteen mogen loopen in de besproken talen, en hoe 
duidelijk deze ook wijzen op een sterke tendenz tot verdere 
ontwikkeling, toch blijft de situatie hier voorloopig in den 
grond overal gelijk: één genus domineert en wel het actief. 
Dit duidelijk te hebben ingezien, is het voornaamste resultaat 
van het breedere comparatieve kader waarin we zooeven de 
indogermaansche talen een plaats hebben kunnen geven. In d/~ 

volgende phase, de "tweede" volgens Zimmer, wordt dit echter 
geheel anders: er ontstaat een geheel nieuw zinstype, waarin 
ook een tweede genus tegenover het dynamisch-centrifugale 
actief komt te staan, n.l. het centripetale passief. En allerlei 
andere veranderingen in het taal systeem, kleinere en grootere, 
semantische en morphologische, zijn daarvan het gevolg. Het 
meest opvallende punt is zonder twijfel, dat het "lijdende sub
ject", dat in de vorige phase reeds zooveel aandacht op zich 
geconcentreerd had, thans ook grammaticaal het subject van 
den zin wordt. Uit een constructie als me percutiunt ontstaat 
ego percutior, uit me appellant ontstaat ego appellor enz. 

Dat de subjectscategorie daarmee, op dit moment der ont
wikkeling, een totaal ander karakter verkrijgt, is duidelijk; en 
von der Gabelentz heeft dit reeds zeer goed gezien en tegen 
zijn voorgangers verdedigd (op. cito 455). Haar aanvankelijk 
kenmerk, het dynamisch-actieve moment, dat we in de theore
tische psychologische analyse zoo scherp naar voren hebben 
zien treden, is nu immers met één slag verdwenen, en ze is tot 
een zuiver grammaticaal-linguistisch feit geworden: het steun
punt, de initiale notie, vanwaar de gedachteconstructie haar 
oorprong neemt, hoe deze zich nu verder ook in den zin be
weegt. Op dezelfde wijze is ook het object voortaan niet meer 

462 



27 

speciaal de grootheid, die het meest direct door de verbale 
handeling wordt getroffen, maar eenvoudigweg in het alge
meen de eerste notie, waarop de gedachte belandt, na het 
subject en het werkwoord te zijn gepasseerd. Zoo komt er op 
dit oogenblik dus een veel sterker technisch moment in de taal 
en zelfs een zekere over-grammaticalisatie, als men wil. De 
vormen worden weliswaar steeds leniger en steeds meer bewe
gelijk, maar de winst is duur gekocht: de aanschouwelijkheid 
neemt in dezelfde mate af. De mond moet spreken hetgeen h~~ 
hart en het oog maar half meer voelen of zien. Hier ligt de 
oorsprong van het feit, dat het passief zoo vaak tot de "papie
ren stijl" behoort. 

Ook de verbale constructie zelf deelt uiteraard in de groote 
omvorming, die het geheele taal systeem thans heeft aange
grepen. Er ontstaat in beginsel een nieuw conjugatie-type, het 
passief. Uiterlijk blijft het onderscheid met het actief gewoon
lijk zeer beperkt. Aan den verbalen stam zelf voegt men rich
tingsvocalen of speciale passieve affixen toe, of men maakt 
gebruik van periphrastische constructies met behulp van pas
sieve hulpverba, of copulae van allerlei soort enz. Een enkele 
maal ook wordt een afzonderlijke serie persoonsindices gevormd 
voor het passief. Het derde persoonssubject uit de overgangs
phase is functieloos geworden en valt spoorloos weg. 

Dit is het gewone geval, waarvoor het niet noodig is verder 
nadere bijzonderheden te geven. In het oer-indogermaansch 
heeft de ontwikkeling van de verbale constructie nu echter 
onverwachts een totaal afwijkende wending genomen, een die 
wellicht minder snel is dan die uit de andere talen, maar die 
in ieder geval getuigt van een zeer bijzondere vormkracht, zoo
als men die ook bij andere aspecten van het indogermaansche 
cultuurleven kan waarnemen. In onze eigen oude stamtaal is 
het n.l. niet meer en niet minder dan de oude actieve constructie 
zelf, geheel volledig zooals ze daar is, die ineens opnieuw ver
voegd is gaan worden. En in plaats van spoorloos te verdwijnen, 
verkrijgt het vroegere subjectsteeken van den derden persoon, 
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waaraan zooveel beschouwingen zijn gewijd, nu juist een bij
zonder gewichtige taak. Het is in beginsel zelf tot een passieveu 
genusindex ontwikkeld, zonder intusschen in deze groote taak 
geheel te slagen. Want tegelijkertijd hebben zich ook de nieuwe 
persoonsteekens vast aan dit teek en gehecht, dat daar op den 
duur volledig in is verward geraakt. En zoo is de oude index 
tenslotte blijven steken in den passieven conjugatiesector in dien 
karakteristieken bivalenten toestand, dien men zoo goed kent 
uit de debatten rond de r-vormen: dien van een raadselachtig 
en oeroud fossiel, dat zijn geheim niet uitlevert dan na een 
gezet historisch en vergelijkend ond~rzoek. 

Er schuilt ongetwijfeld iets zeer opmerkelijks in deze geheele 
ontwikkeling van 'het indogermaansch en ze is ook zee~ zeld
zaam in de talenwereld; zoo zeldzaam zelfs, dat ze von de; 
Gabelentz, die zijn materiaal overigens toch zeer conscientieus 
heeft onderzocht, geheel is ontgaan. Men kan daarom ten volle 
de aarzeling van vele indogermanisten begrijpen, om op dit 

punt in Zimmer's gedachtengang te treden. Maar aan den 
anderen kant aan de feiten valt niet te twijfelen. En we zullen 
hierachter nog een zes- of zevental niet-indogermaansche talen 

bespreken, waarin de ontwikkeling juist zoo verloopen is als 
Zimmer voor het indogermaansch heeft aangenomen. Zimmer's 

tweede ontwikkelingsphase moge minder frequent zijn, minder 
reëel en historisch dan de eerste is ze daarom niet. Overigens 
voltrekt zich de constitutie van het passief weer even langzaam 
en geleidelijk als de ontwikkeling van de overgangsconstructie, 
die we reeds hebben gezien. Elke taal wijkt in dit opzicht weer 
iets van de andere af. En we moeten deze daarom ook stuk voor 
stuk behandelen. 

a. A f rik a a n s c h e par a 11 e 11 e n. 

De talen, waarin men zich de constitutie van het passief 

volgens het laatste deel van Zimmer's schema kan zien vol
trekken, liggen gewoonlijk in het randgebied van hel groote 
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verspreidingsnet der eerste phase, zoo als dit hierboven (p. 16 v.) 
is geteekend. De samenhang is ook op dit punt onmiskenbaar. 

1. Het somali. 

De eerste taal uit het zwarte werelddeel, die we hier moeten 
noemen, is het somali uit N. O. Afrika, omdat hier, al is het 
slechts in één bepaalde serie vormen, de overgang tusschen de 
accusativische en de nominativische constructies zoo duidelijk 
te volgen is. Men beschikt in het somali over verschillende 
mogelijkheden om het passief uit te drukken (Reinisch, Somali
SPrache 111, 97; Bedauye-SPrache 111, 182). 

Ons interesseert hier echter vooral de constructie met la, 
omdat deze niets anders is dan een overgangstournure van het 
reeds beschreven type. La is het indefiniete pronomen "one. 
people, they", dat als subject gebruikt, het actieve werkwoord 
een impersonale beteekenis geeft en waarmede men dan ook op 
de gewone wijze een passief kan construeeren (Kirk, A grammar 
of the Somali-language '34, 70, 109; de Larajasse-de Sampont, 
Practical grammar of the Somali-language 203). La yid'i "it is 
said"; la dir "it is sent"; nag ba la jedalai (masc. en niet 
'~jedashai fem.) "a woman one beats" = a woman was beaten; 

annaga wa na la dilai (3 p. sg. en niet *dilnai, 1 p. pI.) "us one 
is beating" = we were beaten. Hoever de innerlijke psycho

logische ontwikkeling bij dit ver~t ontwikkelde type de uiter
lijke structuur vóór is, hebben we reeds gezien. Achter den 

zuiver actieven vorm schuilt reeds een half passief. En inder
daad geeft Reinisch dan ook in zijn monumentale somali-boek 

een heel paradigma van voorbeelden, waarbij in een geval van 
bijzondere emphase, het vooropgeplaatste object wordt ver

sterkt: niet door een absoluut objectspronomen, maar door een 

subjectsvorm. Hier is de nieuwe passieve categorie, al is het 
slechts op een enkel klein punt, dus ook uiterlijk gekenmerkt, 

en wel op een zeer karakteristieke manier! De speciale emphase 

heeft haar blijkbaar de kracht gegeven om door te br~ken. Het 
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luidt b.v. in zulk een geval anigu wä la i fura'y "ik! men mij 
bevrijdde" = ik, ik werd bevrijd; usagu wä lij « la ü) fura'y 
"hij! iemand hem losbond" = hij, hij werd bevrijd. Reinisch 
zelf geeft een vorm als den eersten weer met "Ich, es war 
(jemand, der) mich befreit haf'. De vertaling is wel wat vrij, 
maar de bedoeling is duidelijk. 

Accusativische pronominale vormen met nominativische be
teekenis heeft men in de Westersche talen b.v. in constructies als 
fra . c'est moi, eng. it is me; ne dl. hem zijn (in de kindertaal bij 
het spel, maar in het hgd. du bist es), als ik hem was, ons kent 
ons enz.; lat. 0 me miserum; vgl. arab. jû saijida 'nntÎsi ,,0 
Herr (4) der Menschen". 

2. Bantu-talen. 

Tegenover het halve overgangsgeval van het somali, ver
toont een serie verspreide bantu-talen uit Midden- en Zuid
Afrika des te overvloediger de slotphasen uit het constitutie
proces van het passief. De gansche aaneensluitende rij van 
parallellen, die men zich wenschen kan, is in Afrika dus com
pleet. Daar is dan vooreerst minstens één taal, die nog volko
men gelijk staat met het somali, n.l. het mbundu uit Angola, 
waarvoor Meinhof uit Chatelain een zin citeert als eme a ngi 
zola kua tat'etu "ich sie mich lieben von Vater unser" = ich 
werde von meinem Vater gelic:bt (Grundzüge einer vergleichen

den Grammatik der Bantu-Sprachen 76). Duidelijk ziet men 

hier, hoe de overgangsconstructie in haar geheel geconjugeerd 
begint te worden. Ze moet in het bantu oorspronkelijk blijkbaar 
nog als half nominaal of participia al zijn aangevoeld. Het 

onderscheid is alleen, dat nu van een beperking tot enkele 

speciale gevallen, zooals in het somali, geen sprake meer is, 
en verder dat het enkelvoudige subjectsteeken door een meer
voudig is vervangen. 

Een situatie zooals in het mbundu is natuurlijk niet · houd

baar. De beide subjectsvormen voor het werkwoord brf"ngen de 
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spraakmakende gemeente onvermijdelijk in de war. In een 
groep andere talen, uit dezelfde groote familie, voornamelijk 
uit het Noord-Westen, ziet men daarom ook onmiddellijk diffe
rentiatie ontstaan. Er treedt een zekere "ijzeren wet" in werking, 
die alles doet wijken, wat geen reëele functie meer vertoont in 
het linguistisch teekensysteem. Het oude derde persoonssubject 
moet allereerst plaats maken. Het verhuist naar achter den 
stam, waar het geheel geïsoleerd is, en daarom snel verstart en 
tot de rol van een puur vormteeken, een passieven genusindex, 
vervalt. Het pronominale object, dat daarmede correspondeert, 
verdwijnt zelfs geheel. Zoo is op een even eenvoudige als 
krachtdadige wijze een groote vereenvoudiging bereikt in den 
verbalen vorm. Alle sporen van de oude over gangs construct ie 
zijn verdwenen en een nieuw evenwicht is ontstaan. Het lijdend 
subject, het eenige, dat er rest vóór den verbalen stam, is nu 
pas een echt subject geworden. En het driekwarts-passief van 
het mbundu-type pas een volledig passief. 

De morphologische bijzonderheden van dit laatste ontwikke
lingsproces zijn zeer interessant om na te gaan. Ze zijn van 
geheel denzelfden aard als die we hierboven reeds hebben ge
zien in het yoruba, het hausa, het rottineesch, het nandi, het 
khassi enz.; in talen dus, die nog wel de actief-passieve over
gangs constructie vertoonen, maar waarin het derde persoons
teeken toch eveneens al begon te versteenen. Do:: lijn, die daar 
werd afgebroken, zet zich hier tot het einde toe voort. Opnieuw 
blijkt, hoe fijn de taalvorm op zulke momenten van overgang 
reageert. 

Zoo staan b.v. het oorspronkelijke pelsoonsteeken en de 

genus index in een taal als het basá van Kamerun nog geheel 
gelijk; ba beteekent "sie, man", maar is ook reeds passiefindex. 
Het luidt hier b.v. evengoed in de overgangsconstructie ba m 
bep "sie schlagen, man schlägt" (m tempusteeken, hep verbale 
stam) als in den vervoegden vorm mê m bePba "ich werde ge
schlagen"; u m bepba "du wirst geschlagen"; a m bepba "er 
wird geschlagen"; ba m bepba "sie werden geschlagen" enz. 
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(P. S. Rosenhuber, Die Basá-Sprache M SOS XI (1908), 228, 
265; G. Schürle, Die SPrache der Basa in Kamerun 79, 56). 
In het niet zoo ver verwijderde mpangwe is deze morpholo
gische pariteit echter al verdwenen, hetgeen de differentiatie 
der beide totaal verschillende functies natuurlijk niet weinig in 
de hand werkt en verscherpt. De plurale derde persoon is hier 
zeer variabel. Naargelang het tempus en den modus van het 
werkwoord, luidt deze ba, ba, be of bé "iis, on", maar als 
verbaal genusteeken geldt onveranderlijk ba. Het passief ele

ment heeft zich hier dus voor een deel reeds losgemaakt uit het 
pronominaal systeem, waarin het oorspronkelijk paste (V. Lar

geau, EncycloPédie pahouine 65, 485; Le Berre, Grammaire de 

la langue pongouée 83). 

En talen als het bakwiri en het banoho brengen spoedig het 

positieve deel van deze ontwikkelingslijn: de aansluiting bij den 
vocalen stam, waarmede het oude persoonsteeken hoe langer 
hoe nauwer versmelt. Zoowel bakwiri W(I (naast wa) als banoho 

be, als passieve indices, danken duidelijk hun differentiatie van 
de gewone pronominale oorsprongsvormen wa resp. ba, b, aan 

de slotvocaal van een machtige verbale stamgroep, waarbij zij 

zich nauwer hebben aangesloten. Zoo b.v. in de eerstgenoemde 

taal van litia "schlagen" uit de eerste verbale klasse litia-wa 

als passief, maar van liwel(I "rufen" uit de vijfde klasse 
liwelfIWlf "id.", van lil(Imblf "halten, fangen" lilfJmbfIWfl enz. 
(E. SchuIer, Die Sprache der Bakwiri M SOS XI (1908), 196; 
G. A. Adams, Die Sprache der Banóho M SOS X (1907), 52). 

Ook in andere naburige talen, als het duala en het jaunde, 
bestaat er nog een opvallende verwantschap tusschen de meer

voudige derde persoonspronomina en de passiefteekens. In 
hoeverre hier echter van een reëele historische verwantschap 

sprake is, zou alleen door een systematisch vergelijkend onder
zoek uitgemaakt kunnen worden. Er zijn uiteraard meer moge

lijkheden om zulke feiten te verklaren. Een ander dergelijk, 
7eer karakteristiek geval uit ongeveer dezelfde streken als het 
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mbundu, waarvan we zijn uitgegaan, is het kiyombe (L. de 
Clercq, Grammaire du kiyombe 56, 81, 78). 

b. I n don e sis c h e par a 11 e 11 e n. 

In de indonesische talen wereld heeft de ontwikkeling van de 
verbale categorie een geheel anderen weg ingeslagen dan in 
het zwarte werelddeel. In het algemeen is het werkwoord hier 
in verhouding veel dichter bij het nomen blijven staan. Tot op 
heden is de persoonsconjugatie een feit gebleven, dat zich tot 
slechts een deel van het totale terrein beperkt (J. Jonker, Over 
de "vervoegde" werkwoordsvormen in de maleisch-polynesische 
talen B T L V 65 (1911), 266). Ook de casusontwikkeling is 
binnen zeer enge grenzen gebleven. Alleen de nominatief heeft 
tot op zekere hoogte tot eigen vormen weten te komen; vooral 
in de pronominale categorie, zooals uit Haaksma's dissertatie 
blijkt, waarin dit materiaal volledig is bijeengezet (Inleiding 
tot de studie der vervoegde vormen in de indonesische talen, 
Leiden 1933). Dat er onder zulke omstandigheden niet veel 
kans bestaat op parallellen van het door ons gezochte type 
passief, behoeft nauwelijks betoogd. De "eerste phase" van 
Zimmer, het onpersoonlijke actief, is voor talen als de indone
sische als aangewezen, zooals overigens ook de zuiver statis
tische feiten ons reeds hebben geleerd. De tweede phase is 
daarvoor al te zeer gespecialiseerd. Het passief wordt gewoon
lijk enkel globaal door een bepaald stamaffix gekenmerkt. Er is 
slechts één uitzondering daarop, waarin ook het actieve imper
sonale is begonnen geconjugeerd te worden: het geval der 
Toradja-talen van Midden-Celebes, waarop reeds door Dr. N. 
Adriani met groote scherpzinnigheid is gewezen. 

Toch heeft het aan den anderen kant zijn nut een oogenblik 
bij de indonesische talen stil te staan, omdat de tegenstelling 
tusschen de beide genera verbi hier soms zeer scherp is ge
worden, juist door de geleidelijke en zeer langzame ontwikke
ling. Van groot belang is, dat de hierboven reeds gegeven 
karakteristiek van deze beide voornaamste takken, waarin zich 
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de verbale ontwikkeling splitst, daarbij ten volle wordt be~ 

vestigd. Zoo schrijft b.v. Adriani voor het sangireesch: "De 
actieve en passieve vormen zijn in 't Sangireesch ze'er streng 
onderscheiden. De actieve zijn .... eigenlijk de eenige werk~ 
woordelijke vormen, het passief is een naamwoord.... Het 
passief wordt in 't Sangireesch, en in 't algemeen in de M. P. 
talen, veel meer gebruikt dan bij ons. Waar de handelende 
persoon beslist op den voorgrond treedt en veel meer 't ver~ 
richten zelf van de daad dan 't daardoor beoogde of verkregen 
gevolg voor oogen wordt gesteld, daar is 't actief gebruikelijk. 
Maar waar veeleer de persoon of zaak die de handeling met de 
daaruit voortkomende gevolgen ondergaat, op den voorgrond 
staat en aan de handelende persoon eerst in de 2e of Se 
plaats aandacht wordt geschonken, daar is 't passief de gewone 
vorm." (Sangireesche Spraakkunst 188). 

Sprekender is wellicht nog het geval van het javaansch, om~ 
dat men hier tusschen het zuivere activum en het zuivere pas~ 

sivum nog twee tusschenvormen heeft. Prof. C. C. Berg stelt 
het totale aantal vormen als vier "activiteitsgraden" tegenover 
elkaar, een term die den werkelijken stand van zaken in psycho~ 
logisch opzicht zeker zeer goed weergeeft. "De overgang van 
het zuivere activum naar het zuivere passivum, die in het 
Nederlandsch ineens plaats vindt door een volkomen verplaat
sing van het zwaartepunt van de eene pool naar de andere, 
komt in het Javaansch geleidelijk tot stand, doordat bij het 
gelxuik van de vormen van den eersten graad de agens geheel 
op den voorgrond staat en de patiens min of meer op den 
achtergrond, bij het gebruik van de vormen van den tweeden 
graad de agens en de patiens ongeveer in gelijke mate de aan
dacht vragen, of misschien ook de patiens iets meer aandacht 
vraagt dan de agens, bij het gebruik van de vormen van den 
derden graad de agens bepaaldelijk op den achtergrond en de 
patiens naar evenredigheid op den voorgrond staat, en bij het 
gebruik van de vormen van den vierden graad de patiens 
geheel op den voorgrond treedt, terwijl de agens als zoodanig 

470 



35 

geheel op den achtergrond komt te staan; voor het gemak zou 
men de vier graden kunnen karakteriseeren als resp. aandui
dende "zien", "A ziet B", "gezien worden", en "te zien" (Bij
drage tot de kennis der I avaansche werkwoordsvormen, B T 
L V 95 (1937), Overdruk 101). Elders luidt de karakteristiek 
van elk der vormen bij dezen auteur nog resp. "ik zie hem", "ik 
zie hem", "men ziet hem", en "hij is te zien" (lndië's talen
weelde en lndië's taalproblemen (rede); Groningen-Batavia 
1939, 13). Men ziet, dat ook dit dus weer feiten zijn, die geheel 
passen bij wat hierboven reeds over het actief en het passief 
in het algemeen is gezegd. Alleen is de variatie hier natuurlijk 
veel grooter. 

Vooral echter moet hier het passief der Toradjatalen van 
\1idden- en Noord-Celebes ter sprake komen, omdat dit naar 
reeds werd gemeld, een getrouwe parallel biedt van hetgeen 
volgens Zimmer's hypothese in het indogermaansch ook met 
het r-passief zou hebben plaats gehad. Boven de afrikaansche 
parallel heeft dit geval zelfs het groote voordeel, dat nu al de 
opeenvolgende phasen van het ontwikkelingsproces in één en 
dezelfde groep naast elkander liggen, zooals dit ook in onze 
eigen stamtalen zoo is. (Adriani, De beteekenis der vervoegde 
vormen in het Bare'e, De Indische Gids, jaarg. 25 I (1903) 396; 
Een en ander over de werkwoorden in de Bare' e-taal, Meded. 
Ned. Zendel. Gen. Dl. 53, vierde stuk (1909); Adriani-Kruyt, 
De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes 111 95; 
Adriani, Spraakkunst der Bare' e-taal, Verh. Kon. Bat. Gen. 
Dl. 70). 

Het gaat practisch in dit geval om de vormen met ra-, 
of in andere dialecten met nda-, waarvan men de steeds toe
nemende verstarring zeer duidelijk volgen kan. Het proces 
verloopt volgens juist dezelfde banen, als we thans reeds twee
maal in zulke omstandigheden hebben gezien. Als gewoon 
praefix van den derden persoon pluralis "zij, zijlieden" fun
geert ra-, resp. nda- nog in de Oostelijke bergtalen, het na
poesch, het besoasch, het badasch; evenzoo nog in het lebonisch 

471 



36 

in de omgeving van het Posomeer, waar de vorm ro- luidt (P. 
ten Kate, De voornaamwoorden in het Napoesch, Meded. Ned. 
Zend. Gen. Dl. 59 (1915) 65; Jac. Woensdregt, RamPi'-sche 
verhalen, Tijdschr. Batav. Gen. Dl. 69 (1929), 254). In het 
bare'e, dat een taal uit het Oostelijk laagland is, door een 
strook onbewoond land van twee tot drie dagreizen breed van 
de bergtalen gescheiden, begint echter al een zekere differen
tiatie, voorloopig echter nog alleen naar de beteekenis. Ra-, 
nda- fungeert hier enkel nog als beleefd derde persoonsteeken 
voor degenen, die men in den tweeden persoon met komi aan
spreekt (de leden van een ouder geslacht, vreemdelingen, de 
slaven tegenover de vrijen enz.). Maar daarnaast heeft het ook 
de beteekenis van een algemeen voornaamwoord gekregen, 
zooals ons "men, za". Van hier naar het passieve gebruik is 
natuurlijk slechts één stap. Dit is nog altijd de zuivere Z.g. 
"eerste phase" van Zimmer. Zoo heeft men b.v. ra-pepate, nda
pepate "men heeft hem gedood, za hebba hem gedood", maar 
in attributief gebruik taoe masala da nga-giwoe, bare' e da 
nda-pepafe "de schuldige zal worden beboet, hij zal niet worden 
gedood"; ra-koni "za eta het, men eet het, het wordt gegeten, 
het is eetbaar". Het bare' e-dialect der To Pebato, die eenigs
zins geisoleerd wonen op den linkeroever der Poso-rivier, dif
ferentieert trouwens reeds de beide functies 66k naar den vorm, 
juist zooals we dit in analoge omstandigheden in zoovele andere 
talen hebben gezien. Ra- als pluralis majestatis is hier. althans 
bij de Zuidelijke helft der bevolking, in zijn oorspronkelijke ge
daante bewaard gebleven; maar als actief-passief overgangs
teeken dient nda-. 

Adriani beschouwt den nda-vorm van het bare' e nog niet 
als "echt passief". Daar is iets voor te zeggen, al is het verschil 
wel heel miniem. De laatste ontbrekende stap wordt echter in 
ieder geval gezet in de Westelijke Toradja-talen, waar het 
impersonale nu ook met de gewone persoonsteekens vervoegd 
begint te worden. Uit Parigische teksten, uit geheel onverdachte 
bron dus, weet b.v. Adriani gevallen te citeeren als ra-pak a-
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bokoe-nggoe toetoera wei "door mij zal bekort worden dit ver
haal" (vgl. sapo-nggoe < sapo-ngkoe "mijn huis"); Laoe ra
pano' o-nta "we zullen het gaan zien" (sapo-nta "ons huis"); 
ra-kamatena "laat het zijn dood (kamatena) worden, laat hij 
er aan dood gaan". In deze gevallen wordt de tweede phase 
van Zimmer dus volop bereikt, de overeenstemming met het 
geval van het indogermaansch is volkomen. 

c. A mer i k a a n s c h e par a 11 e 11 e n. 

Ook het derde groote talencontingent van de wereld, het 
amerikaansche, omvat enkele parallellen van het door ons ge
zochte type, talen dus, waarin men zich het passief kan zien 
ontwikkelen uit een actieve impersonale constructie; n.l. in de 
groep der chibchatal~n, die bijna geheel Midden-Amerika met 
het aangrenzende N.W. deel van Zuid-Amerika vult en die één 
der best onderzochte is van het geheele continent. 

De scheidingslijnen zijn in de chibchagroep bijzonder scherp. 
Zoo komt de gewone actief-passieve overgangsconstructie van 
den derden persoon hier b.v. voor in het chibcha in engeren 
zin, het cuna en het guatuso (Fr. ]. de S. Joaquln, Gramma
tica . ... de la lengua chibcha (in rVa Congr. intern. de Ameri
canistas 11, Madrid 1884) 239; Uricoechea, Gramática .... de 
la lengua chibcha 37; Adam, Etude sur six langues américaines 
36; Middendorf, Das Muchik . ... Anhang über die chibcha
Sprache 209; de la Grasserie, Les langues de Gosta Rica et le5 
idiomes apparentés, J SAP I (1904) 171 v ; Beuchat-Rivet, 
Af/inités des langues du Sud de la Golombie et du Hord de 
I'Equateur, Le Muséon N S XI (1910) 185; Lehmann, Zentral
Amerika J, 1 45, 126, 548). In talen als het terraba, het paez en 
het esmeraldas worden daarentegen eenvoudigweg bepaalde 
functie-elementen aan den verbalen stam toegevoegd om het 
passief te kenmerken. Dit is dus reeds een veel verder ontwik
kelde methode (de la Grasserie, op. ~it. 166; Beuchat-Rivet, 
J SAP IV (1907) 68; Lehmann, op. cit. I, 1 36). En tusschen 
deze beide constructietypen in liggen dan de talen, waarom het 
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ons eigenlijk te doen is; die dus, waarin de overgangsconstructie 
zelf is begonnen vervoegd te worden. Ze zijn ook hier weer vrij 
zeldzaam, slechts twee of drie in het totale complex. De ont
wikkeling heeft zich juist zoo voltrokken als reeds voor de 
afrikaansche talen werd beschreven. 

Zoo is het miskito een evident overgangsgeval van hetzelfde 
type als het somali en het mbundu (A. J. Cotheal, A gramma
tical sketch of the language spoken by thc lndians of the Mos
quito Shore, in Transactions of the Amer. Ethnol. Society 11 
(1848) 251; G. R. Heath, Hotes on Miskito Grammm . ... in 
Amer. Anthrop. N S XV (1913) 48; Lehmann, op. cito 488 en 
de voor ons doel zeer gewichtige Errata 594). Men kan het 
passief in het miskito op verschillende wijze weergeven, maar 
men kan het ook omschrijven met het actiH. De accusativische 
cn de nominativische persoonsteekens dienen dan echter beide 
tegelijk aan den verbalen stam te worden toegevoegd, evenals 
in het tweetal reeds genoemde afrikaansche talen. De oude stijl 
en de nieuwe, de Z.g. eerste phase van Zimmer en de tweede, 
staan hier m. a. W. nog eenvoudig naast elkaar, een symptoom 
van den overgang zoo sprekend als men het zich maar wen
schen kan! Van den infinitief ik-aija "töten" (stam ik-) luidt 
het b.v. ijan'-ai-ik-isa "ich-mich-man tötet" = ich werde ge
tötet, ich bin im Begriffe getötet zu werden (-i bindvocaal voor 
het praesens, -sa derde persoon singularis van de copula, waar
mede het werkwoord hier regelmatig wordt vervoegd). Zoo 
ook man-mai-ik-isa "du-dich-man tötet" = du wirst getötet; 
ijan' -ai-ik-an-sa "es ist (-sa) dasz ich getötet werde (part. perf. 
op -an)" = ich werde getötet, ich bin tot enz. 

In het rama is de situatie echter al een heele stap verder. 
Het pronominale objectsteeken is nu geheel uit de verbale con
structie weggevallen, en het vage derde persoonssubject is tot 
een puur passief vormteeken geworden, dat geheel met den 
verbalen stam versmelt. Men herinnert zich deze beide ver
schuivingen uit de N. W . Bantu-talen en weet, dat ze; slechts 
twee zijden voorstellen van één en dezelfde zaak. De nieuwe 
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stijl triomfeert hier dus totaal en met één slag, de oude wijkt 
over de geheele linie (Lehmann, Vokabular der Rama-Sprache 
nebst grammatischem Abrisz, Abh. Bayr. Akad. d. Wiss. Bd. 28, 
2 (1914); Id., op. cito 423). Men vindt in het rama een ouden 
stam an "sie" (3 pl.); vgl. an "ihr" (3 pl.); an-öla "sie (3 pI., 
cas. obl.)"; an-a "einander" enz. Maar zoo luidt het nu ook bij 
het passief näas an-kói "ich sie-nehmen" = ich werde genom
men; näas an-kóö "ich sie-nahmen" = ich war genommen; 
kaulin' an-n'iskin' -û das-Volk sie-verstreuten" = das Volk 
wurde verstreut. Evenals in het ban oho en het bakwiri van Afrika 
heeft trouwens ook hier de onhoudbare dubbele functioneele 
belasting tenslotte weer tot een formeele differentiatie geleid. 

Naast an als personale staat thans het zooveel meer gebruikte 
an-ut "sie (3 pl.)", dat naar Lehmann (Vokab. 12) reeds gezien 
heeft, niets anders is dan het plurale van den eersten vorm 
(vgl. mus-ut "wir"; mu-lut "ihr" enz.). Men kan veilig aan
nemen, dat an- als passief indicator thans volkomen geisoleerd 
en versteend is. Lehmann's latere poging (ibid. 125) om anut 
speciaal uit ijdin "er" + den pluraaluitgang -ut (-lut) af te 
leiden, is phonetisch weinig waarschijnlijk en brengt psycholo
gisch geen winst. 

Er schijnt overigens nog een bijzondere reden te zijn, waarom 
zich de passieve ontwikkeling in het rama bijzonder snel en 
gemakkelijk in de aangegeven richting kon ontwikkelen. Als 
niet alle teekenen bedriegen, bestond het pronominale systeem 
in dezen hoek van de wereld nl. oorspronkelijk uit slechts twee 
personen. De derde persoon is een betrekkelijk nieuwe aan
winst met een zeer vage en alge~eene beteekenis, die men in 
onze taal wellicht het best met een pronomen indefinitum of 
een artikel kan omschrijven: "die-daar, iemand, een". De weg 
naar het morphologische stelsel lag daardoor meer dan ooit 
gebaand. Wat we daaromtrent zoo even bij het passief gezien 
hebben, is slechts één geval temidden der vele. Practisch wordt 
in het rama het derde persoonspronomen thans b.v. eveneens 
zeer vaak gebruikt bij de vorming van infinitivi, participia, 
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verwantschapsnamen enz. Men zegt b.v. tük-i "daar-gaat-er
een, iemand-gaat, hij-gaat" = gaande (i pron.)j i-tüun "sein 
Vater, jemands Vater" = Vaterj zelfs een constructie als mö

tüun "dein Vater, jemands Vater" komt hier in de algemeene 
beteekenis "Vater" voor. Analoge feiten als de bovenstaande 
vindt men ook in het bribri j verder in het cacaopera en het 
lenca (Lehmann, op. cito 607, 702), die beide waarschijnlijk 
mengtalen zijn tusschen de naar het Noorden opdringende 
chibchatalen en de talen van autochtone centraal-Amerikaan
sche stammenj en iets verder verwijderd ook in het mexicaansch. 

Een derde chibcha-taal, naast het miskito en het rama, waar
in de vorm van den centripetalen modus of het passief weer 
uit het impersonale wordt afgeleid, is tenslotte waarschijnlijk 
nog het zooeven reeds genoemde bribri. Het is echter moeilijk 
nauwkeurig van de situatie hoogte te krijgen, omdat het mate
riaal voor deze taal nog niet definitief is geordend (Pittier de 
Fábrega, Die SPrache der Bribri-lndianer in Gosta Rica, her
ausgegeben von Fr. Müller S B AWW Bd. 138 (1898), VIj 
Lehmann, op. cito 286). 
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BESLUIT. 

Hiermede zijn we aan het einde van onzen tocht gekomen. 
We hebben, zij het dan ook slechts vluchtig, drie werelddeelen 
bezocht, die de indo germanist gewoonlijk geheel voorbijgaat. 
Ordenen we thans kort onze indrukken en trachten we tot een 
besluit te komen. 

We mogen over het resultaat, naar het ons voorkomt, niet 
ontevreden zijn. Vooreerst is duidelijk gebleken dat de eerste 
ontwikkelingsphase van het passief, de impersonale constructie 
van den derden persoon (za slaan mij, men slaat mij = ik word 
geslagen) psychologisch gesproken, onverbrekelijk samenhangt 
met de tweede phase, de volgroeide en naar verschillende per
sonen geconjugeerde passieve categorie zelf. De eerste phase 
houdt ieder in het indogermaansch voor mogelijk en reëel, 
waarom zou de tweede dit dan niet kunnen zijn? 

Men kan onmogelijk volhouden, zooals b.v. Odé schrijft, dat 
,,(een) derde plur. act ..... een zeer twijfelachtig uitgangspunt 
(is) voor een deponentiale en passieve flect~e". Frequent is een 
dergelijke methode om het passief te constitueeren zeker niet, 
dit dient men volmondig toe te geven. Men kan zelfs zeggen, 
dat deze methode, op de wijze waarop ze zich in het indoger
maansch voordoet, zéér ongewoon en zéér zeldzaam is. Er heeft 
hier, zooals we hebben beschreven, een merkwaardige functie
verschuiving of functiewisseling plaats gehad, en daar ligt dan 
ook één van de grootste oorzaken van de latere veelvuldige 
theoretische en practische bezwaren. Wat daar verder ook van 
zij, het ongewone geval is daarmede nog niet tot onmogelijk 
verklaard. En in minstens zes of zeven totaal verschillende 
talen of talengroepen van de wereld heeft zich, naar we hebben 
kunnen aantoonen, juist hetzelfde afgespeeld als Zimmer reeds 
voor het indogermaansch had verondersteld. Men kan er dus 
volkomen verzekerd . van zijn, hier toch op reëele basis te staan. 
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Zuiver morphologisch beschouwd, kan men gewoonlijk drie 
phasen onderscheiden in de ontwikkeling van de overgangs
constructie. In de eerste phase bestaat er nog geen formeel ver
schil tusschen het teeken van den derden persoon en den genus
index, in de beide andere phasen echter wel. De overgangen 
zijn natuurlijk vloeiend. Psychologisch gesproken, kan het ont
wikkelingsrythme geheel anders zijn, meestal verloopt het 
proces hier veel sneller. We hebben zelfs verscheidene gevallen 
beschreven, waarin reeds tijdens de z.g. eerste phase van 
Zimmer de constitutie van het passief practisch geheel vol
trokken IS. 

Derde persoons index !I Rantu I Toradja 
I :1 

volkomen virulent 10 het 

'·b ' Oost. bergtalen, 
actief, geen vormverschil 
met het passiefteeken 

I asa lebonisch 

beginnende verstarring van I' mpangwe 
, 

bare'e, 

het passiefteeken 
I1 1 

To Pebato 

I volkomen specialisatie van 

11 

bakwiri, 'West. Toradja-
het passiefteeken banöho 1 talen (Parigisch) 

--
In het hittitisch, het tochaarsch, het latijn en het keltisch 

hebben het teeken van den derden persoon meervoud en de 
genusindex slechts het r-element gemeen. In het toegevoegde 
vocalische element bestaat telkens een klein onderscheid. Men 
zou deze vier indogermaansche talen in het gegeven schema 
daarom het best van het begin af aan reeds in de derde phase 
kunnen onderbrengen. In het bijzonder geldt dit voor het latijn 

en het keltisch, omdat het derde persoonselement hier zoo vaak 
met de gewone nt-vormen is gecontamineerd (lat. fëcër1lnt) . De 
afstand tot den genusindex wordt daardoor bijzonder groot. 

Men vergde bij dit alles niet, dat het geheele ontwikkelings
proces van bet derde persoonsteeken zich in het indogermaansch 
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onder bijzonder moeilijke omstandigheden moest voltrekken. In 
de hierboven besproken niet-indogermaansche talen staan de 
verstarde genus index en de gewone persoonsteekens immers 
meestal aan weerszijden van den verbalen stam. De morpholo
gische differentiatie kon daarom ongestoord tot stand komen. In 
het indogermaansch zijn deze vormtypen echter beide suffixen, 
zoodat de r-index hier onvermijdelijk in verschillende personen 
met de gewone persoonsteekens tot één onontwarbaar geheel is 
versmolten. Het geval van het indogermaansch kan dus ook 
onder de geschetste parallellen nog als één van de meest ge
compliceerde gelden. Dat de geheele ontwikkeling hier deson
danks toch betrekkelijk vlot verloopen is, getuigt van een zeer 
bijzondere vormkracht. 

Tot zoover over de grootste moeilijkheid, die gewoonlijk 
tegen Zimmer's theorie wordt aangevoerd: de vraag of wat hij 
zich gedacht heeft, überhaupt wel in het taalleven denkbaar is. 
Er is echter nog meer, dat hier een plaats verdient. Door onze 
frontverbreeding zijn we er n.l. in geslaagd ook voor verschil
lende andere, meer concrete moeilijkheden op dit terrein een 
oplossing te vinden. En ook bij deze punten moeten we nog 
even stil staan. Ook hier waren de bezwaren op zich weer niet 
onredelijk, maar ze slaan allerminst door. 

Zoo vormt het vooreerst geen enkel bezwaar tegen Zimmer's 
gedachtengang, dat er naast de gewone passieve constructies 
met den accusatief in het keltisch en het oskisch ook nog andere 
voorkomen met den nominatief (type oudiersch berir bretk fair 
"judgment is passed upon him" Wb 12 d. 18). Veeleer zijn er 
weinig feiten, die zoo duidelijk bewijzen, hoe goed de geniale 
keltoloog de situatie op dit punt beoordeeld heeft, als juist deze 
overgang. Naar men thans kan zeggen, nu men de geheele ont
wikkeling overziet, moest deze verschuiving van casus op een 
gegeven moment wel voorkomen. Ze is het natuurlijke en on
vermijdelijke correlatief van de toenemende verstarring van 
het derde persoonssubject achter den verbalen stam. Het ver
schil is alleen, dat de eene ontwikkeling naar buiten zichtbaar 
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IS, maar de andere niet. In het somali en het miskito (en in 
den grond toch ook in indonesische talen als het sangireesch en 
het javaanseh, ook al is het daar niet tot een formeele aandui
ding der casus gekomen), hebben we juist hetzelfde zich voor 
onze oogen zien voltrekken. Ieder begrijpt nu ook, hoe aan de 
veel geciteerde tournure uit de oskische Tabuia Bantina in dit 
verband exemplarische beteekenis toekomt: censamur esuf 
(nom.) in eituam (acc.) "censetor ipse et pecuniam". Waarom 
de persoonsnaam op een dergelijk ontwikkelingsmoment vóór 
kan gaan bij de zaaknaam, is duidelijk. Tegenover een zoo ge
wichtige figuur als een menschelijk persoon spreekt de verbale 
dynamiek natuurlijk veel meer dan tegenover inanimata. En. 
daarom kon hier ook zooveel eerder het nieuwe type "lijdend 
subject" ontstaan. 

Het eenige, waarop men verder nog kan wijzen, is, dat het 
nieuwe type subject uiteraard een geheel ander karakter draagt 
dan het oude, dat enkel aan het actieve genus verbi gebonden 
was. We hebben daarover reeds gesproken. Maar ook dit is 
weer eerder een feit, dat past en aansluit bij hetgeen we van 
elders reeds weten over de ontwikkeling van het indogermaan
sche casusstelsel i!n met name van den nominatief, dan wel dat 
dit daarmede in strijd is. 

Vendryes en Miss Claflin hebben op een geheel ander terrein 
moeilijkheden tegen Zimmer's these gemaakt. Zij achten het 
beslissend in negatieven zin, dat twee zulke archaïsche talen 
als het hittitisch en het tochaarsch, voorzoover totnutoe bekend, 
geen spoor van de zoo gewichtige overgangsphase vertoonen. 
De vraag is echter of het, methodologisch beschouwd, wel 
redelijk is zulk een eisch te stellen. Naar aanleiding van de 
r-vormen, maar ook wel in ander verband, heeft men herhaal
delijk reeds de veronderstelling geopperd, dat de indogermaan
sche talen, wat de ontwikkeling van het passief betreft, niet 
meer van de oertaal geërfd zouden hebben dan cen zekere kiem 
van de ontwikkeling, een zekere algemeene tendenz. Elke taal 
heeft deze weer op eigen wijze tot ontwikkeling gebracht. 
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Waarom zouden wij nu opeens in alle talen, of althans in alle 
nauwer samenhangende ondergroepen, zoowel de overgangs
phase als het daaruit voortgekomen volgroeide r-passief moeten 
zien ontstaan? Is het veeleer niet redelijker juist andersom te 
redeneeren en te meenen, dat, nu het r-passief zelf in het hit
titisch en het tochaarsch tot zulk een rijke ontwikkeling is ge
komen, de onverbogen impersonale oorsprongsvorm des te ge
makkelijker gemist kon worden? Met een lang leven behoeft 
men bij overgangstournuren uiteraard geen rekening te houden. 
En ook in de reeds besproken overzeesche taalgroepen 1!.ebben 
we telkens de opeenvolgende phasen van de volle ontwikkeling 
uit verschillende soms zeer ver van elkander verwijderde leden 
van den stam bijeen moeten zoeken. 

Ook meer positief schijnt men daarenboven nog de reden 
aan te kunnen geven, waarom de ontwikkeling van het passief 
in het hittitisch en het tochaarsch zoo snel de eerste overgangs
phase is gepasseerd, dat daar thans in de taal geen spoor meer 
van te bekennen valt. De beteekenis van den derden persoon is 
in deze beide talen van het begin af aan zeer vaag geweest. 
Soms krijgt men zelfs den indruk, dat deze zich hier pas secun
dair uit den tweeden persoon heeft gedifferentieerd. Een onaf
hankelijk personale "hij" enz. bestaat er tot op heden b.v. in 
het hittitisch nog niet; in de conjugatie hebben deze beide per
sonen voortdurend vormen aan elkander ontleend enz. Dat er 
onder zulke omstandigheden weinig kans bestaat, dat een ver
bale derde persoonsconstructie zich in een bepaalde uitzonder
lijke functie stabiliseert, spreekt vanzelf. We hebben dit ook 
reeds in de chibcha-talen gezien. 

Wat verder de z.g. korte r-vormen aangaat (type osk. sakra
ffr "sacrato,,), deze zullen wel stammen uit den tijd waarin de 
derde persoon singularis in het indogermaansch nog geen per
soonsuitgang had, zooals reeds meerdere malen in den loop van 
het r-debat is vermoed. Aanhechting van het r-element direct 
aan den stam lag hier dus voor de hand. Men kan zelfs zeggen, 
dat het constitutieproces zich bij deze vormen sneller en op een 
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minder gecompliceerde wijze voltrok dan bij andere. 
Tenslotte moeten we besluiten met een opmerking, die men 

het best als een restrictie op het bovenstaande kan beschouwen. 
We hehben getracht den gedachtengang van Zimmer omtrent 
het ontstaan van het indogermaansche r-passief, die in discre
diet begon te raken, weer in eere te herstellen. Maar daartoe 
willen we ons dan ook uitdrukkelijk beperken. Met name zouden 
we niet gaarne tegelijkertijd ook zijn theorie omtrent de ont
wikkeling van het deponens onderschrijven. In dit laatste op
zicht heeft Zimmer o. i. even zeker misgetast, als hij elders met 
geniale aanvoeling het juiste perspectief heeft ontdekt. Zim
mer's theorie is echter niet één en ondeelbaar, en 4'Ilen doet 
daarom goed met inzake het deponens de nieuwere meening 
van Charpentier, Vendryes, Miss Claflin e. a. te volgen en 
daarin niets anders te zien dan de erfgenaam van het oude 
indogermaansche medium. 

-182 



ZUSAMMENF ASSUNG. 

Der Vèrf. versucht zu bestimmen, aus welchem Genus Verbi 
ursprünglich die eifrig erörterten indogermanischl"n verbalen 
r-Formen von dem Typus lat. laquitur, altirisch berir (3. Sg. 
Praes. Simpl. Pass. von berimm "trage") stammen, ob aus der 
dritten Person PI. Aktivi, wie schon Zimmer meinte (KZ 30, 
224-292), oder aus dem Medium, wie es später meistens die 
Auffassung war (H. Pedersen, E. F. Claflin). Er beruft sich 
dabei auf ein neues Argument : den Vergleich derartiger "glot
togonischer" indogermanischer Tatsachen mit entsprechenden 
Entwicklungen im nicht-indogermanischen Gebiet. 

Diesen Auseinandersetzungen ist aber zunächst noch eine 
Betrachtung über den Charakter des Genus Passivum vorher
geschickt (7 H.). 

Gewöhnlich wird dies es Genus nur als eine Umkehrung des 
Aktivums aufgefasst. Dem Verf. erscheint diese Ansicht allzu 
einfach. Wenn man auch zwei Sätze wie Der Jäger tötet den 
Hirsch und Der Hirsch wird van dem Jäger getötet in rein 
logischer Hinsicht vielleicht noch als gleichbedeutend bezeich
nen könnte, psychologisch betrachtet besteht zwischen ihnen ein 
grosser Unterschied. 

a. Allgemein gesagt steht der Agens beim Vollziehen einer 
Handlung viel mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit als das 
Objekt, worauf diese sich bezieht. Das grammatische Subjekt 
(das sog. "leidende Subjekt") und der Handlungsverlauf treten 
daher im Pass iv viel weniger anschaulich in Erscheinung als im 
Aktiv. In dieser Tatsache ist z. B. der Grund zu suchen für die 
verwischende Nüance in Konstruktionen wie engl. it is believed 
für I beNeve usw. (8) . 

b. Zweitens ist zu beachten, dass die zentrifugale Halldlung 
des Agens oft nicht mehr als ein flüchtiger Moment bedeutet, 
der sich weiter nicht anschaulich abzeichnet; das Passiv aber, 
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das Erleiden einer zentripetalen Handlung, die von aussen her
antritt, berührt direkt das Wesen selbst des ·Patiens. Die ganze 
innere Situation wird hierdurch unmittelbar verändert (10). 

c. Weit er sind nicht alle Transitiva im gleichen Masse tran
sitiv und darum auch alle passiven Konstruktionen nicht im 
gleichen Grade pass iv (11). 

Zimmer unterscheidet zwei Phasen in der Entwicklung des 
T-Passivs (16 ff.). In der ersten Phase wird die drittc Person 
PI. immer mehr eingeschränkt bis zum vagen unpersönlichen 
Gebrauch in der Art wie im dialektischen Hochdeutschen sie, 
man usw. (Egerland: sie lachn en ja neeT as = eT WiTd ja nUT 
ausgelacht). Die Bedeutung der verbalen Konstruktion unter
scheidet sich dadurch kaum mehr vom Passiv; z. B. altirisch 
do-ber-T "sie geb en, man gibt" = es wird gegeben; gr )..Érov(Jt 

lat. dicunt, .itaI. dicono, dän. de sigeT, ndI. Umgangssprache za 
zegga "es wird gesagt, versichert" ; mc. y-m gelwiT i .. sie nen
nen, man nennt mich" = ich werde genannt; mbret. ne-m gue
leT quet "sie sehen, man sieht mich nicht" = ich werde nicht 
gesehen usw. In der Tat trifft man eine solche aktiv-passive 
Uebergangskonstruktion nun auch in verschiedenen nicht-indo
germanischen Sprachen an, besonders in Afrika und in Ozea
nien (Liste auf Seite 16 f.). Man findet sie namentlich in den 
Sprachen, in denen vom Tätigkeitswort . nur noch ein Genus 
bekannt ist, nämlich das Aktiv. Das "leidende Subjekt" kann 
hier naturgemäss nicht direkt zum Ausdruck gebracht werden, 
IInd man hilft sich aus dieser Schwierigkeit einfach mit der 
vagsten Andeutung, die man finden kann : einem Pron. perso
nale 3 p. pI. "sie, man". 

W eiterhin kann man auch genau in dies en Sprachen ver
folgen - völlig in Uebereinstimmung m~t den Vennutungen 
Zimmers - wie die vage, unpersönliche Nüance sich immer 
deutlicher abzuzeichnen beginnt. Man findet z. B. einen Typus 
von Geburtsanzeigen wie im Kasséna aus dem West-Sudan ba 
log'o "ils 1'ont enfanté" = il est né. Das dritte Personalelement 
ba hat sich hier schon deutlich zum reinen Fonnzeichen ent-
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wickelt, die Konstruktion hat schon vollständig passive Bedeu
tung. In einigen Sprachen entstehen solcherart schliesslich sogar 
zwei verschiedene pronominalen Formen: ei ne in der gewöhn
lichen individualisierenden Bedeutung (ndl. zij), und eine andere 
für die unpersönliche Nüance (ndl. za) (19) . 

Die zweite Phase aus der Entwicklungsgeschichte des r-Pas
sivs hat nach Zimmer nicht mehr den Charakter einer "Ge
brauchseinschränkung", sondern einer "Gebrauchsumprägung". 
Man verleiht nämlich jetzt dem Objekt der aktiven Ueber
gangskonstruktion allmählich in seinem Gefühl die Bedeutung 
des eigentlichen Subjektes der Verbindung (* eT nUT ausge

lacht). Auf dieses Subjekt wirkt sich mit aller Kraft die Ana
logie des aktiven Paradigmas aus, und so entsteht schliesslich 
aus der einfachen, alten Konstruktion der dritten Pers on eine 
vollständige, passive Personal-Konjugation (26 H.). 

Parallel en zu dieser zweiten, viel umfassenderen Phase sind 
in dem ausser-indogermanischen Gebiet beträchtlich schwieriger 
aufzufinden als die für die erste Phase; zunächst, weil die Ent
wickhIng des Passivs in der übergrossen Mehrheit der Sprachen 
in der ersten Phase stecken bleibt, aber auch, weil noch ver
schiedene andere Möglichkeiten bestehen, urn dieses Genus im 
Sprachsystem zu kennzeichnen (Richtungsvokale, periphras
tische Konstruktionen, besondere Personalzeichen usw.). Den
noch weiss der Verf. einige Fälle dies er Art aufzuzählen; näm
lich aus einer Anzahl Bantu-Sprachen Mittel- und Südafrikas 
(Mbundu, Basá, Mpangwe, Bakwiri, Banoho), aus den Toradja
Sprachen von Mittel- und Nord-Celebes (auf die Dr. N. Adriani 
schon hingewiesen hat), und weit er aus einigen Chibcha
Sprachen Mittelamerikas und des angrenzenden Teiles von 
Südamerika (Miskito, Rama). Es ist die alte aktiv-passive 
Uebergangskonstruktion selbst, die hier unverändert aufs neue 
abgewandelt wird. Das frühere Subjektzeichen der dritten Per
son hat sich dabei zu einer Art passivem Genusindex ent
wickelt. Im Anfang wird ein und dieselbe Form noch für beide 
Funktionen verwandt, später hat sich aber auch hier ei ne ge-
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wisse morphologische Differenzierung herallsgearbeitet, genau 
wie bei der Uebergangskonstruktion (42). So findet man z. B. 
im Miskito vom Stamm ik- "töten" Konstruktionen wie #jan' -ai
ik-isa "ich-mich-man tötet" = ich werde getötet; mIln-mai-ik-isa 
"du-dich-man tötet" = du wirst getötet (-i Bindevokal für das 
Präsens, -sa dritte Person Singularis des Hilfszeitwortes). Die 
akkusativischen und die nominativischen Personalelemente 
stehen hier nebeneinander, ein Symptom des Kasusüberganges 
der kennzeichnend ist für Zimmers zweite Phase, wie man es 
sich deutlicher gar nicht wünschen kann. 

Wendet man sich nach dies er exotischen Exkursion wieder 
dem Indogermanischen zu, dann kann man nur feststellen, dass 
auch unsere Stammsprache sich vollständig in derselben Rich
tWlg bewegt wie die schon besprochenen Fälle. Der einzige 
nennenswerte Unterschied besteht darin, dass der erstarrte 
Genusindex und die gewöhnlichen Personalzeichen im Jndoger
manischen besonders innig miteinander verschmolzen sind, weil 
sie beide Suffixe sind. In den besprochenen, nicht-indogerma·· 
nischen Sprachen stehen diese Formtypen meistens vor. und 
hinter dem Verbalstamm (42). 

Beweiskräftig flir die Existenz von Zimmers zweit er Phase 
sind vor allem die keltischen und oskischen unpersönlichen 
Konstruktionen mit einem Nominativ (altirisch berir breth foir 
"judgment is passed upon him" Wh 12d. 18). Ein Widerspruch 
zwischen dies en letzten Konstruktionen und den entsprechenden 
Fornien mit einem Akkusativ (y-m gelwir i) besteht nicht, wie 
man wohl angenommen hat. Die beiden Typen ch~rakterisieren 
nur die aufeinanderfolgenden Phasen aus dem Entwicklungs
prozess des Passivs, die Zimmer mit Recht voneinander unter
schieden hat. Man vergleiche die schon angeführten Formen 
aus dem Miskito (43). 

Vendryes (RC 34, 179) und Edith Frances Claflin (Lg 5. 
232) betrachten die Tatsache, dass zwei so archaische Sprachen 
wie das Hittitisch und das Tocharisch keine Spuren dies er so 
schwerwiegenden Uebergangskonstruktion aufweisen, als ein 
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entscheidendes Argument gegen Zimmers These. Die Entwiek
lung des Passivs fällt im Indogermanisehen aber wahrsehein
lieh in eine Zeit na eh der Spaltung in die verschiedenen Toeh
ter-Spraehen~ Warum müsste nun dabei jede dieser Spraehen 
genau denselben Weg eingesehlagen haben? Darüber hinaus 
hat sieh in den beiden Spraehen die Personal-Konjugation des 
Passivs besonders reieh entwiekelt; darum bestand hier also 
aueh umso weniger Bedarf für eine halb ausgebildete Ueber
gangskonstruktion (44). 

Sehliesslieh weist der Verf. noch darauf hin, dass er Zimmer 
nur folgen möehte, soweit es sieh um die Entwieklung des T

Passivs handelt. Was das Deponens betrifft, das dieser Ge
lehrte ebenfalls hat erklären wollen, möehte er sieh der neueren 
Ansicht von Charpentier, Vendryes, Miss Claflin u. a. an
sehliessen, die in ihm niehts anderes erblieken als den Erben 
des alten indogermanisehen Mediums (46). 
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