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IX. ADJEKTlEVEN c.a. 

In de voorafgaande paragrafen was er, juist als in Deel I en 1I van 
dit werk, telkens en telkens sprake van adjektieven als dragers van de 
naamvalsexponenten. In dit hoofdstuk zullen we niet enkel aandacht 
schenken aan het al of niet verbogen zijn op -e van adjektieven, maar nu 
en dan ook aan het al of niet adjektivisch funktioneren van attributen. 
De post-attributen immers staan in dezen niet op één lijn met de 
pre-attributen. Bovendien moet bij wat zich als pre-attribuut aan
dient schijn en werkelijkheid goed onderscheiden worden. In de eerste 
paragraaf krijgt het predikaat c.a. slechts een vluchtige vermelding; en 
anticiperen enkele opmerkingen van anderen al eventjes op wat we 
elders over de sekundaire adjektieven in ruimer verband wilden behan
delen. 

§ 1. Predikatie ven : attributieven. 

183. Adjektieven kunnen zowel attributief als predikatief ge
bruikt worden; al zijn er dan ook die uitsluitend attributief of uitsluitend 
predikatief voorkomen 1). Bij predikatief gebruik blijft het 'adjektief' 
onverbogen: "het kind is braaf"; bij attributief gebruik wordt het voor
afgaand bnw. al naar omstandigheden verbogen of niet verbogen, bijv. 
"het braaf: brave kind, een braaf meisje: een brave jongen". Intussen zijn 
er veel adjektieven die zelden of nooit de exponent -e aannemen. Het is 
een zuiver akademische vraag, of bij predikatief gebruik het adjektief 
bnw. blijft of tot bijwoord wordt. In gevallen als: "de kachel is uit, het 
werk is af, dat is niet netjes", noemt men de gekursiveerde woorden 
gemeenlijk bijwoord (Overdiep 436); vgl. n. 184. Wie bij "hij is oud" van 
adjektief spreekt, en bij "het is af" van bijwoord, zou zich bij: "Jammer, 
dat hij nu oud en af is" (Molzahn 219), wel eens geparenteerd kunnen 
voelen aan de bekende ezel tussen twee hooischelven. Zie vooral Terwey 
T.L. III 93 vvo en Van Wijk aId. XV 446 v.; en vergelijk Kruisinga T. en 
L. V 115. Ik laat die kwestie rusten; en ga hier ook niet uitvoerig in op de 
z.g; bepalingen van gesteldheid. Want ook dat zijn predikatieven, 
onverschillig of die bepalingen bij een onderwerp aansluiten: "moeder 
kwam ziek thuis", of bij een voorwerp: "moeder voelde zich onwel". 

Het predikaatsnomen kan ook een substantief zijn: "zijn vader was 
burgemeester, dit kind is een wees". Dit geldt ook van bepalingen van ge
steldheid, zoals de term nu eenmaal luidt: "hij kwam als kapitein terug, 
hij werd tot kapitein benoemd; ik noem hem mijn vriend, hij erkent hem 

1) Zie voor zelfstandig attributief en predikatief.attributief gebruik Talen-Kalle· 
wijn § 153 v., 165, (183 v.). 
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als zijn heer en meester". Er is nog meer variatie in het predikaat: "hij is 
helemaal in de war, ze waren druk in de weer, wat is er nu weer aan de 
hand; hij stond druk te gestikuleren, het kind lag rustig te slapen. Daar het 
hier dé plaats niet is om zulke predikatieven ex professo te behandelen, 
kan ik het bij deze losse voorbeelden laten - onder verwijzing o.m. naar 
Stoett § 9 vvo en zaakregister; V. Helten, Vond. § 242 vV.; Den Hertog, 
De Nederl. taaP I § 5 V. en 61 vv.; Terwey § 16 en 107 vv.; Overdiep zaak
register. Vergelijk vooral Jespersen, The Philosophy of Grammer 120-
132, 145-156 en Index s.v. attribute en predicat(iv)e. 

184. Toch nemen we nog geen afscheid van de predikatieven. Gelijk 
ik reeds aanstipte, en men in elke grammatika kan nagaan, zijn er een 
aantal bijvoeglijke naamwoorden die uitsluitend predikatief ge
bruikt worden. Zo noemt Talen-Kollewijn § 157 sub 1: anders, beu, beducht, 
behept, benieuwd, bestand, bijster, deelachtig, gedachtig, gewaar, hand
gemeen, hoe, indachtig, jammer, kwijt, meester [N.W. IX 428 vvo tegenover 
"heer en meester zijn" VI 340], schuld 2), stilletjes, tuk, wars, wel, wèl, 
welletjes, zo; eventueel nog braak - als men nl. braak liggen niet voor een 
samenstelling houdt. Zie voor het bnw. braak E.W. 88 en N.W. III 957. 

Ofschoon niet vaststaat dat "braak liggen" rechtstreeks is ontstaan 
uit de substantivische verbinding te braak liggen, aarzelt het N.W. toch 
niet braak liggen te vergelijken met gevallen als: stuk(maken), weg (gaan) , 
zoek(raken) , scheepgf.!-an, schoolgaan, zeilgaan, . schoolliggen, schaakspelen, 
zaklopen, huisbakken, mnl. hUU8sitte "huiszittende arme", nhd. beichte 
sitzen, modell stehn, modell sitzen, kopf stehn, "waarvan enkele uit phone
tische samensmelting van t'-s(z) tot s, maar de meeste uit jongere analogie 
te verklaren zijn". Ik mag en moet voor dit alles wel verwijzen naar Dl. Il 
224 vV., 531, waar "braak liggen" echter niet vermeld werd. 

Andere louter-predikatieven zijn nog: afhandig maken, diets maken, 
gewend zijn, kond doen, kwalijk worden, onpasselijk zijn, overstuur raken, 
het is daar niet pluis, niet prut "in orde", hij werd schaakmat gezet, het 
was sneu voor haar. Zie ook voor ·n. 185 vooral nog Den Hertog, De 
Nederl. taaP I 89 V. 

185. Dan volgen bij Talen-Kollewijn nog sub 2: alleen, bedacht, 
bereid, besloten, gereed, getroost, gewoon, klaar, machtig, moe, waarvan 
het enkel-predikatief gebruik aan een bepaald verband gebonden is, of 
aan een bepaalde betekenis 3). Dat geldt ook van "het is mij leed dit te 
moeten zeggen: iets met lede ogen aanzien". Omgekeerd worden de stof
felijke bnw., adjektieven die een plaats of een tijd aanduiden, en nog 

I) Het N.W. XIV 1194 zwijgt over zinnen als: "Jij bent schuld, dat alles mislukt 
is". Vgl. duits er iet schuld daran. 

3) De hier en in n. 184 gespatieerd~ bnw. hebben een vast voorzetsel: behept met, 
bestand tegen, enz. Zo ook: afkerig van, gekant tegen, paf van, prat op, vatbaar voor, 
",'erzot op. 
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enkele meer, uitsluitend attributief gebezigd. Alleen is ook dit geen wet 
van Meden en Perzen (Overdiep 262; Terwey § 105); n. 208 met [70]. 

In Opm. 3 rekenen Talen -Kollewijn nog een reeks van "b ij wo 0 r d e
I ij ke bij vn w." tot de uitsluitend-predikatieven - wat ook alweer 
cum grano salis te verstaan is: aan, af, achter, binnen, bij, dichtbij, door, 
mee, mis, na, nabij, neer, om, onder, op, open, over, tegen, terug, toe, 
uit, voor, voorbij. Al komt de adjektivering van bijwoorden in dit Deel 
niet meer aan de orde, ik citeer toch hier ter direkt nodige aanvulling uit 
K .E.: dichtbije geluiden 206, een misse boel 624, het nabije Oosten 645, een 
open mond, wagen, haard enz. 710, een toeë deur, auto 1051, het voorbiy"e 
jaar 1153. Trouwens Opm. 4 maakte al met enige reserve melding van: 
De ane en de uite kachel. M'n affe handwerkje. Zo'n afgeleefde oppe man. 
Dit soort van gevallen behoeft niet literair te zijn, zelfs geen navolging 
van literatuur. Of het evenwel allemaal algemeen Nederlands kan genoemd 
worden, is een tweede. 

Het voorafgaande uit Talen-Kollewijn is in ruimer verband te vinden 
in T.L. V 107 vv., 161 vv., en nogmaals VII 341 vvo - Kruisinga 147 vvo 
maakte enige goede opmerkingen over het attributief en predikatief ge
bruik van bnw. en bijwoorden. We zouden te ver van onze opzet afdwalen, 
als we overal op ingingen. Voor parallellen uit het Duits bij dit en het 
voorafgaande nummer verwijs ik naar Van Dam II 265 v. 

186. De postpositieve attributen vertonen niet minder afwisse
ling dan de predikatieven. Attribuut is allerminst identiek met adjektief. 
Dat blijkt al aanstonds overduidelijk uit voorzetsel-bepalingen (T.L. 
IX 313 v.: Overdiep § 253; v. Es 377): "een flater van de bovenste plank, ik 
herinne r het mij als de dag van vandaag, de kamer (voor) aan de stmat, een 
uitbrander van je welste, een man uit één stuk, een agent te paard, een 
verklaring bij gebrek aan beter, een kennismaking van nabij"; "Voorbij de 
hoek gegaan en langs de koperen scheerbekkens van de barbier, die goeie 
sigaren van de acht [voor een dubbeltje] verkocht, liepen ze tussen de 
'paaltjes' door" (v. Looy 233 v.); "Jules wees aan Willem van zijn kleêren 
in het kastje te hangen en zijn ondergoed op het plankje van boven en op 
het plankje van onderen te leggen, iets wat Willem tóch wel begrepen zou 
hebben" (v. Deyssel, Kl. R. 33 v.); "De bewapening bestond uit 6 kanons 
van 12 cm kort achterlaad" (Chambon, Marine 97); "En de zoon van twee 
meter zes nam je koffertje, waar je je dood mee gezwoegd had op alsof het 
een theekopje was en de dochter van één meter vijl-en-tachtig boog zich in 
de gang diep naar je toe ---" (Timmerman 41) [47]. "Japi is een levens
genieter - - - een genieter van het leven opzichzelj" (Scharten, Kroniek 
207); of met streepjes: "een meisje uit-de-duist" (Vermeulen, Pokken 115). 

Gewoner dan de laatste twee voorbeelden, waarin ook het voorzetsel 
grafisch in de 'eenheid' is opgenomen, zijn de streepjes-verbindingen 
nà het voorzetsel: "met een tronie van doe-me-'s-wat, een gezicht van 
wat-zeg-je-me-daar-nou-van, een gezicht van ik-begrijp-er-letterlijk-niks-van, 
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de juffrouw van drie-hoog-achter"; "Je voedt hem zeker op volgens 't 
nieuwe systeem van altijd-de-waarheid-zeggen" (Anna de Savornin Lohman, 
Mara-liefde3 54) ; "zijn mooie, droomerige oogen van man-van-de-wereld, 
maakten haar zoo welsprekend het hof" (Emmi LewaId, Sylvia 233); 
,,'n bedwongen glimlach van wat-ben-je-toch-ondeugend om de saamge
knepen lippen" (de Sinclair, Krach 152); "De makelaar in tabak - - - luid
ruchtigde boos, met een air van as-je-naar-mij-niet-luistert-zal-ik-wel
maken-dat-er-ook-naar-jou-niet-geluisterd-wordt, met zijn mes over zijn 
bord" (v. Eckeren, Stem 62); "Met 'n armzwaai van hou-je-maar-gedekt en 
een jongensachtig spotlachje ging Levi Mok voort" (Robbers, Roman 112 
309); "De ouwe meid bleef 'r geslagen van, zóó paf en verschrikt, dat ze 'r 
gemeenzaam-brutalen toon van meid-die-onmisbaar is, die 'n stuk-van-de
-familie geworden, als 'n glibber-paling door 'r vingers liet glijden " 
(Falkland, Gevleugelde daden2 3). 

187. Zulke voorbeelden zijn meer dan eens literair-geforceerd. In alle 
geval doen ze vaak vreemder aan dan uitheemse verbindingen van 
het volgende type : "Hij [de leeuw] kan zijn schatting in natura nemen, 
zoo ver de woestijn zich uitstrekt" (Jones Lie, Ten Oosten v. de zon 140); 
,,(hij) werd binnen vijf jaar een man in bonis" (Dahl, Cargadoor Sahl 83); 
"Een vlug, zaakkundig onderzoek in loco. ging dan ook zijn bevelen vooraf" 
(Joan Nieuw. 138); "De kennismaking was een voorstelling in optima 
forma" (Feith, Verhaal 3); "Mevrouw, kwijnend, in haar kapsel à la Cléo 
de Mérode, was óok aan tafel verschenen" (v. Eckeren, Stem 171); het 
volgende voorb. is misschien predikatief: ,,'n Nieuwe reform-creatie van 
'n Haagsche firma - - - het blonde haar à la Cléo" (de Sinclair, Kral?h 78); 
"De verdediger - - - had zes getuigen à décharge uit Den Haag laten komen" 
(Vk. 27 XII '50); "Dit betekent, dat ook de planters gelden a pari kunnen 
overmaken naar Nederland" (10 VIII '50); "diner à la carte; aankoop 
à contant van bibliotheken en partijen boeken". 

De gestreepte voorbeelden in n. 186 deden de 'eenheid' in het oog 
springen; st ree p jes kunnen ons ook voor een vraag stellen. Bij "een 
man in bonis" is het gekursiveerde zeker attributief. Is dat ook precies 
zo in "den man-in-bonis" (Dörfler 59), dat een eenheid voorstelt. Tegen
over bijv. "Zo'n Commissie in spé ---" (RK. M.U.L.O.-Blad XXVI 58), 
vraag ik dat ook bij: "de zuster van den echtgenoot-in-spe" (de Sav. Loh
man, Mara-liefde3 87); "En juist op het bovenportaal botste zij op tegen 
den soldaat-in-spé" (de Joss. de J., Appel 299); "Meneer Baljon, een 
misselijke kwast-journalist, neo-episch-romanschrijver-in-spé - - -" (Querido 
II 210). - "Schiermonnikoog is een eiland met vele rustige boomen, 
waartusschen kapiteins-in-ruste wonen" (Buning, Ik zie 132; 140); dit 
stel ik nog tegenover: "Kapitein à la suite", en "De luitenant op non
-actief knikte" (Stratz, Zijn Engelsche vrouw 387). Toch bestaat er m.i. 
geen taalverschil tussen "feesten-op-grote-schaal" en "feesten op-grote
-schaar' of "feesten op grote schaal". Toon en betekenis zijn telkens het-
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zelfde. Zo is ook "brood-met-melk-en-suiker" eender als "brood met-melk
-en-suiker" of "brood met melk en suiker". Er is streepjes-spel in soorten 
met eventuele dwaasheden van dien [48]. 

188. Eén type van voorzetsel-attributen verdient niet alleen een 
afzonderlijke vermelding, maar ook wat uitvoeriger bespreking: een schat 
van een jongen. De streepjesverbinding van dit type komt maar weinig 
voor, zonder trouwens ooit iets nieuws op te leveren: een schat-van-een
-jongen. ,,'As je de boer heb en 't nel en 'n 1Jracht-van-'n-bij-kaart', over
stemt de kroeghouder, 'dan speel ik --- honderd veertig uit 't vuissie'" 
(Hulleman 132); "waarom de sul-van-'n-jongen - -- niks van de kedoos 
had motten hebben" (Heyermans, Vuurvlindertje4 188); "de schoonheid 
der wereld, welke haar schat-van-een-vader haar bood" (Haluschka, Mar
kiezin 12); "en iedereen vindt Jaapje een even grooten engel-van-een
-jongen als Machje toen ze hem naar zich toehaalde en zoende" (Scharten, 
Kroniek 152), e.a. 

Stoett § 127 Opm. IV gaf reeds met het M.W. VIII 1232 enige mnl. 
voorbeelden van het type "een bengel van een jongen" : "Een leeuwe van 
enen man, wat leelijcken druut van een manne" (M.W. II 447) "wat een 
afzichtelijke kwant = wat een monster van een man"; "Die mort van 
Vredegonde, die niemene gegronden mochten ---" (IV 1959) "die schoelje 
van een V." (vgl. een schandaal van een vent); "Hi sal hebben ripe guede 
mannen van clercken ende van moniken bi hem". Stoett vergelijkt dan 
verder hd. ein Teulel von einem Weibe; fr. c'est un diable d'homme; eng. 
a devil ol a lellow. - Ik verwijs nog naar T.L. XII 506, waar naast engelse 
voorbeelden ook een italiaans vermeld wordt. Bij Nicolas (Heer 139) 
stiet ik op: "en die zei ook: die d'Ouailles, c' est un dróle de type, zei hij". 
Het N.W. VIII 1232 vergeleek o.m. nog: hd. meine Runde von Reitern 
(Goethe); eine Pracht von einem Becher; eng. a love ol a oot; fr. un grand 
coquin de coureur "een schurk van een straatslijper"; un chien de temps 
"hondenweer" (temps de chien), un chien de garçon "een beest van een 
jongen". 

En zeker mogen we hier het Latijn niet vergeten. Ik neem de voor
beelden uit Stolz-Schmalz, Lateinische Grammatik (blz. 391), waarvan de 
5de druk uit 1928 geheel was omgewerkt door M. Leumann en J. H. 
Hofmann: scelus viri, OOllex viri, flagitium hominis, monstrum mulieris, 
deliciae pueri, Irustum pueri, en het mv. pestes hominum. Volgens Meillet
Vendryès, Traité de grammaire comparée des langues classiques (1924), 
blz. 511, is deze opvallende konstruktie "également répandu en celtique". 
Maar deze linguisten waagden zich blijkbaar niet aan een verklaring: de 
genitief maakt trouwens nog meer rare sprongen (ook in het Grieks). In 
zijn Lateinische Umgangssprache2 (1936) signaleerde J. B. Hofmann 
blz. 88 Irustum pueri "Knirps von einem Jungèn"; en OOllex viri, dat ik 
zou willen weergeven met "een stuk vreten van een vent", daar OOllex 
hier een soort pekelsaus, pittige vissaus moet zijn. K. E. Georges immers 
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. verklaarde lang geleden (h )allex in deze verbinding met pollex pedis 
"grote teen" (Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch6 I 
250); en hij vertaalde bijgevolg allex viri met Däumling, Fingerling, 
Duodezmännchen; op z'n Limburgs gezegd: eine kroekesjtop van e kélke 
"een kruikestop (iemand die klein van stuk is, N.W. VIII 404) van een 
kereltje". Ernout vertaalt in de verbeterde uitgave van zijn Morphologie 
historique du latin (Paris 1945), blz. 64, hallex evenwel door saumure 
(pekel, gezouten vis); en stelt dit naast het vrouwelijk doublet hiervan in 
hallex viri. Hofmann (88) liet de vertaling van hallex viri achterwege; 
wel kwam hij blz. 160 terug op het type met filum mulieris "een beeld van 
een vrouw". In Ernout-Meillet (Dict. étym. de la langue latine2 360) 
wordt satis scitum filum mulieris met "un beau brin de femme" weer
gegeven; en hallec, hallex (443) met "sorte de sauce analogue au garum, 
faite avec des intestins de poisson séchés ou fermentés". Blijkens Meyer
Lübke, Romanisches Etym. Wtb.2 n. 4001 leeft halex "Fischsauce" nog 
voort in het italiaans alice "Sardelle", en het spaans alece "Fischleberra
gout". 

189. Pa uI 618 laat de duitse wendingen, al zijn ze "in ihrem Ur
sprunge noch nicht ganz klar", direkt aansluiten bij "eine Art von Höflich
keit, eine gute Art von Menschen". Ik ben niet overtuigd [49]. Ferd. 
Sommer, die erover sprak in -zijn Vergleichende Syntax der Schul
sprachen3 (1931), blz. 19, liet "Fällen wie pestes hominum (damné d'héré-

_ tique) u. dgl." "an den 'partitivus' angrenzen" - wat een nog raadsel
achtiger uitleg is, die niets aan overtuiging wint, door er ein Scheusal von 
einem Menschen als "eine analoge Auffassung an diè Seite" te plaatsen. 

Stolz-Schmalz (n. 188) laat "der Typus der affektivischen Um
schreibung scelus viri statt des Adj. scelestus" (vgl. n. 191) aansluiten 
bij de "Gen. part. von Personen nach quid" : nescio quid viri sis, quid 
mulieris uxorem habet e.a. - wat althans aanlokkelijker klinkt. Daar
entegen meent Behaghel II 62 v., dat er in het type ein Esel von einem 
M enschen met varianten "kein Ersatz des Genitivs" schuilt; maar hij 
geeft al evenmin een oplossing van dit 'merkwaardig' soort van ver
bindingen, zoals het gemeenlijk niets-zeggend heet. Omdat "genau Ent
sprechendes" niet voorkomt in het Mhd., denkt Wilmanns III 610 aan 
navolging van het kOlTesponderende type-elders. 

Op zijn beurt houdt De Vooys (Nederl. Spr. 291) onafhankelijk 
ontstaan van de nederlandse wending niet voor uitgesloten. Theoretisch 
gezien is dat zeker niet onmogelijk, maar het is m.i. toch minder waar
schijnlijk. Terecht drukt het N.W. XVIII 410 zich in dezen zeer positief 
uit ten gunste van afhankelijk ontstaan: "Deze constr. heeft zich in het 
ndl., evenals in het eng. en hd., blijkbaar ontwikkeld in aansluiting bij 
het romaansche type, fr. un of ce fripon de valet, dat een voortzetting is 
van het lat. type monstrum mulieris". In alle geval is het mnI. "een leeuwe 
van enen man" [1470] uit Froissart vertaald. 
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Ik behoef er intussen niet op te wijzen, dat in het Frans het lidwoord 
voor het tweede znw. ontbreekt: cet ani mal de garçon, cette coquine de 
phrase, enz. Deze voorbeelden zijn uit La pensée et la langue2 (675) van 
Brunot, die echter niet rept over de herkomst van deze nominale voor
zetselkonstruktie. Dat doen wel, ieder op een eigen manier, Dauzat 
(Hist. de la langue française, 1930, blz. 413) b~j un diable d'engin; en Frei 
(La grammaire des fautes, 1929) blz. 92 v. bij un bijou d'enlant, blz. 256 
bij une beauté de spectacle e.a., en vooral blz. 274 v. bij un Iripon d'enlant, 
mon bourreau de maître. Nyrop geeft in zijn Gramm. hist. de la langue 
française VI 102 enige literaire voorbeelden uit La Fontaine: son hypo
condre de mari, un saint homme de chat, un avorton de mouche; hij verwijst 
dan naar V 49, waar gevallen als une diable de lemme, une dróle de petite 
lemme en soortgelijken proleptische genusaanpassing vertonen van het 
mann. un diable, un dróle bij het vr. une lemme. - Misschien mag ik hier
mee wel enige ndl. gevallen vergelijken uit [50] I a een braven en werkzamen 
mier van een koopman ; II a dat aap van 'n meisje; den leelijksten pop van 
een jongen; dien pracht van een treuresche. 

Jespersen rekent ol van that scoundrel ol a servant tot "the category 
of empty or colourless ('paie') words or auxilial'ies" (The philos. of gram
mar, 1924, blz. 33). Kruisinga spreekt daar uitvoeriger over in zijn 
Handbookó II 2 n. 1461 vvo Ik ga op dat alles-van-elders niet in; wij 
hebben het over het Nederlands. 

190. Het N.W. XVIII 411 vvo geeft wisselende voorbeelden van het 
gewone type, maar het wijst ook op daarvan afwijkende gevallen. Het 
gewone type bestaat in het enkel voud uit "onbep. lidw. met znw. 
+ van + onbep. lidw. met znw.": een slons van een vrouw, een tod van een 
halsdoek; in het meervoud uit "znw. + van + znw.": snaken van jongens, 
snoesjes van kleertjes. Wordt het eerste znw. - variërend! - voorafge
gaan door een bepalend lidw. of een vnw., dan blijven die in het mv.: 
die lomperd van een schipper; die waaghalzen van jongens, die todden van 
dekens. 

Het eerste znw. heeft herhaaldelijk een bnw. vóór zich; het tweede 
ook wel- zelfs veelmeer dan het N.W. XVIII 412 suggereert: een akelig 
portret van een wijl, een oud krot van een huis; uw ondeugend vel van 
een wijl, die malle t1'ekpot van 'n Dien. "Maar 't is Kitsch, dit boek: een 
kanjer van een valse steen" (N.E. 10 IX '49), "en Julia Cuypers als een 
snoes van een oude negerin" (N.E. 31 V '47). Bij de aanspreking ver
dwijnt natuurlijk het eerste "een" van het normale type: Ghy monster 
van een mensch (Bredero). In [50] geef ik sub III 1-4 nog meer afwisse
ling; zie ook [51]. 

Stolz-Schmalz besloot t.a.p. (n. 188) zijn latijnse voorbeelden met de 
opmerking: "Wie die Beispiele zeigen, überwiegen die Abstrakta durchaus; 
sie stehen jedoch mit volkstümlicher Hypostasierung statt der Konkreta ; 
beachte den Artikel in Fällen wie nhd. der verdammte Sau1n8aal von 
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einem Buchbinder (Lessing)". Bij mijn nederlandse voorbeelden gaan 
nochtans abstrakt en konkreet minstens gelijk op. Wel hield ik er geen 
'volkstelling' van. 

Evenals de uitheemse verbindingen behoren ook de nederlandse over 
het algemeen tot de gemeenzame taal. Ze liggen, zij het dan met grote 
graduele verschillen, bij voorkeur in de affektieve sfeer, zowel in 
ma.lam als in bonam partem - gelijk [50] en [51] in grote verscheidenheid 
laten zien. Grammatisch bekeken, is het tweede lid van "een schat 11 van 
een jongen", "een kreng 11 van een wijf", zonder enige twijfel onderge
schikt aan het eerste en voornaamste lid met z'n affektieve ontlading. 
Dat het eerste znw. "de plaats inneemt van een bnw., t.W. een qualita
tieve bijstelling, of van een relatieve zin" (N.W. XVIII 410), is een 
bewering van enkel schijn, en geenszins een bevredigende oplossing (vgl. 
ook T.L. IX 313; Den Hertog, De Nederl. taal 13 40). Ook De Groot keert 
zich in zijn Structurele syntaxis 90 v. (276) terecht tegen deze traditionele 
manier van er zich uit willen praten. Toch kan zijn enkel 'konstateren', 
dat de biezondere betekenisstruktuur niet overeenstemt "met de syn
tactische structuur", al evenmin als een afdoende verklaring aanvaard 
worden. Letterlijk zegt De Groot: "Dit type van groep heeft echter een 
eigen betekenis met een eigen betekenisstructuur, die - in bepaalde zin -
niet correspondeert met de syntactische structuur". 

191. Een ding is althans duidelijk; bij een ploert van een vent, een 
schat van een kind gaat het eerst en vooral om een ploert, een schat, en pas 
op de tweede plaats om een vent, een kind 4). Overdiep 411 vergelijkt ons 
type met gevallen van p I ast i s c h e beeldspraak, waarin ook wel "in het 
vooropstaande subst. --- een typeerend kenmerk genoemd" wordt: "Toen 
verrezen in de verte De bleeke kegels van de tenten" (v. Looy), "Ik 
dank U, omdat gij, met 's levens lust en lijden De steenrots van mijn hart 
ten akker woudt bereiden" (G. Gossaert) (zie N.W. XVIII 413). "Hij 
zwoegde er tegen in, de donkere bonk van het fort . langs" (den Doolaard 
512) 5); "Onderwijl overweegt hij (bij) zichzelf de middelen om - -- met het 
potstuk van zijn koster, die meer verstand van korven vlechten dan van 
kosteren heeft, tot een meer christelijke verstandhouding te komen" 
(Schreurs III 235); "Zing jij maar liever een toontje lager, uitvaagsel van 
het geboefte, zei de commissaris" (de Cervantes I 312); "om te genieten van 
het wonder van het diertje zelf" (Rawlings 181). Zie nog in [50] III 4. -
Ik zou nog willen wijzen op de genitief-wending "in impressionistisch 
proza, waar het visueele beeld [ook] primair is": "Van uit het purperen 
kokertje der poort zag hij een wit paard naderen (v. Looy)" (Overdiep 
258). Ook hier gaat in de zinsbouw het plastische voorop, juist zoals 

') Vgl. bijv. "den barbaar van een baars - want een barbaar dat was hij" in 
[50] sub 11 a, en passim andere gesignaleerde voorbb. 

5) Dit type met "van het" is anders dan dat met "van een", zoals in [50] I a: 
"een bonk van een kindermeid", en andere voorb. in [52]. 
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zich in ons type het affektieve van de eerste plaats meester maakte. 
Bekend is het alleraanschouwelijkste voorbeeld uit Van Deyssel (lIl 

208): "In zijn weten van door den ander gemerkt te worden vermorzelde 
de boer tusschen zijn rauwe kalfsbiefstukken van harulen, die over zijn 
vleeschbalen van beenen steunden, een in een romp-daling en -rijzing van 
de vloer geraapt strootje". Bij zo'n produktief nominaal type behoeven 
intussen niet alle gevallen even plastisch en emotioneel te zijn: "met een 
pmcht van een boomgaard" (Vk. 13 V '49). Vaak wordt zo'n procedee 
klichee, een mode-artikel met vervagende of vervaagde stilistische waarde 
[52]. Verdubbeling is een zeldzaamheid: "Wat een engel van een dot van 
een hospita" (V.V. 29 III '46). Hier zit opzet achter! Het moest er dik 
opliggen. 

Ik wil besluiten met de visie die Kruisinga (11 0 v.) op het geval had. 
Hij liet het aansluiten bij tegenstellingen als "het ambt van een burge
meester : het burgemeestersambt, de raad van de stad : de stedelijke 
raad", enz. (108 vv.). "Een andere groep die oppervlakkig gezien gelijk 
staat met de verbinding van 'n zelfstandig naamwoord en 'n bijv. nmw is: 
die schurk van 'n vent naast die schurkachtige vent, 'n schat van een jU1·k 
naast 'n schattige jurk. Maar ieder lezer zal toegeven dat de eerste groep 
(met van) 'n sterker gevoel uitdrukt, al merkt de lezer misschien niet 
dadelijk dat het daaraan ligt, dat in de groep met van ('n schat van 'n 
kind) het kind meer individueel gedacht wordt dan in de groep: 'n 
schattig kind, waar het kind als het ware in 'n klasse wordt ingedeeld, 
nl. die van schattige kinderen. Wij begrijpen nu ook waarom de groep 
schat van 'n kind in hoofdzaak in het enkel voud gebruikt wordt, terwijl 
schattige kinderen even veel voorkomt als 'n schattig kirul. Maar het aan
gegeven verschil tussen de twee groepen blijft ook in het meervoud 
bestaan: schatten van kinderen is meer individueel gedacht, zodat we 
eerder denken aan de kinderen elk apart, terwijl daar in schattige kinderen 
natuurlijk geen sprake van is". Dit alles komt niet in tegenspraak met het 
uiteengezette in n. 190 v. Basta. 

192. We maken nu een sprong naar de postpositieve adjektieven 
- als die er tenminste zijn in het levende Nederlands. J. G. Talen ontkende 
het bestaan ervan absoluut, behoudens "in kunsttaal (bij dichters en in 
de eedsformule)": God almachtig (T.L. V 164 Opm. 2 enz.; vgl. Taien-Kol
lewijn 67; v. Dam II 264 v.). Hij had zich voor zijn afwijzende opvatting 
zelfs kunnen beroepen op A. de Hubert (1624), die zich krachtig tegen 
deze 'franse' manier van doen had gekant : "VVant onder deckzei van 
rijmen, den VVaal te spelen, is ganz ongerijmd". Na dan naast andere 
'waalsheden' ook de gunste goed Lp.v. "de goede gunst" verworpen te 
hebben, amplificeerde hij: "is het Nederduijtz VValzelick, ende valzelick 
verdraijd, ende onder decksel van rijm niet te lijden: Het en kan ook 
geen goed Nederduijts rijm sijn, dat selfs geen goed Nederduijtz en is" 
(Zwaan 123 en 20). Wij komen er in n. 194 bij S. Ampzing op terug. 
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De Vooys (Ned. Spr. 293) stelde naast 1,God almachtig" nog "als ver
taling uit het Frans: Staten Generaal, Gouverneur generaal", die hij -
zonder er iets anders mee te bedoelen - op blz. 168 met een verbinding
streepje had geschreven: Staten-Generaal, Gouverneur-generaal. Ook dit 
soort verbindingen hield Talen (T.L. V 163), maar geheel ten onrechte, 
voor "zuivere samenstellingen", juist als de koppelingen van het type 
vaderlief, moederlief - een type dat nog steeds analogisch wordt uitgebreid 
(vgl. N.W. VIII 2055) [53] . Verbindingen met "generaal" (met of zonder 
streepje!) zijn evenwel allerminst samenstellingen. Dit blijkt overtuigend 
uit het dubbele volle woordaksent, waarbij de toon van het adjektief 
hoger stijgt dan die van het voorafgaand substantief. Daarentegen hebben 
woordeenheden als "vaderlief, vadertjelief" slechts één hoofdaksent met 
daling van de toon bij de tweede komponent. 

Van gans andere oorsprong en aard is het produktief type van sub
stantieven als een handvol, mondjevol, mandvol, mudvol enz. (vgl. Ong. 
Ned. 32, 3de druk 27 v.; T.L. V 164). Van het eerste voorb. komt reeds 
in het Mnl. het mv. handvollen voor (M.W. III 139 v. ; N.W. V 2023). Bij 
het al mnl. montvol wijs ik op het oude diminutief Kil. mondvolleken 
(M.W. IV 1919), en het zuidned. mv. mondsvollen (N.W. IX 1074). Heden
daagse varianten als handenvol (N.W. V 1752) naast een handjevol zijn daar 
niet mee in tegenspraak, daar ook koppelingen van vol met voorafgaande 
meervouden en verkleinvormen produktief blijven. 

Nog weer anders is een tijdlang (N.W. XVIII 53), dat ik zou willen 
vergelijken met een haarbreed (V 1430), en de al mnl. neutra handbreed 
(M.W. III 112 v. ; N.W. V 1869 v.), duimbreed (M.W. Ir 478; N.W. III 
3582). Zoals men weet, zijn deze laatste koppelingen geïsoleerd uit ver
bindingen als geen haar breed (KW. 223), (niet) een duim breed (N.W. III 
1171, 1190). Vergelijk nog hemel(s)breed (VI 561), stroobreed (XVI 130), 
vingerbreed, voetbreed (T.L. V 164 v.). Voor iedere duimbreeds c.a. zie men 
Dl. II 20, 506. 

193. Evenals het type vaderlief produktief blijft als samenkoppeling, 
kunnen ook de pseudo-koppelingen met het onverbogen blijvend generaal 
analogisch worden uitgebreid; m.a.w. al is het type advokaat-generaal 
zonder enige twijfel van franse herkomst (avocat général) , daaruit volgt 
allerminst dat alle nederl. verbindingen van dit soort een frans origineel 
hebben gehad. Wij behoeven dat hier niet woord voor woord na te gaan. 
Overigens verschillen verbindingen als admiraal-generaal, kapitein-generaal, 
meester-generaal, secretaris-generaal enz. (N.W. IV 1517), door hun twee 
nederlandse of vernederlandste elementen van de frans-gebleven ver
bindingen als bal champêtre, bal-masqué, carte blanche, cause(s) célèbre(s), 
chaise(s)-longue(s), chapelle(s) ardente(s) , concours-hippique, corps diplo
matique, crême fouettée, cuivre poli, enfant cheri(e), enlant(s) terrible(s), 
entente cordiale, fait accompli, garde-champêtre, idée(s)-fixe(s), jeunesse 
dorée, (jeux floraux) , point-lacé, porte (s)-brisée(s) , prix fixe, tapis-rou-



BUIGINGSVERSCHIJXSELEN IN HET NEDERLANDS 13 

lant(s), thé dansant, souper dansant (Dl. I 28 v.). "Oudejaarsavond tot 
5 uur 's nachts souper dansant" (Vk. 16 XII '50). Vergelijk nog: "Het 
was een treffend 'appèl nominaal'" (19 X '49), met lichte vernederlandsing 
van het bnw. 

Zulke 'ontleningen' evenwel doen hier niet ter zake, evenmin als latijnse 
verbindingen met een postpositief adj.: Camera Obscura, cholera nostras, 
circulus vitiosus, codex argenteus, delirium tremens, homo alalus, homo novus, 
homo sapiens, hortus botanicus, mater dolorosa, persona (in)grata, rector 
magnificus, sensus catholicus, tabula rasa, terra incognita - om me tot 
enkele bekenden te beperken. Daarentegen zet Oharlemagne een reeds 
franse eenheid voort. Ook in de engelse ontleningen Lord-mayor(s), lord
-luitenant ( s) hebben wij - blijkens de nederlandse pluralizering - neder
landse eenheden te zien. Dit geldt ook van de of het paternoster (uit het 
Latijn), met het mv. in het bargoense iem. de paternosters aandoen "de 
handboeien"; vergelijk ook het vaderons: mv. vaderonzen (N.W. XVIII 
193 v.). Prijscourant (uit fr. prix courant): mv. p1'ijscouranten is in het 
tegenwoordige taalgevoel een affe samenstelling (N.W. XII 4155) - wat 
men, afgaande op het mv. rekeningen-courant, niet zo maar kan zeggen 
van rekening-courant, dat een semi-vertaling is van fr. compte courant. Met 
dat al heet "rekeningcourant" in het N.W. III 2156 zonder meer een 
samenstelling - waarvoor men zich op de eenheid van toon kan beroepen. 
Over een soortgelijke dubbelheid proces-verbalen tegenover het ambtelijke 
processen-verbaal (fr. procès-verbal) zie Dl. I 29, 304. Gomelastiek (mv. -en), 
wederom een volkswoord, is een samenstelling van je welste. Waarom het 
E.W. 207 dit echter met het N.W. V 396 tot koppeling verklaart "uit 
gom + bnw. elastiek", en het fr. gomme élastique daarbij alleen 
maar vergelijkt, is me niet duidelijk. Ik houd het met Salverda de Grave 
(De franse woorden in het Ned. 76, 231, 323, 325) voor een rechtstreekse 
ontlening uit het Frans, die bij ons tot eenheid werd. Het historische 
tafelronde, uit fr. table ronde, was al in het Mnl. een eenheid (mv. -en) 
(M.W. VIII 31 vV.; N.W. XVI 774 v.): "Gij hoort het: een geduchte 
ridder wordt hij hier genoemd, de beste van allen aan de Tafelronde" 
(v. Schendel, Wedergeb. 127). Spiegel Historiael is ook een historisch 
geval. - De lat. ablatieven folio recto, folio verso fungeren bij voorkeur 
adverbiaal, juist als lineä rectä. - Daar piano-forte ( s) een voortzetting is 
van het ital. pianoforte, uit ouder piano e forte "zacht en hard", is hier 
zelfs geen schijn van een postpositief adj. (N.W. XII 1509, en 1505 vvo 
voor "piano"). Schrap het dus. 

194. Het ontleende type advokaat-generaal deed ons in een zeer bonte 
kermis van uitheemsigheden verzeild raken. Ik begin dus opnieuw. Naast 
de vele verbindingen met "generaal" zijn er ook met fiscaal, uit lat. 
fiscalis (N.W. III 4496): advokaat-fiskaal, procureur-fiskaal; met majoor 
(IX 105 v.; E.W. 409): brigadier-majoor, sergeant-majoor, tamboer-majoor; 
met titulair e.a. [54]. Het N.W. XVII 239 v. spreekt bij fourier-, kapi-
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tein-, kolonel-titulair en zo meer van "koppeling". Ik kan het niet aan
bevelen. Want al zijn zulke verbindingen, juist als die met "generaa.}" 
enz., bij voorkeur titels van personen - wat de voorliefde voor het ver
bindend streepje kan verklaren - dat maakt ze per se nog niet tot samen
koppelingen of woordeenheden. 

Er is echter nog iets met het type gouverneur(-Jgeneraal, iets van meer 
belang. Men kan dit soort gallicismen zo maar niet vernederlandsen 
door er "generale gouverneur" van te maken: van officiële namen en titels 
blijf je af 6). Daarentegen kunnen we wel zelfs God alrruJ,chtig (N.W. IJ 217; 
V 221 en 228) 'modernizeren' door de archaïsche woordorde om te keren: 
"almachtige God" (IJ 217). Vergelijk trouwens al mnI. AlrruJ,chtig God 
(M.W. IJ 2005) met "Cristus, die God almachte" (I 355). In de eedsformule 
en als 'tussenwerpsel' staat de oude woordorde echter pa.}: daarin is het nu 
eenmaa.} een versteende zegswijze geworden. Ons interesseren echter meer 
de niet-versteende gevaUen, waar De Hubert zichJl,} in 1624 tegen verzette. 

Met zijn "den Waa.} te spelen" - zoals hij het in "Noodige waar
schouwinge aan alle liefhebbers der Nederduijtze tale" formuleerde -
was het postpositieve adjektief evenwel allerminst afdoende verklaard. 
S. Ampzing (1628) had er een ruimere kijk op dan zijn voorganger. In 
"Nederlandsch Tael-bericht" gaf deze bij de "Plaetze der By-worpige 
Woorden in den Rijm" de volgende uiteenzettingen, zonder nochtans 
daarbij het "Wa.}sch" = frans (M.W. IX 1636) met name te noemen: 
"Geen weyniger misslag word-er in het stellen der by-worpige woorden 
begaen, als de selve niet voor, maer achter hunne selfstandige woorden 
geplaetst worden: als een rruJ,n groot, een kind kleyn, een paerd sterk, voor 
een groot man, een kleyn kind, een sterk paerd, het welk te gansch onge
rijmd is, ende onder deckzeI van rijm-verlof geenszins te lijden: want men 
en mag sa niet rijmen datmen de tale geweld doet: ende dat · geen goed 
Duytsch en is, kan dat wel goed rijm wesen? [De Hubert n. 192 had 
emotioneler gesproken]. Wyen mogen ons hier niet behelpen met andere 
spraken. Ygelijke ta.}e heeft haere eygenschap: maer de onse en kan dit 
niet lijden. Alleen seggen wy God AlrruJ,gtig, ende ik en weet niet dat wy 
diergelijke exempelen meer hebben. Maer wanneer wy meer byworpige 
woorden by een selfstandig gebruyken, dan konnen de by"rorpige ook wel 
achter aen gesteld worden: als un ruyter sterk, en koen; een jonge kleyn, 
en teer. Waer by te merken staet, dat de byworpige woorden van 't vrouwe
lijke geslachte in sulken geval ook mannelijk worden uyt-gesproken 
[d.w.z. onverbogen blijyen]: als, een vrouwe, schoon, en vroom; een sode, 
versch, en goed. Dit kan ook wesen, wanneer de by-worpige woorden ver
grotens, ende na-druckens gewijse worden vOGrges~eld : als, een held secr 
onvertsaegd; een heer geweldig rijk" (Zwaan 185 v. en 38). 

Van dit laatste vinden wij iets terug bij Hoofb, die er in zijn Waer
nemingen over schreef. Zo luidt \Vaern. 8: "Een raezend mensch /:eidtmen, 

e) Vergelijk echter n . 218 voor het type "de algemeen assistent" c.a. 
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ende een mensch raezende van ongeduldt,. ten tegendeele, het snelle paerdt, 
en het paerdt, snel in 't loopen". Zo ook nog in Waern. 10, 14 en 16 (Zwaan 
237 V., 107, 361). Ofschoon Hooft het niet met even zoveel woorden zegt, 
het is duidelijk dat volgens hem deze postpositie ven geen poëtisch 
archaïzeren zijn, of iets uit "andere spraken". Het is ongeforceerd proza 
[55]. 

195. Ampzing deed twee waarnemingen meer dan De Hubert, waar
nemingen die ook nu nog zin hebben. Want een "groep van twee adjek
tieven, door een voegwoord verbonden" kan inderdaad achter het 
substantief komen - ook er voor! (De Vooys, Ned. Spr. 294). De laatste 
opmerking van Ampzing, en die van Hooft, vinden wij bij Overdiep 263 
als volgt terug: "Zoodra het adj. nader bepaald wordt door andere 
woorden, kan het inderdaad, als afgescheiden zin [§ 336], achter het 
substantief staan" - al moet men dat "afgescheiden zin" met een korreltje 
zout verstaan: "En met uw oogen, blauw gelijk de wanden ---" (Perk), 
,,0 zomer, met uw lokken, glanzend gouden" (dez.). "Vrouw Kobbe --
een bolleken, geen' errewete groot" (G.G. I 647). 

Maar ook in simpeler gevallen van postpositie, moeten we een bnw. dat 
zonder pauze bij het voorafgaande znw. aansluit: kindeke zoet, struktureel 
anders beoordelen dan postpositieven, die na een duidelijke pauze volgen: 
"het was een man, eerlijk en goed". Overigens zijn er ook lichtere pauzen 
mogelijk, die nauw met iemands stemming of taalgevoeligheid kunnen 
samenhangen. De grammatikus moet die wisselende mogelijkheden wel 
aanvaarden: nuances bij het realizeren van taal verliezen allerminst hun 
waarde, als er bij het signaleren ervan niet onmiddellijk een sorteerhokje 
in de spraakkunst openspringt. 

Gelijk men kan nagaan bij De Vooys (Ned. Spr. 294), Stoett § 135 vv., 
en ruimer bij Van Es 405 vv., 410, waren er in het Mnl. verschillende 
konstrukties mogelijk, wanneer het substantief begeleid werd door twee 
adjektieven. Die afwisseling bleef ook later nog in trek, niet enkel in de 
rederijkerspoëzie, maar ook in de zeventiende eeuw - waarvoor ik kan 
verwijzen naar De Vooys t.a.p., en v. Helt en, Vond. § 102. 

Wat kort.er bij huis is Guido GezelIe, die ook in dezen zijn grammatische 
lier in afwisseling wist te hanteren. Ik begin met het nageplaatste mijn, 
dat ook bij andere:1 een gewilde 'dichterlijke' wending is gebleven (De 
Vooys § 149; Stoett § 81; N .W. IX 714): ,,0 Dichten - - - gevoesterd aan 
dit arem herte mijn" (1483), "waarheen zijt gij met 't herte mijn gevaren 1" 
(II 270), "Eilaas, de nacht en 't donker zijn bezitten nu den zanger mijn" 
(II 152); bij aanspra,ak zonder lidw.: "Och mochte ik, Moeder mijn, u nog 
bejegene:1, een enk'len keer nog, en toen sterven gaan" (I 205), "wit als 
snee' zoo, Moedet· mijn, laat mij, laat mijn handwerk zijn" (II 261), "zijn 
de stonden al verdwenen, dat gij, li eve zuster mijn, Jesus mocht ont
halend zijn 1" (II 106). Ik laat een geval met een postpositief telwoord 
(n. 198) hierbij aansluiten ; ,,0 Ouderenpaar, van God gezegend hoe blijdt 
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het uwe kinderen zes -- - ook onzen wensch daa.rbij te voegen" (Ir 199). -
"Ach, Vader mijn, ach Vader mijn, moet Ik die beker drinken" (Vk. 6 IV 
'50; plus "Maria, Moeder pure"); "Kom hier, kom hier, liel bruidgeschenk 
mijn" (Noorderlicht 48); "Busam buus en busam kindje mijn!" (55 bis). -
Vergelijk nog het alledaagse mijnheer die en die met demonstratief, en met 
een bijwoord: "Ik werd voorgesteld aan Minister zus en Prolessor zo, en 
aan een Monseigneur wee tik het". We ra,ken op zijpaden. 

196. Het woord is weer aan GezelIe voor andere postpositieven 7): 
"of eenigszins te meten wanen de schaduw van uw' grootheid al" (Ir 314); 
"De Davidsstam zal dragen eene edele blomme lijn" (Ir 273), "eenvervig, 
en van goude lijn, des goudenregens blommen zijn" (Ir 665) ; "en 't geen 
Gij leerdet eens, in 't land gebenedijd ---" (1629) ; ,, 'k zou weven mij tweêr
hande webbe: een' webbe groeI [= grof], een' webbe lijn" (Ir 473); "Uitge
kleed, in 't zonnebranden al uw' leden naakt en bloot, heerscher in de 
nederlanden, koning van de bosschen groot, eekenboom ---" (Ir 391), 
"bevrijdt ons van der kwaden dood, 0 Michaël, Gods engel groot!" (Ir 
691), "Gij hebt in rampen groot - -- geholpen uwe stede" (Ir 187); "ootmoe
dig wil ik, ridder koen, tot stijgen mij besteden" (Ir 658); "en 't brandede 
een keerse klaar" (I 210); de "Geest, die, onbedwingbaar --- 't heelal tot 
zijn' bestemming voert, langs paden ondoordringbaar" (Ir 213); "Ik hoore 
u wel 0 vogel snel" (Ir 744) ; "Gij weent op mij, maar, moeders, meer moèt 
op u zelven treuren, en op uwe arme schapen teér - - -" (Ir 637), "Geen 
torteldui I sche talen teér, noch nachtegaal, noch merelaar - - - en hoore 
ik" (Ir 569), ,,0 Vader, Moeder, Vrienden teer, wie zal, wie zal ons nu nog 
scheiden 1" (I 481) ; "Zoo zit er, in den zomer zoel, een, werpende, op den 
weverstoel van groene blaren, zijn duizendverwig garen" (Ir 139); "Gij 
weet het al : Gij, overwinnaar, Jesu zoet" (I 98). In een gedicht van mnl. 
makelij stond een voorb. met twee postpositieven : "si quam uppe die 
wolcken ghevaren, tenemale int graue ghecleet, met enen clede wijt ende 
breet" (I 618) [56]. 

Bij allerhand(e) en allertier zal men niet meer aan genitief moeten 
denken (Dl. Ir 70-77, 342 vv., 511), want dan had GezelIe het wel in twee 
woorden geschreven: "Riekt gij nu die wierookvlagen, en die blommen 
allerhand - - -1" (Ir 15), "Daar zat de oude pijlenscherper, - - - die van 
keien, zwarte ol groene, scherven spleet en pijlen scherptede allerhand" 
(I 705); men let wel op alles. ,,'k zegge, 'k wil en 'k zalder maken, rijmkes 
allerhande" (I 524); "dien zondag als het Cinxenvier Gods lof, in talen 
allertier, de Apostels deed vertellen" (Ir 214). - Ook "duizende" is adjek
tivisch opgevat: "Leert de tale die spreekt uit monden duizende, en altijd 
roept: Den Heere zij dank" (I 455). 

197. GezelIe bezigt ook verbogen postpositieven, waarbij de lange 
pauze evenwel het gans andere maa.ksel verraadt. Daarop wijst ook het 

7) De prepositieven erbij za.l ik blijven spa.tiëren. 
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komma, zoals in n. 196 reeds bij "keien, zwarte of groene". Ze raken 
in de 'appositionele' sfeer: ,,'k Zie geren nu de takken, dikke en dunne, uit 
eenen stamme gesprongen, rechte omhooge staan" (II 555); "afgevallen 
blaren bezabberen mij 't wandelpad, alsof het vagen waren van verwers 
handen, geelwe op groen" (II 704); "Gij hangt zoo hooge, ik ga zoo leege, 
och helpt de menschen, kranke en veege, gewijde klok!" (1541); "Sprongen, 
rechte en kromme, doen ze elkander na" (II 443). Zonder komma, dus! 
zonder pauze is: "De locht is als een groot casteel, viva, bewoond door 
vogel8 vlugge 8) en veel, viva" (I 610). Bij Vondel was "een gedeclineerd 
adject. postpositum" beperkt tot het rijm (v. Helten, Vondel § 102) [57]. 
- Geheel anders is met lidwoord: "Ei! een die een wondere Kunstenaar is, 
een heeft er dien rand aan gebonden [nI. aan de waterspegel] met vlietgérs 
en vlotgérs en biezen en lisch, den lieflijken ende den ronden" (G.G. I 79); 
zie Stoett § 136 v., en vgl. straks n. 199. 

Dat alles van Gezelle doet poëtisch aan. De postpositie kan echter ook 
zeer prozaïsch doen, in am btelij ke taal en in de krant. Overdiep 262 
wees al op de afgevaardigde voornoemd, Zaterdag laat8tleden; de Woensdag 
daarop volgende. In het laatste voorb. is het participiaal bnw. verbogen, 
juist als in: "de bloemenfeesten op Zaterdag aanstaande" (Vk. 20 IV '50), 
"Het vriendelijk aanbod geldt van 23 December tot en met 28 Februari 
aanstaande" (22 XI '50) 9) - tegenover: "Komende Zondag draagt mgr. 
Giobbe in Roosendaal een plechtige Heilige Mis op" (aId.), "Ik zou graag 
zien, dat het aanstaande Zondag al was" (7 XII '50); laatstleden 
Zaterdag; de daarop volgende Woensdag. Zeer gewild is: "Op 1 Januari 
jong8tleden werd hij bevorderd tot vaandrig" (7 II '50), met blijkbaar als 
drukfout: "tot 1 Januari jong8t leden" (8 XI '50), N.W. VII 393 v.; zeld
zamer is: "bij de razzia van jongstleden Zondag in Djakarta" (Vk. 27 
XI '50). Van "laatstleden" heb ik alleen postpositieve voorbeelden: "In 
October laatstleden is namelijk een studieconferentie - - - bijeen geweest" 
(21 XII '50). Zo al mnl. "ten tweeden daghe van octobre lae8tleden", "in 
Augu8to lestleden" (M.W. IV 50 en 409). Vergelijk echter N.W. VIII 869: 
"laatstleden Sint-Niklaas"; en in nog gescheiden schrijfwijze: "october 
laet8t leden" (ao. 1569). Aan het type "de kanunniken voornoemd" (K.E. 
1156) is het Wdb. nog niet toe. In het Mnl. kon vorenoemt, juist als vore
genoemt, zowel voor als achter het znw. staan (M.W. IX 1046 en 986 v.). 

198. Bij de ambtelijke gevallen denk ik vooral aan navolging van 
het Frans. Dat is echter allerminst een moet bij de dichterlijke post
posities, die ook in het Duits voorkomen (v. Dam II 264 v.). De Vooys 
(Ned. Spr. 294) zegt terecht bij de mnl. voorbeelden een ridder goet, van 
eere joncfrouwen bequame (verbogen), dat vole geleert, 8ijns vader8 almechtich: 

8) Mnl. vlugghe, ohd. flucchi enz. E.W. 752; M.W. IX 690, een enkele maal al 
vluch. "Vlugge" bij GezelIe kan dus en zal wel archaïsch onverbogen zijn. 

») Let op het tegenwoordige deelw. 
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"Hier kan een oud-Germaanse traditie met Latijnse en Franse invloed 
samengewerkt hebben. Het ontbreken in het proza, ook in het oudste, 
wijst er op, dat deze constructie al vroeg in de levende taal buiten gebruik 
was, en nog slechts in poëzie gehandhaafd werd". 

Maar postpositieve hoofdtelwoorden, al of niet als rangtelwoorden 
bedoeld, komen geregeld voor in proza, zelfs in de taal van alle dag. Hoe 
zit dat? Bij "verbindingen in modern taalgebruik als: hoofdstuk drie, 
bladzijde twee, paragraaf vier e.d." 10), denkt De Vooys (296 Opm.) aan 
invloed van het schrift beeld - juist als bij Willem drie (Willem lIl) 
met een soort spellinguitspraak (312). Terwijl Sweet van hetzelfde ver
schijnsel in het Engels zegt: "seems to be due to French influence", wil 
De Vooys het opvatten "als een internationaal verschijnsel onafhankelijk 
van navolging". Ik kan daar inkomen, al moeten we het helaas zonder 
bewijs doen. Toch zou het verkeerd zijn hier MIes door invloed van het 
schriftbeeld te willen verklaren. Ik betwijfel die invloed bijv. al heel sterk 
bij Pinkster-Twee en Pinkster-Drie, in variërende spellingen (N.W. XII 
1909 en 1912), naast Paasdrie (XII 103): 

"Op Pinkster-Drie had Jaapje een boodschap mee mogen doen en zag de 
vischmarkt toen" (v. Loay 124; 309) met streepje, tegenover het onge
streepte: "eens had Koning W illem Twee bij hem het middagmaal ge
bruikt" (240), "en die 'kernel' een snorrebaard had als Koning Willem 
Drie" (261). Ook Busken Huet schreef al "koning Willem Een" en "Wil
lem Twee" (Joz. 12 bis, 18) - voordat de sigaren merken Karel I en Wil
lem II van de fabriek kwamen (N.T. XLI 253)! Dat er ook een gevoelskant 
aan was, aan het hoofdtelwoord, laat ik Timmerman veraanschouwe
lijken: "We zeiden niet: 'Willem de derde', maar opzettelijk Willem Drie 
'Ja! wel, 't is weer zoover, een varken heeft niet veel benul, al draagt-ie 
in z'n staart een krul. Op de Zeedijk brullen ze: en me singe in harremenie, 
leve Koning Willem Dne'!" (107). Geen wonder dat de leerlingen zo'n 
plastisch leraar graag in aktie brachten. De zelfkant houdt inderdaad 
meer van hoofdtelwoorden dan van rangtelwoorden. Toch vinden ook 
mensen van de upper ten het - buiten de 'geschiedenis' - niet choquant 
iets met twee, drie korter en bondiger te zeggen, dan met de tweede, de 
derde enz. Overigens betwijfel ik het zeer, of er (nu nog) wel iemand 
spreekt van "de tweede lijn, de elfde spuit" en zo meer: "Alles echt lijn 2, 
Museumkwartier" , schrijft Nescio (17), klaarblijkelijk naar wat hij wist 
van horen zeggen, "in de eerbiedige familiariteit van den conducteur op 
lijn twee" (33; 48,126 bis); "De dame zat in lijn 2" (L. 12 XI '49). "War
wick kwam vanavond als spuit elf met de 'Black FooI' aandragen" (Derks, 
Ik ben 57) [58]. 

199. Het type Karel de Vijfde, waarmee Karel de Stoute, Iwan de Ver
schrikkelijke enz. op één lijn staan, heeft allang de belangstelling gehad. 

10) Het voorb. uit GezelIe "uwe kinderen Z/l8" (n. 195) telt hier niet mee. 
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Wat moest het zijn in de dagen van de -n: het leven van Karel den Stouten 
of den Stoute1 P. C. Hooft was in Waerneming 86 absoluut voor: Hij 
sloeg Carel den Stouten, niet de Stoute. Maar "In Genitivo wil 't [post
positieve ] Substantyf geen Declinatie lijden; gelijk, 't beleid des koninx 
Henrik de Groote: de 8chaer des hartogen, die trotse hopman: ergo de Abla
tiven & Dativen achter ook niet te declineren"; vgl. nog Waern. 96, 99 
en 103 plus 85 (Zwaan 253 v.) met de niet erg gelukkige opmerkingen van 
Zwaan zelf (381 vv.). 

Talen (T.L. V 162) liet groepen als Willem de Derde, Karel de Stoute, en 
ook als Willem · de Zwijger "op de grens van composita staan"; wat ze 
echter nog lang niet zijn, ondanks fr. Charlemagne, Charles-Quint en 
Louis-le-Grand. Streepjes maken geen woordeenheid, als de 'eenmakende' 
toon niet meedoet. Weliswaar spreekt men Karel de Stoute enz. (juist als 
haantje de voorste) zonder pauze tussen de eigennaam en de postpositie 11), 
maar dat staat allerminst op één lijn met het eenheidsaksent bij woord
eenheid. 

Van Helten (Vond. § 104) had bij Vondel verschillende 'opvattingen' 
gekonstateerd, en wel: "Met herhaling van 't artikel achter het substant. 
geplaatst, werd het bijv. nwo in overeenstemming met zijn karakter zwak 
verbogen", bijv. van Alexander den grooten (dus gelijk Hooft wilde). Daar 
staan echter tegenover gevallen als van Henderick den zevende "met het 
substantive gebezigde en als appositie beschouwde adjectief"; en 
vooral gevallen als van Alexander de Groote, onder Alexander de Tweede e.a. 
(Bienc. 30 v.), "waar het adjectief, voor een element van den eigennaam 
aangezien, evenals dit, onverbogen werd gelaten" - wat iets anders zegt 
dan Talen zei. Intussen kun je nu eenmaal overal een grammatische 
formule aan vasthechten, onverschillig of Vondel er al of niet zo bij ge
grammatizeerd had, bij die ook toen reeds fiktieve naamvals-n. Zie nog 
in dit werk n. 29 en n. 28 met [16] voor verwante gevallen van appositie. 
Van Helten besloot: "Toch wordt XII 14 en 16, van Paus Pius den tweeden, 
van Simon den melaetschen goedgekeurd tegenover de of den twede, de(n) 
melaetsche ( n ) " . 

200. Substantieven kunnen ook verbonden worden met een bij woord, 
en met bijwoordelijke zinnen (De Vooys, Ned. Spr. § 150 v.). De 
plaatsing is dan bij voorkeur achter het znw.: "het huis hiernaast, het feest 
gisteren", of met voorzetsel: "de familie van hiernaast, het feest van giste
ren" (n. 186); "de dag vóór hij stierf, de tijd toen ik ziek was". - Talen 
(T.L. V 111) redeneerde bij "de kamer voor, de kamer boven, jij daar (let 
niet op)": "Ze drukken geen eigenschappen uit van kamer of jij, maar zijn 
er plaatsbepalingen van.; en ze zijn onverbuigbaar. Dit stempelt voor, 
boven, daar tot bijwoorden. Maar 't zijn bijw., die een zelfstandigheid 
nader bepalen, dus die bijvoeglike funksie uitoefenen en die attriebutief 

11) Vgl.:Oe Groot, Struct. Synt. 87 V., 94, 98, 178. 
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post positum gebruikt worden: we kunnen ze daarom bij voeglike bij
woorden noemen" 12) -wat ik niet doen zou. Daarentegen kan hier in die 
rnan hier, volgens Van Wijk (T.L. XV 438), "uitstekend een adj. worden 
genoemd, als wij maar als de essentiëele eigenschap van een adj. be
schouwen het bijvoeglijke gebruik" 13) - waar ik al evenmin veel voor 
voel. Attributief gebruik mogen we nu eenmaal niet met adjektivisch 
gebruik vereenzelvigen: het zou ad absurdum voeren, gelijk we reeds in 
n. 186 v. lieten zien. (Jan Brouwer had er al in T.L. III 257 vvo het zijne 
van gezegd). Vergelijk bijv. nog "de kamer voor: de kamer voor aan de 
straat". In het laatste geval kan toch moeilijk van bnw. gesproken worden. 
En al evenmin kan dat bijv. bij: "ambtenaren, die thans over zeven 
gebouwen her en der in de stad zijn verspreid" (Vk. 20 X '50); 
"Ontladinkjes hier en daar leveren onmiskenbaar aanwijzingen" (23 XI 
'46); "En als ik zo 't strafblad hier voor me es bekijk, bent u een tanker 
recht-op-en-neer hm - - - door-dik-en-dun wil ik zeggen" (14 XI '49); "een 
artikel dat van tusschen je vingers wegschiet, floep, als een zeepbel, 
zóo-zie-je-n-'m-en-zóo-zie-je-n-'m-niet" (v. Eckeren, Stem 40). De krant liet 
"zich in deze prijsvraag-anders-dan-andere-prijsvragen een beetje leiden 
door het improvisatietalent der woordminnaars" (Vk. 6 XII '50). - "en 
van-daar kwamen zij nu op de koer gemarcheerd, met glimmende oranje
-roode kleploze petjes op de hoofden, met groene randjes onder-aan en een 
groene en stalen rozet van voren" (v. Deyssel, Kl. R. 291) [59]. "Het 
ontwerp der Commissie-Woltjer werd nooit wet en de beschouwingen 
'autour de' hebben dus alleen historische waarde" (Opv. Br. 120 p. 19); 
"de grootere vrijheid van versmaat [verbastert soms] tot onharmonischen 
vers-bouwen slordigheid tout-court" (Kloos V 192). 

201. Buitenrust-Hettema noemde - maar alweer ten onrechte! -
verbindingen als wet-Heemskerk, wet-Tak van Poortvliet, het amendement
-Smeenge, cacao- Van Houten gewoon samenstellingen (T.L. IX 314; vgl. II 
329 noot 1). De Vooys (Ned. Spr. 288) spreekt van "neiging tot taal
spaarzaamheid en invloed van geschreven taal", bijv. "de methode-Bournan 
(d.i. uitgedacht door, toegepast door B.), een kaartje-derde klas (toegang 
gevende tot ---), het trajekt Utrecht-Arnhem (van U. naar A.) enz.". Zie 
ook Overdiep 205, 222 v. in een paragraaf over coördinatie; en W. de 
Vries (74 v.) die het juxta-positie noemt. Het maakt wederom geen ver
schil of die bepaling bij eigennaam of soortnaam met of zonder streepje 
volgt. In de verklanking blijft de toon precies hetzelfde : de lijn Amster
dam-Rozendaal, linnen en katoen Duchesse, "een [vlieg]toestel van het 
type-Hampden" (C. 5 IX '40), de methode Montessori, Museum Mesdag 
jubileert (T. 18 V '43) [60]. 

11) Vgl. T.L. V 107 en 165 Opm. 6. 
18) Vgl. over de 'grammatische' wssrde van eng. cannon in cannon·bal T . L. III 

92 v. 
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Gevallen als haar hoog hoedje Henri IV kunnen aan franse navolging 
doen denken: ,,(Hij) droeg een baardje Henri IV dat hem ouwelijk maakte 
en onfrisch" (Overdiep-Heyligers, Wat de tijden rijpen 7). Die navolging 
kan er zelfs heel dik opliggen: zij "at van de getruffeerde poularde, van de 
gáteau Henri IV" (Couperus, El. Vere7 36); "Zij houdt van toque8 Henri IV, 
luifelhoeden met de wijde wuivende pluimen" (Schw. 45 p. 64), "De pli
-Watteau is ook iets nieuws" (39 bis; 44: "overjapon met Watteau-plooi"). 
- Andere fransen zijn bijv. nog: Hij "werd het prototype van den Parijze-
naar fin de 8iècle" (Schw. 38 p. 63); "daardoor (ontstaat) echter voor den 
water8chap8ambtenaar pur 8ang een geheel eigen verhouding" (de Goede 
328), "een academi8ch college pur-8ang!" (Kloos XII 15), "van den 
geboren letterkundige pur-8ang" (V 160), "De oude van Voorthuysen is 
bovendien een ari8tocraat pur 8ang" (v. Merle, Oase 62), "Jij bent een 
ideali8te pur-8ang" (217); "ze improviseerden een diner tête-à-tête" (v. Wehl 
186). Vooral bij uitheemse stofnamen is de postpositie zeer frekwent; het 
Frans ging graag voor: "middag- en avondjaponnen lamé, brocaat, velour8 
panne, velour8 imprimé, kant, georgette, chiffon, taffeta8, crêpe mongole" 
(adv.). We komen er in § 2 terloops op terug. Dat doen we in dit Deel niet 
meer met het type "een kaartje derde kla8" : 8igaren prima kwaliteit, 
kousen tweede keu8, garen diver8e nummer8 en soortgelijken met adj. + 
subst.; "een cachemiren chale en een hoed 'formaat 8chuit'" (Aigue
perse I 5). Bij deze en andere grammatische verschuivingen loopt geenszins 
alles over dezelfde rails - wat trouwens niet te verwachten was bij de 
grote variatie van post-attributen, die pre-attribuut worden. Er is een 
boek over te schrijven. 

§ 2. Stofnamen 

202. In elke spraakkunst krijgen de stoffelijke bnw. 14) een kleinere 
of grotere beurt, mede vanwege de 'vereiste' spelling op -en. Als tradi
tionele uitzonderingen spelen me nog vanuit mijn jeugd door het hoofd 
een duffel8e jas, een lakense broek, een neteldoek8e halsdoek en karnemelk8e 
pap. Daarmee is niet eens alles gezegd. Ik kan er al aanstonds bijvoegen: 
"De zeildoek8che kappen werden eraf genomen" (Verhoog 268; 93), "waar 
iedereen op bloote voeten of op zeildoek8che muilen liep" (66). Maar er was 
toch een stoffelijke verrassing bij: "Symon - - - legde een dubbelen roering
steek rond het zeildoek8chen pakje" (213), en zo nog tweemaal (249, 292), 
waartegen "een zeildoek8che petje" (274) sober afstak. Er is meer van zo'n 
hyper-stoffelijk goedje, met wat ermee samenhangt [61]. 

In het oudere Germaans diende het suffiks -ïn- (uit idg. -ïn-) "oor
spronkelijk tot vorming van adjectieven vooral bij dier- en stofnamen" 
(Schönfeld4 209; De Vooys, Ned. Spr. 203). Men kan als een vergelijking 

14) Vgl. O.E.B. XVII 431 VV., 456 VVo 
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opstellen lat. haedinus : haedus = got. gaitein (ei = î) : gaits = mnl. 
geitijn : geit; wel kan alleen de vakman dit foutloos 'lezen'. Het mnl. 
gheitin vleesch, gheytene vellen (M.W. II 1160), schuilt nog historisch in 
ndl. geitenvlees en zo meer - ofschoon het N.W. IV 914 .met "den meer
voudsvorm geiten" hanteert, wat bij geitenkeutel geen hout kan snijden. 

In het Mnl. was -ijn (later -in, -en) nog zeer gewoon: hondijn, lam
merijn - guldijn, houtijn,. sidijn, roggijn ; enz. [62]. Wanneer in samen
stellingen als hertenvlees, berenhuid het niet meer als zodanig aangevoelde 
adj. steekt - voor mij is dat geen vraag - dan moet de overgang van 
"hèrten vlées" (adj. + subst.) naar "hértenvlèes" (subst. + subst.) enz., zijn 
gepaard gegaan met verandering van de lage (adjektivische) toon in de 
hoge (substantivische) toon. Het N.W. IV 1685 noemt o.m. het oudere 
gerstenbrood "eene koppeling, en niet eene samenstelling", maar het 
zwijgt over de verandering van toon, waaruit blijkt dat de primaire 
koppeling van adj. + subst. voor het latere taalgevoel werd tot samen
stelling van subst. + subst. 16). Bij eikenhout (1114016) lezen we: naar z'n 
oorsprong een "koppeling van het bnw. Eiken en Hout, doch thans door
gaans opgevat als eene samenst. van Eik". Datzelfde geldt ook van 
lindenboom tegenover: "Kabinetten van eiken en linden boomen" (VIII 
2421). Maar ik stel deze kwestie hier niet aan de orde (vgl. W. de Vries 
84 v., 137, 144; Fries 100 v.). Men stoot telkens op varianten als: "Op 
verderen afstand van de gebouwen stonden enkele verspreide eiken-, 
olmen- en kastanjeboomen" (Scott, Oudh.2 162), "een gedeelte --- waar 
de eike- en beukeboomen --- door kreupelhout waren verdrongen" (dez., 
Pelgrim2 392). 

"Bij sommige stoffelijke bvnw." verzwakte -en tot -e (= ~), dat "voor 
het taalgevoel één werd met de buigings-~", en zo leidde "tot het ontstaan 
van nieuwe vormen goud enz. (b.v. een goud horloge)" (Schönfeld4 105). 
De Vooys, die reeds blz. 57 over dit vraagstuk had uitgeweid, vatte blz. 
203 v. het verloop van dit verschijnsel als volgt samen: "De renaissance
-spraakkunstenaars, wier gezag aanvaard werd door dichters als Hooft en 
Vondel, maakten een kunstmatig onderscheid tussen mannelijke adjek
tieven op -en naast vrouwelijke en meervoudige parallel-vormen op -e, 
ontleend aan de gesproken taal, waarin de slot-n, evenals nu, regelmatig 
afgevallen was. In de achttiende eeuw werd die onderscheiding verworpen 
door het gezag van Huydecoper en Ten Kate, met een beroep op de oor
sprong als suffix uit Mnl. -ijn. Sedert bleef -en de enig geschreven vorm, 
ondanks het taalgebruik, dat naast Noord-oostelijk -en in gouden, zilveren 
ook goude, zilvere als beschaafd erkende" (n. 65) - met als uitloper het 
adjektivische goud, zilver, dat in het volgend nummer een nieuwe beurt 
moet krijgen (vgl. T.L. XVI 15 v.; O.Tt. V 362 vv.). 

203. Het Mnl. kent reeds vormen als: een dorne crone, steene vate, 
yvore lysen (lise = zitbank, M.W. IV 667 v.). Van Helten 393 (401 v.) 

15) Vgl. Te Winkel, Grondbeginselen2 § 180 v. 
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houdt ze voor gevallen van "syncope en assimilatie" (voor het laatste) uit 
dornene, steenene, yvorene. Ze werden "ten onrechte opgevat als produkten 
van apocope" van de -n, wat weer - alles volgens Van Helten - tot 
"verkeerde en jonge navolging" leidde bij woorden als: syde cleeren, 
goude vaten, copere vaten, ysere waghenen. Met De Vooys 57 zou ik die 
omweg liever niet maken; het ligt immers meer voor de hand al die vormen 
op -e toe te schrijven aan de "Hollandse klankregel" , waarin -en tot 
gesproken -e was geworden. Die klankregel was uiteraard niet beperkt 
tot de stoffelijke bnw., maar gold evenzeer voor de deelwoorden op -en: 
mnl. ene overwonne macht, gebanne liede - volcomme macht, vervalle renten. 
Ook hiervoor bracht Van Helten 393 weer "syncope en assimilatie" in 
aktie; en 'verkeerde analogie' bij onghemete hope, gebroke stenen, en zo 
meer. Zo was het ook bij Vondel (v. Helten, Vond. § 100 met add. p. 178). 
Wat Hooft in dezen had 'waargenomen' kreeg reeds, met nog meer, z'n 
volle beurt in n. 84 (vgl. O.T. XI 2). 

Restte nog bij de stoffelijke bnw. de laatste stap. Deze werd later gezet, 
toen die 'hollandse' uitgang -e in het oor van de spraakmakende gemeente 
een fleksievorm was geworden. Zo konden bij het 'verbogen' type: een 
goude ketting, een zilvere lepel, de 'onverbogen' verbindingen: een goud 
horloge, een zilver potlood normaal aansluiten. (Die ga~g van zaken is 
nog sprekender bij gouwe : gouw, gulde : guld in [63] sub lIl). Daarna 
spreekt het weer vanzelf, ofschoon de grammatici dit niet aangeven, dat 
die onverbogenen weer in het meervoud verbogen worden tot goude 
horloges, zilvere potloden. In deze voorstelling van zaken mag de lezer geen 
sofistisch grammatizerend woordenspel zien. 

Maar evenmin, nog veel minder, mag men uit het oog verliezen, dat 
later het type een goud horloge ook kon ontstaan, en zeker kon worden 
uitgebreid door rechtstreekse adj ekti vering van het znw. goud, zilver 
enz. De bewering van het N.W. (V 472; 466): "naar het voorbeeld van 
goed brood spreekt men van (een) goud horloge", deze bewering heeft kop 
noch staart. Analogie mag men niet als een manusje-van-alles laten spelen, 
zonder er zelfs op te wijzen dat goed een adj. was, en goud een subst. 
O.E.B. XXXII 452 schoolmeesterde maar wat; Verdenius 157 v. ook wel! 
vgl. Schrijver 91 v. 

Bij uitheemse d.w.z. bij als subst. ontleende namen van stoffen is 
adjektivering schering en inslag (n. 205): "Compleet met aluminium pan
nen en bakvormpjes" (Vk. 21 XI '50), "de diesels die als aluminium 
raketten door het landschap flitsen" (25 XI '50); "Het ventje stak een 
celluloid kruisje boven de wieg in brand" (ll XI '49), "een celluloid mecha
niekje" (L. 23 IV '48) 16). Bij deze geadjektiveerden, en bij honderd anderen, 
ligt het uitheemse er dik op; wat weer niet het geval is bij: "het nikkel 
wekkertje lag op zijn zij" (v. Looy, Feesten3 225), hij "haalde zijn nikkel 
klokje te voorschijn" (232); "Tennisschoenen met rubber zool", "nieuwe 

16) Zie voor het verbogen cellulo'ide n. 206 i.f. 
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rubber nonslipping banden" (adv.). Het eerste is het ontleende nhd. nickel 
"kobold", dat uit kupjernickel was verkort (E.W. 460); het laatste, een 
halvering van India-rubber (N.W. XIII 1570), is een "jonge ontlening uit 
eng. rubber, dat ospr. 'vlakgom' (van to rub 'wrijven') betekende" (Suppl. 
140). De lezer houdt het normale adjektiveren van uitheemsen ook verder 
goed in z'n gedachten. 

204. Al bleef De Vooys 57 hierin het N.W. V 472 volgen, samenstel
lingen als goudlaken, goudleder, waarbij men het eerste lid "als adjektief 
gevoeld" zou hebben, breng ik liever niet in het geding. In alle geval 
krijgt de substantivische eerste komponent de hoge toon: góudlàken; dus 
anders dan in de verbinding van adj. + subst., waarbij goud de lage into
natie heeft: een gàud horlóge. Ook Buiskool (42 v., 35 al. 4) verzuimde 
aandacht te schenken aan dit toonverschil, en kwam derhalve niet tot een 
bevredigende uiteenzetting van de feiten (vgl. ook W. de Vries 148). Bij 
het type góudlàken is er geen verschuiving van toon, zoals we moesten 
aannemen voor het type hértenvlèe8 uit hèrten vlées (n. 202), met z'n verloop 
van adj. naar subst. - Het postpositieve attribuut heeft ook de lage 
toon: "Voor hen uit stroomde de Rij88el, gouden in 't licht" (v. Eckeren, 
Guillepon Frères2 243): de interpunktie wijst op attributief gebruik; 
"Aanzie mijn oogen zachte goud" (v. Deyssel II 367), "geen vreemde gloed, 
rose, blank of goud, die over hen kwam" (VI 235). In het volgend voorb. 
zal "goud" bij "licht" horen: ,,0, zon, goud, heerlijkwarm, àl-kussend 
licht ---" (Salomons, Verzen2 I 51); voor "beloften klaar en guld" zie 
[63] Lf. 

Na deze afzwenking op twee zijpaden, vervolgen we het betoog uit n. 
203. Het N.W. IX 2011 spreekt merkwaardigerwijze niet van het adjekti
visch gebezigde, d.w.z. het tot adjektief geworden nikkel. Wel signaleert 
het de afleiding op -en: "een nikkelen hui8je, een nikkelen horloge". - Bij 
rubber (XIII 1570) verloopt het nog schraler. Daar krijgt rubberen zelfs 
geen kans; al geef ik toe dat deze afleiding heel weinig voorkomt. We 
moeten even stilstaan bij nikkel en rubber. Want al lijken de paren 
nikkel : nikkelen, rubber : rubberen volkomen op één lijn te staan met 
goud : gouden, zilver : zilveren (n. 203), de historische gang van zaken is 
toch precies andersom. Dit is hier en elders niet zonder betekenis. 

Bij nikkel en rubber was de simpele adjektivering er eerder dan de 
sekundaire afleiding op -en: nikkelen en rubberen. Bij gouden en zilveren 
is de adjektivering van goud en zilver sekundair, onverschillig wat er bij 
het ontstaan van die laatsten heeft meegewerkt. De rechtstreekse adjek
tivering van ontleende substantieven als "nikkel, rubber" - hun aantal 
is groot! - speelde juist het opkomen van sekundaire adjektieven als 
"goud, zilver" prachtig in de kaart. Het ligt dan ook zo'n beetje voor de 
hand, dat deze tegenovergestelde gang van zaken zich in de geringe 
frekwentie van rubberen, nikkelen weerspiegelt, tegenover de groot blijvende 
frekwentie van gouden, zilveren - die immers vanouds de schoolse leer en 
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het dwingende voorschrift op hun hand hadden, en nog houden: een 
'gezag' waar goud en zilver als adj. zelfs nu nog een kwaje aan hebben. 
Dat guld als adj. naast gulden minder opgang maakte (N.W. V 1245), 
spreekt haast vanzelf. Er bestaat nu eenmaal geen subst. guld; wel werd 
het sekundaire "guld" soms gesubstantiveerd. Voorbeelden van dat alles 
geeft [63] uit voorraad. 

Waarom evenwel "een hout geweer" (VI 1187) "niet gebruikelijk is, 
valt moeilijk na te gaan", zegt De Vooys. Ik noteerde het eens uit H. de 
Man: "Er is een walleknecht met een hout been" (Scheepswerf 290). Albert 
Helman (31) variëerde eens vlak achter elkaar: "in platte houte bakken 
zag je het gedeukte roomwit van schildpadden-eieren", "Op straat en in 
hun houten huisjes". Maar Helman schreef er niet bij, of hij met houte 
"hout" had willen verbuigen, of dat hij de "Hollandse klankregel" wilde 
toepassen (n. 203). In samenstellingen komt het adjektivisch "hout" 
meer voor. Zo noteerde ik uit advertenties: "Amerikaansche grenen 
teakhout en triplexplaten", als ik het tenminste zo moet verbinden; mahu
niehout kastje, mahoniehout portretlijst, solide djatihout ijskast, edelhout 
slaapkamer; "een fijn opgewreven mahoniehout s]Jeeltafeltje" (de Man, 
Weideweelde I .90); "een laadje in een rozenhout meubel" (Verwey I 211, 
cito Van Looy); "er stond weinig meer dan een oud vurenhout bureau" 
(v. Ammers-K., De opstandigen' 309). Maar het kan in samenstellingen 
ook anders: , ,Penny was bezig een deksel te spijkeren op een nieuwe pijn
houten kist" (Rawlings 218), "Zijn moeder sloeg hem met een notenhouten 
karwats" (413); enz. Composita verdienen een afzonderlijk onderzoek 
vanwege hun al of niet verlengd worden met het suffiks -en. We sluiten 
ook "goud en zilver" daar niet van uit [64]. 

205. Afgezien van wat ons in n. 204 bleek, is het voor het Nederlands
-van-nu van geen belang, of gangbare adjektieven op -en al of niet uit het 
Mnl. stammen. En als ze uit het Mnl. stammen, maakt het voor ons 
weer geen verschil, of ze van oudgermaansen bloede zijn, zoals guldijn, 
gulden: got. guldeins "gouden", silverijn, silveren : got. silubreins -
of dat er het suffiks -ijn (-en) aan ontleende znw. werd gehecht. Zo werden 
bijv. metalijn, marberijn afgeleid van mnl. metael uit ofr. me tal « lat. 
metallum), en mnl. marber uit fr. marbre (met dissimilatie < lat. mar
mor) (E.W. 426 en 414). Thans verschillen immers in ons taalgevoel 
metalen, marmeren, wat hun nederlands-zijn betreft, in niets van gouden, 
zilveren. Ten aanzien van nikkelen, rubberen en andere jongere -en-aflei
dingen, zou ik dat niet zo maar durven beweren. In alle geval zijn de 
taalomstandigheden nu anders dan in het Mnl. De oude adjektieven 
metalen, marmeren ontstonden in een taalperiode, waarin de stoffelijke 
bnw. geregeld het hun 'rechtens' toekomende -ijn kregen. Daarentegen 
werden nikkelen, rubberen gevormd in een tijd, waarin analogische uit
breiding van het overgeleverde -en-type weliswaar nog mogelijk is, maar 
waarin toch ook de steeds talrijker wordende stoffelijke bnw. zonder -en 
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het debiet van oude en jongere -en-adjektieven sterk bekonkurreren. 
Laat me het verschil van Mnl. en thans zo verduidelijken: het M.W. IV 
kent geen enkel voorb. van een adjektivisch gebruikt marber (1152) of 
metael (1510), wèl de afleidingen op -en; thans evenwel is de adjektivering 
van (het jongere) nikkel en rubber heel gewoon, naast de minder gewone 
afleiding nikkelen en het vrij ongewone rubberen. 

Bij de volbloed uitheemsen afghanistan tapijten, alpacca eetlepels, 
aluminium kookstelletje (n. 203), antimonium legéringen, astrakan frotté 
kunstzijde, axminster kleedjes, balata drijfriemen, en bij wel honderd en 
meer anderen is de kans van afleidingen op -en zeer gering [65]. Bij nikkel 
en rubber was en is die kans wat groter, omdat deze ontleningen er althans 
niet zo uitheems uitzien. Toch zijn er ook nederlandse substantieven, die 
wel geadjektiveerd worden en geen verlengden op -en kennen [65a]. -
En als men naast emaille naamplaten 17), een lustre jasje, een mousseline 
bakvisjapon, pluche gordijnen, peluche tafelkleden, serge kap, tule gordijnen 
en zo meer; als men daarnaast ook voorbeelden op -(eJn kan aanwijzen 
[66], mag vooral niet vergeten worden, dat die spelling à la stoffelijke 
adjektieven voor het grootste deel van ons taalgebied geen verschil van 
uitspraak garandeert. Ik ging er nl. van uit, dat men in zulke ont
leningen met grafische -e, deze -e ook als aparte silbe realizeert: spel
linguitspraak. 

Laat me, naar ik hoop, ter onnódige verduidelijking als voorb. kiezen 
het adj. tule, dat men ook nog wel op zijn Frans spelt. Zoals men weet is 
de uitspraak van het fr. subst. tulle "tül". Maar in 'ndl.' verbindingen als: 
tule bedsprei, tule glasgordijn, tule gordijnen, tule kant, tule mystères, tule 
shawls, tule stores, tule waaier - ik deed maar een greep - in al zulke ver
bindingen wordt dit adj. bij ons op -e verklankt. Ik kan daar moeilijk 
een krypto-verbuiging in zien, zoals men die wel heeft (op -s!) in meer
vouden van het type: "bourgeois zijn smeerlappen" (Dl. I 27 v., 303); 
of in pregenitieven van het type: "om Louis' meisje" (aId. 119 v.). 
Daarom sprak ik zo juist van spellinguitspraak. Datzelfde geldt ook van: 
tulle gimpes, tulle gordijnen, tulle sluier, tulle muts, tulle overjapon, tulle 
violette, "roodtulle avondjapon" (Sullivan 69), gevallen waarin de franse 
spelling intakt bleef. 

De spellinguitspraak, of wat het verklanken van de -e ook mag ver
beelden, dwingt ons dit type gescheiden te houden van het type "alu
minium". De voorbb. zijn rijk vertegenwoordigd, en de adjektivering 
erbij is niet van de lucht [67]. 

206. Voor de uitbreiding van het jongere type een goud horloge dacht 
ik in n. 203 zeer nadrukkelijk aan onverlengde gevallen als het nikkel 
wekkertje, een rubber zool - om van de talrijke uitheemser verbindingen 
met aluminium, celluloid enz. nog maar te zwijgen. En zo wordt het thans 

17) Bij emaille en nog een paar anderen is er iets niet pluis, gelijk "men in [66] v. 
kan nagaan. 



BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 27 

mogelijk, wat in het Mnl. niet kon, om voorbeelden aan te halen van een 
geadjektiveerd, d.i. adjektivisch marmer (vgl. n. 205): een "zwart, wit
dooraderd marmer blad" (Zoetmulder II 183); "De grote hal met blank
-marmer vloer, frescos en antiquiteiten, marmer beelden, oude meubeltjes 
nam haar op" (toe Laer, Preluden 47). "Elfen màrmer dékens" (Vk. 21 
XII '48, bis), màrmer dwlilen, marmer klokjes, naast "Leidse mármer
dèkens, mármerdwèilen" (adv.), en soortgelijke samenstellingen waarbij 
het eerste lid subst. is 18). Bij spelling met streepje is uitkijken het con
signe: "een platte lambrizeering van licht-kleurig geschilderd marme1'
-patroon" (v. Deyssel VII 145), "en kwam --- een stukje van de lekker 
gelig-gebruikte witte marmer-vloer te zien" (170). Ik lees dit met de hoge 
toon op "marmer-", wat er dus een subst. van 'maakt'; en ik voel geen 
behoefte om mij ter bevestiging hiervan nog te beroepen op: "tot heel 
beneden kijken op de plek wit marmeren gang bij de keuken" (VII 146). 
"Voor een geheel witmarmer zerkje op rotsmossigen steen bleef hij even 
aarzelend staan" (Malherbe 147) ; "Het werkvolk heeft in de witmarmeren 
Burgerzaal 350 rood-pluchen stoelen een plaats gegeven" (Vk. 24 XII 
'49). Het N.W. IX 258 verklaart "haar ghoud-1'Ood-marmer vlechten" tot 
een "copulatieve samenstelling" - maar dan toch van drie adj ektieven. 

Naast mnl. marberijn noemde ik in n. 205 ook mnl. metalijn. Het N.W. 
IX 623 v. vergeleek bij de vroegere verbindingen "zwaar metael geschut, 
met metael kanon verzien" het thans gangbare "een goud horloge, een 
zilver horloge". Nu echter spreekt 'niemand' meer van "een metaal 
kanon". Het geadjektiveerde "metaal" kwam ik nergens tegen 19); wel 
het gestreepte "met leuke metaal-lcnoopjes-garneering" (adv.), dat ik met 
de hoge toon op "metáal-" lees. Ook stiet ik eens op "verzen met metàle 
klánk" (H. 25 XI '37). In abstracto blijkt niet, of we hier te doen hebben 
met de fleksievorm van het adj. metaal, of met de 'hollandse' uitspraak 
van metalen. In concreto maakt alleen dit laatste een redelijke kans, 
daar het immers moeilijk is een niet (meer) bestaand adj. metaal op -e te 
verbuigen. - Bij de trits laken : lakene : lakenen uit [61 J, kan men bij 
?akene 20 ) theoretisch twee kanten uit, zoals men dat ook nu kan bij goude 
en zilvere vanwege het drietal gouden : goude : goud en zilveren : zilvere : 
zilver. En zo zijn er nog meer tritsen tussen de vele dubbelen van de 
typen blik : blikken en baaie : baaien [68]. 

Kent een woord geen afleiding op -en, dan moet de vorm op -e wel 
direkt bij het geadjektiveerde substantief aansluiten - al zal -e ook al eens 
de hollandse uitspraak verbeelden van het nooit-geschreven -en; maak 
dat maar eens uit! Ik neem als voorbeeld celluloid (n. 203), waarvan ik 
geen enkel voorb. op -en kan overleggen, wel: "omringd door celluloïde vis-

18) De aksenten waren van mij! 
19) "All-metal wandlampje verstelbaar voor directe en indirecte verlichting" (Vk. 

26 XI '46, adv.), telt natuurlijk niet mee. Engels is nu eenmaal Engels. 
20) In concreto zal "lakene" de fleksievorm zijn van "laken", en geen 'hollandse' 

verkorting van het vlaamse "lakenen". 
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sen" (Vk. L. 8 X '48) - met de juiste uitspraak in drie silben -oïde (vgl. 
anthropoïde, negroïde, enz.) 21) - "de celluloide baby van het jongste kind 
Smitt" (H. 19 V '38). Het zijn zeldzaamheden naast de tientallen met de 
ongewijzigde grondvorm: een celluloid pop (Vk. 30 XI '49), de celluloid 
rolprent (N.K 12 VII '47), enz.; zie [65] en [68]. 

207. Ik ga nog even door op mijn thema; maar nu toch meer om het 
spel dan om de - - - chocolade: "allemaal koek met blink en sokkelaë letters" 
(v. Looy 8), "soccolaë letters" (143). Wil iemand hier denken aan verbuiging 
van "het in de spreektaal gebruikelijke chocola" 22), dan is dat moeilijk te 
weerleggen; zoals het ook moei~ijk althans absoluut afdoende te bewijzen 
is, dat Van Looy er de verhollandsing van *chocolaën mee op het oog 
had. Rechtstreekse aansluiting van sokkelaë bij chocolade (met prijsgegeven 
intervokalische -d-) lijkt me uitgesloten, al is dan de adjektivering van dit 
laatste allergewoonst : "Chocolade Hulstblaadjes, melk. Chocolade Kerst
klokjes, puur. Chocolade Kransjes, melk en puur. Chocolade Musketkransjes" 
(Vk. 15 XII '49, adv.). 

De afleidingen op -(eJn blijven hierbij zeldzaam (vgl. echter W. de 
Vries 144). Mijn voorbeelden komen op het eerste na van over de grens: 
"alle Sinterklaaspret van hartjes en chocoladen sigaartjes, suikeren 
varkentjes en cadeaux" (Vk. 23 XII '48); "chocoladen, porseleinen, 
watten kuikentjes" (Podgaetsky IIr 165); "en 't chocoladen manneke 
vloog als de Belgische nikkeltjes zo snel, over de rand van het scheepje" 
(Boutsen 9), "witte lakens waarboven een chocoladen kop en waaronder 
twee chocoladen beenstokken doorsteken" (231). Niet alle chocolade dient 
ter verorbering; stofnamen zijn vaak kleurnamen, ·wat we in n. 206 
al half zagen bij "marmer". De vroegere vorm chocolate (uit spa. choco
late, KW. 102), die mij nog uit Zuid-Limburg vertrouwd is, schiet je weer 
te binnen bij het zien van de vlaamse afleiding: "kiekens en chocolatten 
taarten" (Vla. L. 8 X '48, bis); "en dan rijden op een chocolatten ezel" 
(Claes, De witte3 13). Bij vlaamse schrijvers zijn de stoffelijken op -en nog 
zeer in tel. 

Bij de trits glacé : glaceeë : glaceeën blijven we in het noorden. Ik noem 
hiermee een aller bekendst voorbeeld van de vele franse deelwoorden op 
-é, of wat ze mogen zijn, die in de 'stoffelijke' wereld een grote rol spelen 
[69] - al wil ik hier geenszins mee zeggen, dat het dus ook allemaal stoffe
lijke bnw. zijn geworden, na voorafgaande substantivering in het Frans. 
Integendeel. Een ndl. glacé handschoen is een franse gant de peau (de 
chevreau). Het fr. deelw. glacé trad in het Nederlands op als onzijdig znw., 
met het mv. glacé's en de verkleinvorm glaceetjes (en niet "glacee'tjes" 

21) K.E. 169 propageerde de uitspraak "selluluit" ; in de 22ste druk werd dit 
"selluloit" (p. 170). Wat het lot zal zijn van "penecilloid-crême", moeten we af
wachten. 

22) Chocola is misschien wel met chocolaad ontstaan onder "invloed van fr. 
chocolat" (N.W. III 2016). 
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K.E. 338). Het N.W. V 1 heeft bij dit woord nog geen weet van adjekti
vering of van adjektief: "hare vingers, in de glacé handschoenen" (v. 
Eckeren, Annie Hada2 200; Coenen, Burgermenschen 107). Scharten-A. 
(Huis 37) kwam met een gestreepte samenstelling aandragen: "waar hij 
coupeur was van glacé-handschoenen"; wat hij moeilijk kon doorzetten bij: 
"en stiller zwaaide de bruin-glacé vuist" (228). Brusse (Coul. 110) schreef: 
"de witglacé handjes krampachtig wringend"; in een adv. zag ik: "witte 
glacé riemlaarzen", en zo meer. 

Deze adjektivering wordt ook wel verbogen: "Mien - - - met haar glaceeë 
handjes" (v. Eckeren, Guillepon Frères2 103). Verbogen? Ik meen van 
wel, al ging Van Looy dan van "een mevrouw met --- glaceeën hand
schoenen aan" (377), over naar: "hij moest glaceeë handschoenen hebben" 
(396). Zeker is zó de trits kompleet: bij Van Eckeren "glacé: glaceeë", bij 
Van Looy "glaceeën : glaceeë". Zie in [69] vooral nog moirée, papier
macheeën, penseeën, en nog enkele anderen op -eo 

208. In n. 202 v. kwamen we van gouden via goude uit bij goud. We 
gaan nu eens van gouden met goudene naar goudenen. In het Mnl. was de 
verbuiging op -e, -en heel gewoon bij goudijn : gouden, silverijn: silveren 
(M.W. II 2080; VII 1119) enz.: Die goudine coppe entie silverine; enen 
goudinen pot, sinen silverinen nap. Bij het predikatief gebruik bleven 
de stoffelijke bnw. onverbogen: Sinen mantel die was metallijn ; want 
die huus merberijn stonden (Stoett § 140 en § 9 Opm. Il). In het tegen
woordige Nederlands springt dit predikatief gebruik buiten de baan, juist 
als het adverbiale. Ook komparatieven en superlatieven vallen op [70]. 

Gelijk vanzelf spreekt is een hedendaags goudene( n) geen ononderbro
ken voortzetting van het mnl. goudine(n). Ik zeg het niet duidelijk; her
haal het dus anders: precies als mnl. "goudijn (gouden)" door aanhechting 
van -e of -en werd geflekteerd, flekteert men nu - maar niet zo vaak -
op hedendaagse gelegenheid "gouden" : goudene, goudenen. Bijv. "de 
vrouwen --- tuurden de goudene ruigte langs" (Scharten-A., Geluk 224), 
"het goudene geblaak van de bezonde boven gevels" (250), "de bruinig
-goudene vruchten" (306), "de laatste goudene uren van druivenoogst" 
(319); "gesneden in gouden en letter rond elke kolom" (G.G. I 537), letter 
is in het Westvlaams ook m. (zie De Bo 626; v. Beughem 23); "Maar hij 
kon hem niet grijpen bij zijn goudenen halsband" (Kracht III 17, Cou
perus) ; ,,'t gestraal van den guldenen spiegel" (1 535); "uit de wolken
poort treedt de avond met klaarguldenen lach" (Holst-v. d. Sch., Opw. 
wegen 28). Zo doet men ook bij aarden, bronzen, eiken en meer anderen [71]. 

Maar fleksivische ijver liet het suffiks -en, d.i. het -en van de stoffelijke 
bnw., wel eens een dubbele rol spelen. Voorbeelden zullen duidelijker 
spreken dan 'verduidelijkende' omhaal van woorden. Ik begin maar met 
goudenen, dat in voorafgaande alinea 'grammatisch' in orde was; wat 
men niet kan zeggen van gevallen als: "opgloeyend uit de groote en 
goudenen driften" (v. Deyssel I 36); "En ik zag hoe het goud van de zonne 



30 BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 

Op de goudenen maïs lag" (Lap.-Swarth, Roem. volksl. 57; maïs vr.), 
,,0 goudenen zonne!" (99), "En de goudenen zonne" (230), "Die was éen 
en al goudenen zonnelach" (121), "Van mijn hemdje vol goudenen kralen" 
(335), "En nog suizelt het goudenen koren" (342). "zooals die straalde uit 
de oogen van Beatrice - - - en der Loreley goudenen haar" (Borel, Het 
zltsje2 131), "groen-goudenen sawahs en velden" (dez., Een droom3 101); 
"ontsluit den bron der goudenen gezangen" (Lyriek 149, Holst-v. d. Sch.). 
- ,,0 ik zie als door louter kristalll:,nen plaat" (Lyriek 84, Hel. Swarth; 
plaat vr.). "Zacht sleepten de zijdenen pasjes naar een verlichte deur" 
(Falkland, Vertelsels 60). 

Iets aardigs leverde Marie Metz-Koning: "De lichtene luikjes luiken 
Voorzichtigjes één voor één. De blankene bloesemboomen Vergrijzen in 
nevelgrauw ; De vagene velden droomen: Of zomer nu komen zou?" (Verzen 
II 100). Ik durf het echter geen stoffelijke bnw. noemen; wat ik ook niet 
durf bij: "met een pronk van zwarte driekanten steeken" (v. Deyssel VII 
87), "Op de tafel lag het vierkanten dekkertje" (203). Wat speelde de schrijver 
hier door het hoofd? want het adj. driekant (N.W. III 3308), en eveneens 
vierkant verlangt slechts -eo Soms ligt de verklaring van een misplaatst 
-en er vlak bij: "gouden en rooden schijnsels" (Cather 20); "Zijn pur
peren zijden, wijden broek kronkelde tusschen zijn gekruischt [sic!] 
liggende beenen" (Couperus 12); want al is het als onderwerp fungerende 
"broek" officieel vr., de voorafgaande stofnamen op -en bleven blijkbaar 
in aktie. 

Dat gaat niet op bij: "je steekt coquet je been naar voren in lila ajouren 
kousen met satijnen knooplaarsjes" (N.E. 21 VI '47). Proleptische 
inwerking van "satijnen"? in alle geval zag ik de mode-term "à jour" 
anders nooit stoffelijke allures aannemen: "zich met à jour kousen ver
toonen" (v. Suchtelen, Lach 18); "haar gewaagd à jour toilet" (v. Merle, 
Oase 135); "de ajour randjes" (v. Eyk, Thérèse 8): "een à-jourrand" 
(Schw. 45 p. 67; "op à-jour-sandalen" (Querido II 40), enz. 

209. ,,~urperen" liet ik zo juist maar voor stofnaam doorgaan; het 
deed daar trouwens niet anders. In alle geval is het een kleurnaam ; en 
zeker hebben stoffen ook kleuren. Maar daaruit volgt allerminst, dat 
kleurnamen zonder meer het -en van stofnamen toekomt. Purperen is veel 
dank verschuldigd aan Huydecoper: "Purper, in 't Latijn Purpura, is 
eigelijk een soort van Schelpviseh, met wiens sap oudtijds de kleederen 
geverfd werden - - -. Dewijl dan Rood, wit, geel weezenlooze verwen zijn, en 
het Purper integendeel eene stoffelyke zaak is, evenals Goud, Zilver enz., 
zo volgt natuurelijk, dat men daarvan ook maakte Purperen, even als 
Gouden en Zilveren, die ook zelfs inderdaad somtijds niet meer beteekenen 
dan verguld of verzilverd" (Kollewijn 172; vgl. 95 ; T.L. IV 236). 

Het N.W. XII 4941 laat Huydecoper onvermeld bij purperen, met dis
similatie purpelen [61]. Na herinnerd te hebben aan mnI. purperijn, -in, 
-en (M.W. VI 774), zegt het N.W.: "De inz. in de oude taal aangetroffen 
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vorm purpere zal bijna altijd ontstaan zijn uit purperen door apocope van 
n; een verbogen vorm van purper, als bnw. gebezigd, komt nl. niet voor, 
behalve misschien in den allerjongsten tijd". Bij purper "znw. vr. en onz.; 
vervolgens ook bnw. en bijw." (N.W. XII 4929, 4933), lezen we: "Het 
gebruik als bnw. moet in principe verklaard worden uit de compositie; 
later zijn naar analogie meer gevallen ontstaan". [Ik zwijg]. Maar "vreemde 
kleur- of stofnamen als saumon, fraise of cheviot, cTêpe-de-chine, popeline, 
die wel attributief bij een znw. voorkomen", nemen zelden of nooit -en 
aan; anders dan het oude purper. - Het E.W. 528 (Suppl. 133) spreekt 
enkel van het znw. In het Mnl. kwam ook purpere(n) wel voor als subst.; 
het M.W. VI 773 denkt llierbij aan substantivering van het adj. purperen. 
Maar hiernaast funkioneert purper als adj. (774): "dat purper ledekijn 
metten stene", "Enen witten roc so dede hi an ende enen purper mantel" 
(var. op -en). - K.E. 821 ontkent wel niet de mogelijkheid om het znw. 
purper te adjektiveren, maar Van Dale4 sprak zich toch al positiever uit 
met z'n "purper, bn. donkerrood van kleur". Dit brengt dan automatisch 
de mogelijkheid mee van "purpere wangen" (vgl. De Vooys, Ned. Spr. 
251). De trits is er: purperen, purpere, purper. 

Schoolmeesters zien graag voorschriften waaruit 'blijkt' dat het ene 
moet, en dus het andere niet mag; taalwerkelijkheid telt niet mee, tenzij 
via een gegeven voorschrift. Het gebruik van purperen staat sterk door 
het woordenboek. Toch is daarmee het normale purper : purpere niet gans 
uit de circulatie verdwenen, al kan "purpure" ook de 'hollandse' uit
spraak zijn van "purperen": "waar ze op een troon werd gezet met niets 
dan purpere en goude dingen en bloemen om d'r heen" (v. Deyssel, Kl. R. 
206 = IV 84), "met donker-purpere en zwart-paarsche, en grijs-violette 
wolken-bloemen behangen" (lIl 269), "tulpen en purlJre rozen" (VI 15): 
"een schijn van ouden adel en purpren hoflijkheid" (IV 154), "met zijn 
gele en purperen gloeyingen" (I 113), "raauw roode malsche lippen, pur
peren neusknollen" (VI 64), "de trottoir - - - van grij s purperen klinke1's" 
(VII 164). 

Interessant is de kombinatie: "Purper en zilveren pluimgras waait 
er, en de roestroode zuring" (Buning, Ik zie 251). Timmermans varieert: 
"de oude juffrouw, geel als een peer met bleekpurperen lippen" (A.-Marie 
10), "haar versleten bleekpurper slaaplijf" (113). Nog meer afwisseling 
is er bij Couperus (39): "Roode en okeren stralen doorbraken die 
buiging der bogen; zij werden purper en gouden in het rosse licht der 
lantarenen" (predikatief!), "s t a I act iet gewelfen neêr hangende als 
azuren en purperen kanten" (190), "een breed verhemelte van purper 
fluweel" (82), "en daar kon aan koorden het purperen linnen worden weg 
getrokken" (272): "pavillioenen van purper linnen" (271)",kuipen vol 
azuren, purperen, okeren vloeistof" (1l0), "de mauve gouden zonne
ondergangen over de avondpurperen bergen" (98), "de purperen Primaat" 
(83). 

Hiermee zijn ook azuren en okeren reeds geïntroduceerd. Bij het eerste 
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volstaat het N.W. II 793 met het bnw. te noemen; het tweede bleef 
onvermeld (X 105). En zo zijn er nog meer kleurnamen, waarbij de uitgang 
-en minstens even bekeken moet worden [72]. De term analogie alleen 
is nu eenmaal niet afdoende, al is het dan in de taalkunde een graag ge
ziene duvelstoejager; een etiket-doende-alsof als tekort aan inzicht moet 
gecamoufleerd worden. 

210. Tot besluit komen we tot wat begin had moeten zijn, nl. de 
stoffelijke bnw. op -en, die in elke grammatika en in elk woordenboek ver
meld staan. Wel moeten we onderscheid maken tussen de adjektieven, die 
afgeleid zijn van substantivische namen van stoffen, en de adjektieven 
op -en die aansluiten bij namen van voorwerpen - en niettemin, met 
name in literair en dichterlijk gebruik, de allures van stoffelijke bnw. 
aannemen. Ik laat ze maar onmiddellijk de rij openen, en zal me daarmee 
al gauw in moeilijkheden bevinden. Want "voorwerp" is niet alleen een 
ruim en vaag begrip; voorwerpen zijn ook van stof gemaakt, vertonen 
althans iets stoffelijks, wat het moeilijk maakt een bevredigende schei
dingslijn te trekken. Sommige gevallen komen reeds in het Mnl. voor. Ik 
geef de voorbeelden en laat de rest over aan de lezer. 

"Het suffix -en - formuleerde Overdiep het (216) - wordt in poëtischen 
stijl uitgebreid over andere dan de gewone, 'stoffelijke', bnw.: met 
sneeuwen hand (als sneeuw). Het water vloeide Mat-zilver als een schubben 
rug. de wazen verte. het dauwen dek. de melken morgenschijn (Boutens)". 
"Sneeuwen" komt meer voor (n. 211). Ter aanvulling van De Vooys § 87 
(Ned. Spr. 203) zegt de recensent in T.N.T.L. LXVI 70: "Ongewone 
stoffelijke adjektieven placht Boutens te vormen: wolken, stralen, vuren; 
Huygens schijnt ook in eicken loof, linden bladen (Hofwijck 205) adjectiva 
te bedoelen" (vgl. n. 202 met 204); N:W. III 4015 v., VIII 2419 en 2421. 

Ik waag het er maar op: baleinen corset, "haar groene baleinen parapluie" 
(de Man, Geiten 317) ; N.W. II 914. "een huis van roode steenen, een 
balken zold'ring" (Vk. 13 XI '50, vers). ,,'t kleingoed van brooden tikken
hanen met een pluimken in hun gat" (Timm., Keerseken 4). "Een diepe 
gang geleidde langs dien flambouwen flakkering" (Couperus 116), was een 
samenstelling bedoeld ?? "Dan staat het halmen kind binnen het dubbele 
scherm, dat op haar toeschuift" (Bordewijk 124 v.). "in kaveren stroa, dat 
banden gouds gelijkt" (G.G. II 235), mnl. haveren M.W. III 189; N.W. 
VI 151. Voor "ijzen koepels" zie [68] bij glazen. "en stak een juwelen speld 
op de lapel van zijn jas" (Centervall 267); een juweelen ring (adv.); N.W. 
VII 592. "een keien stoepke" (B.N. VI 210); N.W. VII 2051. Ze "stonden 
sprakeloos voorde linnen-en-latten kistjes" (L. 19 VIII '49) ; N.W. VIII 
1142. Vrij gewoon is "matten" (N.W. IX 300): "jonken - - - met hun wijd
gespreide matten zeilen" (de Hartog 351 en III 75); "het matten zittinkje" 
(de Meester 23), "over den matten vloer" (dez., Zonde 180); "een matten 
zitting" (Tammsaare 232); ,,(Jozef) schonk het fijne glaasje uit de matten 
ftesch ruim half vol" (Cremer I 286; 284). 
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"Naar venster en halfneêr gordijn Waardoor de melken rrwrgenschijn 
Naar binnen luift" (Lyriek 120), zie boven; "Een melken maan vleit mij 
ten zwerftocht mee" (v. Duink., Verzen uit St. Michielsgestel 48). Meer 
dan bekend is "De rrwdderen man" van Karel van de Woestijne (18, 24, 
29, 31 enz.; Minderaa 547, 558, 594 enz.). "het blauw panen mutseken op 
den hoofde" (Baur 21); hij "stond zijn brilleglazen noest te kuischen met 
een panen lapke" (Eekhout, Tijl 35) ; N.W. XII 323. "In het warm, klein, 
planken inwendige van zijn drijvende huis, hoe was het daar gestelcl. 
Tegen de planken zoldet'ing hingen honderden hazenstrikken bijeenge
kluwd" (Coolen, Dorp 11), "de planken wanden" (52), "er was zoo'n 
planken gleuf" (347); "den plànken vlóer" (Rawlings 55): "op den 
plánken vloer" (Bordewijk 163); "de planken deur" (Gulbranssen 684); 
"in een planken keet" (Dörfler 21) ; N.W. XII 2262: vrij gewoon. "de 
Amerikanen zijn verzot op de fraaie platelen kruiken, waarin de Oude 
Hulstkamp wordt opgediend" (Vk. 25 III '50). "over den plavuizen vloer" 
(Bordewijk 68). "het zij de milde nacht uw slapend lichaam, in zijn pluimen 
schoot geborgen --- laaft" (G.G. I 47); N.W. XII 2832; M.W. VI 498. 

211. "onder 't raggen, regen-weenend parapluutje" (Bordewijk 128), 
"twee dolfijntjes spoten naar elkaar een zóó raggen straaltje dat men geen 
geritsel hoorde" (161). "datzelfde broodmes met die roesten vlek" (Cremer 
II 61); vgl. N.W. XIII 828 roest bnw. "een oud, rood huis met een fijn 
schaliën torentje bezijds" (Timm., A.-Marie 85), "het witte kasteeltje 
(met) zijn hoog schaliën dak" (114); N.W. XIV 227. "De hunkeringen van 
het slijken beest" (v. Duink., a.w. 51). 

Bertus Aafjes heeft het in zijn Voetreis achtereenvolgens over de 
sneeuwen wereld (29), de sneeuwen dageraad (43), het sneeuwen plein (64); 
"die langzaam starend zich verliest in 't sneeuwen licht" (N.E. 10 V '47), 
"stilstaande bleef hij staren ver in een sneeuwen licht" (aId., Ed.Hoornik) ; 
"het sneeuwen paradijs" (B.N. VI 172); "Ondertusschen was Pallieter al 
begonnen met een sneeuwen vent te maken" (Leesb. III 232); "toegedekt 
met sneeuwen sprei" (Lyriek 285, v. Geuns); "van een sneeuwen gemalin 
met uw sneeuwen pennen" (aId. 273, de Stoppelaar), van een stroom
zwaan ; "een sneeuwen pelskraag" (de Meester, Zonde 65); "de sneeuwen 
stilte lag uren in het ronde" (Kloos VII 172); "Het huis is doover dan een 
sneeuwen winternacht" (Verwey IX 185, cit.); N.W. XIV 2298. 

"met al zijn pakjes droge verfstof en spanen doosjes" (v. Looy 244); 
"een klein spanen doosje" (Scott, Oudh.2 275) ; N.W. XIV 2572. "stoffen 
laarzen" in [67] bij barège; stoffen beesten; "Hij droeg grijze, stoffen 
schoenen" (Coolen, Dorp 58); N.W. XV 1812 geeft ook voorbb. als stoffe 
japon, stoffe schoenen. "En overal tegelen vloeren" (de Man, Zonen 19); 
N.W. XVI 1235, M.W. VIII 155. "De jongens, die er in hun dunne tijken 
broekjes klappertandend van de kou bij stonden ---" (Dörfler 196); N.W. 
XVII 91. "en doen hen aan een touwen ladder in den put dalen" (v. Deyssel 
X 69). 
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"wanneer raakten wij de wereld aan met een vuren mond" (Lyriek 
320); "verschuil mij onder Uw vuren vleugels" (v. Duink., Kreet 204); 
"de vuren zonnebrand" (Zonnewijzer 1940 p. 211); "de zomer hief zijn 
vuren pracht" (B.N. VI 172), "Een ster schoot langs haar ijle baan een 
vuren staart van licht" (VII 54), "een vuren staart van lichtrobijnen" (57), 
"Het licht groeit tot een vuren baken" (59), telkens van Lod. van Mael
stede; "der verven vuren schoonheid" (Vaart 30); "Want de middagzon 
heeft haar vuren Gelaat onbarmhartig onthuld" (Aafjes, Voetreis 16); 
M.W. IX 1467 v. Ook "vurijn" (= van vurenhout) is reeds Mnl. - "toen 
het op een ware veldslag in het zompen moer van de Nachtegaal was uitge
loopen" (Schreurs I 27; 39 en 44 de zompen znw.). ,,'t woden altaar" 
(Smit 143). "in het zwavelen licht van het kleine vertrek" (Bordewijk 68). 

Bij de stofnamen op -en - de gewone uit het woordenboek! - zijn er 
een aantal, waarvan ik geen kortere vormen noteerde [73]. Toch komen 
blijkens het N.W. die kortere vormen wel voor in oudere geschriften, 
hetzij op zijn 17de-eeuws (n. 202 v., 206), hetzij enkel naar de 'hollandse' 
uitspraak. Iets nieuws valt er niet meer uit te leren. 

§ 3. Onverbuigbaren en onverbogenen 

212. Na al het uitheemse bij de stoffelijke bnw. - waar het wemelde 
van onverbuigbaren, althans van onverbogenen - had het in de lijn 
gelegen, hier met andere uitheemse adjektieven door te gaan: prima, extra, 
blanco, franco, enz. enz. Maar ik doe dat niet, omdat we dan al heel gauw 
verzeild zouden raken in pseudo-adjektieven, en in kwesties die nog te ver 
van huis liggen. Wèl moeten we z6 een aantal onverbuigbaren missen, 
zeker voorlopig. Maar wat in het vat is verzuurt niet. Ik laat thans liever 
inheemse onverbogenen voorgaan, en begin met het befaamde type: 
de waarnemend burgemeester. Het brengt ons op bekend terrein; wat 
intussen niet zeggen wil, dat iedereen op dat terrein de weg weet. Zelf 
behandelde ik dit type reeds meer dan eens, o.a. in N.T. XXXV (1941), 
blz. 367-376: "De waarnemend sekretaris"; en in Taalkundig inzicht 
voor school en leven = Opv. Br. 129 (1947), blz. 46-55. Veel nieuws kan 
ik er dus niet meer van vertellen, maar ik zou toch tekort schieten als ik 
er hier over zweeg. Ook zullen de nieuwe voorbeelden, naar ik hoop, een 
enkel nieuw . aspekt geven aan deze voortwoekerende nieuwigheid. 

Het betreft hier vooral namen van mannelijke personen - wat iets 
anders ts dan mannelijke namen van personen! die de koinê niet kent. Zo 
normaal als is: een waarnemend burgemeester, zo abnormaal is (was 
althans): de waarnemend burgemeester. En wanneer op de omslag van 
het Tschr. voor Ned. Taal- en Letterkunde (bijv. Deel LXIX afl. 2) 
gedrukt staat, dat "alle bijdragen - - - moeten worden gezonden aan de 
waarnemend-secretaris der Redactie", dan verandert dat ver bin din g
streepje in werkelijkheid niets aan het onverbogen gelaten adjektief. 
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Zo'n streepje kan heus geen fleksie-e vervangen of overbodig maken; het 
kan hoogstens een manoeuvre zijn om een samenstelling te suggereren, 
waar taalkundig bezien geen sprake is van samenstelling. Dat verbin
dingstreepje daar is evenwel geen unicum. Zo vind ik bij mijn knipsels uit 
de Volkskrant van vóór 1951 vijfmaal de waarnemend-burgemeester. Op 
één plaats (3 XII '49) volgde achter elkaar: "Met deze woorden heeft de 
waarnemend-burgemeester, ir. L. J. M. Feber, de nieuwe burgemeester --
geïnstalleerd", gestreept, en dan ongestreept: "om uit de handen van de 
waarnemend burgemeester --- de ambtsketen te ontvangen". Toch moet 
dat snaakse streepje bij dit adj. nog carrière maken. Ik noteerde het niet 
zo vaak: "en de waarnemend-commandant zeemacht in Indonesië" (27 
XII '47); en "is Gromyko benoemd tot eerste waarnemend-minister van 
Buitenlandse Zaken van Rusland" (2 III '49). Dit laatste voorb. zonder 
de zou ook zonder streepje in orde zijn geweest! We laten dit loze streepje 
verder maar op zijn beloop (O.T. XI 53). 

Er zijn dingen die van meer belang zijn: "tegen de vroegere waar
nemend-burgemeester van Haarlemmermeer" (9 XII '48); "door de toen 
malige waarnemend burgemeester van Buitenzorg" (17 VI '50). Aandacht 
verdient hier het samengaan van het verbogen vroegere, toenmalige met het 
onverbogen-blijvend waarnemend. Dit is allerminst iets uitzonderlijks: 
"terwijl de Haagse waarnemend burgemeester, Ir. Feber, zich op zo voor
treffelijke wijze van zijn taak kweet" (N.E. 5 XI '49); "het 7-jarig zoontje 
van den heer Van Hattum, den lateren waarnemend burgemeester van 
Enschede" (Vk. 25 IV '47) ; enz. Ook "den" alleen is leerzaam, vooral in 
het volgende voorb. : "Op de vragen - - - betreffende het ontslag van den 
waarnemend burgemeester en terugkeer van den geschorsten burge
meester van Maartensdijk heeft de minister - - - geantwoord" (U.K.D. 15 
X '46); "den geschorst burgemeester" is ondenkbaar, al ging dan "den 
waarnemend burgemeester" vooraf. 

213. Verbogen en onverbogen kan ook in de omgekeerde volgorde 
samengaan. Ik begin met gevallen als: "De waarnemend Hoge Commissaris 
in Djakarta, dr. A. Gieben, heeft --- opheldering gevraagd" (Vk. 9 V '50). 
Hierin vormt "Hoge Commissaris" een vaste onveranderlijke naamseen
heid, juist als bijv. "eerste minister" in: "mr. Herbert Morrison, de wnd. 
eerste minister" (17 VIII '48), waarbij bovendien het verkorte "wnd." 
het onverbogene van "waarnemend" nog aksentueert. Variabeler zijn ver
bindingen als: "In een brief aan Julius C. Holmes, de waarnemend Ameri
kaanse gezant in Londen, schreef Attlee ---" (26 IX '50); "De waarne
mend Britse militaire gouverneur in Berlijn, generaal Brownjohn, 
weigerde - - - commentaar te leveren" (23 IV '48); "Even daarna ontving 
de Prins de 'golden pilot wings' uit handen van de waarnemend Canadese 
stafchef, vice-Iuchtmaarschalk James" (14 III '50). 

Intussen is de volgorde, die ik al in de laatste alinea van ll. 212 signa
leerde, veel frekwenter: "De voormalige waarnemend hoofdcommissaris 
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van politie in Enschedé" kreeg levenslang (14 X '48); "de voormalige 
waarnemend-hoofdredacteur van het Alg. Handelsblad" kreeg 10 jaar 
(26 I '49); "In een nota aan den Poolsen waq,rnemend minister van 
Binnenlandse Zaken - --" (31 I '47) ; "De communistische waarnemend 
minister van Buitenlandse Zaken der Poolse voorlopige regering ---" (24 I 
'47) ; er was "een rapport uitgebracht aan de toenmalige waarnemend 
secretaris-generaal van het departement van Sociale· Zaken" (1 III ' 49) ; 
enz. In het volgende voorb. is het onverbogen blijven van "gewezen" heel 
normaal; dit heeft echter niets uit te staan met het onverbogen laten van 
"waarnemend": "Tegen de gewezen waarnemend hoofdcommissaris --
te Utrecht" (28 V '48). 'Abnormaal', maar in het 'taaltype' dat ons nu 
bezighoudt normaal, is het onverbogen "pauselijk" in: hij voerde "be
sprekingen met monseigneur Tardini, de waarnemend pauselij k staats
secretaris" (4 XI '50). Vergelijk bijv. nog: "Het boeket was voor aarts
bisschop Rienzi, de pauselijk delegaat" (2 XII ' 50); en n. 216 Lf. 

Ik laat nu enige voorbeelden volgen, waarin "waarnemend" normaal 
onverbogen blijft; normaal d.w.z. in overeenstemming met het algemene 
spraakgebruik van vroeger: "De heer Gerritsen, waarnemend burgemeester 
van Zierikzee, plaatsvervangend kantonrechter en lid van talrijke 
andere colleges en commissies" (21 XI '47); Voûte voelde "er niet voor, 
verdachte de positie van waarnemend burgemeester toe te kennen" (24 IV 
'47); hij ,,(werd) ten slotte waarnemend corpschef van politie te Enschede" 
(30 IX '48) ; "De heer J. C. Ebbinge Wubben, waarnemend directeur van 
het museum Boymans te Rotterdam" (24 IV '47); "Toen --- de benoeming 
tot waarnemend directeur-generaal der P.T.T. van ir. Damme werd inge
trokken" (1 III '47); "voor den heer Van den Biggelaar , waarnemend 
hoofdredacteur in Utrecht 7 jaar" (11 I '47); "Tot waarnemend premier 
heeft de Oost-Indonesische ministerraad benoemd dr. S. J. Warwouw" 
(22 IX '47); "mr. dr. 1. G. van Maasdijk [is], met ingang van 1 Januari 
1949 tot waarnemend algemeen Secretaris van het Koninklijk Huis be
noemd" (11 I '49, bis); "In zijn ontslagaanvrage aan de president schreef 
waarnemend staatssecretaris Robert Lovett ---" (8 I '49): het gekursiveerde 
had beter en normaler als appositie achter de eigennaam kunnen volgen; 
"om zijn functie van waarnemend thesaurier-generaal te hervatten" (10 
XII '46); "Als waarnemend voorzitter van de ministerraad heeft mr . Van 
Maarseveen ---" (14 II '49). Ik mis in deze alfabetische reeks de onder
tekening onder een ambtelijk stuk: waarnemend burgemeester, waar zulke 
verbindingen iets titelach tigs krijgen, vertonen. 

Wanneer ik de gegeven voorbb. taalkundig moest ordenen, zou ik met de 
ondertekening beginnen. Daar sluit dan onmiddellijk de appositie 
bij aan: "Jef Notermans, waarnemend voorzitter 'van de K.O.B. in Indië" 
(O.E.B. XXX 354). Dan zou ik laten volgen verbindingen met het ver
gelijkende als: "hij schreef dit als waarnemend sekretaris", waarnaast 
dan zelden of nooit voorkomt: "hij heeft het niet verder gebracht dan 
waarnemend burgemeester" . Enkele voo r zet s e I-verbindingen komen 
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meer voor: "hij deed het in zijn hoedanigheid van waarnemend burge
meester", "na zijn benoeming tot waarnemend sekretaris kwam zijn vroegere 
funktie te vervallen" (vgl. n. 217). Ik besluit met een predikaat, alhoe
wel ik dit beter na "de appositie" had kunnen plaatsen: "hij is ruim een 
jaar waarnemend direkteur geweest". Wil iemand de volgorde wat verande
ren, dan is het mij al lang goed. 

214. Maar in zulke gevallen komt "waarnemend" ook verbogen voor. 
Ook dat is normaal: "de heer J. A. Kleijnenberg, thans waarnemende 
burgemeester van deze gemeente" (Vk. 18 X '50); immers "waarnemend 
burgemeester" is slechts semi-titel. Het is wel de geijkte naam van een 
'ambt', maar allerminst een aanspreektitel, zoals burgemeester, sekretaris, 
direkteur - waarmee echter niet beweerd wordt, dat ook hoofd kommissaris, 
korpschef, premier, eerste minister en zo meer aanspreekwoorden zijn. Ik 
onderbrak mezelf: "Polens waarnemende minister van repatriëring heeft 
verklaard, dat ---" (4 IV '47); "mejuffrouw mr. M. Z. N. Witteveen 
(treedt) op als waarnemende permanent vertegenwoordiger van Nederland 
bij de Verenig!)e Naties te New York" (4 IX '48). 

Het spreekt vanzelf, dat de verbogen vorm zich ook nog normaal hand
haaft achter de, zelfs in kranten: "dr. Ralph Bunche, de waarnemende 
bemiddelaar van de Verenigde Naties in Palestina" (24 III '49; 21 X '48: 
"De waarnemend bemiddelaar van de UNO in het Palestijnse conflict, 
dr. Bunche"); "de waarnemende burgemeester Vincent Impelliteri" (2 X 
, 50); "incidenten - - - waarbij de waarnemende consul-generaal van Zuid
Slavië werd gedood", gevolgd door: "De Zuidslavische plaatsver
vangend minister van Buitenlandse Zaken ---" (29 1'47); "het bureau van 
de waarnemende Nederlandse consul-generaal Jacob van der Gaag" 
(5 XII '50); "De Amerikaanse waarnemende militaire gouverneur, 
generaal-majoor Hays, heeft de kwestie ter hand genomen" (8 X '48): 
voor "militair" zie n. 216; "De waarnemende Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, heeft verklaard ---" (26 -IV '47); 
"De waarnemende eerste minister (wordt) tegen 20 October verwacht" 
(13 X '49); "De waarnemende repu blikeinse minister van Voorlichting, 
Abdulgani, verklaarde ---" (20 X '49), tegenover telkens en telkens "de 
waarnemend minister" van dit of van dat. "De waarnemende perschef van 
het Witte Huis verklaarde" (aid.); "In een nota aan de waarnemende 
president van China, Li Tsoeng Jen" (25 VIII '49); "Deze mededeling deed 
de waarnemende procureur-generaal voor het gouvernement van Singa
pore" (3 VIII' 50); "in een telegram aan de waarnemende U NO-bemiddelaar, 
dr. Buncke" (28 X '48); nadat tweemaal "de waarnemend voorzitter" iets 
gezegd had, "zei de waarnemende voorzitter" tot besluit ook iets (24 XII 
'47). - Een paar meervouden zijn: "twee waarnemende commandanten 
--- werden gewond" (24 X '49), naast het onverbogen: "Behalve de be
noeming van een voorzitter, zal ook die van twee waarnemend voorzitters 
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aan de orde komen. Eén van de waarnemend voorzitters zal worden gekozen 
uit de kring der werkgevers, één uit die der werknemers" (2 V '50). 

215. In verreweg de meeste gevallen evenwel laat de (Volks)krant 
"waarnemend" achter de onverbogen. Ik noteerde er wel 100 voorbb. van 
in verbindingen met: apostolisch-vicaris, bemiddelaar, burgemeester, chef 
van de afdeling Politieke Zaken, commandant, commissaris der Koningin, 
corps chef van politie, delegatieleider, directeur( -generaal), fractievoor
zitter, gouverneur (van Curaçao), hofmaarschalk, hoofdcommissaris, 
hoofdredacteur, inspecteur-generaal, kampcommandant, legercomman
dant, minist"er (c.a.), minister-president, onder-staatssecretaris, stafchef, 
voorzitter, wali negara van Zuid-Sumatra (26 IX '49), waterschout in 
Rotterdam. 

Een speciaal geval is nog : "De assistent-waarnemend administrateur van 
het plan-Marshall, Richard Bissel, heeft verklaard ---" (5 I '50). Soms 
geeft de hoofdletter extra cachet: "Blijf vooral uit de buurt van de volge
lingen van de Waarnemend-Patriarch Sergius" (George, God's onder
grondse 213); "Mijnheer de Waarnemend Praeses" (Vox V. 1 III '46), wat 
spottend bedoeld was. Op één lijn met de de-verbindingen staan: "onder 
leiding van haar waarnemend directeu,r, professor N. W. Posthumus" (Vk. 
19 IV '47) "Het kerkkoor --- onder leiding van zijn waarnemend directeur 
pater Ebich" (L.D. 29 III '47). Slechts pro memorie herinner ik nog even 
aan de reeds gesignaleerde afkorting (n. 213): "artikelen, die voor de 
wnd. burgemeester een ernstig beledigend karakter dragen" (Vk. 25 X '47). 

En nu moet ik wel een amende honorable doen aan de namen van 
vrou welij ke personen - wat iets anders is dan vrouwelijke namen 
van personen! die de koinê niet kent ; evenmin als mannelijke (n. 212 al. 2): 
"De waarnemend presidente uitte vier uren achtereen beschuldigingen aan 
het adres van de penningmeesteresse" (12 IX '47) ; welbespraaktheid komt 
meer voor dan welsprekendheid. "Tegelijkertijd reikte de waarnemend 
vertegenwoordigster van het Nederlandse Rode Kruis te Bata via - - - dezelfde 
onderscheiding uit aan mej. Eike Flikkema" (13 VIII '49); voor andere 
voorbb. verwijs ik naar [74] bij n. 218. 

Het ongrammatische van "waarnemend" kreeg in de -n-tijd dikwijls 
extra nadruk door het pseudo-grammatische den (vgl. n. 212 Lf.): "Op de 
met Oranje en rood-wit-blauw gedrapeerde eere-tribune merkten we o.m. 
op --- den waarnemend Comm. der Koningin, Mr. G. A. Diepenhorst" 
(U.K.D. 24 II '47); blijkens de hoofdletter van "Oranje" kruipt de vorsten
liefde soms waar ze niet gaan kan. "Er was een grote belangstelling voor 
deze Centrale Raadsvergadering die onder leiding stond van den waar
nemend voorzitter Frans den Ouden" (Vk. 27 1 '47·); "het maandgeld van 
den waarnemend opperkoopman (was) met vijf gulden verhoogd" (v. 
Iependaal184; 186: "de waarnemend opper-koopman"), "de rivier die het 
wegvaren van den gegriefden waarnemend oppersten poogde te beletten 
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door zware stroom en banken" (186); ook "oppersten" bleef delen in het 
seksuele-n-verzinsel. 

Dat Onze Taal zich tegen het type "den waarnemend burgemeester" 
keerde, maar toch niet vanwege het onnederlandse "den", is te begrijpen. 
Alleen gebeurde dit in een betoog (O.T. X 55 v.), dat kant noch wal raakte, 
gelijk in N.T. XXXV 370 v. werd uiteengezet, zij het dan blijkens O.T. 
XI 2 v. zonder veel sukses. Ik zal hier niet al de plaatsen aangeven, waar 
O.T. op dit type terugkwam. - Al heb ik me ongeveer tot voorbb. uit de 
krant beperkt, romans doen ook wel mee: Zelfs "ontving de waarnemend 
burgemeester zijn nieuwe Heeren bij de ingang van de stad" (Dekker 224); 
zo ook Den Doolaard 345, en anderen. Deze nieuwigheid wordt trouwens 
al gesproken tot in universitaire kringen toe. 

216. Een konkurrent van "waarnemend" is "plaatsvervangend". In 
mijn knipsels haalt het ook de 100; bij een enkel substantief trof ik het 
wel lOkeren aan en meer. Zo zag ik de plaatsvervangend voorafgaan aan: 
openbare aanklager, administrateur, burgemeester, chef (c.a.), comman
dant, territoriaal commandant, commissaris der Koningin, directeur, 
dirigent, divisie-commandant, gedelegeerde, militair gouverneur, hoofd
aalmoezenier, Hoofdinspecteur van de Rijksbelastingen, kantonrechter, 
minister (c.a.), eerste minister, minister-president, officier van justitie, 
premier, Provinciaal, secretaris-generaal, Staatssecretaris, voorzitter. -
"De" bleef ook al eens verder uit de buurt: "De voorzitter van de Neder
landse delegatie voor de onderhandelingen met de republiek en plaats
vervangend luitenant-gouverneur-generaal, de heer Abdoel Kadir is - - - in 
Nederland aangekomen" (Vk. 29 X '48). Een ander keer bleef de helemaal 
weg: , ,Plaatsvervangend minister-president Tsaldaris deelde mede, dat de 
rebellen --- krachtdadiger zullen worden aangepakt" (12 VI '47); het 
voorb. staat op één lijn met "waarnemend staatssecretaris Robert Lovett" 
uit n. 213, waar ik niet over juichte. Puik daarentegen is het predika
tieve: "De liberaal Albert Devèze is plaatsvervangend premier en minister 
van Defensie" (11 VIII '49); vgl. n. 213 i.f. 

Juist als bij "waarnemend" (n. 214) staat soms een verbogen adj. tussen 
de en het onverbogen "plaatsvervangend": Opvolger "is de ni eu w be
noemde plaatsvervangend hoofdlegeraalmoezenier in Nederlands Oost
-Indië, majoor R. Verhoeven" (8 I '48); "Als getuigen zijn onder meer 
gedagvaard de voormalige plaatsvervangend leider der N.S.B. van Geel
kerken" (U.K.D. 17 X '46); "De voormalige plaatsvervangend-minister
-president van Bulgarije, Trajko Kostof, werd - - - beschuldigd van hoog
verraad" (Vk. 2 XII '49). Ik deed maar een greep. 

Het zou weinig zin hebben weer lang stil te staan bij het korrekte 
"plaatsvervangende", zoals ik dat deed bij "waarnemende" in n. 214: 
"De (D u i t se) plaatsvervangende bevelhebber" (25 XI ' 50); of na voor
zetsels: "De film werd ingeleid door de plaatsvervangende chefstaf, luitenant
-generaal Calmeyer" (11 V '50). Dat is allemaal in orde, afgezien van de 
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seksuele -n in: "de drie journalisten die door den plaatsvervangenden 
voorzitter van de conferentie, dr. W. Hoven, zijn weggezonden" (16 XII 
'46). Na de variërende voorbb. met "waarnemend" kan ik hier niet veel 
meer dan l'histoire se répète spelen: "de beweringen van den Ameri
kaansen plaatsvervangend-minister van Buitenlandse Zaken, Acheson" 
(17 II '47). - Een paar oe-gevallen wil ik niet onvermeld laten: "het 
plaatsvervangende lid van Australië in de Commissie van Goede Diensten" 
(23 XII '48); deze verbinding had ondanks "het" de -e eventueel 
kunnen missen (vgl. n. 269). Ook in de volgende kombinatie is -e geen 
absolute moet: "Engelands plaatsvervangende eerste-minister, Herbert 
Morrison, heeft --- de wilde stakingen veroordeeld" (2 V '47). In het mv. 
is de -e normaal (vgl. echter n. 214 i.f.): "Morgen --- komen de plaats
vervangende ministers van Buitenlandse Zaken der Grote Vier bijeen" 
(14 1 '47, bis). 

Bij de apposities begin ik met korrekte voorbb. zonder lidwoord: 
"Howard Bruce, plaatsvervangend administrateur van de ECA te Washing
ton" (17 XII '48); "mr. Raden Djoemhana Wiriatmadja plaatsvervangend 
hoge commissaris van Indonesië" (1 IV '50); "de heer J. G. Japikse, voor
heen plaatsvervangend directeur van het C.D.K." (= Centraal Distributie
kantoor; 22 I '47); "onder leiding van Nikolai Woznesenski, plaatsver
vangend eerste minister" (9 I '47); " "Poptomoff, lid van het Bulgaarse 
Politburo en plaatsvervangend Bulgaars minister-president" (20 VII '50); 
"direct overhandigd aan generaal Ismay, plaatsvervangend militair 
secretaris van het oorlogskabinet" (10 II '49); "een onderhoud --- met 
mgr. Montini, plaatsvervangend pauselijk staatssecretaris" (17 X '49); 
"de zaak tegen W. G. Lensinck, oud-secretaris plaatsvervangend en waar
nemend voorzitter van de N.S.N.A.P." (22 IX '50); "Mr. H. C. P. Korte, 
plaatsvervangend voorzitter van de Nederlands-Indische Plantersbond" (15 
IV '47); "de heer mr. D. A. Delprat, eerste plaatsvervangend voorzitter 
der Kamer" (28 II '48). 

217. Terwijl zulke apposities volkomen in orde zijn, grijpen die met 
de er weer naast: "Dr. Friedenburg, de plaatsvervangend burgemeester van 
Berlijn" (24 VIII '48); er werd ontslag verleend "aan majoor Lam de 
plaatsvervangend hoofdaalmoezenier in Indië" (8 I '48); "De weduwe van 
Rost van Tonningen, de voormalige plaatsvervangend leider van de 
N.S.B. (is) gearresteerd" (17 VII '48); "en Herbert Morrison, de plaats
vervangend eerste minister vormt de vierde hoeksteen van het regerings
bastion" (14 XI '47); "Morrison, de plaatsvervangend minister-president, 
werd leider der Engelse groep" (9 VI '49); "het verzet van Kostof, de 
gewezen plaatsvervangend minister-president" (10 XII '49); "Kethly, de 
plaatsvervangend voorzitter van de socialistische partij" (6 VII ' 50). 

Eens zag ik de verbogen appositie zonder lidwoord: "benoemd (is) 
luitenant-generaal Ridgway, plaatsvervangende stafchef van het Ameri
kaanse leger" (27 XII '50). En meermalen met lidwoord: "Thomas P. 
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Haeden, de 45-j arige plaatsvervangende chef van de Amerikaanse voor
lichtingsdienst in Berlijn" (24 VIII '48); "Tevoren had generaal Clay, de 
plaatsvervangende militaire gouverneur verklaard" (8 X '46); "na zijn 
onderhoud met Bebler, de Zuidslavische plaatsvervangende mini8ter van 
Buitenlandse Zaken" (26 VIII '49); "Majoor Landa-Darlew, de plaats
vervangende Sovjet-commandant van Wenen is --- verdwenen" (13 IX '48); 
enz. Tot besluit een geval met -n: "In een brief aan Acheson, den plaats
vervangenden mini8ter van Buitenlandse Zaken ---" (12 III '47). 

Na voorzetsels en al8 is er enige variatie, korrekt en inkorrekt, die 
het zonder kommentaar kan doen: "In Middelburg werd de hoge gast 
door den plaatsvervangend burgemeester, J. W. Koegeler, ontvangen" (11 X 
'46); "Tot eer8te plaatsvervangend Hoge Commi88ari8 zal --- worden 
benoemd mr. A. H. C. Gieben --- Dr. J. G. de Beus zal al8 tweede plaat8-
vervangend Hoge Commi88ari8 optreden" (26 I '50); "Laguardia was --
zijn politieke loopbaan begonnen al8 plaatsvervangend-gouverneur van de 
staat New York" (22 IX '47); "Hij wordt opgevolgd door de plaatsver
vangend-gouverneur Cobbold" (18 X '48); "Sedert 1932 bekleedt hij de 
functie van plaatsvervangend kantonrechter" (7 VIII '48); "En al8 plaat8-
vervangend kantonrechter moet diezelfde magistraat - - - chauffeurs be
boeten" (21 XI '47); "het proces tegen de voormalige plaatsvervangend 
leider van de N.S.B." (24 III '50); "De Sovjet-Russische ministerraad 
heeft Andrei Gromyko - - - tot plaat8vervangend mini8ter van Buitenlandse 
Zaken benoemd. De Sovjet-Unie heeft nu v ij f plaatsvervangend mini8ters 
van Buitenlandse Zaken" (30 XII '46): meervoud! "de 'promotie' van 
maarschalk Sokolofski tot eer s t e plaatsvervangend mini8ter van Defensie" 
(6 IV '49); "in zijn nieuwe functie al8 eerste plaat8vervangend mini8ter
-pre8ident der 'Vrije Duitse Republiek'" (22 X '49); "Het baantje van 
plaatsvervangend-mini8ter-president werd toen zijn beloning" (26 VII '50); 
"kardinaal von Preysing heeft bij de 00 s t d u i t s e plaatsvervangend 
mini8ter-pre8ident --- protest aangetekend" (23 I '50); "Van 1 September 
1949 af trad mr. Van den Dries al8 plaat8vervangend 8ecretari8-generaal van 
dit ministerie op" (26 X ' 50); , ,Hij gaf direct - - - aan zijn plaat8vervangend 
8tafchef bevel de gehele lijst - -- op te stellen" (19 II '49); "De minister van 
Financiën heeft prof. Tinbergen benoemd tot plaat8vervangend voorzitter" 
(12 XI '48); "de correspondentie tus8en de - - - gedelegeerden enerzijds en 
den plaatsvervangend voorzitter van de raad ---anderzijds" (26 X '46). De 
kombinatie met "den" doet me altijd komisch aan; maar deze persoonlijke 
aandoening heeft geen algemene waarde. Journalisten voelden dat alvast 
anders, toen ze nog aan de -n moesten doen, en ook deden. 

218. Als derde in frekwentie noem ik "algemeen", al blijft dit in aantal 
aanmerkelijk ten achter bij de twee voorafgaande adjektieven. Geen 
wonder. Het veelvuldig gebruik van het postpositieve "generaal" doet 
hier uiteraard konkurrentie aan de zaak. Ik zag de algemeen verbonden 
met: assistent, beheerder, Chef Vlieger der KLM, chef van de vliegdienst 
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der K.L.M., directeur (c.a.), gedelegeerde, gemachtigde, Overste (van de 
Ursulinen), procuratiehouder, raadadviseur, secretaris (c.a.; O.T. XVII 
10), voorzitter. "De algemeen toegevoegde raadsman voor de behande
ling voor Indië-desertiezaken" (T. 20 X '49), is half mis; ,,(die) als alge
meen toegevoegd raadsman, zijn eerste pleidooi hield voor de Indonesië
-deserteurs" (Vk. 19 XI '49), is gans in orde. Alleen is de samenstelling 
"Indonesië-deserteurs" even onnederlands als de "Indië-desertiezaken". 

Bij een drietal van de zo juist opgesomde woorden kwam ook wel het 
streepje in aktie: "de algemeen-directeur - - - is gearresteerd" (25 XI '49); 
elders was het driemaal "de algemeen directeur" (19 V '48). "Ongeveer 
twintig reünisten hebben de eerste algemeen-overste nog gekend" (27 VII 
, 50); "Minder optimistisch - - - was de st u g g e algemeen-secretaris van de 
Christelijke Franse Vakbeweging" (5 VIII '49)'. Dit laatste voorb. zag ik 
vaker gestreept dan ongestreept, wat me doet denken aan het geregeld 
gestreepte secretaris-generaal uit n. 194 met [54J. Intussen bleef "de alge
meen-directeur" een loslopend geval naast het gewone "directeur-gene
raai". Naast "de commissaris-generaal" stel ik de eenling: "de alge
meen commissarissen van de Wederopbouw" (31 I '49) - het enige mv. 
dat ik bij dit onverbogen adj. opmerkte. Dat het meervoud ook bij andere 
adjektieven van dit type zeer beperkt is, spreekt zo'n beetje vanzelf. 

Syntaktisch bekeken kunnen we weinig nieuws verwachten. De appo
sities komen voor met en zonder de: "mr. Van Hoogstraten, de algemeen 
gedelegeerde van de stichting" (4111 '50); "dominee K. H. E. Gravemeyer, 
de algemeen gedelegeerde van de Nederlands Hervormde Kerk" (21 VIII 
'48); vgl. O.T. XV 58. In n. 230 kom ik terug op dit soort gevallen, waarin 
"algemeen" geen bijwoord is: "De 'algemeen gemachtigde' een zekere L. 
nam ___ " (12 VII '49); wat ook geldt van "de plaatsvervangend gedelegeerde 
van dit land (verklaarde)" (4 XI '46), en zo meer. "Sam CaIT, de nationale 
organisator en later algemeen secretaris --- (is) gearresteerd" (29 I '49); 
"Sam Carr, voormalig organisator en algemeen secretaris van de com-
munistische partij in Canada ___ " (11 IV '49); "De heer W. J. A. Herbers, 
oud-algemeen-secretaris der G.O.I.W. verzoekt om opname van onder
staande beschouwing" (N.E. 25 I '47). 

Deze laatste gevallen zijn in orde, juist als de verbindingen na voor
zetsels, zonder lidw.: "Tot algemeen secretaris werd --- gekozen de heer 
Louis Dereau" (VK. 17 X '46, met: "de nieuwe algemene secretaris 
L. Dereau") ; "de communist Giuseppe Di Vittorio (werd) tot algemeen
-secretaris gekozen" (1 VII '47, bis); "de post van algemeen secretaris van 
de nieuwe' internationale" (24 XI '40). "om in handen van den algemeen
-leider dezer beweging, ir. Mussert, den eed af te leggen op den Germaan
schen Führer" (U.C. 13 X '41); "alsof hij geroepen was om den algemeen 
overste te onderhouden" (Hallack, Van een frans patertje enz. 48). -
Variërende voorbb. zijn nog: "en weer drie jaar later werd hij algemeen 
secretaris", en "werd Boskamp zijn waarnemend opvolger" (Vk. 17 X '50); 
"zijn" kan ook in het predikaat de spelbreker zijn. "evenmin trouw als de 
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nieuw benoemde algemeen secretaris" (29 VII '50); "Poetz zijn 
algemeen-secretaris, Klein, verlieten de partij" (3 IV '47); "maar het 
Internationaal Christelijk Vakverbond had zijn algemeen secretaris en de 
toegevoegde secretaris Vanistendoel gestuurd" (27 XII '47); "In deze 
bijeenkomst zal een nieuwe algemeen voorzitter worden gekozen" (I XII 
'49). 

Over andere bnw. van dit type licht [74] in. 

219. In n. 213 v. werd al gesuggereerd, dat het onverbogen type: de 
waarnemend, de plaatsvervangend, de algemeen secreta1·is, z'n oorsprong 
vond in waarnemend secretaris enz. zonder lidw. Dit laatste immers neemt 
vooral als ondertekening de allures aan van een ti tel. Bovendien is die 
onverbogen verbinding (zonder lidw.) normaal als appositie, en in andere 
syntaktische toepassingen - zodat het als een ge ij kt e 'e e n hei d' in het 
oor kwam te liggen, en dus ook kon blijven nawerken waar het bnw. 
moest verbogen worden, zoals na de en na voornaamwoorden (vgl. echter 
ook nog n. 221). Ik verwerp dus de gedachte, dat "de waarnemend secre
taris" en zo verder een gewone rechtstreekse analogische uitbreiding zou 
zijn van "een waarnemend sekretaris". Als dat de gang van zaken was 
geweest, moesten er naast "een knap sekretaris, een kundig direkteur" 
enz ., ook verbindingen voorkomen als "de knap sekretaris, de kundig 
direkteur". Daar is echter geen spoor van te vinden. (We komen er in 
n. 222 vvo op terug). 

Probeer het maar eens met "de" bij de volgende verbindingen, die ik 
zo maar op goed geluk genomen heb: De Regering meende "dat op de 
eerste plaats een kundig man moest worden gevonden" (Vk. 16 XI '50); 
het huis "werd bewoond door den vulcanograaf, professor Guthrie, een 
mager, peezig en kaalhoofdig Engelschman" (Tel. 14 VIII '34); "Stan 
Cullis was --- een brillant aanvoerder en een prachtig spil" (Vk. 8 I '47), vgl. 
voor "spil" n. 59. "Wat had een valse munter bij een rijk en geëerd zaken
man te zoeken?" (L. 26 IX ' 47) ; "Onze bond verliest een goed en ervaringrij k 
bestuurder" (H. 8 IX '38); een "uitspraak van een ander p1"Ominent modern 
componist" (N.E. 8 II '47); "om een min of meer verdiende dank aan een 
al of niet geleerd, lofwaardig, godvruchtig ot arbeidzaam man te doen toe
komen" (Vox V. 29 XI '47). "Thans is vertalen, het werk van een' Fransch', 
Engelsch' of Hoogduitsch' auteur naast eenige blaadjes schrijfpapier leg
gen ---", een citaat bij De Vooys (Duitse invloed op de Nederl. woord
voorraad 42), waarin de apostrofe telkens het 'weggelaten' -en moest 
verontschuldigen! "De regering heeft den generaal - - - in twee delen ge
splitst, in een nationalen bevrijder en een gewoon Fmns staatsburger" 
(Vk. 10 IV '47), alias: "een' gewoon' Frans' staatsburger". - Ik zei straks: 
probeer het bij dat alles eens met de. Het is nooit geprobeerd: het zijn 
immers toevallige verbindingen van een gans ander gehalte dan de qnver
bogenen van ons type. Semantisch zijn deze onverbogenen met het 
onmisbare adj. semi-titels, namen van officiële ambten of waardig-
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heden. We vestigden al in n. 213 de aandacht op gevallen als: "de vroegere 
waarnemend burgemeester", , ,de waarnemend Ca n a des e stafchef"; gevallen 
waar het toevallige adj. verbogen wordt, en het 'titulerende' onverbogen 
blijft. 

Een opvallende uitzondering is de los werkman, de los arbeider, alhoewel 
die uitzondering helemaal niet uit de 'toon' valt 23). Dit is wel geen ere
titel, maar toch een vaste 'betiteling' op lijsten of registers, die het sta
tistisch of anderszins over werknemers hebben. Het onverbogen "los" is 
bijv. uitgesloten bij: "Maar daar was nog de duizendkoppige groep 'losse 
jongens' van de Stichting Havenbedrijf (S.H.B.)" (Vk. 3 II '49). Maar 
"los" zou vanwege "het" mogelijk zijn geweest in: "Niet alleen de vaste 
mensen, maar ook het losse personeel had zich in grote groepen gemeld" 
(22 VIII '50); "Aan het losse personeel is tegen deze datum ontslag aange
zegd, het vaste personeel zal worden overgeplaatst naar elders" (2 IX 
, 49). Eens zag ik het opschrift: "Los personeel krijgt ook vakantie" (vgl. 
n. 269 en 273). 

In Opv. Br. 129 p. 48 zocht ik het dommerwijze bij "loswerkzaamheden 
in de haven van Bóne" in een verkeerde richting. Gelijk een lezer mij 
terecht deed opmerken, hebben we hier een samenstelling met het gebeur
woord "lossen". Ik stel het dus nu naast de plannen, "om een geschikte 
loswal te kunnen bouwen" (Vk. 2 VIII '46), losbak, losgeld, losplaats e.a. 
(N.W. VIII 3040 vv.). 

220. Ik zou het echter hebben over "de los werkman: arbeider". Laat 
me vooropstellen, dat ik voorbb. waarin "los" verbogen werd met dozijnen 
kan overleggen, wat ik echter niet zal doen: "Voor den lossen arbeider 
bedraagt de opzeggingstermijn een week" (17 X '46), "het gemiddelde 
weekloon voor een lossen arbeider (is) f 32" (27 XI '50), "om de losse 
arbeiders op te ruien" (6 V '50). Vooral ook in de tegenstelling met "vaste" 
is "losse" gebruikelijk: "Maar niet alleen het aantal losse arbeiders is sterk 
afgenomen, ook de vaste arbeiders zijn uiterst schaars geworden" (8 VIII 
'47), en: "de 'losse' seizoenarbeiders" (aId.); "de losse havenarbeiders" 
(23 IV '47), "losse landarbeiders" (8 III '47); "het cultuur-technische 
werk, dat thans openstaat voor losse en losvaste boerenarbeiders" (19 VIII 
'49), en zo meer. Maar dat is allemaal normale oude toonzetting. 

Ons interesseren nu vooral de onverbogen gevallen: "heden avond 
(heeft) de los arbeider H. van L. zijn vrouw van het leven beroofd" (13 X 
'49); "Een ochtend nadien werd de 28-jarige los arbeider J. M. N., zon
der vaste woon- of verblijfplaats aangehouden" (U.C. 28 X '42); "aldus de 
verklaring van --- de 27-jarige Haarlemse los arbeider" (Vk. 28 XI 
'50); en zo herhaaldelijk, met nu en dan een streepje: "de 29-jarige los
-arbeider Aaldert Bakker" (4 : 14 XI '47). Ook "het aantal werkloze 
los-arbeiders steeg van 7394 tot 11.332" (8 XII '50), loopt nog op het ver-

23) Zie verder nog [74] sub II. 
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keerde spoor. Op het goede spoor lopen: "Haar man, een los arbeider, is 
in arrest gesteld" (1 X '49); "De man had geprobeerd als los arbeider iets 
te verdienen" (14 X '50). "Een jonge los-arbeider uit Venray had ---" 
(29 I '49). 

Uitgangspunt kan hiervan zijn de a pposi tie "los arbeider" in lijsten 
en in kranten; ondertekening komt hier niet in aanmerking. Dat geldt 
ook van "los werkman", waarvan het gebruik ongeveer eender is als van 
"los arbeider". 

Naast "de losse werkman", waarvan ik geen voorbb. geef, wijs ik op 
gevallen als: "acht jaar gevangenisstraf tegen de 48-jarige los werkman 
J. v. d. B. uit Leeuwarden" (16 XII '50); "Zijn kost verdiende hij als los 
werkman" (7 XI '49). Mijn voorbeelden zijn voor het merendeel gestreept; 
dat 'spaart' de geit en de kool: "tegen den 24-j arigen los-werkman 
J. M. S." (U.C. 29 V '41); "tegen de 29-jarige los-werkman C. van L." 
(Vk. 12 IV '50); "tegen een 60-jarige los-werkman" (8 III '50); "alslos
-werkman bij de Duitse staatshoutvesterij " (27 IV '49). "Het waren - -
slechts een paar los-werklui, die platzak waren" (7 XI '49); "los-werklieden 
en werklozen" (4 VII '47). Soms doet de verbinding als een volslagen 
samenstelling: ,,--- veroordeelde hedenmorgen de 29-jarige loswerkman 
C. van L." (26 IV '50); en zo nog een paar maal (vgl. O.T. X 63!). Maar 
dat die 'samenstelling' slechts valse schijn is, blijkt uit de toon: I08Wérk
man. Vergelijk bijv. édelmàn, gróotvorst, kleinkind, tegenover: een èdel 
mán, een groot vórst, een klein kind. Deze koppelingen c.a. laat ik nu 
echter rusten. 

221. Al sluit "de los arbeider (werkman)" naar zijn ontstaan nog 
aardig aan bij "de waarnemend burgemeester", de gegevens uit [74] 
dwingen ons toch om bij een aantal gevallen naar een andere oorsprong 
uit te zien, dan die ik in n. 219 voor dit type "de waarnemend sekretaris" 
en soortgelijken aannam. Sommige onverbogenen, die zich al of niet ook 
als samenkoppelingen vertonen, brengen ons zonder enige twijfel op het 
terrein van rechtstreekse ontlening of navolging van het Duits. In [74] 
plaatste ik soms naast het nederlandse voorbeeld het daarmee overeen
stemmende Duits, alleen maar bij wijze van signaal, niet als volledige 
opsomming, bijv. de civielingenieur : der Zivilingenieur, (de) generaal-ver
tegenwoordiger : der Generalvertreter. De individualpsycholoog is volslagen 
Duits, terwijl de krimineel-psycholoog alleen maar nauw aansluit bij der 
K riminalpsycholog. Der N ationalsozialist werd bij ons de nationaal-socialist; 
en zo meer. 

Het N.W. maakt zich - ten onrechte! - over het algemeen niet druk 
over zulke germanismen of erger. Toch speelt het Wdb. niet overal stom
metje. Zo lezen wij bijv. bij het bnw. privaat (XII 4233 v.): "De ver
bindingen van privaat met een znw. moeten in het algemeen als Germa
nismen beschouwd worden; enkele, als privaatdocent, privaatles en privaat
recht zijn echter geheel ingeburgerd". Op één geval na van "privaet-saken" 
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komen geen voorbb. voor, die ouder zijn dan de 19de eeuw. Het Wdb. 
verwees hierbij naar Te Winkel's Grondbeginselen § 180: "Composita als 
aequatoriaalcirkel, gymnasiaalonderwids, proportionaalpa8ser, privaatlessen 
enz. zijn germanismen, even grof als privaataudientie, privaatleven, existen
tiaaloordeelen en dergelijke". De realpolitiker is zuiver Duits naast het 
germanisme reaalpolitikus. En of men de Austraalneger een germanisme 
wil noemen of Duits zonder meer (der Australneger) , dat verandert niets 
aan het onnederlandse van zulke ontleningen. Een parallel-lopend engels 
voorb. is: "het eenige, wat ze feitelijk kan, is voor een Hawaianschoone 
doorgaan" (Derks, Ik ben 35; 45: "de dochter van een Hawaiansch stam
hoofd"). 

Ik kan evenwel niet op alles ingaan, wat met deze en andere koppe
lingen samenhangt. Ik behoef dat ook niet, omdat ik er in Ongaaf Neder
lands3 , blz. 49-57, reeds het voornaamste van heb gezegd. Bovendien zou 
ik me dan niet mogen beperken tot de namen van personen, waarom het 
ons hier toch te doen was, maar zou ik ook de namen van zaken en begrip
pen in het geding moeten betrekken. Als ik nog naar Buiskool (40 vv.) en 
Haje verwijs (Taalschut2 12 vv., 32 vvo en 51 n. 107), wil dat niet zeggen 
dat ik daar alles van zonder meer onderschrijf. 

222. Het is thans tijd voor een andere kwestie, waarover al heel wat 
te doen is geweest, vooral bij napraters. Ik mag de kwestie wel inleiden 
met een niet-onaardige tegenstelling uit Haje-Foppema (Taalschut2 33): 
"Het onderscheid tussen een knappe schoolmeester en een knap school
meester is ieder meisje bekend" ; als dat meisje zich althans door de schoolse 
leer liet inpalmen 24). Wat zegt die leer? Ik neem het antwoord over van 
Abeele en Peeters, die onze nieuwe kwestie uitvoerig hebben behandeld 
in hun Moderne Nederlandsche Spraakkunst [1943] blz. 180 v., na ze al 
op blz. 176, 3 even te hebben aangeraakt. Hun betoog komt hierop neer: 

Wordt een enkelvoudige mannelijke persoonsnaam voorafgegaan door 
een on bepaald bijv. woord: een, zeker, elk, ieder, menig, dan blijft het 
bnw. onverbogen, "wanneer het bijv. nwo een bijwoordelijke beteekenis 
heeft. Er is dus verschil in beteekenis tusschen: een goede vorst en een goed 
vorst, een groote schilder en een groot schilder, een goede vader en een goed 
vader". Bij verbuiging van het bnw. geeft men te kennen, dat de genoemde 
personen als mens goed zijn, of groot van gestalte; bij niet-verbuiging 
zegt men dat ze goed, groot zijn in hun hoedanigheid van vorst, schilder, 
vader. - Deze tegenstelling van persoon: eigenschap kan men al vinden 
bij Weiland, Nederduitsche Spraakkunst [1839] § 188. En deze auteur 
uit 1805 beriep zich voor zijn opvatting op Ten Kate, die in zijn Aen
leiding I [1723], blz. 307 vvo o.m. "een groot schilder" op de bekende 
manier van "een groote schilder" onderscheidt (vgl. T.L. XV 153 v.). 

24) Bij v . Lennep, Verm. Spr. 48 v. wordt een knap preêker "van alle bejaarde 
dames aangebeden", en een knappe preêker door "alle dienstmeisjes heel dierbaar 
gevonden"; enz. In Bokken 113 is een grapje te vinden over "een oud ( en) 8chrijver". 
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Bij het onverbogen adj. hebben we te doen met een "Schilder, die een groot 
Meester is in die Konst" ; bij het verbogen adj. is hij "zo veel als een 
Schilder die groot van gestalte is"; vgl. verder in n. 225. 

Ik citeer nog uit Abeele-Peeters : "Die regel is ook toepasselijk op het 
bijv. nwo vóór een mannelijken enkelvoudigen persoonsnaam, niet voor
afgegaan door een ander bijvoeglijk woord: Gediplomeerd hoefsmid [O.T. 
X 98; XVIII 2]. Beëedigd landmeter. De Heer Quanjer, Algemeen Secreta1·is 
van het A.N.V." Maar met deze voorbb. gaan we een verkeerde kant op. 
"Men lette er op dat bovenstaande regel niet toepasselijk is op vrouwelijke 
of meervoudige persoonsnamen: een goede vorstin, een bekwame onder
wijzeres, groote schilders". Hier is de "bijwoordelijke" betekenis dus uit
gesloten! en behoeft een jongen zich geen zorgen te maken over de tegen
hanger van een knappe schoolmatres. Bovendien gaat de regel niet door, 
als er een be p a a I d bij v. woord voorafgaat: "de waarnemende burge
meester, die groote schilder, onze goede vorst". In zulke gevallen moet de 
spreker en hoorder maar zien, of het over de persoon zelf of over een 
hoedanigheid van die persoon gaat! En dan nog het slot dat pakt: "In de 
gemeenzame spreektaal wordt die regel niet in acht genomen, zoodat men 
b.v. zegt: een geschikte onderwijzer, een knappe schoenmaker, een goeie 
vader". Stilte. 

Bij Haj e-Foppema [1945] staat het wat pittiger van woorden, maar 
naar inhoud niet veel beter. Wel noemt hij blz. 34 het al besproken type 
de waarnemend burgemeester een malligheid, die men heeft "willen 
verdedigen door te betogen dat er verschil zou zijn tussen de waarne
mende burgemeester (de burgemeester zelf, die aan het waarnemen is) en 
de waarnemend burgemeester (plaatsvervanger van de burgemeester), 
de dirigerende officier van gezondheid (een officier van gezondheid die 
dirigeert, een orkest b.v.) en de dirigerend officier van gezondheid (aan
duiding van een rang). Volgens zulk een 'verklaring' zou de stille drinker 
moeten zijn: een drinker, die zijn mond houdt en de stil drinker 
--- maar die is gelukkig nog nooit vertoond, zelfs niet in het ambtelijk 
Nederlands". Het overspringen van het type "de waarnemend burge
meester" (een soort titel) naar het gefantaseerde "de stil drinker" is 
echter een malligheid à la Onze Taal. Wel is er in malligheden steeds baas 
boven baas: ,,' - - - en dan moge ik thans den waarnemend Commissaris der 
Koningin verzoeken het woord te nemen - - -'. Een welgeslaagd feest: de 
toenemend bewolking en de afnemend wind deden aanvankelijk voor regen 
vreezen, maar het is ten slotte best gegaan. En de meewerkend groepen 
verdienen alle hulde" (O.T. XV '47). Domme praat is niet 'per se' geestig. 
Vergelijk nog Schrijver [1943] 27 v. [= Foppema], en bijv. O.T. VI 8, 5; 
X (1941) 55 v., 72, 88 v.; XI 2, 53; XVIII 8. 

223. Ook A. W. de Groot stelde in zijn Structurele Syntaxis [1949], 
(blz. 87): een goed dominee semantisch tegenover een goede of een goeie 
dominee. Hij was bovendien niet gelukkig met zijn verwijzing naar Krui-
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singa (Dutch 261 v.), en C. A. Zaalberg (N.T. XXXVI 126 v.); want 
Kruisinga spreekt daar helemaal niet over deze semantische tegenstelling; 
en Zaalberg had het over heel iets anders. 

Toch was Kruisinga er in Het Nederlands van nu [1938] (blz. 158 v.) 
op uit, om het onverbogen blijven van het bnw. in "een groot schrijver" 
te verklaren; daar toch gaat het feitelijk om (vgl. echter n. 226). Terwey 
[1911] (blz. 113) had vooral de aandacht gevestigd op de ongelijke behan
deling van het adj. na het lidw. een of na geen, enig, menig, ieder, elk, zeker, 
welk. Soms toch wordt het bnw. verbogen: een brave kerel, een lieve jongen; 
soms blijft het onverbogen: een eerlijk, beschaafd mens; soms komen beide 
vormen naast elkaar voor, bijv. een verstandig : verstandige man, een 
goed: goede spreker, een oud : oude vriend. "Een regel is daarin niet te ont
dekken. Wel vindt men vaak den sterken [= onverbogen] vorm, als 't 
bijv. nwo iets van iemand zegt in eene bepaalde kwaliteit; echter ook 
niet altijd" 26). - Dit alles vinden we ook, maar veel uitvoeriger en gede
tailleerder, in Talen-Kollewijn 1908, blz. 76 vvo 26), waaruit het voor
naamste werd overgenomen in Opv. Br. 129 p. 49 v. 

Ik liet Kruisinga even wachten, die ons zou verklaren waarom het adj. 
onverbogen bleef in gevallen als: een groot schrijver, een handig koetsier, een 
bekwaam man of leider, een begaafd man. En al betreft het·hier vooral man
nen, de vrouwen doen toch ook al mee: "men spreekt ook van 'n goed of 
bekwaam of beroemd schrijfster in tegenstelling tot 'n goed geklede vrouw 
of 'n beschaafde vrouw" 27). Dat onverbogen blijven van het adj. moet z'n 
reden hebben; "in elk geval kan men aan de gegeven voorbeelden wel iets 
redeliks ontde.kken: wij gebruiken de vorm op -e uitsluitend bij de bij v. 
nmw, de vorm zonder -e vooral als het woord als bijwoord dient, en dat 
is toch enigszins het geval wanneer we zeggen: 'n goed schrijver, want 
'goed' bepaalt hier in werkelijkheid het schrijven, niet de man, en soort
gelijke waarneming kan men bij de andere voorbeelden doen". - Ik 
betwijfel dat zeer. Kruisinga's betoog lijkt me niet goed denkbaar of ietwat 
geforceerd bij "een bekwaam man, een begaafd man", En vooral ook geeft 
het geen verklaring waarom men wèl zegt: "een braaf man", maar niet: 
"een braaf vent, kerel"; wèl: "een verstandig man", maar niet: "een ver
standig jongen". En men komt er al evenmin mee uit bij: "een fijn heer, 
een mooi heer" (vgl. N.T. XXXII 319), tenzij men "heer" hier als neutrum 
opvat - wat ik doe. Kruisinga was hier niet erg gelukkig met zijn op
lossing. Gelukkig was dit niet z'n laatste woord; zie n. 229, en vgl. N.T. 
XXXII 319. 

Overdiep [1936] merkte blz. 261 op: "In de geschreven taal, en dan 

2~) J. te Winkel sprak in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Taal [1901] (blz. 
132) van "mannelijke qualitatieve persoonsnamen". 

28) Dit is het werk van Talen, blijkens T .L. V (1895) blz. 179-183, en VII 347 vv.; 
vgl. II (1892) blz. 321 (Buitenrust Hettema), en IX 186 v. 

27) Bij Talen-Kollewijn § 172 kan men nog andere voorbeelden vinden van vrou· 
welijke personen met een onverbogen adj. 
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niet bij voorkeur de litteraire zoo als bij de onzij dige subst., komen deze 
onverbogen vormen" met name voor "bij subst., die nomen agentis 
zijn: 'n knap teekenaar, 'n goed spreker, 'n sluw diplomaat. - In de om
gangstaal worden ze verbogen . Het is mogelijk, dat de onverbogen 
vormen worden gesteund door bijgedachte aan het adverbiale gebruik: 
de man die zoo knap teek ent etc. Bij vrouwelijke subst. komen de 
onverbogen vormen nagenoeg niet voor". Overdiep maakt er dus niet 
zonder meer een bijwoord van, omdat het adj. onverbogen blijft. 

224. Den Hertog had het in De Nederlandsche Taa13 I [1909] (blz. 
154), ook al over bijwoord. Terwijl het bij mannelijke enkelvouden regel is 
de verlengde vorm van het adj . te gebruiken, komt na een, geen, elk, welk, 
menig, ieder, zeker "vóór een persoonsnaam soms de onverlengde vorm, 
als het de bedoeling van den spreker is, den persoon in zijne q u a 1i t e i t te 
karakteriseeren: een goed ruiter, een aangenaam spreker, een sterk 
rooker, een knap werkman, een bekwaam onderwijzer, een zwak vader, 
een vlug danser, enz. In al deze gevallen is het bepalende woord meer 
bijwoord dan adjektief en brengen de persoonsnamen duidelijk de werk
woordelijke beteekenis in herinnering, die er aan ten grondslag ligt; bedoeld 
toch wordt iemand die goed rijdt, aangenaam spreekt, sterk rookt, zwak op
voedt" - wat "vader" moet suggereren. Maar hoe zit het dan met gevallen 
als: "een verstandig man" tegenover "een verstandige jongen", enz. als in 
n. 223. Den Hertog had op dat bijwoordachtige ook al gewezen in zijn 
Nederlandsche Spraakkunst2 III [1903], blz. 203 Opm. 1. Maar het is 
onjuist, in dit verband te verwijzen naar het eerste onverlengde lid van 
samenstellingen als: "een fijnproever, een langslaper, een mooiprater, een 
schoonschrijver, en dergelijke" - niet omdat men ook spreekt van "de 
fijnproever, de fijnproevers" enz., maar omdat we hier rechtstreekse aflei
dingen hebben van: "fijn proeven, lang slapen, mooipraten, schoon
schrijven"; afleidingen waarin de eerste komponent het adverbium van 
"fijn proeven" enz. blijft voortzetten. 

Den Hertog beriep zich bij dat alles weer op Paul's Prinzipien [in de 
4de en 5de druk § 258, blz. 366 v.], die ik dus mag citeren: "Das Adj. kann 
entweder auf die Pers on schlechthin bezogen werden oder auf die 
Eigenschaft, welche ihr durch das Subst. beigelegt wird. Im letzteren 
FalIe verhält es sich zu dem Subst. wie ein Adv. zu dem Adj., das es 
bestimmt". Het type "ein guter Erzähler" is in het Duits "zweideutig" -
wat ook geldt van "ein gut er Kutscher, ein arger Narr, ein gros ser Esel, ein 
junger Eheman", al zijn dit geen nomina agentis 28). In het engelse an early 
riser wordt die "Zweideutigkeit" vermeden. Het Duits behelpt zich met 
"Vereinigung der Begriffe in ein Wort", zoals Frühaufsteher, Lange
schläfer, Schönschreiber, Feinschmecker etc., Ableitungen aus früh auf
stehen etc." - Ik behoef hier niet aan toe te voegen, dat zo'n zich behelpen 

28) Vgl. v. Dam II 254 V., 376 v. 
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zeer beperkt is, en niet lukt bij "ein arger Narr, ein grosser Esel" , enz. 
Den Hertog besloot: "Wij ontkomen aan die dubbelzinnigheid door het 

gebruik van den zoogenaamden sterken vorm van het adjectief: een goed 
verteller, een goed ruiter, enz." (Ned. Spraakk.2 III 203). Het kan intussen 
z'n nut hebben, hierbij het volgende te laten aansluiten uit Talen-Kolle
wijn (§ 171 Opm. 2): "Wordt --- de eigenschap zeer nadrukkelik ge
noemd, dan zal men daarvoor gewoonlik meer het onverbogen als het 
verbogen bij vnw. gebruiken. Maar voor 't overige wordt presies het
zelfde uitgedrukt met een flink vorst en een flinke vorst, een beroemd 
koning en een beroemde koning: zo iemand is als vorst flink, als koning 
beroemd in beide gevallen". Wat van dat "presies hetzelfde" ook moge 
zijn, uit alles blijkt toch dat de befaamde semantische tegenstelling bij 
het verbogen : onverbogen adj. wel zeer zwak staat! vgl. N.T. XXXI 
246 v., O.Tt. V 358 v. 

225 . . Wij weten nu zo langzamerhand, waar het idee van bij woord 
kan vandaan gekomen zijn, althans verbreid. Want Den Hertog is een zeer 
bekend gebleven grammatikus. Slechts terloops zij erop gewezen, dat 
Ten Kate al spreekt van een adj. dat als adj., en een adj. dat als adverb 
gebruikt wordt (Aenleiding I 368). - Talen-Kollewijn (§ 170 Opm. 3) 
sprak wel niet van bijwoord tout court, maar wilde het onverbogen bnw. 
toch enigszins verduidelijken door "van (onverbuigbare) bijwoorden" uit 
te gaan: "Die man spreekt goed, we kunnen hem dus een goed spreker 
noemen. Hij zwemt vlug en is dus een vlug zwemmer" (vgl. T.L. V 179 vv.). 
Maar - ik herhaal uit n. 223 - het zal toch moeilijk blijven, en zeker 
wat geforceerd zijn, om bij "een goed direkteur, een uitstekend ambtenaar, 
een trouw vriend" en honderd anderen, recta via van onverbuigbare 
bijwoorden te willen uitgaan. Dat kan al evenmin of nog minder bij 
adjektieven op -s, die van een aardrijkskundige naam zijn afgeleid: Een 
frans(e) burger, elk(e) duits(e) toneelspeler, menig(e) fries(e) landeigenaar, 
enz. (aId. § 173). En nu hebben we niet eens rekening gehouden met het 
ritme in varianten als: "Hij is wáals predikánt" tegenover: "Hij is wáalse 
dóminee". Of in één zin: "Een éngels soldáat en een duitse soldáat zijn geheel 
verschillend" (- U U -). 

Want hoe het ook zit met dat "bijwoord(elijke)", het is onnodig te 
herhalen, dat er nooit sprake is van: de goed spreker, de vlug zwemmer, de 
goed direkteur, de uitstekend ambtenaar, de trouw vriend, enz. Zulke ver
bindingen maakten tot op heden geen kans, waaruit met zekerheid volgt 
dat het type "de waarnemend burgemeester" in een ander schuitje vaart. 
In n. 219 nodigde ik de lezer uit, een uit de aldaar gegeven voorbb. eens 
in de te veranderen. 

N.B. Wat de tweeheid ·betreft van het type "een groot: grote schilder" 
had Ten Kate al voorgangers gehad, aan wie die dubbelheid reeds was 
opgevallen. Zo merkte Van Heule [1626] reeds op, dat na het "Ledeken 
Een" sommige substantieven "een byvouglic woort bij haer lyden" met 
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en zonder -e: "Als Een goet man, ende Een goede man, Een groot meester, 
ende Een groote meester, ende het valt aengenamer, dat men by die woor
den, altijt de e in het byvouglic woort nalaet: De woorden des manne
licke gheslachts, die alzoo twee verscheydene byvouglicke woorden 
mogen lijden, zijn deze Man, Meester, Koning, Dienaer, Discipel, Heer, 
Profeet, Helt, Navolger, Bouk [1], Mensch, Priester, Vrient". (Ik citeerde 
uit T.L. XV [1905] blz. 151 v.) . Van Heule sprak echter niet van enig 
verschil in betekenis, en evenmin van bijwoord. 

Kort daarna wilde Hooft op zijn manier uit de grammatische impasse 
geraken (Zwaan 116 v.), door de zaak te 'regelen'. Zie vooral Waerneming 
28 v., en vergelijk 78 v. en 92 (Zwaan 241 en 252 v. ; met de opmerkingen 
van Zwaan zelf blz. 365, 379 v., 382). In Waern. 28 gaf Hooft "een vroom 
man, een maghtigh koningh, een konstigh schilder" met onverbogen adj., 
tegenover "een sterke leeuw, een wilde stier - - - een lange brief, een hooge 
staet" e.a. met verbogen adj. In Waern. 29 stelde hij hieruit vast, "dat 
alleen de Substantiven die eenighen menschelijken persoon be
teekenen, de E in 't Adjectyf op 't letst niet lijden willen, en dat andere 
Masculynen die geen en menschlijken persoon betekenen [sic], de E in 't 
letst van 't voorgaende Adjectyf vereijschen" . Toch ging die vormtegen
stelling niet altijd op: "Maer men zeidt een jonge, een groote zoon; ende 
nimmer een groot, een jong zoon: desgelijks een bequaeme bode, niet bequaem 
bode. Doch om reghel te maeken, moghte men in voeren te zeggen een 
jong zoon, een bequaem bode". Hooft wilde eenvormigheid, een regel zonder 
uitzondering. Hij dacht echter niet aan verschil van betekenis en evenmin 
aan bijwoord. 

226. Schönfeld 4 [1947] (blz. 139) raakte de kwestie ook aan, en 
raakte daarbij niet van het spoor; maa·r het eindpunt haalde ook hij niet. 
Sprekend over de adjektieven in de mannelijke nominatief enkelvoud 
stelde hij vast, dat in het Mnl. "bij de a -stammen het ontbreken van een 
uitgang nog regel" was [Franck § 196 vv.; Stoett § 133]. "In de 17de eeuw 
heeft de -e al verder terrein gewonnen, maar toch is b.v. bij Vondel de 
oorspronkelijke [d.i. de onverbogen] vorm nog meermalen bewaard, 
vooral bij persoonsnamen, b.v. groot ridder, een recht bedrieger [v. Hel
ten, Vond. § 85 en § 90 vv.]. In de tegenwoordige taal heeft men gewoonlijk 
-e, behalve in bepaalde gevallen (vooral bij nomina agentis), waarbij 
rhythmische factoren dan vaak van invloed zijn; b.v. een groot veldheer, 
een goed onderwijzer, een Luthers predikánt (maar: een Lutherse dóminee) 29), 
een verstandig man (maar: een verstandige jongen)". Schönfeld houdt zich 
aan de feiten. 

Met dat al weten we nog niet waarom het onverbogen adj. na een enz. 
alleen stand hield bij een aantal namen van mannelijke personen. Om die 
vraag op te lossen moeten we evenals Schönfeld bij het 'begin' beginnen. 

29) V gl. intussen de lutherse predikant : de lutherse dominee, zonder dat het ritme 
de leiding nam (vgl. n. 274). 
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In het Mul. zijn bij de fleksie van de adjektieven nog allerhande gevolgen 
te konstateren van de z.g. sterke en zwakke deklinatie uit het oudere 
Germaans. Bovendien waren de verschillen in uitgang, die samenhingen 
met de vroegere a-, ja-, waO, i-, u-stammen enz., nog lang niet gans genivel
leerd - al was e dan de enige vokaal geworden, die in de mnl. fleksie nog 
een rol speelde. Eigenlijk is het dwaas om in een mnl. grammatika nog 
van a-stammen enz. te spreken. 

In de nominatief enkv. van de masculina eindigden de pre-attributieve 
adjektieven deels op oe, deels op konsonant. Na het lidw. die (de) enz. 
kreeg het adj. normaal de uitgang -e (rest van de zwakke fleksie); na het 
lidw. een enz. bleef het adj. normaal onverbogen, bijv. die goede man : een 
goet monie. Zo was het ook bij niet-persoonsnamen. Historisch bezien 
waren o.m. de volgende voorbb. slechts uitzonderingen in schijn: een 
seone jonghelinc, meneeh eoene ridder,. een diere breet gordel, een rike 
quaet man. Bij zulke adjektieven was -e immers geen toegevoegde bui
gingsvorm, maar de voortzetting van een oud stamelement (hier -i). Door 
die historische ongelijkheid bij -e evenwel raakte voor de sprekers in de 
M.E. het hek van de dam. De analogie kreeg vrij spel in beide richtingen, 
met talrijke doubletten: een groot wint> een grote wint, een aerm elerc > een 
aerme clerc,. die arme mensch > die arm mensch, die heilighe geest > die 
heilieh geest. Bij sommige adjektieven, met name die op -el, -en, -er, werkten 
fonetische faktoren mee, om de buigings-e te doen verdwijnen: die 
simpel man, die verholen raet, die onsuver brant. Bovendien drongen de 
onverbogen vormen van de nominatief ook door in de akkusatief: van een 
groot landsheer, op enen doncker nacht, op enen (een) schoon stoel, van den 
verloren sone, enz. 

Ik mag verder wel verwijzen naar Van Helten 382-423 en Vond. 
§ 85-89; Franck 164-174. Voor ons is het voldoende te weten, dat er ten 
aanzien van de uitgangen van het adj. in het Mnl. zelfs geen schijn · was 
van enige doorzichtige regelmaat. Alleen overheerste bij de masculina na 
een enz. de vorm zonder -e; en na die enz. de vorm op -eo Dit gold voor 
alle mannelijke substantieven, zonder dat de namen van personen een 
aparte groep vormden tegenover de namen van niet-personen. Daar de 
tegenstelling van een adj . op -e : niet-e bij de masculina enkel op een 
traditie zonder grammatische zin scheen te berusten, was te verwachten 
dat er geleidelijk wat orde zou komen in die fleksivische wirwar; eventueel, 
dat die toevallige tegenstelling grammatische waarde zou krijgen. 

227. Na het lidw. die (de) stond de -e sterk; temeer daar ook bij de 
vrouwelijke naamwoorden en in het meervoud het adj. in die situatie 
met -e werd verlengd. Daarentegen kwam men- zo scheen het tenminste 
- na een enz. voor een taalkundig raadsel te staan. Maar ik mag niet voor
uitlopen. We moeten eerst nog nagaan hoe het in dezen bij Vondel was. 
Ik steun hierbij op de gegevens bij Van Helten, Vond. § 90 vv. 

Bij Vondel lijkt zich de tegenstelling van persoonsnamen : niet-per-
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soonsnamen enigszins af te tekenen (§ 90 a): "In den nomin. sing. masc. 
heeft het [onverzelde 30) adjektief] nog meermalen, doch uitsluitend bij 
per s 0 0 n s nam en, den oorspr. sterken vorm": groot ridder, oprecht rech
ter, onleylbaer erlgenaem, als vrolijck zeeverwinner, Godts eenigh zoon, 
enz. "Daarnaast treedt echter ook de zwakke buiging op zoowel bij per
soons- als bij zaak- en diernamen (bij de laatste ui tsl ui tend)": groote 
vrient, Grieksche voetknecht, Jupijns manhalte zoon, Pelops trouwelooze vade'r 
enz. Van Helten (aId.) telt hier natuurlijk niet bij: snoode Ulysses, kleine 
Julus, trouwe Acest, "wier e een rest is van een vroeger afleidingssuffix i" 
(vgl. § 95: een trouwe vriend, enz.; en boven n. 226 al. 3). De superlatief is 
altijd zwak: als trouste vooght, outste zoon, enz. 

In § 91 a vervolgt Van Helten: "Na een heerscht in nom. sing. masc. 
ongeveer dezelfde verscheidenheid als bij het onverzelde adject. Den 
ouden sterken vorm vindt men bij persoonsnamen en bij hiermede gelijk 
te stellen nomina": een recht bedriegher, een arm slocker, een edel geest, een 
ongeluckigh knaap, een loos vos [= de jonge Vossius], enz. - allemaal 
gevallen "waar ook nog thans de st. v. in gebruik is". Bij "dier- en zaak
namen" is de onverlengde vorm een zeldzaamheid: een rustiek Haen, 
een schrander vogel, een ongehoorzaem aert, een wacker wachthont. Dit is dus 
een 'onregelmatigheid' aan de kant van niet-persoonsnamen. Groter zijn 
de 'afwijkingen' bij de persoonsnamen zelf. Want hierbij is "de zwakke 
vorm" heel gewoon, "die zelfs voorkomt in een turcksche sultan, een gulzighe 
boer, een treffelijcke Grave, een Ridderlljcke Heldt, een ijselijcke bloedsuyper, 
een looze vos [= een persoon], een rechte herder, enz." Gelijk we vroeger 
zagen, is -e in de gesproken taal aan de winnende hand, of (wil men liever) 
allergewoonst. 

Vondel verschilt dus hierin van het Middelnederlands, dat persoons
namen bij het 'onverzelde' adj., en ook enigszins na een enz. een aparte 
groep schenen te vormen tegenover de niet-persoonsnamen. Nochtans 
is het nooit tot een volslagen tegenstelling gekomen. Integendeel. Zou er 
misschien een andere taaltendentie hebben achtergezeten ? Ik kom daar in 
n. 229 op terug. Laat me tegenover wat in n. 222-225 betoogd werd, hier 
alvast enkele punten vaststellen: 

1). Het al of niet verbogen worden van het adj. na een enz. heeft absoluut 
niets te maken met bij woordelij k gebruik, zoals herhaaldelijk werd 
beweerd of gesuggereerd. 2). Er is geen dwingende reden, om in het wel 
of niet verbogen worden van het adj. een tegenstelling te zien tussen 
persoon en eigenschap, alhoewel daar in dilettantische en sommige 
grammatische kringen sterk voor geijverd wordt. 3). Het heeft geen zin, 
en is dus te verwerpen, extra te gewagen van no min a ag ent is, ofschoon 
men die uiteraard bij de namen van mannelijke personen herhaaldelijk 
kan aanwijzen. - Ter kontrolering van dit laatste geef ik nog enkele, 

30) "Onverzeld" heet bij Van Helten het adj., dat geen lidw. of voornw. ·voor 
zich heeft. 
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wederom willekeurig gekozen voorbeelden. Ik begin met man en mens, 
die toch zeker geen "nomina agentis" zijn, en ga dan later alfabetisch 
verder. Uit die voorbb. zal blijken dat er meer variatie is dan de traditionele 
voorbb. van de grammatika's doen uitkomen. Voor de aardigheid beperk 
ik me tot gevallen die als objekt fungeren, of op een voorzetsel volgen: 

228. "Parma had zich echter altijd met de uiterste omzichtigheid van 
hem bediend, daar hij hem voor een zeer eerzuchtig, wispelturig en vermetel 
man hield" (Brouwer 341), "want men had hem als een doortastend en 
goedbedoelend man leeren kennen" (393); "aan de zijde van een groot en 
ridderlijk man" (Boudier-B. 595), "de zeldzame moeielijke tranen van 
een wanhopig oud man" (dez., Klop 771); "den Stadhouder --- een goedig 
dik man" (v. Moerkerken, De bevrijders 87); "Je kunt --- op m'n kracht 
vertrouwen als op die van een hard, sterk man" (Verwey III 155, cit.); 
"van een zeer geleerden rabbijn, een gastvrij en liefdadig, doch tevens een 
fanatiek-godsdienstig, autoritair en driftig man" (Boas, Isr. 157). "wij buigen 
niet meer voor een schoon en eerlik mens" (v. Duink., Vuurlijn 109); "ver
dachtmaking en laster voor ieder oprecht mensch" (Schilgen, Helden 161); 
"ja-zeggen tegen een mateloos en onmatig mensch" (Zweig 158), "de inner
lijke godzekerheid van een geloovig en absoluut geloovig mensch" (218); "zij 
zag hem alleen als een groot en zelçlzaam mensch" (v. Moerkerken, De 
bevrijders 81); "Hij vindt u ook een opdringerig en bovendien een twistziek 
mensch" (Boas, De Brit 46), "Het is de goede smaak van een beschaafd 
mensch - - - niet van een ontwikkeld, een knap, een geleerd, een begaafd, 
maar van een innerlijk beschaafd mensch" (104)31); "Neen, ik kan [sic] 
geen blijmoediger, geen optimistischer, geen tevredener mensch dan den 
Engelschman" (21). 

Dit laatste voorb. is een komparatief, waarbij het ritme uiteraard 
een grotere, soms zelfs een beslissende rol speelt, zodat de komparatief 
hier maar half of helemaal-niet thuishoort. Toch laat ik nog een paar 
komparatieven volgen: "Ook gij zult geen grooter en machtiger koning 
vinden dan Jezus Christus" (Schilgen, Helden 190); "Hij weet, dat hij 
tegenover een sterkeren, althans machtiger tegenstander staat dan hij 
zelf is" (N.E. 28 IX '46); "ofschoon men zich geen beschaafder en beschei
dener vorst kon bedenken" (Schlichting 60); Zie n. 247 vvo en 275. 

"de liefde van een trouwen vurig amateur" (Thijm-alm. 146) ; "dat men 
vaak --- een heel ander auteur als hem zelf vóór zich te hebben waant" 
(Kloos V 133), "zooals dit in het jaar 1885 werd beschreven door een ander 
Hollandsch auteur" (XI 88); "Als van een wachtend bondgenoot" (v. Schel
tema, Kudde 44); "geen taal van een louter en kalmen philosoof" (Papini 
143); "het raadplegen van een goed en betrouwbaar geneesheer" (Bender I 

31) Zuidned. schrijvers gebruiken wel de verbogen vonn: "Hij was een vriendelijke 
en zachte menseh" (Daman, Het alg. beschaafd in Vlaanderen 147); dit gebruik is 
van dialektische aard. Vgl. zuidlimburgs "eine vruntelike en zachte miensj": -e is 
hier de exponent van de mannelijke woordklasse. 
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108); "De toon - - - van een beschaafd gezelschapper" (Kloos III 93), "de 
stellingen - - - van een knap Israëlitisch ijveraar uit het midden der 1ge 
eeuw" (XI 1l); hij "ziet daar doctor Albertus naast een ander voornaam 
heer, jonger dan hij" (Novellen 1938 p. 67); "Franciscus nam hem mee 
naar een oud kleerkooper" (Timm., Harp 97); "Er zijn voor een ernstig 
literair kritikus van-heden nuttiger dingen in het leven te doen" (Kloos 
X 48), "voor een ruim-ziend kritikus" (IV 77); "van een of ander alleen
staand leerling van Christus" (Vonier, H. Geest 14); "zonderlinge schetsen 
van een onbekend meester" (Scharten-A., Huis 359); "dat ze 't niet verder 
hadden gebracht dan tot eerzaam muziekonderwijzer en braaf huisvader" 
(Zoetmulder, Leven 7): zonder "een". "En omdat door elk jong officier - -
de 'ouwe' - - - te verschalken is" (Chambon, Onderz. 42); "bij een ander 
goed schrijver" (Querido II 14); "menschenlevens te offeren aan een of 
ander bloeddorstig stamgod" (Guldemont, Symboliek 183); "Bij den katho
liek zoowel als bij elk ander sterveling" (v. Duinkerken, Welaan 18); "aan 
een groot, fier, en vaderlanif,sch strijder" (Geert Gr. 64); "Het bleek, dat 
(zij) het kind had geroofd op last van haar zoon, een 25-jarig teekenaar" 
(M. 4 XII '35); "een vitale aangelegenheid voor ieder neutraal toeschouwer" 
(Belloc 12 v.); "Als literaire lektuur voor een bezadigd eenling of tweeling" 
(Kloos IV 81); "de heerschzucht van een enkel tyran" (v. Moerkerken, De 
bevrijders 77); "het perfect model - - - van een slim, capabel, maar onver
biddelijk wetgeleerde" (Bosb.-Touss., M. Frans 27); "Heden houden wij 
den Romeinschen redenaar voor een middelmatig wijsgeer" (Bertrand 78 v.); 
enz. 

229. Ofschoon we in de voorafgaande nummers naar wat schoonmaak 
streefden, de opruiming van enkele gangbare opvattingen d.w.z. bewerin
gen leidde toch niet tot een oplossing van het raadsel een knap : een 
knappe onderwijzer, waar ik nu nog de knappe onderwijzer bijvoeg. In de 
laatste verbinding kan "knappe" zowel "mooi van uiterlijk" betekenen, 
als "bekwaam in z'n vak". Hier was geen gelegenheid om een tegenstelling 
te fantaseren, die wel een kans kreeg na "een". Toch kunnen ook "een 
knap onderwijzer" en "een knappe onderwijzer" die dubbele betekenis 
hebben - wat nochtans weer niet wil zeggen, dat er in die variatie van het 
adj. na "een" totaal geen verschil schuilt. 

In n. 223 gaf ik de opvatting van Kruisinga uit Het Nederlands van nu 
(1938), waar hij blz. 144 vv. had gesproken over "Bijvoeglike naamwoorden 
en bijwoorden". Dat had hij ook al gedaan in zijn Einführung in die 
deutsche Syntax (1935) blz. 169 vvo Maar zoals bij Kruisinga meer ge
beurde - dit is een goede en geen kwade noot - achteraf zag hij, dat hij 
in die eerste publikaties toch niet tot de kern van de zaak was doorge
drongen. Dit erkende hij trouwens zelf in een artikel, waarmee hij de derde 
jaargang van Taal en Leven (Okt. 1939) opende. Zijn uitgangspunt was 
toen het predikatieve gebruik van adjektieven, dat in de kindertaal vóór 
het attributieve gebruik aan de slag komt. "Het ligt ook voor de hand 
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dat het predikatieve gebruik geneties vooropgaat, want het attributieve 
is immers de samenvatting van 'n reeks ervaringen: het kind begint met 
soep heet, en komt eerst na enige ervaringen van die soort tot hete soep" (1). 
Dit werkt de auteur dan verder uit: zeer leerzaam. "Elke spraakkunst van 
het Nederlands vermeldt de buigingsuitgang -e van het attributieve 
adjektief, en de onveranderlike vorm van het predikatieve. Dit sterke 
kontrast wordt altijd als vanzelfsprekend aanvaard, en 'n verklaring 
ervan heb ik nog nooit gezien" (5 v.). Zo gaat het wel meer met 'alledaagse' 
taalverschijnselen. Wel hebben de grammatici zich altijd geïnteresseerd 
voor de onverbogen attributieven ; en hebben zij zich met name uitge
sloofd, om doubletten als "een handige koetsier: een handig koetsier" in een 
regel te vangen. Waarom wèl een braaf man naast een brave man, maar 
alleen een brave kerel? 

Bij "mijn linker hand" tegenover "die linkse jonge" was het voor Krui
singa "duidelik dat linker 'n objektieve waarneming uitdrukt, linkse 'n 
subjektieve waardering. Zou het niet daarmee verband houden dat we 
de onverbogen vorm gebruiken in de linkerhand, de verbogen vorm in aan 
de betere hand?" (5)32). Op blz. 7 komt hij op de tegenstelling verbogen: on
verbogen terug. Het onverbogen blijven van de adjektieven in: dat gouden 
horloge, mijn rechterhand, een arm kind, een lief meisje enz. "zou dus 
daaraan kunnen liggen dat ze 'n algemene, objektieve klassifikatie 
uitdrukken, geen individuele of persoonlike waardering. Slotsom zou 
dus zijn dat de verlengde vorm 'n waarderingsvorm is" met een sub
jektief element 33). Kruisinga houdt dit voor "volkomen aannemelik". 

Dat gaat ook op bij ,,'n handig koetsier" enz., "want de koetsier wordt 
hier [objektief] geklassificeerd, zoals de lezer dadelik ziet als hij 
vergelijkt met deze handige koetsier". Maar dan moet er ook bij "een handige 
koetsier" een subjektieve waardering zijn. Ik citeer verder letterlijk: 
"Dit gebruik is heel ingewikkeld; zo lijkt het bij de eerste oogopslag zon
derling dat we wèl zeggen: 'n goed onderwijzer, 'n goed docent, ook met 
goeie, maar steeds 'n goeie onderwijzeres, en alleen 'n goeie notaris, bakker, 
minister, schoenmaker, schoonmaakster, enz. Daarentegen weer uitsluitend: 
'n goed professor, nooit goeie 34), al kan men spreken van 'n goedige professor 
(die het de studenten op de tentamens niet erg lastig maakt), en er is geen 
bezwaar (taalkundig bezwaar) tegen de goeie professor. Het lijkt me niet 
nodig al deze gevallen in biezonderheden na te gaan: ze zijn niet in strijd 
met de gegeven verklaring". 

Er zit echt muziek in deze oplossing! Wel zal een uitvoerige konfron
tatie van al het materiaal nodig zijn, wil men tot rustige zekerheid komen. 

aB) Zie N.W. V 1772 "aan de betere hand zijn", tegenover "aan de beterhand" 11 
2219. 

88) Bij "de vokatief: lieve kind" is dat allerduidelijkst. 
at) Waarom zou men niet individueel waarderend kunnen zeggen "een goeie pro

fessor", tegenover het objektief klassificerende "een goed professor"? Of is het te 
familiaar. Dan maar een goeie prof. 
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Ook zou men het gebruik bij Vondel enz. eens moeten herzien, met het oog 
op deze onderstelde na-middelnederlandse 'reïnterpretatie' van de tegen
stelling -e : niet-e; en dat niet alleen bij namen van mannelijke personen, 
maar bij alle de-woorden : het-woorden. Ik vermoed dat aan Kruisinga 
nog wel dingen ontgaan zijn. Proefschrift! 

230. In n. 218 zei ik te zullen terugkomen op verbindingen als: de 
algemeen gedelegeerde, de algemeen gemachtigde, waarin "algemeen" geen 
bijwoord is, maar een 'gebruikelij kerwij ze' onverbogen gelaten bnw. Ook 
in de plaatsvervangend gedelegeerde, de buitengewoon gevolmachtigde is geen 
sprake van bijwoord. En zo meer. Gedelegeerde, gemachtigde, gevolmachtigde 
zijn hier volslagen substantieven, ofschoon het naar hun oorsprong gesub
stantiveerde deel woorden zijn (vgl. [9] en [10] passim); naar hun 
betekenis en gebruikswijze staan deze verbindingen als titulaturen op 
één lijn met "de algemeen sekretaris" en heel wat a~deren. 

Toch zijn er ook verbindingen van eenzelfde uiterlijk maar van een 
ander gehalte, die we gans anders moeten beoordelen. Zo kan men de 
politiek verdachte bezwaarlijk als een titulatuur opvatten. Toch is "ver
dachte" evengoed een volkomen gesubstantiveerd deelwoord als "gevol
machtigde" enz.; maar "politiek" kan niet anders zijn dan een "bij
woord". Hoe kan dat: een bijwoord als bepaling (als attribuut?) van een 
zelfstandig naamwoord! Het bijwoordelijke karakter van zo'n bepaling 
spreekt heel duidelijk in gevallen als: "De toestand van de beide andere 
ernstig gewonden is zeer bevredigend" (Vk. 18 I '50). Onder het op
schrift: "Bus gekanteld: drie ernstig gewonden" (17 XII '49), gaf de tekst 
nog: "Acht licht gekwetsten werden naar Haarlem gebracht". Een andere 
kop: "Twee ernstig gewonden", was blijkbaar geïnspireerd door: "Twee 
arbeiders werden echter ernstig gewond" uit de tekst (22 V '48). In 
alle geval doet deze zin ons de oplossing - voorzichtiger: een oplossing -
aan de hand. In het predikaat "ernstig gewond" is "ernstig" zonder 
twijfel bijwoord bij het niet-substantivische "gewond". Bij substantive
ring van die verbinding behoudt "ernstig" z'n adverbiaal karakter, en 
blijft dus onverbogen. Het toonverschil van adverbium en adjektief is 
trouwens evident. De lezer moet dit zelf maar eens kontroleren! 

Meermalen wordt het eenheidskarakter nog aangedikt door er één 
woord, althans een grafische samenstelling van te maken: "Twee doden, 
een vijftal ernstig- en een veelvoud lichtgewonden" (8 III '50). In mijn oor 
is er geen verschil tussen: "De zwàar gewónden konden niet ontsnappen" 
(10 VII '50), en: Er vielen "één dode en drie zwàargewónden te betreuren. 
De andere ongevallen beperkten zich tot zware materiële schade" (30 
XI '49). Een voorb. van "zwaar-gewonden" heb ik toevallig niet. Ik kan 
daar niet voor laten gelden: "Twee doden, vijftien zwaar- en vijftig licht 
gewonden" (11 IX '50). Het streepje achter "zwaar" moet anders gezien 
worden, dan dat bij "ernstig-", waar het blijkens "lichtgewonden" op 
halvering wijst van de samenstelling "ernstiggewonden" . In het voorb. 
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met "zwaar-" hebben we met een (dwaze) nieuwigheid te doen, waarbij 
het streepje kwasi moet zeggen, dat "zwaar" nog nader moet gekomple
teerd worden - alsof de lezer (en de hoorder!) dat zonder toegevoegd 
streepje niet zou weten. Intussen vinden grafische dwaasheden graag 
navolging .. Je toont dan, wat te weten. 

Toch zijn we met "de ernstig gewonden" nog niet uitgepraat, daar er 
ook wel verbogen gevallen voorkomen: "de stijgende totalen van doden 
en ernstige gewonden" laten de autoriteiten koud (L. 25 XI '49); "In 
Den Haag is vandaag een stichting 'Meer ontspanning voor ernstige oor
logsgewonden' (Moveo) opgericht" (Vk. 15 VII '50). In de samenstelling 
"oorlogsgewonden" komt het substantivische karakter sterker uit dan in 
het niet-samengestelde "gewonden". - Boven legde ik verband tussen 
het onverbogen opschrift: "Twee ernstig gewonden" en het onverbogene 
in de tekst. Het had echter even goed verbogen "Twee ernstige gewonden" 
kunnen zijn. Zo korrespondeerde bijv.: "Tijdelijke bevorderden" van de 
kop (24 111 '50), grammatisch allerminst met de tekst : "Tij delij k bevor
derde dienstplichtingen --- behouden hun tijdelijke rang gedurende 
6 weken". Het opschrift had echter ook: "Tijdelijk bevorderden" kunnen 
zijn. 

231. Wanneer ik mijn materiaal overzie, dan blijkt dat de bepaling 
bij gesubstantiveerde deelwoorden meestal niet verlengd wordt. Ik 
begin met een germanistisch voorb. : "hij staat op uit zijn mijmering om 
zijn vermanend woord tot de 'jong begeesterden' te richten" (Vox V. 1 111 
'47, bis); bedoeld waren jonge geënthousiasmeerden, wat geleerder 
klinkt dan jonge bezielden. "En deze spotters worden vorstelijk ingehaald 
met klokgelui, saluutschoten en een rijke maaltijd, waaraan zeker de over
tuigd Gereformeerden een hoofdaandeel hebben gehad" (v. Gelder 23); 
-"Maar de sociaal verzekerden moeten aan de leiding de imperatieve eis 
stellen, dat ---" (L. 18 VI '48). - In O.T. XI 72 werd de vraag gesteld, of 
;,bij den rechtstreeks-verzekerde" niet erger was dan "de ernstig zieke". Het 
redaktionele antwoord luidde: "De rechtstreeks-verzekerde is fout, ten z ij 
er een substantief uit het voorafgaande moet aangevuld worden. Dan is 
echter het. koppelteeken overbodig. De fout is anders gemakkelijk te 
herstellen: voeg 'persoon' toe". Dit antwoord was een echootje van O.T. 
X 36, waar "de practisch geschoolde, de theoretisch ontwikkelde, enz." 
werden afgekeurd. Ik behoef daar niet bij stil te staan, evenmin als ik zal 
ingaan over het 'onaf' betoog van XV 21 y. over "de ernstige zieke en de 
vrijwillig verzekerde", en van X 93 v. over "de 'ernstig (e)' zieke". 

In een officiële bekendmaking: "Aan de vrijwillig verzekerden van de 
Haagse ziekenfondsen" (Vk. 1 11 '47), zag ik het gekursiveerde een paar 
maal staan, en eens: "de rechten - - - van de verplicht'verzekerden". Tot slot 
volgden nog enige wenken "Voor hen die reeds vrijwillig verzekerd 
zijn". Wie in zo'n onverbogen predikaat het uitgangspunt willen zien 
van het 'raadsel', zijn aan een goed kantoor (vgl. in n. 230: "Twee ernstig 
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gewonden"). Wie meer voelt voor elli ps, zou zich kunnen beroepen op 
bijv.: "met betrekking tot verplicht en vrijwillig verzekerde patiënten 
der Algemene Ziekenfondsen" (30 III '49). Het ene behoeft het andere 
niet uit te sluiten. Een citaat van langer adem is: "Met ingang van 2 Juli 
is de premie van de vn"jwillig bij de ziekenfondsen verzekerden verhoogd 
van 63 op 80 cent per week. De verplicht verzeke1·den betalen 3,6 percent 
van hun loon, waarvan de helft door de werkgevers wordt betaald. De 
verhoging heeft zeer sterk de aandacht getrokken, omdat de vrijwillig 
verzekerden de premie zelf moeten opbrengen - - -. Op het ogenblik moet 
een vrijwillig verzekerde ongeveer een kwart meer aan premie betalen dan 
het aandeel, dat de verplicht verzeke1·den moeten opbrengen. Dan blijkt er 
bij de vrijwillig verzekerden toch nog een tekort van 25 percent op de totale 
kosten, welke de ziekenfondsen moeten maken" (6 VII '50). 

Het al of niet bezigen van een verbindingstreepje doet hier feitelijk 
niets ter zake: "de ziekenfondspremie voor vrijwillig-verzekerden" (16 VI 
'50), "de verplicht-verzekerden" (aId.). En een 'samenstelling' zonder 
koppelteken is meer schijn dan wezen: "de kosten per vrijwillig-ver
zekerd ziekenlondslid", met tot besluit dat de premie-verhoging "boven
dien voor de vrijwilligverzekerden ondraaglijk is" (21 VI '50). Elders 
wisselden "verplicht-verzekerden - - - vrijwillig verzekerdèn - - - verplicht
-verzekerden" (25 XI '50), "de kring van de verplichtverzekerden - - - die 
vrijwillig verzekerden" (24 VII '50). Op dit laatste volgde als verrassing: 
"Er zijn op het ogenblik 4,5 millioen ve1"plichte en 2,4 millioen vrijwillig 
verzekerden" (aId.). Was hier ritme in het spel1 "Vrijwillige verzekerden" 
doet het ritmisch minder goed: - U U U -. De verlenging op -e blijft 
vóór "verzekerden" een uitzondering. Ik zag het in een ingezonden stuk, 
maar er stond niet bij of de inzender een adept was van Onze Taal: "Toen 
mijn salaris werd verhoogd, kwam dit boven de grens voor de verplichte 
verzekerden en ik moest weer bij een particuliere maatschappij terecht 
komen. Het Rijk verhoogde vervolgens de verplichte loongrens en ik 
werd weer 'verplichte verzekerde'. Door salarisverhoging kwam ik weer 
'vrij' ---. Met de verhoging van de loongrens loop ik weer kans verplicht 
verzekerd te worden" (18 Il '50). Het predikaat kreeg hier de leiding 
niet in handen! 

232. " Vrijwillig en ve1"plicht ingesch1"evenen van ziekenfondsverzeke
ringen - - - zullen aanmerkelijke financiële faciliteiten genieten" (27 VI 
'50). Een aardig dubbel-voorbeeld bij een niet-deelwoord mag ik hier wel 
bij laten aansluiten: "Wel is waar slonk het aantal onvrijwillige werklozen 
maar dat der vrijwillig werklozen (zwarte handelaren!) wordt geschat op 
ongeveer 200.000" (5 IX '46). - Ik besluit de deelwoorden met een paar 
superlatieven: "de lonen van de laagst-betaalden" (28 XI '49); onze 
ministers "behoren tot de laagst-bezoldigden onder hun collegae in de 
wereld" (26 XI '49). "Ik was de laalst overgeblevene" (Gibson 121); "nadat 
zijn regering voor de slechtst betaalden onder hen een buitengewone premie 
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vastgesteld had" (Vk. 24 XI '49). Men meent wel, dat bij deelwoorden het 
verbale karakter langer blijft nawerken, met als gevolg het adverbiaal 
'attribuut'. Wat zal ik daarvan zeggen? Ik kan alleen zeggen, dat ook bij 
gesubstantiveerde adjektieven, die niets met een verbum te maken heb
ben, de bepaling meestal onverbogen blijft. 

Bij heel en half is de verlenging op -e weliswaar heel gewoon; maar 
gezien de veel voorkomende Heksie-prolepsis bij deze adverbia (Dl. II 
85 vv., 347 v.), mogen we die voorba.righeid niet zo maar a priori uit
sluiten bij. gevallen als: "Hilgendorff - - - heeft wel van heele geleerden 
bruikbare menschen gemaakt" (Reuter I 333), "dan komt de jongeheer 
Christiaantje en de jongeheer Jochempie en dan komen pas de heele klein
tjes" (II 258 v.); tegenover het mij wat vreemd klinkende: "De heer S. 
Aawd zal een heel ouderejaars zijn" (Vox V. 1 III '47); "Ik weet een heel 
goeie, die voor niet komt" (Vk. 18 XI '50). In een verbinding als: "omdat 
die twee halve zieke Europeanen --- heus niet weglopen" (L. 25 VI '48), 
is "halve" zeker proleptisch. Zo is het ook bij: "Die 'achtbare getuige' van 
U is een dronkelap, een halve gare dronkelap" (N.E. 4 IX '48); "Er 
was zelfs een halve gare jonkman, die de frontlijn overstak voor twee 
dollar in lires" (L. 25 II '49); "Daar komen we het hospitaal in met die 
halve gare Jap op de baar" (L. 25 VI '49). Hierin is "halve" telkens pro
leptisch. Waarom zou men er dan naast zijn, als men van proleps spreekt 
in bijv.: Ze weet "wel, wat voor een halve gare ik ben" (Kortooms, Liefde 
in Peelland 211); "jij verbaast je er over dat het stelletje halve-garen - - - je 
zo de stuipen op het lijf heeft kunnen jagen" (de Hartog II 318), "Brits 
Jansen zelf had dikwijls genoeg een zwerm halve garen op zich afgestuurd 
gekregen" (351); "hoe kunnen ze zo'n halve gare toch Reichskanzler 
maken" (L. 14 V '48). "de nuttelooze prietpraat van halve zachten" (L. 20 
VIII '48); "Zo'n halleve zachte was het, waar je als gewoon mens geen wijs 
uit kon" (Bakker I 26). De 'samenstelling' biedt weer uitkomst! "Jij 
hebt mij --- altijd voor een halfzachte, decadente nietsnut gehouden" 
(N.E. 13 XII '47); "dat de wereld altijd overloopt van de knoeiers en 
de halfzachten" (Vk. 21 1 '47); "ik houd niet van mensen die me voor een 
half-zachte aanzien" (de Hartog II 100). Tot besluit stel ik nog: "omdat 
we niet wensen door te gaan voor halve werklozen", tegenover: "De half
-intellectuelen der athenaea" (O.E.B. XXXII 328 : 329). ("In de Gazet 
van Antwerpen vroeg een Antwerpense firma halve werksters", Vk. 25 
IX '48). Ik laat het erbij; en laat heel en half hun eigen plaats innemen 
tussen de anderen 36). 

233. Voor de tegenstelling "de zwaar zieke : de zware zieke" zou ik 
naar Dl. II 89 kunnen verwijzen, maar ik mag er hier toch niet helemaal 
over zwijgen. Het onverbogen geval vindt een afdoende verklaring in de 

85) "Men is nog niet vergeten, dat deze hall·communi8t hall-opportunist bijna. een 
commtmistische staatsgreep doór de vingers had gezien" (Vk. 24 IX '49). 
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rechtstreekse substantivering van bijw. + bnw: hij is zwaar ziek; "Men 
had hem zwaar-ziek gearresteerd" (L. 17 IX '48). Bij verbuiging kreeg het 
gesubstantiveerde "de zieke" z'n verbogen adj. achteraf: de zware zieke, 
juist ais bijv. de ernstige zieke, de besmettelijke zieke, de ongeneeslfjke zieke, 
enz. Hiermee sluit ik evenwel de proleptische -e niet zo maar overal uit 
als onmogelijk. Het vermijden van "de zware zieke" is misschien toe te 
schrijven aan een hinderlijke betekenisassociatie, die achterwege blijft bij 
het onverlengde: "Aan een zwaar zieke laat zij weten ---" (Vk. 15 X '48); 
"Zij bracht uit Amsterdam een zwaar zieke aan" (19 V '50); om "het leven 
van zwaar-zieken te redden" (7 V '49); "de doodsche stilte van de zwaar
-zieken --- in hun wagentjes" (Werfel 493 v.). Toch kan ik ook een mooi 
voorb. geven van Heksie: "In Nederland zijn op het ogenblik enige hon
derden zeer zware invaliden, die nu thuis verzorgd worden - - -. Weinigen 
van deze zwaar invaliden zullen kunnen trouwen" (Vk. 11 IX '50); "De 
blijvend-invaliden zullen binnenkort geholpen worden" (30 IV '47). "een 
zwaar schuldige zoals een moordenaar werd immers bij het minste gerucht 
gegrepen" (v. der Meer 420 v.); "Van de overige nazi-prominenten werden 
de zwaarst-schuldigen terechtgesteld" (L. 16 IX '49). Van "chronisch" heb 
ik alleen een verbogen voorb. : "oplossing vraagt - - - het probleem waar de 
chronisch zieke en gebrekkige oude mensen --- moeten worden opge
nomen", en daarna: "de verpleging van de chronische zieken onder hen" 
(N.E. 3 IX '49), ook "kunnen chronische zieken van deze schriftelijke cursus 
profiteren" (aId.). 

Bij "ernstig" - hèt geval van O.T. - komen beide vormen voor: "Velen 
menen - - - dat een priester, toegelaten bij een ernstig zieke het sterven ver
haast" (N.E. 4 IX '48); hij "noemde de Benelux onlangs een ernstig zieke" 
(Vk. 30 VII '49); "een ernstige zieke wil - - - de volledige waarheid omtrent 
zij~ toestand weten" (Opv. Br. 57 p. 44); "Voor ernstige zieken is de toe
stand critiek" (Vk. 5 II '47); "Onder de 650 passagiers bevonden zich 
geen ernstige zieken' meer" (8 V '48); "in de afdeling der ernstige geestes
zieken" (31 III '50). 

Bij "dienstplichtigen" blijft de bepaling altijd onverbogen, voor zover 
mijn gegevens reiken, die allemaal uit een departementaal milieu komen; 
laat me het ruimer nemen: uit burokratische kringen, bijv. "Gewoon ot 
buitengewoon dienstplichtigen, die zijn opgeroepen - - -" (Vk. 10 III '49); 
"De verzoeken van de buitengewoon dienstplichtigen blijven buiten behan
deling. Aan de gewoon dienstplichtigen zal - - - de beslissing op hun verzoek 
worden toegezonden" (20 I '47); "De niet-gewoon dienstplichtigen kunnen 
- - - ingedeeld worden bij onderdelen der Nationale Reserve" (4 II '50); "Er 
wordt in het bijzonder op gewezen, dat alle buitengewoon- en niet-dienst
plichtigen - - - voor dienstneming in de Nationale Reserve in aanmerking 
komen" (9 III '49); "Voor de reserve-politie komen --- in aanmerking, 
zowel niet-militair dienstplichtigen als wel militair-dienstplichtigen" [sic] 
(4 V '48). 
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234. In Onze Taal XVIII Iv. las ik: "In 1913 kozen de vrij-liberalen 
hem in de Tweede Kamer - - -. Het algemeen secretariaat van den Bond 
van V rij e Liberalen berustte in zijn handen". Voor "de minst energieken" 
en "de economisch zwakken" zie in [9]. Andere voorbb. met onverbogen 
bepalingen zijn nog: "maar Gerbrandy is ook niet christelijk-historisch": 
"Eli uw vrienden, de christelijk historischen1" (L. 26 VIII '49); "Dat zijn 
zulke geheimrijken" (Talvio 56; 57, 58, 260, 385) = geheim rijken of geheim
-rijken. ,,~n ieder gesprek tussen intellectueel gelijken" (Vk. 20 XII '50); 
"twee katholiek-conservatieven" (12 XII '47); "De derde stroming - - - was die 
der geruchtmakende links-katholieken" (8 IX '49); "De links-liberalen 
- - - toonden zich ook 't meest revolutionnair" (O.E.B. XXXIII 297); 
"Rechts ethischen hielden gaarne het evenwicht - - -. Heel links-ethischen 
en vrijzinnigen zagen niet 'op tegen een dienst van louter gezangen" 
(L. 5 XII' 49); "Ze zijn zowel gericht tegen de rechts-radicalen - - - als tegen 
de links-radicalen" (Vk. 22 lIl' 50); "De democratische partijen - de links
republikeinen, de republikeinsche unie, de radicaal-socialisten - - - grondden 
hun politieke eischen op ---" (Brouwer, Het mysterie v. Spanje 202). 

"Ik persoonlijk beloof, dat ik tien ton roggemeel zal geven voor de meest 
behoeftigen" (Centervall 78); "de meeste behoeftigen" zou heel wat anders 
zeggen, juist als "de meeste kieskeurigen" : "een tempel - - - voor de 
vreedzame muzen, die - - - de meest kieskeurigen kon voldoen" (aId. 208); 
vgl. N.W. IX 418 sub BI. "de leerling behoort tot de categorie der 'moeilijk 
opvoedbaren' en erfelijk belasten" (Opv. Br. 144 p. 77); "hetzij massa
moordenaars, leugenaars of moreel blinden" (L. 18 III '49); "Een verge
lijking van het werk dezer oorspronkelijk Rotterdamsche met dat van ---" 
(Simons V 472). "Bij dit onderzoek gaan wij uit van het ervaringsfeit, dat 
er sociaal-zwakken en a-socialen zijn" (N.E. 13 XI '48); "De bewoners, 
voor een deel te rangschikken onder de categorie 'sociaal onvolwaardigen', 
hadden geen [onderdak] gevonden" (Vk. 25 V '49); "Met de allure van 
technisch superieuren waren de Velsenaren aan het [voetbal]duel begon
nen" (21 XI '49); "De academie bestaat uit veertig 'tijdelijk onsterfelijken' 
onder de katholieke schrijvers" (2 IV '49); "op dit ogenblik heeft België 
170.000 volledig en rond 70.000 toevallig-werklozen", en dan nog: "ieder 
jaar 150.000 volledig werklozen" (18 III '49); zeker is "dat de waarlijk 
groten in de toonkunst na hun dood altijd groeien" (L. 23 IV '48). "De 
werkend-volontair moet bereid zijn alle voorkomende werkzaamheden te 
verrichten", en: "werkend-volontairs" (Vk. 15 I '47); "De wettelijk onreine 
mocht niet in aanmerking komen met heilige voorwerpen" (Kroon, Er 
staat geschreven 135). 

Ik wil er tot besluit nog een grappig geval aan toevoegen: "Boeken van 
melancholieken aard deprimeeren de zwaar op de handschen - - - nog meer" 
(Berger, Moeilijkh. op sexueel gebied bij kinderen 136 v.). Terwijl her
haaldelijk een 'samenstelling' de moeilijkheid moest 'oplossen', wordt 
hier een afleidende samenstelling "zwaaropdehandsch" weer losgetornd, 
al is het dan ook geen alledaagse. 
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N.B. Ik heb me in de voorafgaande nummers - trouwens in deze hele 
paragraaf - zorgvuldig tot personen beperkt. Ik had hier ook voorbeelden 
kunnen geven van niet-personen: "Hij wil niet inzien --- dat er voor 
het absoluut goede op de wereld evenmin plaats is als voor het absoluut 
slechte" (Trouw, Het katastrofale 31): "absoluut" is hier duidelijk adver
biaal gebleven bij de substantivering van "absoluut goed (slecht)"; niet 
zo sprekend is: "dat is het enig afdoende" (Centervall 210). Ook bij sub
stantivering op -s (Dl. II n. 23 vv.) kan het bijwoord blijven: "Er lag iets 
heel plechtigs en tegelijk ontmerends over haar wezen" (Korch, De rode 
paarden 125); dan "moet er op het ogenblik iets tamelijk grappigs in uw 
land geschieden" (Koestier, Nacht in den middag 253); "Daar is niets 
kortzichtigs of innerlijk tegenstrijdigs aan" (Vk. 17 IV '48); enz. Het uit
gangspunt is telkens adv. + adj. : innerlijk tegenstrijdig, tamelijk grappig, 
enz. Zie voor "verguld(e) zilveren kandelaars" e.a. O.T. XVIII 43 en 32 i.f. 

235. Ik laat de personen verder wel niet schieten, maar ze moeten toch 
op de achtergrond raken, nu ik het zal hebben over het type "het Brits
-Amerikaanse voorstel" (Vk. 15 XI '49), "het Wit-Gele Kruis" (V.C. 2 IX 
'40, bis), en soortgelijken. De grammatische verhouding van het onver
bogene en het verbogene in zulke verbindingen is nevenschikkend, terwijl 
die verhouding in het type "de ernstig zieken" enz. onderschikkend was. 
Gelijk voor ons vanzelf spreekt (vgl. n. 230) gaat die verschillende gram
matische verhouding met toonverschil gepaard. Bij koördinatie hebben 
beide elementen dezelfde toonhoogte, bij subordinatie verschilt de toon
hoogte. Feitelijk zijn de nevenschikkende verbindingen kopulatieve 
samenstellingen, waarbij alleen de laatste komponent voor verbuiging 
in aanmerking komt. Het maakt geen verschil of de koppeling het zonder 
verbindingstreepje moet stellen: doofstom, zuurzoet 35), edelachtbaar, of met 
een streepje wordt voorzien: nederlands-frans, rood-wit-blauw (de Vooys, 
Ned. Spr. 168 v.). Een derde mogelijkheid is nog het type met en: "de 
zwart en witte balken" (Molzahn 8), dat alleen grafisch van de gestreepten 
(n. 238) verschilt. Wij komen op alles terug. 

De woordeenheid kersvers luidde in de 17de eeuw nog kars(ch) en 
vars(ch) (Schönfeld4 174; N.W. VII 2473 v.; E.W. 302). Ook thans zijn er 
nog verbindingen met "en", die semantisch als een eenheid gelden: 
"kant-en-klare toestellen". Het N.W. VII 1353 v. kent die verbogen vorm 
nog niet (E.W. 291, Suppl. 82). Geen wonder, want het attributieve ge
bruik is nog vrij zeldzaam: "een kant-en-klaar kuiken met veertjes en 
pootjes" enz. (Lichtveld 33); "dat het nieuwe ganse dus uit kant-en-klare 
geheel-delen wordt opgebouwd" (T. en L. I 8) [75]. De twee elementen van 
"kant en klaar" zijn in betekenis proleptisch geassimileerd, zoals dat 
ook bij kars( eh) en vars( eh) het geval was. Iedereen verstaat de gehelen, 
maar niet iedereen kan de oudere betekenis van kant en kars( eh) op tafel 
leggen. Ik laat nog een soortgelijk voorb. volgen: "wat er van zij, eene 

38) "Al deze jonge kerels moeten door een zuur·zoete appel bijten" (Vk. 22 X '46). 
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dubbel-en-dwarse herdenking zal het worden" (v. Campen II 98). "De 
eigenlijke bet. [van het bijwoordelijke dubbel en dwars "in zeer hoge 
mate"] is: in twee lagen en een dwarslaag" (N.W. III 3719 en 3534); 
maar ook dit is niet aan iedereen bekend. In deze verbinding bleef de 
betekenis van "dubbel" analeptisch domineren. Het komt ook wel voor, 
dat zelfs de etymologen van professie zich niet geheel zeker voelen, zoals 
in schots en scheef: "ingebouwd tussen een rij sclwts-en-scheve oude huisjes" 
(Vk. 5 I '49); zie N.W. XIV 934; E.W. 595, Supp1. 148. - Intussen volgt 
uit de gegeven voorbeelden niet, dat in al zulke verbindingen betekenis
-assimilatie plaats vindt. Ik geef één voorb. : "een oud-en-nieuwe, een 
innerlijk-diepe en uiterlijk-sprekende, een cO'f!-Creet-artistiek-katholieke cul
tuur, die van de Catacomben tot de hedendaagse volkskunst reikt" (Opv. 
Br. 115 p. 69). 

De krant levert geregeld kopulatieven van aardrijkskundige aard: 
"de Amerikaanse Hunter-Douglasfabrieken onder gecombineerd Ameri
kaans-Nederlandse leiding" (Vk. 6 IV '50); "met dat doel zijn twee Ohinees
-Russische maatschappijen opgericht" (5 IV '50); "het bestaande Deens-
-Amerikaanse verdrag in zake Groenland" (6 II '47); "De gemengde 
Engels-Amerikaanse delegatie", "de Brits-Amerikaanse zone" (17 1 '47); 
"De toespitsing van de Grieks-Zuid-Slavische verhouding" [1. Zuidsla
vische ] (24 I '47); "de N ederlands-Engelse handelsbesprekingen" (20 I '47); 
, ,een N ederlands-/ taliaanse handelsovereenkomst", "N ederlands-/ taliaanse 
handelsbetrekkingen" (aid.); "een gemengd Russisch-Ohinese luchtvaart
maatschappij" (5 IV '50). Zo ook: "nog verder reikte de werkzaamheid 
van de Romeins-Benedictijnse geest" (Opv. Br. 80 p. 49; 50). Zie O.T. 
XVI 40. 

236. Interessanter zijn de kleurnamen met hun grotere afwisseling: 
met en zonder "en", gestreept en ongestreept 37). De voorbb. zijn legio, wat 
mij dwingt een keus te doen. Het samenvoegen van twee of meer adjek
tieven is volgens Jansonius 36 een uitnemend hulpmiddel "voor de door de 
impressionisten gewenste nauwkeurig gedetailleerde en fijn-genuan
ceerde schildering - - -. De gewoonlijk gepaard voorkomende adjektieven 
zijn in de regel gecoördineerd. De samenkoppeling op-zich-zelf is een 
suggestieve vorm voor de uitdrukking van de gelijktijdig waargenomen 
uiterlijkheidseigenschappen van de objecten der omgeving". Toch mag 
men daar niet uit opmaken, dat in dezen alles 'literair' is, en dat er geen 
klichees voorkomen. Samenkoppelingen als bruunroot, ghelublaeu, purper
graeu enz. zijn al middelnederlands (Stoett 91). 

We zagen reeds in n. 235 dat grafische verschillen als: de zwartbonte koe, 
de frans-duitse oorlog ;de rood, wit (en) blauwe vlag geen taalverschillen 
vertegenwoordigen (T.L. V 179). Al wordt het laatste lid gemeenlijk 
verbogen, de fleksie blijft o.a. achterwege bij onzijdige substantivering: 
"het Nederlands rood-wit-blauw maakte plaats voor het Noorse blauw-witte 

87) Voor eventuele betekenisvariatie zie n. 238 voorlaatste alinea. 
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kruis op rood veld" (Vk. 12 XI '49); "Het rood-wit-en blauw [sic] wapperde 
even, viel toen als in droefenis kleurloos neer" (1 V '50, bis); "de vlag van 
de Royal Air Force en het rood-wit-en-blauw" (21 XI '50); "De drie par
tijen erkennen de tegenwoordige Duitse vlag - 1"Ood-zwart-goud - niet. 
Zij hebben de keizerlijke zwart-wit-rode vlag gekozen" (18 I '50). Het 
lijkt me overbodig verder telkens de aandacht te vragen voor niet-ver
buiging en substantivering. Zie intussen n. 238 al. 2. 

"De zaal was versierd met het oranje-blanje-bleu" (6 XI '50). Als attri
buut: "Nadat paladijn Mussert ook nog een paar kersversche slag
zinnen onder een oranje-blanje-bleu vlag had gedeclameerd - - -" (Dekker 
414). Dit "bleu" blijft altijd on ver bogen (tegenover: bleue kinderen). 
Andere attributieve onverbogenen zijn nog: "Ze waren zorgzaam gewik
keld in een zwart met oranje dekentje, dat op een tijgerhuid leek" (Geschenk 
boekenweek 1949 p. 9) 38); "De zwart-rood-gouden vlag van de Duitse repu
bliek wapperde van honderden gebouwen" (Vk. 8 IX '49): "er waren 
minstens honderdtwintig dienstboden, allen gekleed in rood-en-goud-livrei" 
(Gulden boek, April 1948 p. 126) (vgl. hiervoor n. 202 vv.). "Arnold zei 
over de blauw-groen-purper ballen, die boven Canada zijn waargenomen, 
dat men hier allerminst te doen had met meteoren" (N.E. 21 V '49) (zie 
n. 209). "Zelfs een vletje - - - schepte op met zo'n rood-wit-en-blauw vlagge
doekje, dat net boven de wallekant uitkwam" (Vk. 21 VII '49): neutrum. 

Het almaar onverbogen "zwart-wit" vormt een aparte afdeling: "Daar 
zijn vooreerst de zwart-wit-redeneerders" (21 XI '49); deze samenstellende 
afleiding van "zwart-wit redeneren" is heel normaal, al staat het geval 
semantisch apart: er bestaan slechts uitersten. Dit laatste geldt ook van 
"de starre zwart-wit-schema's" (Stuiveling, Rekenschap 76). We moeten 
uitheemse (engelse) invloed aannemen bij gevallen als: "het kleurenbeeld 
[is] zelfs zuiverder dan het beeld op de zwart-wit toestellen" (Vk. 15 X '49); 
"Waarschijnlijk zal tegen die tijd de zwart-wit televisie verdrongen zijn 
door de 'telecolor'" (aId.); "Deze wordt betegeld met de oude zwart-wit 
tegels" (8 XI '50); "Het is zinloos - - - door te gaan met de bekende zwart-wit 
tekening" (L. 21 X '49); "de tentoonstelling van zwart-wit tekeningen - -
te Lugano" (Vk. 17 IV '50); "Een zwart-wit tekening is voor de meeste 
kinderen een dood ding" (L. 31 XII '48); "Van de zwart-wit-tekeningen 
vermelden wij de Raamgracht en - --" (Vk. 5 XI '49); "Het Italiaanse 
publiek herkende zo zichzelf in deze zwart-wit-afdrukken van zijn persoonlijk 
ervaren" (24 XII '49). "om niet door een te algemeen gehouden zwart-en
-wit-tekening aan waarde te verliezen" (28 X '50); "hij is --- veeleer een 
zwart-en-wit colorist" (L. 17 IX '48); "dat het vele jaren zal duren vooraleer 
kleurtelevisie de zwart en wit variatie geheel zal verdringen", en "de zwart 
en wit films" (Vk. 17 X '50). - "Een aardig kinderboekje met duidelijke 
wit-zwarte illustraties" (O.E.B. XXXV 531). 

38) Zie voor "met" n. 239 Lf. 
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237. Ik begin het kleurendéfilé met Van Deyssel, waar Jansonius 
slechts ~en greepje uit deed. Ik doe dat ook maa'r uit mijn grotere voor
raad: "Toen ze hier aan waren, had juist de professer zijn kamer-deur 
geopend, een geel-bruine deur, nieuw" (v. Deyssel, Kl. R. 274), "Hoog 
boven de katheder hing een geel-witte christus naakt aan zijn zwarte kruis" 
(66), "Het lamplicht had geel-groene, geel-bruine, geel-blauwe, geel-zwarte 
kraaltjes ontstoken in de jongensoogen" (158), "met kletsende geel-groene 
slagen om de hoofden" (34), "Een duistere ochtendkoû hing door de 
grauw-blauwe oud-gele kerk" (90), "De professer, kort en lief dik, het 
kleine buikje naar voren, waarop het grauw-grijs-blonde krullebolletje naar 
achteren overhelde" (193), "twee flauwe grijs-blauwe oogjes er boven-naast 
en --- een droog mat-blank-vaal vel met een knapperende degelijkheid 
in het mond-spreken" (193 v.), "de vol-beheesterde berg in wit-goud-groene 
afgebogenheid" (329), met iets verder: "de groen-gouden helling", "een 
mollig donker grijs v6or-lijf en grijs-gouden schouders", "een geel en zwart 
strooyen hoed"; "kleine wit-murige huisjes met zwart-blauwe leyen 
dakjes" (255), "als stralen van zwart-witte sterren" (157), "De woorden 
kindje Jezus waren bruin rood en zoet goud groen in hem" (aId.) 39), 
"twee oranje-van-rood-geele kaarsen brandden om de zwarte piteindjes hoog 
boven het zwart-grijze hoofd" (91); "In de zwak-geel-witte gangen" (46), 
vgl. "onder zwaar-witte wolken" (203). Zie verder nog n. 239. 

"Aangevuurd door een over het veld dartelende Wimmers zig-za,gden 
blauw-witte aanvallen langs ontstelde Kogers" (Vk. 5 XII '49); "de blauw
-wit-roode vlag van de Revolutie" (v. Ammers-K., Elzelina 64), zo ook 
met sjerp, cocarde(s), strikken (197; 328, 324; 340). Er "hingen nog de 
aangevreten resten van blauw-wit-rode guirlandes" (Vk. 23 VIII '49); 
,,[sigaretten] verpakt in oranjepapier met aan de onderkant een goud
-rood-wit-blauwe strook" (25 VIII '48); ,,'s Avonds --- werd het uitzicht 
van een wondere goud-en-violette pracht" (L. 5 VIII '49). Ik geef geen 
kommentaar bij het herhaaldelijk terugkomende "goud(en)". "bij de 
poortvormige ingang, waar juist boven de groen-wit-rode vlag wapperde" 
(Vk. 16 VIII '50); "Hij draagt het groen-wit-rode 8hirt van zijn Italiaans 
wegkampioanschap" (27 X '49); "Er was o.m. een krans van Mussert, 
voorzien van oranje-wit-blauwe linten" (T. 8 VI '43); "Voor de twaalf 
Belgen was de losgeslagen rood-geel-zwarte vlag midden op de jury-tent 
bijna symbolisch" (Vk. 14 VIII '50); "besloten (werd) het verbod van de 
rood-witte kleuren van de Republiek op te heffen" (24 VIII '49); "met 
een g rot e rood-wit-blauwe band om de arm" (1 XII '50); "de logger - - -
met twee rood-wit-blauwe vlaggen in top" (30 VI '49); "De rood-wit-blauwe 
kleuren wapperen thans van den spiegel" (C. 10 V '37); "toen (hij) achter 
de zwart-geel-rode Belgische vlag het stadion binnen marcheerde" (Vk. 
21 VIII '50); "De leden van de 'Deutsche Partei' gebruikten --- de oude 
zwart-wit-rode vlag" (11 VII '49); "tot bescherming der zwart-wit-roode 

39) In het predikaat is nooit sprake van verbuiging. 
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kleuren" (Loewenstein 138; 139). "Op de Nederlandse Antillen zijn op alle 
eilanden Wit-Gele-Kruisverenigingen werkzaam" (Vk. 23 XI '50). In "de 
gansche wit-witte vlakte" (v. Eckeren 8) heeft de verdubbeling super
lativische zin. 

Zulke kopulatieve samenstellingen komen ook voor als meervoudige 
sub sta n t i ver i n gen: "Sinds strooiavond hadden de geel-zwarten nog 
niet verloren" (Vk. 9 I '50); "Op dat moment wierpen de rood-witten 
echter op slag al hun reserves in de strijd. De geel-zwarten werden onder de 
voet gelopen" (11 IV '50); "het stormachtig offensief, dat de groen-witten 
toen inzetten" (19 VI '50); "veel perspectief bood het spel van de rood
witten toen niet" (11 XII '50). Vgl. nog [12], mede voor niet-personen 
als "de rood-bonten". 

238. In het voorafgaande had ik ook naar het Duits kunnen verwijzen. 
Ik zou het ook nu kunnen doen bij de verbindingen met "en". In het 
Duits toch is het "vor allem bei Farbbezeichnungen" precies als in het 
Nederlands (v. Dam II 264). Ik begin met dubbel-gestreepte voorbb. 
Gevallen als: "ik zag de rood-en-zwarte-kleeren en het witte mutsje" 
(Kloos VII 126), neem ik daarbij op de koop toe. "Soms --- wou hij 'n 
blauw-en-witte-zwaluw bij gaan houen" (v. Looy 89). Waarom deze auteurs 
hier het substantief er ook 'bij-streepten' is me niet duidelijk; ze doen 
ook normaal: "Een man met een rood-en-gele slaapbroek" (Kloos VII 
128 v.); "een man - - - die rood-en-wit-en-blauwe linten om zijn platte 
hoedje had" (v. Looy 109), "Koos zat weêr aan de wit-en-blauwe schoentjes 
van Doortje te haken" (213). 

"Zwitserse gardes in blauw-en-gele uniformen" (Vk. 15 XII '50); "je 
hadt blauw-en-witte en zwarte-en-witte ruitjes" (Gielen II 105, M. Antink); 
"een ligstoel met zijn geel-en-bruine kussens" (v. der Leeuw, De kl. Rudolf8 
24); "Met dien goudgloed over 'r welige donkere krullen, 'r bruin-en
-blauwe tinteloogen" (Koenen 205); "en haastig heesch een soldaat in een 
vaal-bruin corvee-pak een geel-en-witte [vlag] aan onzen seinpaal" (Hopman 
193). Voor het onverbogen blijven van "vaal-bruin" bij een neutrum, 
verwijs ik toch even naar n. 236 (vgl. n. 239 al. 2) - wat ik ook doe voor 
"gouden" en "oranje", zij het dan om andere bekende redenen: "Engelen 
in geel-en-gouden liverei" (Kalff 109); het "slanke figuurtje met den grijs
-en-oranje hoofddoek" (Scharten-A., Geluk 315). Bij adverbiaal gebruik 
is uiteraard geen sprake van verbuiging: "een zwart-en-goud vergulde kip 
of wat" (Buning, Ik zie 96). Een koppelteken verandert hier feitelijk niets 
aan: "waar thans de zwart-en-goud-vergulde kippen krabben" (103); even
min als de grafische eenmaking zonder streepje dat doet: "een nieuwe 
japon van het wit-en-blauwgeruite -gingang uit Jacksonville" (Rawlings 
328). Ook in postpositie ontbreekt de fleksie: "of vlaggetjes rood-wit-en
-blauw op de hooge roeren geschilderd" (v. Looy 136). Item bij onzijdige 
substantivering: "Het rood-wit-en-blauw hing vlak als lakens uit" (257); 
n. 236 al. 2. 
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Ik hervat: "het groen-en-witte panorama" (Valtin 389); "diepzinnig 
knikkend met het kaal-en-grijze bebrilde hoofd" (Vk. 17 11 '50), zelfs 
glanzend kaal is geen kleurnaam ; "de rood-en-witte spruiten" (Schw. 44 
p. 42); "de rood-wit-en-blauwe vlag" (de Leeuw 277), zo ook met ruiterpet 
(Coolen, Voleind. 221); "gescheiden --- door een afstand van vijftien 
meter en een houten, wit-en-roden slagboom" (Gulden' boek, April 1948 
p. 120); "De zonnestralen deden de wit-en-roode gewaden - - - gloeien tus
schen de groen-blauwe tinten van het landschap" (Melati v. Java, Soe
rapati2 11 85): er kan wel verschil van betekenis zijn tussen "wit-en
-rood", kleuren naast elkaar, en "groen-blauw", kleuren in elkaar (1), 
maar we laten die kwestie hier rusten. ,,(ze slaan) tenten op, in wit-en
-roode of wit-en-blauwe banen" (Lett. Jb. 111); "Haar zwart-en-bruine 
gezicht" (Rawlings 123); "Een groepje zwart-en-witte nonnen kwam de 
hoek om" (Undset, Orchid. 181); "Over de zwart-en-witte marmervloer" 
(Novellen 1938 p. 63). 

Soms wordt alles verbogen, maar ik weet niet of daar een betekenisnuance 
mee bedoeld is': "Maar dan dient dat sprookje van het blauwe-grijze-en
-bruine zwart in het sprookjesboek opgeborgen te worden" (Vk. 1811 '47): 
was dat zwart afwisselend blauw, grijs, bruin 1 Zo'n vraag zou dwaas 
klinken bij de pince-nez: "alle dingen flauwhartig bekijken door een 
roode-en-gele pince-nez" (T.L. XI 322, Kloos). 

239. Heel dikwijls ontbreken de verbindingstreepjes, of een ervan, 
zonder dat de gevallen hiermee van een ander gehalte worden dan de 
gestreepte. Ik laat een paar voorbb. voorafgaan, die enkel schijn zijn; 
hoe men ze ook neemt ze horen hier niet thuis: "Uit geel' en bruine biezen" 
(Querido 111 35, cit.); hij "streelt heur zacht' en blonde haar" (de Man, 
Rijshout 123). De hervatting van "een" maakt er zeker wat anders van; 
"En zie een blauw' en een gouden vonk" (Nescio 36). Alleen blijft het vaak 
moeilijk alle schrij vers-prutserij t jes te doorgronden. 

Ik begin weer met Van Deyssel: "op de groen en roode deken van het 
opgemaakte bed" (v. Deyssel, Kl. R. 164), zij "knielden op de wit- en 
blauw-ruit-steenen vloer" (134), "in teêre groening naar de wit- en blauwe 
lucht" (251), "de wit en gouden afhangende platen van het kasuifel" 
(135): ik denk hier niet aan bijwoord ; "met het geele riet om het wit en 
zwarte buut als iets heiligvèrs" (269), "in het verwijdde [sic] wit onder het 
zwart en grijze haar" (284 = V 171), "zijn wit en blauwe luchten" (VII 300), 
"de rood en gouden bisschoppen" (lIl 169): hier net als al meermalen, en 
als bij "oranje" meet de uitgang -en (-e) zich fleksie-allures aan, waar het 
voorafgaande onverbogen blijvend bnw. dan geen erg in heeft (n. 238). 
Zie ook "rose" in de volgende alinea. 

"een geel en violette boeket" (Dörfler 600): bouquet is o. en m. (K.E. 
143); "hun goud en roode uniformen" (Jennings 424); "een' ongetelden 
oest van goud en zelver vlagen" (G.G. 11 173); "Van dat oogenblik af hebben 
wij hem gevoed van het goud- en zilver bordje en laten drinken uit het goud-
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en zilveren bekertje van zijn zoon" (Ritter 141): wie een boom wil opzetten 
over "goud(-)" en ,,,,zilver", denkt natuurlijk aan n. 204 met [63] II-III. 
"hun spitse, grij8 en r08e 8lagpennen" (Rawlings 226); "de grij8 en witte 
bontkap over de schouders" (Vk. 2 XI '50); "onder den spitsgevouwen 
wijd e n rood, oranje, groen en geel en zwarten palmensjaal" (Koenen 109); 
"de oleander pronkt met zijn witte en roode rozen; de zoete geur der 
groen en gele kenangan mengt zich met de meer scherpe van de gouden 
tjampaka's" (Melati v. Java, Soerapati2 I 109); "een wijfje dat een mooi 
rood en gelen zakdoek omgeslagen heeft" (Brusse, Nachtb. 21): "mooi" is 
hier adverbiaal. "hij keek rond Naar den roodgeel en zwarten dageraad" 
(Gorter, Mei5 181): let op "roodgeel". "den wit- en gouden hemel toonen": 
Heksie-allures van "gouden" als boven. "en duizenden slapende wit en 
zwarte koebeesten met zwarte schaduw" (B:uning, Ik zie 61), "een dapper 
wit-en-zwart en bruin gevlekt koepaard" (191): bijw. "in deze roerloze 
wereld springt een zwart en witgevlekte bok, om de laagste blaadjes te 
vreten" (111), "Rose en witbaksteenen poortjes binnenshuis, zoo schoon 
als nergens, op een zwart en witten tegelvloer" (36). Varietas delectat. 

Ik spring even over op "met", een variant van "en": "Blauw met gele, 
blauw met paar8e ara's lieten zich nu en dan in al hun schoonheid zien" 
(de Leeuw 138); "De grijs met witte tegelvloer" (Schw. 45 p. 21); "aan een 
breeden groen met gouden koppel" (de Cervantes III 186): een voorb. om 
van te smullen. "de rood met gouden wanden" (Molzahn 99); "den schoor
steen - - - waarop een wit met gouden Empire pendule stond" (Bang, Mikaël 
91): "gouden" blijft aan bod. "weggevlogen om den zwart met witten 
brenger" (Bordewijk 78). - "In het zee-groen-met-witte kantoor zaten de 
Heeren en Dames - - - te wachten" (v. Looy 170): waarom niet "zee
groen"? "om te zien wat voor een visch of ander dier dit zwart-met-witte 
monster was" (Leesb. II 122). Het streepje heeft nu eenmaal een streepje 
voor. 

240. Een zijpad ter verademing. Het woord is aan Guido Gezelle, die 
van 'afkapping' hield met streepjes. In de voorafgaande nummers was bij 
kopulatieve verbindingen in soorten de eenheid er debet aan, dat de 
Heksie tot aan het einde van die eenheid moest wachten. Gezelle nam dat 
ruimer, met die semantische eenheid; hij liet niet alleen buigingsvormen 
achterwege, maar o.m. ook uitgangen . van ko~paratieven en super
latieven. Of zo'n afkappingsprocedure altijd bijdraagt tot taalschoonheid, 
wil ik in het midden laten. En ik zal het genot van de lezer verder niet door 
veel gepraat verdunnen: 

"De dood klopt altijd voort op rijk en arme deuren" (I 265). Postpositief 
telt niet mee: "Grimme nachten, bange dagen, nat en drooge, koud en heet" 
(II 523; mnl. dröghe); en semi-predikatief al evenmin: "en de elzenhouten 
stammen, zie 'k, verzopen onder 't · gers der natte zompe, allengerhand 
ze leêg- en droogepompen" (II 372). Gezelle hield zich in beide gevallen 
van "drooge" aan de archaïsche vorm op -eo - "Vergeet niet, al die wer-



70 BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 

kers zijt, 't goed voorbeeld na te leven, dat hij, bij goed- en kwaden tijd, 
ulieden kwam te geven" (I 320), "grimselzwart of hagelblank, kleur van 
hoog- of leegen rang" (I 30; grimsel = roet), ,,'t gaf mij, oud en stram van 
leden, weêr den jong- en vrijen dag" (I 251), "enkel omdat het in zulk of 
zulken woordenboek niet meer staat" (I 167), "Met zwart~ en zwaren zwaai 
aan 't werken door de grauwe, de zonnelooze locht, ik de oude rave aan
schouwe" (II 266). 

Meervoud: "waar God eens zal aan groot- en kleenen hem zelve als 
hoogsten loon verleenen" (I 325), "Gij zijt de vriend van God, gekozen 
tusschen honderd- en duizenden ---" (I 301), "Ha, betrouwt ons dat wij 
zullen uwen name en uw blasoen, kleen- en grooten, rijk- en armen, naast 
onze ouders, eere doen" (1216), "Dan, wakker, oud- en jongen, in de lucht; 
te haast is allenthenen het blijde jaar verdwenen!" (II 124), "God geve 
aan oud- en jongen nu roe' en rust" (II 546; mnl. roe = rust), "Te lange 
alreê zijn oud- en jongen het vreemde woord gewend alhier" (II 617), "naar 
Hem, die rijk- en armen weet en wijz- en dwazen iets te leeren" (I 441). Al 
is -en als Heksie van zulke substantiveringen wat anders dan het suffiksale 
-en van stofnamen, ze doen bij GezelIe toch precies eender: "en al 
't hout- en eerden vaatwerk wierd in rood geschelp veranderd" (I 764), 
"vrouw Nokomis, bracht, bezorgzaam, hem in lind- en berken vaten, ate 
en drank" (I 836). 

Komparatief: "Dat 't menschdom U zal kennen als van Godswege 
aangewezen, om edel-, blijd- en meerder mensch het menschdom te doen 
wezen" (II 217), "zaten daar ook - - - groot- en schoonder als weleer" (I 34), 
"het schoone, en 't reine, in hoog- en wijder wereld woonend" (I 268), 
"Geschepterde grafrustomroerende handen verheven op kostlijk- en heiliger 
panden als levendig doek en als sprekenden steen" (I 533), ,,0 orgel, die 
m' in 't veldaccoord, en liev- en lang- en luider hoort als alle vogeltaal!" 
(I 174), "Hoe heet, die altijd oud- en kouder aan 't worden zijt, gij nieuw, 
voorwaar" (II 339 = nieuwjaarsnacht), "wie [weet] 't scherp- en scherper 
groenezijn van 't mos, mij af te malen 1" (II 514), "Ja maar, nog veel 
schoon- en eêlder - - - was uw naam nog" (II 97), "hoe ik snel- en snelder las" 
(I 113), "gesteund op vast- en dieper grond" (II 643). 

Superlatief: ,,0 Winden, waait om 't groene kind des lands, uw 
zacht-, uw zoetsten wind" (II 80). Maa,r ik laat het bij dit ene voorbeeld ; we 
zijn zo toch al aardig van de Heksie weggeraakt, ofschoon we in eenzelfde 
sfeer van doen bleven. 

241. Nu we terugkeren tot de verbuiging begin ik toch met een kom
parativische verbinding, die in dit verband thuis hoort: "De meerdere of 
mindere mate van cultuur bij onze voorouders - - - is niet van zo groot 
belang" (Opv. Br. 80 p. 8); "maar dat deze laatste slechts afhankelijk is 
van de meerdere of mindere mate van 's dichters talent" (Kloos II 163). 
Men kan "deze hornito's in meerdere of mindere mate bij haast alle lava
stroomen vinden" (Aëro-dil. 49). Het N.W. IX 401 en 760 herhaalt het-
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zelfde voorb. : "Eene meerdere ot mindere mate van zelfstandigheid"; en 
het geeft kol. 57 Lf. "in meerdere ot mindere mate" zonder citaat. De voor
raad van de 'volledige' verbinding was dus blijkbaar niet groot. "daar
over is men het in meerdere ot mindere mate eens" (v. d. Gulden 226; 
Opv. Br. 12 p. 27); "Met meerdere ot mindere assimilatie ---" (Tans 185): 
"de meer ot mindere graad van geslotenheid" (94). 

Blijkens mijn materiaal is "meer" gebruikelijker: "Wanneer het in meer 
ot mindere mate in hem gestorven is" (Tóth, Credo 132); "De industrie
sfeer - - - heeft in meer ot mindere mate eveneens zijn invloed doen gelden" 
(Opv. Br. 70 p. 36; zo ook Barge e.a. 48). Behalve de variant met het 
synonieme "graad": "In meer ot minderen graad" (Boo, 'n Gelukskind 34), 
noteerde ik nog: "een meer ot mindere mate van zelfbestuur" (Beaujean 
66); "dat is voor het grootste deel de meer ot mindere aanleg voor de school
wijsheid" (Schw. 40 p. 75); "Kennis van de meer ot mindere hechtheid van 
de echtelijke band bij de Gournditchmara" (Crul 88); "de meer ot mindere 
beharing" (Scharten, Kroniek 34); "die ziekelijke meening, die in meer ot 
mindere overdrijving algemeen dreigt te worden" (Corelli, Macht 51). 

Het betreft hier telkens adjektivische gevallen, waarbij ik voor het 
eerste lid aan verkorting denk van het adjektivische meerder( e) (vgl. 
N.W. IX 400 al. 1). Of zouden we moeten denken, althans mogen denken, 
aan adjektivering van het adverbiale meer ot minder? zoals dat bijv. 
voorkomt in: "onder meer ot minder gunstige levensvoorwaarden", "De 
meer ot minder hartstochtelijke uitbarsting van een lang bedwongen vuur" 
(N.W. IX 393 sub. 3). Van ander kaliber is het ongewone: "Zoo werd hij 
meer en meerder met de weg bekend" (v. Looy 273). Zelf zou ik het hier 
met "meer en meer" hebben gedaan, waarvan het N.W. IX 394 (en 395 
sub 7) enige voorbb. geeft, naast de eenling uit Bilderdijk: "En Liefde --
Werd meer en meerder heet en vinnig". 

Deze tegengestelde komparatieven "meer(der) of minder" komen ook 
wel voor in omgekeerde volgorde. Ik begin met een 'zuiver' fleksivisch 
voorbeeld: "revolutionnaire samenkomsten, die altijd in minder ot meerdere 
mate plaats vinden in iedere stad" (Corelli, Macht 180). Hier bleef "minder" 
gewoon onverbogen. Het wordt ook wel gehalveerd tot "min": "De 
kleding is altijd in min- ot meerdere mate een weerspiegeling van het cul
tuurideaal ener bepaalde periode" (Schw. 45 p. 7). Blijkmis het afkapping
streepje bij "min-" was de auteur overtuigd van (zijn) halvering. Dit 
teken ontbreekt in: "Zij hebben vrijwel allen in min ot meerdere mate een 
opvallend, typisch uiterlijk" (Vroom 76). Ik mag een en ander wel aan 
taalkundigen aanbevelen. 

Er is nog een verbinding waarvan ik de oplossing aan anderen moet 
overlaten: "zien, dat ze met één ot meerdere lieden flink ruzie gemaakt 
had" (Boo, 'n Gelukskind 121); "het koor --- dat één ot meerdere treden 
hoger lag dan de kerkvloer" (Verschueren 76); "een gevolgtrekking, die 
men zelf moet maken uit een ot meerdere stellingen" (Vogel 30); en zo nog 
herhaaldelijk. 
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242. "De een ot ander" is weer zo'n vaste verbinding (N.W. III 3803), 
die het onverbogen "een" kan laten delen in de verbuiging van "ander". 
Eens zag ik die eenheid door streepjes gemarkeerd: "Alsof het de een-ot
-andere ambtenarige ongepastheid gold" (Stuiveling, Rekenschap 124); 
"zitten wachten tot de een ot andere jongeman haar gelieft te trouwen" 
(v. Ammers-K., De opstandigen4 241); "overwinnaars in den een ot anderen 
wedstrijd" (Corelli, Macht 51); "want in dien tijd lagen ze altijd op de loer 
naar den een ot anderen werkman, die met een of ander aan het kasteel 
bezig was" (WelIs e.a. 133), "Waarschijnlijk heeft de één ot andere obscure 
advocaat hem te pakken gekregen" (138); "Misschien zal hij zich de een ot 
andere dag dienen te verbergen" (Centervall 232); "het herstel van de 
klassenmaatschappij in een ot anderen vorm" (v. Vucht T. 122); zo ook Boo 
('n Gelukskind 30) naast: "door een ot andere oorzaak verlamd". "Daaruit 
spreekt - - - zijn trouw aan de een ot andere idee voor den een ot anderen 
mensch" (Ebermayer 134); enz. Het kan ook te ver gaan met de -n: "om 
den een ot anderen reden" (Roberts 270). 

Toch wordt "een" ook wel 'grammatisch' verbogen: "bij de eene ot 
andere katholiek" (Constantinus, Kathol. en rasvraagstuk 3). Mijn hoofd
leverancier voor die verbuiging is hier Kloos: "zij liggen geenszins ver
scholen in de eene ot andere Engelsche boekerij" (II 47), "zoodra hij --
maar even de eene ot andere letterkundige bijzonderheid aanroert" (II 161), 
"praktisch werkzaam - - - voor het eene ot andere hem sympathieke doel" 
(II 188), "als de eene ot andere kwasi-moderne u in vroeger jaren wijs
-maken kon" (IV 52), "zich verder te bekwamen voor de eene ot andere 
brood-studie" (V I), "zich inspireeren op het eene ot andere lang-voorbije 
tijdvak der historie" (VI 185), "de allerleesbaarste feuilletons, waar het 
eene ot andere fransche dagblad zijn lezers op vergast" (VIII 107), "popjes 
op het stramien van de eene ot andere levensbeschouwing" (X 79), "om het 
gelukken van eene ot andere uwer Satansche praktijken" (XI 74, cit.). 
Men zou bij Kloos haast aan 'opzet' gaan denken. Toch doe ik dat niet; 
want dan had hij zich zeker het plezier niet laten ontgaan, ook de -n nog 
een extra kans te gunnen: "het fantaseeren op de piano door den een ot 
anderen zielskouden virtuoos" (II 183), "indien gij den een of anderen goed
-onderrichten hoogere-burgerschool-leeraar naar zijn opinie - - - zoudt 
vragen" (X 164); vgl. [15]. 

243. De verbinding "de een na de ander" heeft ook iets klicheeïgs, 
maar sluit inzake fleksie niet eens half bij het voorafgaande aan. Onder 
verwijzing naar n. 26 v . geef ik enige wisselende voorbeelden, die wel eens 
raar doen, en vanwege dat 'rare' even bekeken moeten worden. Een 
normaal geval mag de rij openen: "Z6ó - - - ontvalt hem de éene steun na 
den ander"; het verbogen "eene" is hier tiptop, het onverbogen "ander" 
heel gewoon. "De een na de ander kwamen de waarschuwingen binnen" 
(Vk. 26 III '49): waarom bleef "een" hier onverbogen? Wie daar geen 
bezwaar tegen heeft, zal met de hele 'formule' toch verlegen zitten bij 
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neutra: "De verzekeringskantoren werden de een na de ander gesloten" 
(L. 16 XII '49); "het aangestipte zal wel voldoende zijn om te begrijpen 
waarom de meeste landen, waarheen in de 1ge eeuw Europese emigratie 
zich richtte, de een na den ander tegenover het immigratieverschijnsel een 
onwelwillende houding zijn gaan innemen" (v. Nieuwenhuysen, De Noord
zee-delta 19); "Je ziet dus hoe de kwade gevolgen der onoplettendheid 
de een na de ander je zullen treffen als je je niet betert" (Opv. Br. 59 p. 40), 
"dan moet de onderwijzer et kind de gevolgen der onoplettendheid de 
een na de ander voelbaar maken" (42); "De dieren zagen hem. Ze kwamen 
de een na de ander omlaag, hun grijze, dikke buffelpoten wegzakkend in 
het losse zand van de helling" (B.N. VII 12). De ontsporing van "het" 
naar "de" moet hier, dunkt me, aan een of andere bijgedachte worden 
toegeschreven. - In het volgende voorb. valt het onverbogen "een" 
tegenover het verbogen "andere" uit de toon: "twee strijdvragen --
waarvan de een logisch uit de andere voortsproot" (K.K. II 971 v.). "De 
abt dacht aan de bloem, die hij voor de bisschop Absolom moest plukken, 
maar de een 40) groeide nog heerlijker op dan de ander en hij wilde de aller
schoonste voor hem kiezen. De ene lichtgolf na de ander kwam aan, en 
nu was de lucht zó vol licht, dat ze schitterden" (Vk. 23 XII '46). Vergelijk 
N.W. III 3805 al. 3, en II 417 vvo 

In het Duits - met z'n ruimere fleksie - wordt "ein" in "ein und 
derselbe" meestal onverbogen gelaten: auf ein und demselben Schifj, 
nach ein und derselben Seite (v. Dam II 272 v.). In het sterk gedeflekteerde 
Nederlands valt het onverlengde "een" in deze verbinding minder op 
(N.W. III 2483): "een en dezelfde groote waarheid"; men spreekt immers 
ook van "een waarheid", en zo verder: "de belendende terreinen (waren) 
in een en dezelfde hand overgegaan" (Centervall 79); ,,(totdat zij) in een 
laken gestoken dood worden neergelegd - - - in een of anderen hoek van een 
en dezelfde gevangenis" (More 71). Voorbeelden met "ene" zijn me onbe
kend. 

Het volgende voorb. met "de" brengt ons weer tot ons onderwerp: "de 
een en ondeelbare menschelijke persoonlijkheid" (O.E.B. XXVIII 474); 
het onverbogen "een" deelt hier zeker in de fleksie van "ondeelbare". 
Mutatis mutandis geldt dat ook van "gelijk" in: iemand die "nog geen 
onderscheid kan zien tusschen elkander hoogstens soms rakende, maar 
volstrekt niet gelijk- en gelijksoortige begrippen" (Kloos VI 136), "De dood 
is eigenlijk het eenig-objektieve, want voor alle menschen het eenige 
gelijk-en-gelijkvormige op deze wereld" (114). 

244. Op de inleidende alinea's na van n. 235, hadden we in n. 235-239 
alleen oog voor de kopulatieve adjektieven van aardrijkskundige aard en 
van kleurnamen: Dat zijn trouwens de twee groepen die het meeste voor
komen, tot in de taal van alledag. Toch lenen zich blijkens het veelvuldige 
gebruik ook uitheemse afleidingen op -isch biezonder graag tot koppe-

40) Waarom niet "de ene"? 
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lingen met één buigingsuitgang: "de culturele unitas der middeleeuwen 
(vond) haar volkomen vernietiging door het atomistisch-individualische 
negentiende-eeuwse levensbeginsel" (N.E. 28 XI '49); "Aan de economisch
-technologische instituten zal - - - een adviserende stem worden toegekend" 
(Vk. 1 XII '49); "de deelnemers van de medisch-pharmaceutische af deling 
besloten ook aan de Voorjaarsbeurs - - - deel te nemen", "Deze afdeling 
zal alle belangrijke Nederlandse medisch-pharmaceutische industrieën om
vatten" (29 XI '50). Bij onzijdige woorden blijft ook na "het" alle Heksie 
achterwege: "het militair-medisch korps" (1 V '48) ; juist als: "een nationaal
-socialistisch-fascistisch Europa" (U.C. 13 X '41). 

Alleen maar voor de aardigheid streepte ik in het theologisch proef
schrift van J. C. Hoekendijk 41 ) van blz. 125-222 de volgende koppelingen 
aan: de bijbels-reformatorische boodschap 125, Duits-messiaanse dromen 127, 
politiek-culturele assimilatie. 128, de gedesintegreerde, kosmopolitisch-helle
nistische wereld 129, In een ontroerend-tragisch boek 150 - soms kan men 
het eerste lid ook adverbiaal opvatten - in een heilshistorisch-eschatolo
gisch raam 162, kosmisch-sociologische aanknopingspunten 164, een gemoede
lijk-familiale trek 165, deze heidens-mythologische vulling 165, de nationaal
-socialistische vete 169, In koloniaal-paedagogische kringen 170, het persoon
lijk-geestelijk leven 180, een politiek-economische en culturele machtsstrijd 
192, een kosmisch-ethische harmonie 193, alle mythologisch-religieuze trekken 
194, de waardevolle ethisch-sociale krachten 196, de wil tot sociaal-universele 
integratie 197, haar tegenwoordige, saecularistisch-individualistische gestalte 
198, een humanitair-philanthropisch middel 208, een waarachtig-revolution
naire boodschap 2091 de bijbels-theologische supposities 218 en 220. Vgl. 
n. 234. 

Zulke voorbeelden liggen weliswaar buiten de literaire sfeer - Kloos 
wemelt ervan - maar in theologische en filosofische geschriften vooral 
zijn ze legio. Een krantenvoorb. is nog: "het gewone en niet het buiten
gewone of plaatsvervangend-buitengewone lidmaatschap" (Vk. 26 XI '49). 
Een substantivering: "De Russisch-orthodoxen moeten dit jaar hun Kerst
feest vieren in de kerk van Jeruzalem, waarop vorige week de vlag van de 
Sovjet-Unie werd gehesen" (24 XII '49, bis). 

245. Van Deyssel had bij zijn neologismen, en zeker ook bij zijn 
gekoppelde adjektieven, gemeenlijk bedoelingen van letterkundig-esthe
tische aard (waarom zou ik ook niet eens meedoen 1). Het zou een boeiende 
studie kunnen worden de hele Van Deyssel eens in chronologische volgorde 
dienaangaande te onderzoeken: bij het klimmen van de jaren kan ook bij 
letterkundigen de aardigheid er wat afgaan. Ik gaf slechts enkele voor
beelden van adjektivische koppelingen, daar het niet mijn bedoeling was 
deze auteur, of zelfs maar éen werk van hem, van a tot. z te excerperen. 

Overdiep 212 v. wees er terecht op, dat in sommige verbindingen bijv. 
wit-zijden kousen, massief-koperen staven, het eerste lid tegenover het 

41) "Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap" (1948); diss. Utrecht. 
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tweede evengoed gekoördineerd als gesubordineerd kan zijn - wat dan 
uiteraard uit de toon moet blijken. Bij nevenstelling ligt de toon van 
beide komponenten op dezelfde hoogte 42): wit-zijden kousen (= witte en 
zijden), massief-kóperen staven (= massieve en koperen). Bij onderschik
king is er verschil van toonhoogte: w~t-zijden kousen (= van witte zijde), 
ma8sièf-kóperen staven (= van massief koper). Toonverschillen realizeren 
alweer taalnuances. Ook bij adverbiaal en predikatief gebruik is het 
gekoördineerde gelijk in toonhoogte 43): "een levend, bruin en wit 
gespikkeld patrijshondje" (Buning, Ik zie 112); "en blauwgrauw Waren 
zijn voete', en handen" (Gorter, Mei5 146). De gelijkheid van toon blijft 
bij substantivering van een koppeling: "waar de prefekt zich over hem 
erbarmde en hem met de suf-braven deed loopen" (v. Deyssel, Kl. R. 81), 
"Toen de prefekt weg was, begonnen ze weêr --- onder het mopperen van 
de braaf-bangen" (230). 

Na de gemaakte opmerkingen doet een enkel twijfelgeval bij de voorbb. 
ons verder geen kwaad meer: "Het heele koor was als een hooge winter
tuin, waarin vreemd-witte en vreemd-gouden vreemd-groote bloemen bloeiden 
in den donker-grijzen avond der glazene daking" (126), "zijn moeder in de 
rood-bruine, stil-verlichte huiskamer" (aId.), "op zijn donker-paarsche fel 
gestopte kousen" (aid.); enz. - "Wij leken op kort-en-dikke, logge matrozen" 
(Bernhardt 342); "de log-donkere gestalte van den baas" (v. Eckeren 9), 
"uit een stoffig-glazen flesch opdelfde" (62), "een koekje opvis schend 
tusschen haar blank-slanke beringde vingeren" (dez., Annie Hada2 32). 
"Boven de vuil-roode daakjes - - - plakte een lage lucht" (Feith, Zwerf
tochten 26); "haakte haar vuil-schots jurkje vast" (Querido, De Jordaan 
1380), "waarover een kaal oranje-schots sjaaltje bochelde" (385); "maagde
ranke boomen in dat zacht-bloze, rein-roze licht" (Borel, Een droom3 56); 
"de tenten, die - - - de prilgroene velden dekten" (Koenen, Parcival 9), 
"Maar ook zijn er perken met prilgroen gras vol sleutelbloemen" (dez., 
De moeder 193). 

246. In n. 212-221 van deze § kreeg het type de waamemend burge
meester c.a. z'n beurt; daarna het kontrasterende type een knap : knappe 
onderwijzer, n. 222-229; en de ernstig: ernstige gewonde(n) (zieke-n) , 
n. 230-234. In n. 235-245 spraken we over de kopulatieve 'samen
stellingen' met den aankleve van dien waarbij alleen het laatste element 
verbogen werd. Het betrof dus telkens speciale gevallen met hun al dan 
niet taalkundige raadsels. We moeten nu nog nagaan, welke enkelvoudige 
adjektieven in hun pre-attributief gebruik meestal of altijd onverbogen 
blijven; en het waarom hiervan zien te achterhalen. 

Bij de attributen die nooit verbogen worden, plegen de grammatici 

42) Overdiep spreekt van "het evenwichtig accent". 
43) Wel verschilt die hoogte van de toonhoogte in pre.attributief gebruik. Vgl. 

N.T. XLV mijn art. Semi-fleksie. 
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voorop te laten gaan "de van plaatsnamen afgeleide bijvnw. op -er, of die 
we voor ons gevoel daarmee op één lijn stellen": de Amsterdammer krant, 
Haarlemmer olie, de Leeuwarder markt (: Leeuwarden), Deventer koek 
(: Deventer). In straatnamen en dg1. worden ze als eerste lid van een samen
stelling opgevat: de Vuchterstraat, Haarlemmerdijk enz. Dat samengesteld
-zijn moet uit de toon blijken. - Vergelijkt men de adjektieven als: de 
Harlinger stoomboot, de Voorschoter kermis, Groninger koek enz., met de 
substantieven waarvan ze zijn gevormd: Harlingen, Voorschoten, Gro
ningen, dan blijkt dat de uitgang -en van deze geografica een fleksievorm 
is (Verdam-St. 150; vg1. v. Dam II 339). Bij Deventer en Franeker hebben 
we te doen met een preventieve haplologie i.p.v. *Deventerer, *Franekerer, 
n. 253 (vg1. ter ander zijde D1. II 132, ons inziens e.a. II 259 v. Een datief 
als ter beterer -, ter naderer -, ter verderer - is me niet bekend). 

Op de tweede plaats komen dan gewoonlijk "de stoffelike bij vnw. op 
-en": de houten kast, het stenen huis, ijzeren kasten. Hoe men dat onver
bogen blijven van deze stoffelijke adjektieven evenwel moet verstaan, 
hebben we uitvoerig in § 2 van dit hoofdstuk nagegaan. - Dan volgen de 
semantische tegenhangers linker en rechter, al worden deze twee ook wel, 
misschien zelfs bij voorkeur, "als delen van een samenstelling gevoeld": 
de linkerzij, de rechterhand (T.L. V 172 v.). Bij dit tweetal kan ik volstaan 
met te verwijzen naar Dl. II Register. - Verder is er bij de onverbogen 
blijvenden nog wat loslopend goedje, dat we tot besluit aan de slag laten 
komen. 

Dan zijn er ook nog twee groepen van pre-attributen die meestal 
onverbogen blijven, nl. de komparatieven, "vooral die van twee- of 
meerlettergrepige adjectieven": dapperder mannen, uitvoeriger berichten, 
groter tuinen (vgl. nog n. 228). En de deelwoorden met andere niet
-stoffelijke bnw. op -en: de gewezen veldwachter, het verlopen sujet, bekrompen 
opvattingen, de ingetogen houding,. zijn eigen woorden, de open deuren, onze 
goedertieren moeder Maria (vgl. Terwey § 273; Overdiep § 99 v.; v. Helten , 
Vond. § 94, 96 laatste a1., 98). 

Het zit 'm dus blijkbaar in de uitgangen -er en -en - die laatste althans 
op papier. Want bij de 'hollandse' uitspraak de geweze veldwachter, de ope 
deure enz., is defleksie op -e reeds daarom uitgesloten, omdat de adjek
tieven al op -e eindigen. Men verstaat dit wel zoals het bedoeld is, daar 
ik ook "opene deuren" ken 44). En niemand zou het kunnen misverstaan 
bij adjektieven als: een rose japon (T.L. V 173), de oranje wimpels, een luxe 
wagen (als men luxe tenminste als bnw. opvat), die bête opmerkingen, en 
zo meer; want deze adjektieven eindigen altijd en overal op -eo 

247. Gelijk we reeds in D1. II 78 gezien hebben, zijn de prototypen van 
de plaatsnaam-adjektieven op -er naar hun herkomst meervoudige 

ft) "weinig gelegenheid - - - om over werkelijk fundamentele vraagstukken een 
open en eerlijke discussie te hebben" (L. 9 XII '49); zie n. 251. 
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genitieven (vgl. ook Ong. Ned. 26 V., 3de druk 22 v.) 45). Dat hier alles het 
suffiks -wari tot uitgangspunt zou gehad hebben (v. Dam II 339), ligt niet 
voor de hand (vgl. Schönfeld4 § 143 Opm. 3). Dit is intussen een zuiver
-historische kwestie. In de taalwerkelijkheid van thans en ook in ons 
taalgevoel, zijn deze adjektieven op -er adjektieven zonder meer, zoals 
ook de komparatieven op -er adjektieven zijn, onverschillig wat hun voor
geschiedenis is. Ten overvloede blijkt het adjektivisch karakter van deze 
geografische afleidingen uit de produktiviteit van dit suffiks -er. Intussen 
blijft het merkwaardig, dat deze aardrijkskundige adjektieven op -er 
nooit verbogen worden, terwijl de komparatieven slechts meestal 
onverbogen blijven: "of hij nog dooiere koeien uit de sloot kon halen" 
(Scharten-A., Heerschers 366). Bij Van Schendel (Wedergeb. 86) stond 
eens in de tekst: "Een knappere meid was er vroeger niet"; ik vond dat 
best. Maar volgens de Errata moest het een knapper meid zijn. Was dit een 
schoolmeesterige verbetering achteraf van het spontane en keurige "knap
pere"? In alle geval leg ik geen verband tussen "een knapper meid" en 
"een knap onderwijzer" (n. 222). 

Biezondere aandacht verdienen gevallen, waarin een verlengde en een 
onverlengde komparatief naast elkaar voorkomen: "iets van niet sub
tieleren en blijvender aard" (Belloc 220); "een stilleren en veiliger weg te 
gaan" (Zweig 188); "de warme tinten van een dieperen, hemelscher levens
gloed" (Ritter 198); "met een nog zwaarderen maar ook harmonischer 
zinsbouw" (Kloos VIII 164), "volgens de nieuwere en zuiverder begrippen 
over onze vroegere dichtkunst" (IV 135), de "als Schepper van schoonheid 
zeker tienmaal grootere, want rijkere, krachtiger en zuiverder Henriette 
Roland Holst" (IX 59); "om door een betere en diepgaander opheldering 
vrij baan te maken voor de vrijheid" (Hitier 574); "te kunnen werken voor 
een gezondere, veelzijdiger voedingsmethode" (Talvio 85); "een heel smalle 
gang, die op een nog kleinere en nog donkerder binnenplaats uitkwam" 
(Ebermayer 86). 

Bij vergelijking van de verbogen met de onverbogen komparatief, 
springt aanstonds in het - - - oor dat telkens beiden metrisch eender ein
digen: -u u. Soms ontbreekt die metrische symmetrie: het gaat niet op 
dat "de groep personen met de diploma's intelligentere of goedleerscher 
kinderen zullen voortbrengen" (Steinmetz e.a. 237); "Er woelde iets in 
hem - - - diepere verlangens, heerlijker begeerten, grootscher verschijningen" 
(Verwey, Droom 19). Let men hier alleen op de adjektieven, dan blijkt 
-u u gevolgd te worden door -u. Maar houdt men - wat toch moet! 
- ook rekening met het aansluitend substantief, beter gezegd: met het 
ganse zinsverband, dan is duidelijk dat de ritmische situatie er ietwat 
anders uitziet. Dan blijkt alvast dat "grootscher verschijningen" óók 
daktylisch is, en dat de voorafgaande daktylische adjektieven "diepere" 
en "heerlijker" het niet gebleven zijn; "diepere verlangens" zowel als 

45) Het N.W. 111 4158 spreekt alleen over substantieven op -er, onder ver
wijzing naar -aar (I 529 v.); Schönfeld4 194, 198; N. T. XLIV 260 vvo 
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"heerlijker begeerten" skandeer ik: - U Û U-U. Deze ontdekking dwingt 
ons dan ook om de voorbb. van de voorafgaande alinea te herkeuren, met 
name de verbinding: "de · nieuwere en zuiverder begrippen", die ik lees 
als: U-UÛU-UÛU-U. Hierbij krijgt de middelste silbe van de drie 
korten een lichte versterking, zodat het metrisch-'onnederlandse' -u U U 

gebroken wordt: "Later op den middag kwamen wij aan hoogere en glib
beriger rotsen" (de Leeuw 146) = -uûu-uûu-u. 

Er doen zich trouwens bij metrum-ritme nog andere subtielere dingen 
voor, zoals men bijv. al kan nagaan in T.L. V 175 vvo Alles is echter te 
ingewikkeld, en voor een deel ook te persoonlijk, om dit terloops af te 
doen. Ik moet het dus laten rusten. 

248. Overzie ik zo mijn wel honderd voorbb. van verbogen kompara
tieven, dan blijken ze zowat allemaal in hun verbogen vorm het metrum 
- U U te vertonen. Van Deyssel mag de eerste uitzondering leveren: "en 
tusschen hun en de volgende beenen was het plekje grond donkerder grijs 
dan de grootere openere plekken waren" (VIII 158). Ik ga er maar niet 
over fantaseren. Ik doe dat liever bij het volgende geval: "welke om
standigheden een slechteren ot meer gunstigen invloed hebben" (Starmans 
439). Het ritmisch gevoel van de schrijver, onderstel ik, voorkwam hier 
de komparatief "gunstigeren", waar de tong over zou struikelen 46). In de 
volgende verbinding zou "zuiverdere" i.p.v. "aard-zuivere" niet zo tong
brekend zijn geweest: "boeken in hun grovere en aard-zuivere menschelijk
heid" (v. Campen II 115). 

Bij Huizinga (Geestesm. 20) viel ik eens over: "Elke organisatie, tot 
zekerere perfectie gekomen". Dit moet een drukfout zijn voor " zekere " , 
en heeft dan niets komparativisch meer aan zich. Bij Van Duinkerken 
moest ik wèl aan een komparatief denken, zelfs aan een komparatief in het 
kwadraat: "Het stelt veel hoogere eischen, maar geeft ook hoogerer bevre
diging" (Twee 8). Een andersoortige overdadigheid vertoonde Hyac. 
Hermans (183): "en dan werd gedoeld op een meer opgewekteren levens
toon, meer vroolijkheid". Halt! Ik dreig verzeild te raken in taalkundige 
anekdoten bij de komparatief. Dat mag hier niet, ondanks de variërende 
verrassingen die het brengen zou. 

De verbogen komparatief is bij een aantal eensilbige adjektieven zo 
gebruikelijk, dat ik de voorbb. niet met naam en plaats behoef te ver
antwoorden: in de grotere plaatsen, in een hogere klasse, de jongere genera
tie, zowel de jongere als de oudere kinderen, kleinere jongens, de lagere adel 
tegenover de hogere, in latere geschriften, zijn latere werken, nog veel 
mooiere plannen, de nieuwere modellen, oudere leerlingen, de rijpere jeugd, 
ruimere opvattingen, zijn vroegere werken, zijn verdere plannen, enz. Ik 
mag hier ook nog wel herinneren aan gevallen als: betere tijden, "en zouden 
wij, waan-betere nakomelingen, niet net zóó doen?" (Scharten, Kroniek 77, 

CS) Wat Talen (T.L. V 175 en VII 345 v.) zegt over uitvoerigere overtuigt niet 
onmiddellijk. 
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cit.); "onze eerdere publicaties" (B.N. VI 34); in meerdere ot mindere mate 
(zie n. 241); uit de mindere klasse, "Het was, behalve de mindere lichten, 
door vier groote toortsen van maagdenwas verlicht" (Scott, Kasteel2 64). 
Al zulke verbogen komparatieven en nog meer andere komen herhaaldelijk 
voor. 

Enkele sporadische gevallen, althans in mijn toevallige aantekeningen, 
zijn nog: "de engere en wijdere traditie" (v. d. Gulden 213); "op gezondere 
basis" (Schw. 34 p. 53); "goudgele peren en nog goudgelere lange vruchten, 
negen aan een tros" (Tamási 444); "Over-dag woeyen de winden neêr 
door vol-groenere boomen" (v. Deyssel, Kl. R. 260); dat "veel meer met 
Goudsmit's eigen aard overeenkomt dan 't koelere, grovere leven-der
-Christenen-in-dit-boek" (v. Campen II 54); "Een paar vrouwen en opge
schoten jongens bedienden de lichtere slijp" (Th. de Vries 294); "de in die 
dingen ondervinding-rijkere ouderen" (Kloos IX 169); "De - - - hellingen 
van de hier wat steilere en hoogere heuvels waren mijl op mijl met maagdelijk 
woud bedekt" (Jennings 131); met deze verenigingen "werden min of 
meer sterkere contactpunten gelegd" (G.H. III 126); "En in deze onte
vredenheid betoonde hij nog eens zijn sterkeren en voornamen geest" 
(Coenen, Dickens 37); "ieder, die een schooneren en beteren kijk op het 
Christendom wil krijgen" (Kloos VIII 40) ; "nooit en heeft de mahizveme 
schoonderen glans getoogd en groenderen als vandage, 0 edele vreemdeling" 
(G.G. I 835; veme = bladschede, lisblad); "en zelden heeft Denver een 
voldaneren tramp gezien" (Roelfzema 146); "Eenzelfde zwaardere ot lichtere 
gezwollenheid of onzuiverheid van beelden - - -" (Scharten, Kroniek 179), 
- "menige veel bezonkener en zuiverder bladzijde" (180). 

249. Het laatste voorb. met z'n onverbogen komparatieven brengt ons 
weer bij de adjektieven, die metrisch op - U eindigen, met als kompara
tief - U U. Gelijk we al in n. 247 zagen, worden zulke daktylische kom pa
ratiE)ven zelden verlengd. Ik geef er slechts een paar voorbeelden van uit 
Kloos, die vaak de indruk wekt zijn verbogen vormen meer met het oog 
dan met het oor waar te nemen: "hen - - - te lezen zelfs valt ons huidigen, 
die aan een anderen, natuurlijkeren, niet-nadrukkelijk-redevoerenden, 
maar waarachtig-voelenden en zienden stijl gewend zijn, wezenlijk een 
beetje zwaar" (VII 104); "want de hoogere en edelere geesten laten zich maar 
niet zoo neertrekken" (X 104), "en een mannelijk-ernstig voeler verkiest 
dus deze latere uitingen boven haar vroegere, hoe sympathiek die mochten 
vloeien met - -- hun luchtigeren dans van smart of vreugd" (X 144), hij 
"kon dus een beter soort van menschen tot zich trekken, zooals Tollens 
dit het goedmoedigere en banalere had gedaan" (IX 19); enz. 

Verbuigingen als "verhevenere lezingen, onverschilligere mensen" zou ik 
alleen met ritardando en dan toch nog hakkelend kunnen lezen. Een ver
binding als "een ongeneselijkere ziekte" geeft de spellinguitspraak -lijk- een 
mooie kans. Zo ook, zij het dan een beetje anders, bij Kloos (VIII 74): 
"het - - - veel-menselijk-natuurlijkere en veel innerlijk-gevoeldere werk 
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van Goethe". Deze spellinguitspraak is al evenmin uitgesloten bij een 
onverbogen geval als: "Nooit zag men te Florence een heviger en harts
tochtelijker strijd losbranden" (Misciattelli 255); "een anderen, nog geheim
zinniger, innerlijker dood sterven" (v. der Meer 155). Bij "een zijner 
talentvollere tijdgenooten" (Kloos XII 137), verschuift de klemtoon auto
'matisch naar -vol-. En zo is er telkens iets aparts bij komparatieven, waar 
de verbuiging - U U U zou opleveren - een metrum waarvan ons oor en 
onze tong nu eenmaal niet veel moeten hebben. 

Wel kan - gelijk we reeds zagen - een lichte bijtoon (-U Û U) de situatie 
vaak redden ; wat natuurlijk ook geldt bij niet-Heksie: "dezelfde tijd, dat 
't vrouwenvraagstuk steeds met alarmeerendèr geluid aan de orde werd 
gesteld" (Hermans 84) ; "mijn donkerdèr gedachten bekoorden mij" (G.G. 
I 294); "Ik ken geen geestonteerendèr gezicht, dan - - -" (Kalff 286); "hoe 
hij - - - een inniger voller toon, een verhevenèr verbeelding, en een breeder 
vaart bereikt" (Verwey IV ll8); en zo meer: -UÛu. 

Daktylische voorbb. zijn legio: wat is "er nu lichter en met dansender 
pas te beschrijven dan - - -" (Querido II 165); "In de donkerder kerk o~t
waakte Willem naar het tegenwoordige" (v. Deyssel, Kl. R. 120); "Beter 
dan uit fragmentarischer werk blijkt - - -" (Ritter 13); "toen eens gelouterder 
kunstbegrip en vaster wil - - - haar die discipline opdrongen" (v. Campen 
IJ 190); "zooals er geen goedertierener lach bestaat dan die van de liefde" 
(Scharten, Kroniek 133); "een gunstiger tijdstip af te wachten" (Scott, 
Zeeroover2 383); "Er is geen heerlijker en [U - U Û U] meer benijdens
waardig leven" (Corelli, Schat 329); "overstraald door een nieuwen, 
heerlijker en kostbaarder droom" (Boerner 173): - U Û U - U U -. "telkens 
verdroomt hij zijn aandacht weg naar kleurvoller, levender dingen" (Querido 
II 204): - U U - U U - U. "dat - - - plaats moest maken voor een krachtiger 
sentiment in de letteren" (Colmjon 26); "onder den mantel van een moderner 
en cosmopolitischer smaak" (Tuin 390); "Wij hadden voor de artsen een 
meer ongunstiger cijfer verwacht" (Starmans 256); de "varkens --- met 
staander of leggender ooren" (v. Looy 270) ; "en een veelzijdiger kunst was 
opgebloeid" (Uri 174); "een verlatener schouwspel" (WelIs e.a. 79); "een 
kasteel gebouwd in een vrediger tijd" (Buning, Ik zie 276); "in een vrede
lievender ontvangst grooter behagen scheppen" (Scott, Pelgrim2 283); "van 
een vroeger en gelukkiger tijd" (Alg. lito II 56); "in een zuiverder en onge
schondener vorm" (May 55): U U - U Û U - U - U U -. Het daktylisch metrum 
is natuurlijk ook aanwezig in: "omdat hij een rijker genadestroom door
liet" (Ghéon 141). Zo was het ook, hier zus daar zo, in sommige van de 
gegeven voorbb. 

Met dat al spreekt het vanzelf, dat het trocheïsch metrum (-U) van 
de onverbogen komparatief niet tot Heksie 'dwingt': "dat hij geen beter 
raad wist" (Alberts 27); "in breeder golven te stijgen, en in dieper groeven 
te zinken" (Scott, Oudh.2 69); ze "maakte nu grooter ernst met het vis
schen" (Rawlings 226); "als een scha.t voor later armer tijd" (v. Deyssel 
III 146); "terwijl hij - - - den strenger vorm van plaatseenheid den besten 



BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 81 

keurt, zonder daarom het ruimer gebruik te wraken" (v. Hamel 139). Het 
verbinden van trochee met daktylus, zoals in het laatste voorbeeld 
(strenger - : ruimer ge- -) is even gewoon als andersom: "als dokter van 
Taeke voor korter of langer tijd op reis was" (Coolen, Dorp 106); "een 
kwestie van korter of langer tijd" (Boudier-B. 456). En zo zou ik nog lang 
aan de gang kunnen blijven. Ik eindig maar met een voorb. heen en weer: 
niemand had toen "een rechter rug of een hoogmoediger neus of zelfbewuster 
voetstap kunnen hebben, dan ik" (Llewelyn 296). 

250. Substantiveringen van komparatieven doen het bij ons alleen 
met verlenging (Hooft wilde het anders, Zwaan 249 en 376!); hoe zou dat 
trouwens anders kunnen bij pluralizering? "De brutaleren drongen de 
sufferen - -- naar achteren" (v. Deyssel, Kl. R. 412). In het enkelvoud zou 
dit luiden: "De brutalere drong de suffere naar achteren". Verlenging op -e 
heeft ook plaats bij de onzijdige substantivering: "omdat het naast zijn 
kracht van het schoonere en meer juiste te zijn, nog beschikt over die van 
het verrassend-nieuwe" (v. Camp en 12 108); "De richting betekende een 
gunstige overgang van het klassiek-pompeus-mythologische naar het 
levenswarmere" (Colmjon 32), "om slechts de recentere te noemen", nl. 
feiten (22) : semi-substantivering (vgl. W. de Vries, Fries HH). De volgende 
kombinatie van verbogen en onverbogen klinkt mij vreemd in de oren: 
"Welnu als Maria voor Jezus de weg was tot ons, bestaat er voor ons ook 
geen betere, korter en zekerder om tot Jezus te komen dan Maria" (Opv. Br. 
34 p. 16). 

De gesubstantiveerde komparatieven staan fleksivisch op één lijn met 
de gesubstantiveerde deelwoorden op -en, die intussen veel frekwenter 
zijn 47): "die door Meivreugd bevangenen" (v. der Leeuw, De gezegenden" 
152), de afgestorvenen (172), de gevangenen (177); "Als een dronkene langs 
de perken dwalend" (177), enz. "Het geëffaceerd-getinte en dus onzekere, 
het vaag-aangegevene, half-toon'sch-vleiende" enz. (Kloos V 71); "óf van 
het verledene, het zoo-even-verledene weg" (v. Deyssel III 137); "een spijs
kamer, die zij met de overblijfselen van al het gezoden, gebradene en gebak
kene zou hebben kunnen voorzien" (Scott, De zeeroover2 146): lees "ge
zodene" ? Enz. 

Maar het is ons hier om verbogen adjektieven te doen. Voor de 
geadjektiveerde infinitieven van het type: "het meest om-te-stelene van 
àlle wichtjes" (de Klerk 239), verwijs ik naar Dl. II 80 v. Verbuiging van 
deelwoorden op -en is geen zeldzaamheid; zeker niet bij Kloos: "En wij op 
der aarde, verbannene menschen, wij schouwen ten hemel met reikhalzende 
oog" (G.G. I 540); "behalve bij geschrevene copie" (v. Looy 168); "die 
grote belangstelling in de gewone huisbakkene, in zijn schatting poëzie-loze 
liefde" (T.L. XII 251). Nu Kloos: "dat geliefde huisbakkene rijmwerk" 
(V 19), "door het genie van den geborenen dichter" (I 134 v.), "door des 
dichters van diep-uit geborenen, en ieder woord tot iets vreemds-goddelijks 

47) Zie Dl. I 22, 59 en 249; en [9] en [10] van dit deel. 
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omscheppenden suggestieven wil" (I 168), "Maar lees ik den dertig jaar 
later geborenen De Génestet" (VI 123), "de uit de onbewustheid geborene en 
door de woorden precies weergegevene echtheid van de kunst" (VIII 11), 
"door den forsch heenzwierenden, schoon-krachtig-gedragenen gang zijner 
rhythmen" (I 127), "door den stevig- en toch zacht-gedragenen, in harmo
nische schoonheid uitstroomenden vloed zijner in staêgen aandrang elkan
der volgende verzen-rijen" (I 168), "de rhythmisch-energische, zingend
-gedragene zielsgesteldheid" (I 61), "door de krachtig-gedragene en doordachte 
gevoeldheid" (I 118), "door het snel en harmonisch zich bewegen van zijn 
evenwichtig-gedragene volzinnen" (I 158). "de gevoeld-gedragene volzin-be
weging" (I 162), "Met den eenvoudig-gehoudenen, en daardoor des te 
suggestieveren zwier van zijn groote redenaarsgaven" (I 163), "die er een 
breed-opgezetten,objektief-gehoudenen roman van zou weten te scheppen" 
(IV 212), "het --- binnen de grenzen van schoone zelfbeheersching gehou
dene zielen-conflict" (I 98), "zijn geheel nieuwe, en geheel uit hem zelf 
alleen gekomene vers" (I 50), "van den helaas vóór zijn bloeitijd weg-ge
nomenen --- jongen Delftschen predikant" (V 122), "de stemmingen, die de 
door hem waargenomene dingen in hem opwekken" (lIl 60), "van den meer 
geprezenen dan gelezenen bard" (II 192; VIII 16, 102), "het --- een sterk 
ingehoudenen, ~n toch naar buiten Hitsenden hartstocht telkens weer ver
radende gedicht" (I 179), "den onbevangenen lezer" (V 111), "de intieme 
bijzonderheden van den verledenen tijd" (IX 81); "terug zien met een 
glimlach naar den dan verledenen tijd" (I 7), "al het verouderde der ver
ledene tijden" (I 166; 175), "uit de in zijn Onbewustheid --- neergevallene 
en bezonkene indrukken uit de wereld rondom" (I 137), "spontaanlijk is 
gestegen uit de ons verborgene, diepere ziel" (I 86), "door combinatie van 
koud-verzonnene en reeds-gewetene dingen" (aId.), "ondanks al de genotene 
voortreflijkheden" (aid.), "het rustig-positieve, prachtig-begrepene, goed-ge
voelde werk van Netscher" (I 87), een "slechts zelden zoo gaaf gevondene 
soort" (175), "eene uit het temperament des schrijvers zelven ontsprongene" 
(aId.), "de preciese, door veel verveling gevondene waarheid" (I 73), "dit 
opgezoutene subjectivisme" (I 19), "door den onuitputtelijken rijkdom 
hunner ongezoutene grappigheid" (VIII 128). Ik deed maar een greepje! 
Vgl. n. 246 en 272 i.f. 

251. Naar aanleiding van verscheidene leden : verscheiden leden [5], 
kregen de dingen die ons vanaf n. 246 bezighouden een taalkundige beurt 
in Onze Taal Xliv. Alleen had die beurt nog wat taalkundiger kunnen 
en moeten zijn. Ik beperk me in dit nummer tot de gewone adjektieven 
(niet-deelwoorden) op -en. Als we "eigen" eventjes uitzonderen, kan ik 
mijn oogst van verbogenen niet erg groot noemen. Opzettelijk onderzoek 
zou die oogst zeker vergroten. Maar het weinige uit mijn aantekeningen 
is toch voldoende om de Heksie van deze -en-adjektieven te typeren. Zie 
voor "den goedertierenen God" Dl. II 71 enI 59; voor "de voorhandene 
realiteit" e.a. Dl. II 79 v. "op den, met al zijn fijne buigingen, toch wat 



BUIGINGSVERSCIDJNSELEN IN HET NEDERLANDS 83 

effenen rhythmus van 's dichters statige, inwendige muzikaliteit" (Kloos 
I 185), "bij oppervlakkige of onervarene beschouwers" (I 156): ex-deel
woord! "door te zeggen, dat Roosdorp alles ziet met de opene ogen van een 
mooi-vindend kind" (lIl 58), "Zoo was hij een bij uitstek tevredene natuur" 
(II 188), "door den met zijn eigene invallen vaak al te gauw tevredenen 
lIfultatuli voorgesteld" (V 41); vgl. Dl. I 59, II Register. 

"iemand, die - - - niet zijn eigene, persoonlijke kunstnaarschap zich uit 
zichzelf alleen liet ontwikkelen" (Kloos II 62), "dat wij - - - ons alleen met 
onze eigene belangen hebben bemoeid" (II 69), "een plan, dat ver afligt 
van zijn eigene, individueele wenschen" (II 76), "onze eigene dichters van 
een 60 jaar geleên" (lI 96): dit "geleên", en boven "kunstnaarschap" , 
ligt niet in de sfeer van het verbogen "eigene", tenzij men het onder de 
term buitenisserig zou willen samenvatten. "Om het op mijn eigene wijze 
uit te drukken" (XI 161), "die allen, ieder op zijn eigen wijze, den nieuwen 
bloei der dichtkunst hebben voorbereid en hielpen tot stand brengen, 
ieder van hen op zijn eigene wijs" (XII 51 Y.), "doch ook, ieder op zijn 
eigen wijze, zielen met een brandende diepte van voelen" (XII 55), die 
"elk op zijn eigene wijze, de wereld van tijd tot tijd ip. bewondering hebben 
gezet" (I 161). - Eigen en open zijn oude deelwoorden (E. W. 151, 479). 

"Roland Holst - - - slaat zijn eigenen toon, hij beeldt zijn eigen gedachte en 
gaat dus wel uit van dezelfde beginselen, als die in '80 hier gesteld begonnen 
te worden, maar werkt toch geheel op zijn eigen wijze, hij spreekt alleen 
uit wat zijn eigen ziel hem te zeggen heeft" (VII 87). Het possessivum 
wordt ook wel eens meeverbogen : "het gelijkvloersche van hunnen eigenen 
geest" (IX 161); "volgens hun, der materialisten, eigen verklaring" (lIl 
159), "oorspronkelijke naturen --- gaan hun eigenen weg" (lIl 161), "op 
haar eigenen, onwendbaar-rechtgetrokken weg" (VII 96), "uit de verte 
(doen) denken aan onzen eigenen Multatuli" (XI 160), "ik stel het op zijn 
eigenen, onvergankelijken prijs" (VIII 124), de "kunst van ûjn eigenen, 
den tegenwoordigen tijd" (V 98), "en verscheidene zijner rijmlooze 
gedichten - - - behooren niet alleen aan zijn eigenen, nu voorbij en tijd" 
(IX 23), "de met onzen eigenen wil - - - geen rekening houdende bevelen" 
(X 114), "de aspirant-Caesars en Alexanders van onzen eigenen tijd" (aId.), 
"tenminste in zijn la tere, meer eigene werk" (XII 89), "door het ver
schil met hun eigenen, maar al te dikwijls wat banaal-lijkenden tijd" (aId.), 
"zijn eigenen zielestaat van het oogenblik" (I 51), "want hij doordringt 
met objectief gevoel zijn eigenen, hem geestelijk-martlenden toestand in 
diens ware Wezen" (lIl 97). 

"de voorliefde tot eigene meeningen en eigen belangen" (v. Vucht T. 106, 
cit.): -uu-uu lu-uu-u. Bij semi-substantivering is de Heksie steeds 
present : "de denkbeelden en eigenaardigheden, welke van de eigene 
afwijken" (Eva Post 41); "onlusten --- zoo in den tijd van onzen vader 
als in onzen eigenen" (Scott, Quentin2 409); Christus "die in zijn oneindige 
menschenliefde allen nood der menschen als den eigene ondervond" (Adam, 
J. Chr. 254): eigenen? Mooi is anders. - Zie voor het haplologische type 
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ten eigen bate e.a. Dl. I 194 V., 11 396 V.; en voor met opgeheven hoofde e.a. 
11 170. De verbuiging op -en kreeg hier geen kans. 

252. We moeten nog even terugkomen op -er, en de vraag zien te 
beantwoorden, waarom de plaatsnaam-adjektieven nooit verbogen 
worden - terwijl dit bij de komparatieven zelfs meer gebeurt, dan men 
uit de grammatici zou opmaken (n. 246). 

Na over variërende adjektieven van herkomst gesproken te hebben, 
besluit W. de Vries 147: "Te schrijven Groningsch, is een vrij jonge, het 
te zeggen, een nog jonger liefhebberij; van ouds is het -get, evenals 
Leeuwarder, Asser enz."; blz. 146: "Naast Groninger enz., waarbij gron. 
Noord-, Mid-, Zuidlaarder [met -d-], staat Hm·ender van Haren. Bij Helpen 
behoort Helper". Volgens Schönfeld4 194 en Buiskool 56 v., 59 heeft het 
suffiks -s( ch) bij aardrijkskundige adjektieven zich vanuit Vlaanderen 
"uitgebreid ten koste van -er", bijv. Gronings: Groninger, Haarlems: Haar
lemmer. Vandaar de vele doubletten als Haarlemmer halletjes = Haarlemse 
kaneelkoekjes, de Haarlemmer : Oprechte Haarlemse Courant; een Omme
lander boer : een Ommelandse reis. "Maar de Groninger vroede vaderen 
brachten er hem van af" : "de groote Groningsche boerderij" (Buning, Ik 
zie 235 : 239); "afscheiding van de Harmelerwaard" : "de Harmelense of 
Haarwijkerdam" (v. Doorn 77), "in de rekening van 1582 van Zegvelder
broek" : "de Zegveldse molenvliet" : "de Zegvelderbroekerbrug" (161) : "de 
Zegveldse Uitweg" e.a. (160, 162). "het Luikse Maasgebied" : "de Luiker 
en Midden-Nederlandse uitvoer - - - naar zee" : "het Luikse en Midden
-Nederlandse bekken" (Knuvelder, Mythe 55). "de fijne drukletters der 
95 stellingen van den Wittenberger monnik" : "de Wittenbergse nachtegaal" 
(Weismantel 20 : 23). 

Voor Deventers naast Deventer (n. 246 en 253) moet ik verwijzen naar 
O.T. VI 31 kol. 2, 32 sub B. en 34 v. in een artikel dat wemelt van dou
bletten -er: -s(ch) (vgl. VI 49). Dit art. werd ingeleid met een verwijzing 
naar O.T. 111 10 en VI 10. Op die laatste plaats had een lezer opgemerkt, 
"dat de vorm Groningsche, Weensch, meer en meer verdrongen wordt 
door het achtervoegsel -er. Ons lid ziet een Duitschen inslag in: Groninger 
koek, Waalsdorper weg, Westeinder plas, Sneeker meer, Weener stoelen, 
Weerter beschuit, Maastrichter Staar, Edammer kaas, Zwartsluizer bank en 
dgl.". Zo zet men het boeltje echter op z'n kop. Want het aantal zuiver
-nederlandse afleidingen op -er van nederlandse plaatsnamen is legio -
wat weer begrijpelijk maakt, dat men zulke afleidingen ook wel zonder 
bezwaar vormt van duitse plaatsnamen 48), en dat men zelfs zonder erg 
zulke adjektieven uit het Duits kant en klaar overneemt. Wie maakt zo 
iets geval voor geval met zekerheid uit! In alle geval kent ook het Duits 
deze afleidingen op -er (naast die op -isch), bijv. Berliner : berlinisch, 
Bremer : bremisch. 

&8) Een engels geval is: "Deze clausule, zo meent de Oxforder inzender heeft ... 
haar zin verloren" (O.E.B. XXIX 391). 



BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 85 

De Augsburger konfessie (die Augsburgische Konfession), Berlijner bollen 
(Berliner Pfannkuchen), de Bremer zender, Hamburger rib, "in die eerste 
Hamburger jaren" (Uri 109). Soms ligt het Duits er dik op: "Plotseling 
lag de roode lichtgloed van den Potzdamer Platz voor hen --- de breede 
Leipziger Strasse scheen eindeloos" (Ebermayer 114; 113). "een der 
meesters van de Herzogenweiler glasblazerij" (Stühlen I 95): "dat de 
opzichters hun blazerij boven naar Herzogen weiler wilden verplaatsen" 
(149; 51), uit een 'duitse' roman; zo ook: "de eeuwenoude traditie van de 
Harzer zilvermijnbouw" (Colerus 362). Het Umlaut-teken wijst ook in 
duitse richting: "Münchener predicaties" (Berger 7); "Maar de Thüringer 
staten verklaarden den oorlog" (Dörfler 723). Ik citeer nog gemengd uit 
v. d. Ven: "De haan staat ook in de nauwste relatie tot de Echternachter 
springprocessie en tot de cramignons in het Luikerland en Zuid-Limburg" 
(88), "thans worden deze [dansen] nog in eere gehouden door de Mün
chener slagers in den vermaarden 'Metzgersprung', door Neurenberger 
kuipers en door - - - dorpsdansgroepen in Salzkammergut, waarvan de 
Hüttenberger Knappentänzer een bijzondere bekendheid hebben gekregen" 
(112), "het 'Radschlagen' der Dusseldorfer jongens" (129), "onze Terschel
linger zeelieden" (131), "in een Volendammer prolbroek" (349). 

253. We zagen al in n. 246 dat Deventer als adjektief er geen tweede 
-er bijkreeg, en Franeker ook niet (zie E.W. 764, en vgl. Suppl. 187): "De 
Franeker professor Nic. Blancardus" (de Vrankrijker 51), "de Franeker 
Senaatskamer" (46), en zo in allerlei verbindingen aId. blz. 75, 79, 80, 93, 
98, 108, ll8, 151, 161, 17~, 176, 222: "De Franekersche Rectoren" (41), 
"Aan de Deventer Illustre school - - -" (120; 195). "De Deventer magister toog 
naar Praag" (Opv. Br. 61 p. 12; 13), "de Deventer kapittelschool" (19; 26, 
32, 51), "de Deventer magistraat" (53): vgl. voor Deventers n. 252. 

Enige andere nederlandse voorbb. zijn nog: "schepen, welke ter be
schikking van Sonoy in de Enkhuizer haven lagen" (Dekker, Oranje III 82); 
"Enkhuizer Courant" (Schw. 48 p. 91), "de Groninger straatweg tussen 
Leeuwarden en Zwartewegsend" (74), "als 's nachts de klok van de Hoog
wouder kerk twaalf sloeg" (75), "Een van de boeren van de Enscheder es 
had een knecht" (82). "de Genooier kapel" (Starmans 19); "op den Groe
ninger Kouter" : "naar den Groeningerkouter" (Fredericq Il 316 : 323), 
zuidndl.! "De misère van de lage waterstand in de Groninger kanalen, wa.ar
tegen de Groninger schippers nog onlangs hebben geprotesteerd" (Vk. I IX 
'49); "De Haarlemmer halletjes moet men nuttigen met thee of koffie in 
den Hout" (Ritter 262), "een beschouwing over Haarlemmerhalletjes" 
(263); "na onze collaboratie in de Haarlemmer Lloyd film" (v. Eyk, 
Thérèse 59; 67). "De Leeuwarder magistraat deed weer niets hiertegen" 
(v. Gelder 13.'5), "alle Leeuwarder kerken" (139), ("De Zwolse Raad 
weigert" 143); "het Muider slotplein" (T.L. V 304); "de Ommelander 
Heeren" (de Vrankrijker 131); "het Ommelander volk" (De Vooys-b. 177). 
"dat is de historie van het RijlJster licht" (Buning, Ik zie 231; Zeerijp), 
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"Het veer aan de Maas is het Boxmeerder veer" (257); "de trots van den 
Staphorster boer" (Thomas 27); "herinnering aan de Stienser jaren" (Stuive
ling, Rekenschap 179); meppeler kluiten, weesper moppen (Buiskool 59); 
"de hooge doorvaartopening aan de Wijker zijde" (Kessen 113). 

Wanneer we deze willekeurig gekozen voorbb. metrisch bekijken, dan 
blijken ze in niets van de komparatieven te verschillen: - U - U (Wijker 
zijde, Stienser jaren), - U U - (Staphorster boer, Genooier kapel), - U Û u
(Groninger kanalen, Franeker Senaatskamer), enz. Uit het metrum valt 
dus niets inzake de niet-fleksie te konkluderen. Bij het substantivisch 
gebruik is er evenwel een opvallend verschil. De substantivering van de 
komparatieven ging altijd met de verlenging op -e (mv. -en) gepaard, 
terwijl bij het substantivisch gebruik van de geografische afleidingen geen 
verlenging optreedt (mv. -s): een Groninger, de Amsterdammer, deze Omme
lander enz.; hij leest de Haarlemmer, de Nieuwe Rotterdammer, mij ook een 
schiedammer, enz. De meervouden eindigen op -s: aannemen, twee schie
dammers; "In 1646 had een der Laageinders zich tot dijkgraaf en hoog
heemraden gewend" (v. Doorn 133), de "heer van de Vrije Haak, die --
vooral ging over de Greftkaden van de 'Achttienhovers', de 'Haeckers' en de 
'Broeckers' " (136). Enz. In veel gevallen is het zelfs de vraag wat primair is, 
het substantief of het adjektief. (Bij de komparatieven is zo'n vraag uit
gesloten). Zeker kunnen zowel de substantieven als de adjektieven op -er 
rechtstreeks van plaatsnamen gevormd worden 49). Al beweer ik niet, de 
vraag waar ik n. 252 mee begon afdoende beantwoord te hebben, ik ver
trouw toch iets tot de beantwoording van die vraag te hebben bijgedragen. 

254. In het voorafgaande zijn we zo'n beetje over de germanistische 
kant van het zuiver-nederlandse adjektief-type Groninger heengegleden. 
De lezer weet waarom (n. 252). Er zijn evenwel nog twee andere soorten 
onverbuigbaren op -er, die germanismen zijn tot op het been. 

Het eerste type schijnt, nee! blijkt velen niet te hinderen. Want het 
wemelt van gevallen als: "In de twintiger jaren der vierde eeuw ---. In de 
dertiger jaren echter - - -" (v. der Meer 448). Men doet het ook afwisselend 
met cijfers: "de Baltische provincies - - - waren reeds in de 20er jaren 
geprotestantiseerd" (de Jong III 91), "Sedert de twintiger jaren (79), "tot 
men in de dertiger jaren tegen hem begon op te treden" (92), "reeds in de 
40e,r jaren" (156), "In de vijftiger jaren was het aantal wijdelingen gemid
deld ---" (96; 80, 100), "Vele Protestanten, vooral in de zestiger jaren, 
weken uit naar het buitenland" (102; 284), "in de 60er jaren" (102; 187, 
189), "Er waren nog vele priesters (700 in de 90er jaren)" (208). Uit het 
4de deel noteerde ik enkele dozijnen voorbb. van 20er tot en met 90er, 
maar het heeft weinig zin hier een volledige serie over te nemen. Een 
kleine spellingvariant is nog: "Er is samenhang tussen de litteraire ver
schijnselen van de 80-er en die van de 90-er jaren" (Ariëns 97), "in de 

48) Voor de afleiding "een Groningse" enz. zie Schönfeld' 194 en 203; en Taal
kundig inzicht voor school en leven (= Opv. Br. 129) blz. 72. 
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negentiger jaren" (135, ]56, 160, 264; 281), "Het was lang geleden, in de 
70-er en 80-er jaren" (Th. de Vries, Rad 261). Geyl was zeer gekant tegen 
dit germanisme; hij schreef konsekwent: in de jaren negentig (38, bis), in 
de jaren twintig (240), in de jaren tachtig (283), in de jaren zestig, zeventig, 
tachtig (285; 300). Colmjon was ook konsekwent: de eerste tachtiger jaren 
(9; 12, 47), in de zeventiger en begin-tachtiger jaren (13), omstreeks de 
zeventiger en tachtiget· jaren (98), enz. Colmjon staat hierin niet alleen! 
(vgl. [58]). 

Zoals men ziet, het is telkens ,,(in) de -er jaren". El' IS maar één tiental 
dat ontbreekt, nl. *tiender 50); het eindigt niet op -tig, en komt ook niet 
voor in het Duits. Het N.W. XVI 726 noemt "tachtiger als bnw. in de 
tachtiger jaren" een germanisme, naast het keurige znw. een tachtiger "iem. 
die 80 jaren oud is" 61). Dertiger en negentiger werden niet vermeld in het 
Wdb., dat ook zwijgt over de Tachtigers, al is het dan "onnederlands" 
(Buiskool 57). "v. E. zou geen tachtiger geweest zijn, als ---" (Weytens 
132); "de Tachtigers en Negentigers" (Paap 21 ; 23, 24; Stuiveling 197); 
"een tijdstip --- waarin de '70'ers der Haagse School en de '80-'ers van de 
litteratuur en de '90-ers van de beeldende kunsten naast en met elkander 
werken" (Colmjon 239): drie varianten! Een vierde is nog: "iets dat geen 
der nà-80gers zóó bezit" (Querido I 138)!! "de niet al te talrijke Negen
tigers" (Kloos VI 98), ,,(die) in rechte lijn stammen van de '80-ers" (IV 
103), "zooals dit door de '80ers is verkondigd" (XII 49), "de heele huislijke 
poëzie der' Veertigers'" (IV 68; V 106), "als de 40-ers hebben gedaan" 
(IV 72), "het spoor door de '40'ers gebaand" (IV 164; V 192), Veertigers 
en Negentigers (Uri 174) varen in hetzelfde germanistisch schuitje als de 
Tachtigers. Ook zijn ze alle drie substantiveringen van de gelijkluidende 
adjektieven. 

Het adj. "tachtiger" wordt ook met andere substantieven dan "jaren" 
verbonden; ook wel "negentiger", waarmee ik begin: "den engen kring 
der negentiger dichters" (Proost, Strindberg 127), "de negentiger richting" 
(126). Die andere substantieven nemen uiteraard het germanistische niet 
weg: "Toch gingen (in onze tachtiger- en natachtiger poëzie) die bijkomstige 
sidderingen heerschappij voeren" (Ritter 54); met "tachtiger-" is hier geen 
samenstelling bedoeld! zoals bijv. wel in: "bundels met 'tachtigeraftreksel 
voor het kind'" (O.E.B. XXIX 275). Het streepje doet ook druk mee, al 
of niet om de kool en de geit te sparen: "rabiate Tachtiger-bewonderaars" 
(Kalff 31), "waar dan de 'Tachtiger'-lijn deels parallel meegaat" (49), "de 
echte tachtiger-trots bij Van Eeden" (69), "de juist-verlaten Tachtiger
-borstwering" (98), "de Tachtiger-epigoon Scharten" (239), ,,'t bekende 
Tachtiger-dreint je" (305), "deze Tachtiger-invloed" (499), "de gevaren der 
Tachtiger-levenshouding" (500). Intussen blijkt duidelijk, dat de eerste 

50) Tierulerlei is wat anders, ook tweeërlei enz., twintigerlei enz.; vgl. Dl. II 70 vv., 
342 vvo 

51) Vgl. ook nog: "Waarachtig, zij gelijken zoo weinig naar de zeeroovers, die ik 
gekend heb, als deze sloep naar een tachtiger" (Scott, Zeeroover2 444). 
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komponent van al deze samenstellingen - vooral lelijke samenstellingen! 
- het znw. "Tachtiger" is. 

Zo is het ook in: "Deze had zich reeds in 1889 uit de Tachtigergroep 
teruggetrokken" (Ariëns 40), "in de Tachtiger-periode" (171), "een Tach
tiger-8onnet in Verwey's trant" (23), "de Tachtiger-mentaliteit" (52), "de 
Tachtiger-verzen" (aId.) : "de Tachtiger verzen" (53), "de breuk in de 
Tachtiger-Beweging" (56) : "de Tachtiger Beweging" (57). Het is zelfs zo 
in: "wat op dat gebied in de Tachtiger-jaren verscheen" (69; 134); ik 
versta dit als: "in de jaren van de Tachtigers", en niet gewoon als: "in de 
tachtiger jaren" = in de jaren '80, zoals bijv. nog in: "de late tachtigerjaren 
der vorige eeuw" (Belloc 131). Hier is weer duidelijk sprake van de jaren 
tussen '80 en '90, wat een dwaasheid zou opleveren in: "de Tachtiger 
individuali8t" (Ariëns 68), "de onmaatschappelijke Tachtiger principes" 
(78), "de verwezenlijking der Tachtiger idealen" (80), "het Tachtiger 
individuali8me" (83); en zo verder nog in soorten bij deze schrijfster -
evengoed als bij andere auteurs. "In zo v~rre - - - zetten zij de vóór-Tachtiger 
waarheid8-poëzie voort" (116); "hoe méér Tachtiger, hoe minder Dantesk" 
(135). 

255. Er is nog een tweede groep germanismen op -er, adjektieven en 
substantieven, die in de geschiedkundige en kloosterlijke sfeer liggen. Ik 
laat de Dominikanen en Franciskanen de rij openen. Ook buiten katholieke 
kringen spreekt men normaal van: een Dominikaan, een Franci8kaan, 
Dominikanen, Franci8kanen; en het zou vanzelf moeten spreken, dat 
dominikaans, franci8kaans de hiervan afgeleide adjektieven zijn. In het 
N.W. III 2786 heet Dominicaan "ontleend aan fr. dominicain", ofschoon 
het toch zeker aansluit bij lat. Dominicanus. Verder komt het Wdb. niet; 
Franci8kaan ontbreekt er zelfs helemaal! - In het Duits spreekt men van 
Dominikaner en Franzi8kaner (enkv. en mv.); ook in samenstellingen: 
Dominikanerklo8ter, -mJjnch, -orden, Franzi8kanerklo8ter, -mJjnch, -orden. 
Van Gelderen I 151 vertaalt: Dominicaan (best), maar dan: Domini
caner klooster, monnik, orde; maar I 225: Franziskaner, -mJjnch, 
-orden met Franciscaner (monnik), Franciscanerorde. In II 241 staat ook 
Franciscaan naast Franciscaner. De adjektieven op -8 zijn er onbekend; 
K.E. 284 kent althans franci8caans(e armoede), maar toch ook een Fran
ci8caner monnik. Slecht voorgaan doet slecht volgen. Een adjektivische 
formatie op -er is hier uitgesloten in het Nederlands. Wat het Duits betreft: 
,,-aner ist eine Umbildung (mit -er) des lat. -anus - - -. Die ndl. Endung 
-aan steht dem Ursprung näher: Dominicaan usw." (v. Dam II 361). 

Het 'Duits' vinden we volslagen terug in substantivische gevallen als: 
"de Dominicaner verschijnt met het sacrament" (Proost, Strindberg 164, 
bis); "de Dominikaner Thomas von Cantimpré" (T.L. VIII 264, waarom 
dit "von" n; "door den Leuvenschen Dominicaner Christiaen Fastraets" 
(v. Moerkerken 137); "Een tergende predikatie van een Dominicaner bracht 
er de gemoederen in beweging" (v. Gelder 104), maar later: "een : de 
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Dominicaan" (160 : 161). - Ook als adj. blijft dit Duits Duits. Ik begin 
met hanengekraai: "De dominikaner haan kraaide met veel lawaai onder 
zijn venster" (Rawlings 28; 231), "De dominikaner-haan kraaide onzeker" 
(166). Uit de volgende voorbb. zal blijken, dat zelfs katholieke auteurs en 
vertalers vaak in het duitse zog blijven varen; al laten ze dan het losse adj. 
wel afwisselen met de samenstelling: 

"den zaligen Dominicaner broeder Petrus Hieremias" (Klimsch 236): 
"den H. Paschalis Baylon, een armen Franciskanerbroeder" (247), "de 
heilige martelaren uit de Franciscaner orde" (258), "de Franciscaner 
monniken" (328), "In de kroniek van het Capucijnerklooster te Brussel" 
(aId.) : "een Capucijner broeder" (190), "de Karthuizermonniken van 
Londen" (278). - "de Lombardysche provincie der dominicaner Orde" 
(Misciattelli 111; 133), "het dominicaner habyt" (133), "een dominicaner 
monnik" (143). "de Dominicaner broeder Franciscus Romanus" (Kessen 
89) : "de Dominicanerbroeder Franciscus Romanus" (65), "de luchtbogen 
bij de Dominicanen- en de oude Franciscanenkerk" (64; 73, 74), "de 
Augustijnenkerk" (79, 81): de lezer let ook straks wel op de zuiver-neder
landse samenstellingen met -en-. 

"deze Dominicaner monnik" (Brouwer, Ph. Willem 119) : "het gezag 
van den Dominicanermonnik" (126), "een, in een Franciscanerpij gehulde 
gestalte" (121; 122), "Deze Augustijnermonnik was een man met een helder 
verstand" (131). "de eerste Dominicaner missionaris op Bornholm", aldus 
Hermans 210, een dominikaans journalist. "den Franschen Dominikaner 
Père Labat" (de Leeuw 154): "Dominikaner" zal hier wel substantivisch 
bedoeld zijn; "de kronieken van den Dominicaner monnik Don Bartholo
meus de las Casas" (193); "de dominikaner prior" (T.L. XI 6). Dat men 
hier en in veel andere verbindingen bij voorkeur spreekt van "de prior 
van de Dominikanen" , zij terloops opgemerkt. Opmerkelijk is het gebruik 
van de -er-vorm bij zuidnederl. schrijvers: "Pater Medardus van de 
Dominicaner orde" (Eekhout 257; een Dominicaan, aId.). Uit de Hulde 
Callewaert O.P. citeer ik nog: "toen hij als Dominikaner pater z'n apostel
tocht begon" (27), "het Dominikaner philosophisch-theologisch college" 
(31), "Een kranige Dominikanerfiguur" (27), "de strijdbare Dominikaner
orde" (32; 113), "in breed Dominikanergebaar" (84), "het Dominikaner
klooster" (86), "in uw zwierige Dominikanerpij" (126). 

256. "een vroom Dominicaner godgeleerde" (Kwakman 133), "een 
Dominicaner monnik" (159), "den Dominicaner pater" (316), tegenover: 
"de Dominicanenkerk van het heilig Kruis" (321), "in het Dominicanen
klooster te Avila" (100), "het groote Franciscanenklooster" (364). Ik keek 
op toen ik bij Rogier (Geschiedenis v. h. Katholicisme enz.) las: "in het 
Franciscanerklooster te Groningen" (I 226). Het zal een drukfout zijn, 
daar de auteur elders orthodox bleef: "in de Franciscanenorde" (II 562), 
"de huidige Franciscanenkerk" (147), "het Franciscanenkwoster" (188), 
"de Franciscanenmissie" (186, 269), "vier Franciscanenstaties" (470). 
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Vergelijk nog: "De Dominicanenkloosters - - - in de zestiende eeuw" (I 70; 
570, 598), "een theoloog uit de Dominicanenorde" (183), "de Dominicanen
missie" (II 133; 193, 415, 470), "een Dominicanenstatie" (383, 470, 757), 
,,(de) intensieve Dominicanenzending" (483). Deze goed-nederlandse vor
men zijn ook elders niet taboe: "het Dominicanenklooster" (Boué 21, 80), 
"de Dominicanenkerk" (53), "de Dominicanenorde" (138); "de Hollandse 
Congregatie der Dominikanenkloosters" (Coll. VI 1 p. 17), "een domini
kaanse rozenkransbroederschap" (aId.), "bij dominikaanse auteurs" (15), 
"de dominikaanse rozenkrans" (16; 35). "de Dominicaanse nonnenkloosters" 
(Alg. lito II 439; 447), "onder Dominicaanse zielzorg" (444), "de Domini
caanse predicatie" (450), "Dominicaanse mystici" (458 bis), "het Domini
canenklooster" ·(449, 454 bis, 457). 

Dat de schrijver van het art. waarin deze adjektieven enz. voorkwamen 
- Th. C. van Stockum - niet alleen Duits maar ook · Nederlands kent, 
blijkt o.m. nog uit: "de Franciscaanse tertiarissen" (II 447) 62), "de Bene
dictijnse nonnenkloosters" (438; 443), "de Benedictijnse en Cisterciënzer 
nonnen" (439), "de Benedictijnse abdij Schönau in Nassau" (443), "het 
Benedictijnen-klooster Dissibodenberg in de Rijnpalts" (443), "het Bene
dictijnenklooster Bursfelde" (461), "de Augustijnen-koorheren te Hamers
leben" (447), "een klooster van Augustijnenkoorheren" (459). Ik liep met 
deze -ijnen-voorbb. even vooruit (n. 257); ook kom ik nog terug op 
"Cisterciënzer" (n. 260). 

De Franciskanen moesten even wachten. Ik begin maaT weer met het 
ergste: "de Franciskaners (zijn) de toegewijde bewakers van de hof Ghet
sémané" (Schw. 36 p. 71) = Gethsemané (K.E. 326). "Franciscaners en 
Dominikanen, bedelmonniken, hadden zich eveneens op het manuscrup
tuurwerk [sic] toegelegd" (Schmook 211). "De vruchtbare idee der Bene
dictijners" (aid.); "soo dat seker Brabantsch Franciscaner de reis aannam 
naer Amsterdam" (De Vooys-b. 105); "de kerk van de Franciscaners" 
(Ypes 115; de Tombre 21). 

Dit germanisme komt evenals "Dominikaner" meer voor als adj. en in 
samenstellingen: "Zoo ziet men in de Benedictijnerkerk te Kempen een vos 
als Franciscaner prediker" (v. Moerkerken 192 v.), "de Benedictijner abt 
Rober" (192), "in de Franciscanerkerk te Kleef" (193; aId. ook Dominica
nen, Benedictijnen en Franciscanen in één zin). "een Franciscaner monnik 
van het klooster della Pace" (Wast 61), "zijn intrede in de Franciscaner 
orde" (63; Sloots 17!). "het Franciscaner klooster" (Scott, Quentin2 417); 
"van het Franciscanerklooster naar St. Laurentius" (Weismantel ll): 
"de brug bij het Franciscanenklooster" (10); "den weggelopen Franciscaner 
monnik" (50; 69; v. Schelven 14; T.L. VIII 409, XI 373); "de Franciscaner 
missionaris" (B.N. VII 93); "een Franciskaner pater" (Lichtveld 266); 
"den Franciskanerpater" (v. Waesb. · 182), "franciskanerbroeder" (333; 
v. Breukelen 30); "De Franciskanerschool te Oxford" (de Jong II 275; 

61) Bij Rogier las ik: "twee huizen van FranciBcaner Tertiarissen" (11 592), wat 
onnederl. is. 
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III 225), "de Franciscaner-spirituaal Gerard de Borgo S. Donnino" (II 
288), "de strijd in de Franciscanerorde" (345; 346, III 376), "Franciscaner 
observanten" (lIl 115), "Franciscaner-Observanten, Franciscaner-Oonven
tueelen" (129), "de orde der Franciscaner Oonventueelen" (424), "de Fran
ciscaner-broeder Jodocus Rycke" (296), "de Franciscanermissie" (448), 

"de bloeiende Franciscaner missie in Florida" (449), "den Franciscaner 
armoedestrijd" (II 344); enz. Ik besluit met: "franciskaanse auteurs" 
(Coii. VI 1 p. 29; 31), "van franciskaanse oorsprong" (30); het tijdschrift 
Franciskaansch Leven is bekend. 

257. Blijkens enige voorbeelden uit n. 255 v. wisten Benediktijnen en 
Augustijnen hun tijd niet rustig af te wachten. Toch hebben ze hiermee 
hun recht op een eigen beurt niet verspeeld. Van Gelderen I 99 vertaalt 
het duitse Benediktiner met Benedictijn (er ), en Benediktinerorden met 
Benedictijner orde. Naast hd. Augustiner staat als Nederlands Augustijner, 
naast hd. Augustin ndi. Augustijn (I 67). Terwijl Augustijn ontleend is 
aan fr. augustin, is het zeer gebruikelijke "Augustijner, in verbindingen 
als b.v. Augustijner monnik, Augustijnerklooster --- overgenomen uit het 
Hd." (N.W. U 747). Mutatis mutandis is het ook zo bij Benedictijn (fr. 
bénédictin) , maar het Wdb. zwijgt hierover. 

Verbindingen als Augustijnerkerk, August1jne1'klooster, Augustijner
monnik, Augustijnerorde zijn ook als adj. + subst. zo gewoon, dat ik met 
een enkel voorb. kan volstaan: "de aldus vrijgekomen Augustijnerkerk" 
(v. Gelder 24): "De Augustijner monniken" (aId.); "De Augustijner
monnik Mainardi di Saluzzo" (v. Waesb. 19); "die hun domicilie hadden 
in het Maastrichtse Minderbroeders-, Dominicaner- of Augustijnerklooster" 
(B.N. VI 17); "een Augustijner pater van Wittenberg" (Weismantel 17), 
"den Augustijner monnik" (18, 49; Feldmann 313; Smit, Dichters 10). 
"een Augu,stijner monnik uit Dordrecht" (Opv. Br. 61 p. 17), "met name 
bij de Augustijner-/canonikessen" (23): "als eerste nonnenklooster van 
Augustijner canonikessen" (24), "Belgische kloosters van Augustijner 
koorhee1'en" (37; 36), "een gewezen Dominicaner monnik" (54). 

Ik citeer nog uit een Handboek der Kerkgeschiedenis: "De geest der 
Augustijnerorde was in het algemeen goed" (de Jong III 5; 15, IV 92), 
"volgens den Augustijnerregel" (UI 7), "den Augustijner-regel" (U 261): 
"op grondslag van den Augustijner regel" (U 262), "de groote leeraren 
der Augustijner school" (lU 14), "door den Augustijner-gene1'aal Seripando" 
(lU 15), "het convent der Augustijner-/koorheeren te Brescia" (II 171), 
"de reguliere Augustijner koorheeren" (U 257, 415, 423), "de Augustijner
-koorheer Koenraad van Waldhausen" (U 403; 470), "de Augustijner 
koorheer Petrus Vermigli" (lU 93), "de Augustijner koorheerenabdij S. Vic
tor te Parijs" (U 192), "den regel - - - der A ugustijner-kanonikessen" (II 
415), "Anna Catharina van Emmerik, een Augustijner non" (IV 50), "eenige 
Augustijnerkloosters in Frankrijk" (U 418), "den Augustijner Eremiet 
Augustinus Triumphus" (U 225 bis, 361, 362, 363, 375), "de Augustijner-
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-Eremieten" (11 261; 259, 395, 411, 111 129), "de aanhangers der Augus
tijner richting" (11 275), "de Augustijnermi88ie in Abessynië" (lIl 393). 

Hieruit blijkt "dat het uit een Augustijnenkloo8ter afkomstig is" (T.T.L. 
XXVII 132); "het Augustijnenklooster" (Kessen 81), "de fraaie Augustij
nenkerk" (41; 79, 81). Rogier spreekt ook van: "het Dordtse Augustijnen
klooster" (I 138; 581), "de Augustijnenmissie" (11 136; 168, 191, 192 bis), 
"de oudste Augustijnenstatie" (11 136; 473), "de nieuwe Augustijnenkerk 
te Maastricht" (11 688), tegenover: "deze Augustijner Prefect" (11 136), 
"de Augustijnfr Eremieten" (I 64; 11 135). De vormen op -en steken naar 
hun aantal armoedig af tegenover die op -er (zie nog n. 256 al. 2). 

258. De Benediktijnen kunnen de "Augustijners" de hand geven: 
,,- - - zei de Tempelridder tot den Benedictijner" (Scott, I vanhoe2 23); "de 
Benediktijners van Leuven zouden de liturgische zangen zingen" (Timm., 
Keerseken 28); "het werkzame scriptorium van de Benedictijners" 
(Schmook 155; 211), "in het Benedictijner klooster te Engelberg" (266). Het 
blijft voor mij een raadsel, dat Zuidnederlanders zo druk meedoen met deze 
germanismen. - Ook wel bij eenzelfde auteur komen tot drie varianten 
voor: "de Benedictijner kloosters" (de Jong I 344), "het Benedictijner-kloos
ter te Vercelli" (Il 423), "alle Benedictijnerkloosters" (11 409; IV 15, 158), 
"De Benedictijner gereformeerde kloosters" (lIl 174); ,,(den) geleerden 
Benedictijner abt Grimoard" (Il 355; 468, 489), "den Benedictijnerabt 
Arnold van Dikninge" (11 416), "de oude Benedictijner abdij aldaar" (11 
426; 111 103 bis), "de Benedictijner Paulusabdij te Utrecht" (lIl 103), 
"de Benedictijnerorde" (IV 30, 86), "de verschillende Benedictijnerfamilie's" 
(IV 280), "tot hij in 1060 Benedictijner monnik werd" (11 151), "de 
discretio van den Benedictijnerregel" (11 160). 

"prioressen van de Benedictijner orde" (Schmook 216); "den hersteller 
van de Benediktijner-orde in Frankrijk" (v. d. Meer de W. I 144), "een 
Benediktijner-pater" (159), "den Benediktijner-monnik" (164; 183), "een 
Benediktijner-klooster" (287), "den Benediktijner architekt" (243), "op de 
Benediktijner-abdij te Oosterhout" (193; Lipperts 77). "eerste abt der 
Benedictijner-abdij aldaar" : "de Benedictijner abdij" (Beaujean 33 : 43; 
B.N. VII 52); "de Franse Benediktijner-abt" (Feldmann 313); "een Bene
dictijnerpater dien hij alles verteld had" (Klimsch 152), "de Benedictijner
zuster" (100): "het pensionaat der Benedictijner Zusters" (Lazzarini 94); 
"Benedictijner nonnen" (Scott, Waverley2 472); "weduwe van een Bene
dictijner oblaat" (Kalf! 441); "in zijn Benedictijnerhabijt" (Wast 143): 
"een zwarte omfloersing van benedictijner habijten" (v. Oordt 11 39; 169, 
186 abdij); "den Benediktijner monnik", "de grondslag van 't heele Bene
dictijnerleven" (Opv. Br. 64 p. 57); "der met Benedictijnervlijt en -geleerd
heid tot stand gebrachte nieuwe Huygens-editie" (T.L. XI 454 v.). 

Vreemd is weer bij Rogier : "de Benedictijnerproostdij van Meerssen" 
(I 230), "de beroemde Benedictijnerabdij van Sint Pieter" (232), tegen
over: ,,(de) Benedictijnenabdij Affiighem" (252), "de Benedictijnen-abdij 
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Abdinghof te Paderborn" (II 134), "De Benedictijnen-missie" (134, 441). 
- "de Benediktijnen-abt Hilarion van Milaan" (Coll. VI 1 p. 38); "stichter 
der Benedictijnen-orde" (Alg. lito II 82), "het Benedictijnenklooster van San 
Millan de la Cogulla" (279; 443, 461). Zie nog n. 256; ook voor Benedictijns. 

259. Er zijn nog meer namen op -ijn, waarbij zich het onnederl. -er 
vertoont: "een adellijk stift van de Bernardijnerorde" (Rogier II 653). -
"uit dankbaarheid jegens den Birgittijnermonnik Jöns Budde" : "den 
Birgittijner monnik Jöns Budde" (Finland 40 : 51). - "de Celestijner
monnik Petrus Crespetius" (Coll. VI 1 p. 34). - "dit Nm"bertijner-klooster" 
(Weijnen, Onderzoek 255); "de Norbertijnerzusters zijn naar Oosterhout 
vertrokken" (Rogier II 617), "Het Norbertijner zusterklooster bestaat nog" 
(604), "het Norbertijner zustersklooster" (606 bis). 

Kapucijnen komen meer voor, vooral op -er naar hd. Kapuziner, Kapu
zinermönch "Kapucijnermonnik" , Kapuzinerorden "Kapucijnerorde" e. dgl. 
(v. Gelderen I 338). Het N.W. VII 1556 vvo vermeldt Kapucijn (fr. capu
cin) en Kapucijner (hd. kapuziner) en een aantal samenstellingen met 
-en- en met -er-; vergelijk Ong. Ned. 22 v. (3de druk 19), en voor kapu
cijn(d)ers "soort van erwten" ook E.W. 293. "wereldgeestelijken en 
capucijners met kaarsen in de hand" (Colerus 409); "Hij zag den capucijner 
van zijlings" (Eekhout, Tijl 233; 234); "het kon wel een Kapucijner zijn" 
(Scott, Oudh.2 281; 174 bis, 182), "Een reizende Kapucijner monnik" 
(173). "vanwege den Capucijner pater, die daar dien dag als hulp aanwezig 
was. Bij dezen Capucijner had Marie Ev vroeger steeds gebiecht" (Dörfler 
594 v.), "een Capucijner monnik in Immenstadt" (126), "Capucijner 
paters" (301), "het Capucijner klooster te Immenstadt" (470), "in de 
Capucijnerkerk liet hij haar alleen gaan" (587; 652); "Broeder Thomas van 
Bergamo, een Capucijnerbroeder" (Klimsch 74); "Men was --- niet gewoon 
aan Capucijner habijten" (v. Duink., Vromen 246). - "het Capucijnen
klooster te Meerseldreef" (B.N. VII 109); "de Hollandse Capucijnen
missie" (Rogier II 138), "één Capucijnenstatie" (470). Een losgeraakte 
eenling, die hier niet eens thuishoort, is: "het Urselinen klooster, waarin de 
gravin zich bevond" : "het Ursulinenklooste1·" (Scott, Quentin2 402 : 412, 
441). 

Ik laat hier -iet(er) bij aansluiten. Daar het Duits alleen Jesuit(en) 
kent, Jesuitenkloster enz. (v. Gelderen I 329), ontbreekt -er in het Neder
lands: Jezuïetenkerk (Kessen 41, 79), Jezuïetenstatie (Rogier II 137), 
Jezuïeten-parochie (146), Jezuïeten-missie (177), enz.; N.W. VII 289 vvo 
- Daarentegen komen de Karmelieten er, vanwege het hd. Karmeliter, 
niet zo nederlands af, zelfs niet in het N.W. VII 1627. ,;Midden op de 
Karmelitergang (-strasze) zag ik een in het wit gekleede gedaante voor 
mij" (Klimsch 182). "Van aan Carmelus --- alwaar de Carmeliter woont" 
(G.G. I 545); "Waar zijn al die Karmeliter monniken" (Scott, Ivanhoe2 

304); "den voormaligen Karmelieter monnik" (v. Meerbeke 150); "aan de 
Lange Nieuwstraat, waar de Carmelieter monniken woonden" .(Een dom 
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35). "het voormalige Carmelietenklooster te Parijs" (de Jong IV 21); 
"prefect van de Carmelietenmissie" (Rogier II 141), "Vooral voor de 
Carmelietenoversten was dit nodig" (143), "de vaste Carmelietenstatie te 
Den Haag" (147); ,,(het) Carmelitessenklooster" (548). - "Terwijl de 
Johannieters de ziekenverpleging bleven beoefenen" ( de Jong II 342; 
344); "de Johanniter Orde" (v. Gelder 153). VgI. hd. Johanniter(ritter) 
"J ohanniterridder", J ohanniterorden "J ohanniterorde" (v. Gelderen I 
330). 

260. Kartuizer wordt nog altijd graag Karthuizer gespeld. Vergelijk 
voor de h hd. Kart (h)äU8er, ofra. chart(h)oU8, en eng. CarthU8ian uit 
mlat. Cart(h)U8ianU8 (N.W. VII 1684 v.; Weigand I 998). Het mni. 
Chartroys (met de bijvorm Chartroyser, M.W. I 1497, VII 170), is ontleend 
aan fr. chartreux uit charteux, ofra. chart(h)ous "kartuizermonnik"; het 
is een vermannelijking naar hun klooster La chartreU8e, mlat. Cart(h )U8ia 
(plaatsnaam bij Grenoble). Het mni. woord maakte plaats voor het latere 
ndl. Kartuizer, dat zo kant en klaar uit het Duits zal zijn overgenomen. 
Toch zou het ook een goed-nederi. afleiding kunnen zijn van ndi. 
Kart(h)uize "klooster van Kartuizers", dat in het Wdb. ontbreekt: "de 
Hortulus devotionis van de Keulse Karthuize" (Coll. vII p. 28, bis). "de 
wapenspreuk der Karthuizers" (v. der Meer 209); "een Spaanschboek van 
Ludolph den Karthuizer" (Kwakman 215; 231, 232, 233 enz.), enz. Het 
komt ook voor als onverbuigbaar adj. en in samenstellingen, waarvan 
men het verschil kan horen en zien: Karthuizer (Coll. VI 1 p. 8, 9, ll, 12, 
25,27,28), "enkele hymnen van karthuizer herkomst" (24), "een XVe-eeuws 
karthuizer-handschrift te Trier" (25), "uit een XVe-eeuws karthuizer
-milieu" (26; 30). "aansluiting bij de Kartuizer gewoonten" : "in de Kartui
zerorde" (Rogier I 68). Ypes citeert uit Marnix: "ende sta ck sick in een 
Carthuysen clooster" (38); zelf schreef ze: "het Kart-jhuizer-Klooster te 
Utrecht" (7), met afbreking voor de h 53). "het klokje van het Karthuizer 
klooster" (v. Meerbeke 53); "La Valsainte, het bekende Karthuizerklooster 
in Zwitserland" (v. d. Meer de W. I 309; Alg.lit. II 460); de "stijlweeldige 
Karthuizerkerk te Pavia" (de Klerk 48); "er staan karthuizerheiligen op in 
klassieke ovalen" (v. der Meer, Kathedraal 12). 

Cisterciënser korrespondeert met hd. Zisterzienser (v. Gelderen I 769); 
Praemonstratenser (= Norbertijn) ontbreekt er. Het lat. Cisterciensis is een 
afleiding van lat. Cistercium (Citeaux) bij Dijon; Praemonstratensis van 
Praemonstraturn "te voren aangewezen" (Prémontré)54) bij Laon (de 
Jong II 143 en 147): "het Cistercienzer ideaal" (II 143), "De Cistercienzer 
reactie" (144), "de Cisterciënzer abdij te Aduard" (lIl 103), "de Prac
monstratenzer abdij aldaar" : "de Praemonstratenzerabdij Mariëngaarde 
te Hallurn" (aId.). "Hun invloed --- bewerkte een overeenkomstig streven 

68) Ik laat die kwestie hier rusten, juist als die van de r-r. 
6&) V gl. de orde van Prerrwnstreit. De etymologie ofra. pré 1TWruJtré: lat. pratum 

rrwnstratum: ,,(het door de hemel) aangewezen weiland" heeft men prijsgegeven. 
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bij Benedictijnen en Cisterciensers, bij Dominicanen en Franciscanen, bij 
Augustijnen en Carmelieten" (Geert Gr. 39); "de milieux van Cister
ciënser-, Karthuizer- en Bedelo'rden" (Coll. VI 1 p. 7), "de Cisterciënse1'-abt 
van Mariënbongart" (27), "de Cisterciënser-monnik" (36, 37); "het Cister
ciënzer nonnenklooster Rodersdorf" (Alg. lito Il 445); "de Cisterciënser 
abdijen" (De Vooys-b. 178). "prior van het Cistenzer klooste1'" (Scott, 
Ivanhoe2 371): eng. Cistercian! nog vreemder is: ,,(de) abdis van het 
Cisteriaansche klooster te Charleroi" (dez., Quentin2 310). - "de abten der 
Cistercienser en Premonstratenser orde" (Post 114); "het Cisterciënsel'
klooster Bethlehem op Schouwen - - - het Praemonstratensel'kloostel' Zoeten
dale op Walcheren" (Meertens 195), "de machtige Praemonstratenser-abdij" 
(30; 48); "de Premonstl'atensel'-abdij te Allerheiligen" (Klimsch 22); "het 
Praemonstratenser klooster, dat zij op Heiligerlee hadden betrokken" (v. 
Meerbeke 241). De ndi. znw. Pl'emonstratenzen en Cisterciënzen hebben 
blijkbaar geen opgang gemaakt. 

"in de nabijheid van het Camaldulenserklooster" (Herczeg 303). - "Van 
de Mercedariërs is, ten slotte, bekend, dat ---" (Coll. VII p. 41; 45, 46 bis). 
"de Trinitariër Simon de Roias" (48; 56). Zie de Jong Il 114, 262 bis. 

261. Na de lotgevallen van de adjektieven op -en en -er valt er niet 
veel meer te vertellen over onverbuigbaren. Een enkele grammatika 
spreekt nog van "volbloed en halfbloed paarden" (Abeele 179). Het KW. 
755 zegt van het jonge bnw. volbloed: "Oorspr. was een vol-bloed merrie een 
uitdr., syntactisch met een eerste-klas kaartje overeenstemmend". Het 
Suppi. 185 stelde bij volbloed de vraag: "Zijn deze soort composita (ook 
halfbloed, koudbloed, warmbloed) naar het Hd. (hd. vollblut znw.o.) ge
vormd 1" W. de Vries 209 was van oordeel, dat wij volbloed enz. niet van 
het hd. znw. Vollblut enz. hebben overgenomen, maar wel de samenstel
lingen met -paard. Hij ging dan verder: "Nu vindt men volbwed enz. 
opgegeven als adj. Ik denk intusschen, dat men noch koudbloede paarden 
als gangbaar zal beschouwen, noch iets anders wat adj.-zijn zou bewijzen, 
en zie daarom geen objectieve reden, koudbloedpaard voor twee woorden 
te houden". - Het onverbogen blijven van "koudbloed" bewijst natuurlijk 
niet afdoende, dat het geen bnw. kan zijn. Het aantal onverbuigbare 
adjektieven is legio, zoals we in deze en de voorafgaande paragraaf hebben 
gezien (vgI. voor allerlei, allerhande Dl. Il 72 vv.). En zeker had de auteur 
niet mogen zwijgen over het toon verschil van een samenstelling (met 
dalende toon: kóudbloedpàard) en een niet-samenstelling (met stijgende 
toon: volbloed páard). "Volbloed" levert hier genoeg variërende voor
beelden; ik zal het als het sub st. is spatiëren: 

"Jörgen bleef vertellen, terwijl ale de twee bruine volbloed hengsten 
bewonderde" : "de slanke, rusteloze benen toonden dat hij een zuiver, 
Engelse volbloed was" (Korch, De rode paarden 62 : 245); "Deze Assuerus 
was een draver, die het op de renbaan met succes tegen de volbloeds op
nam" (Vk. 17 III '50); "Meerderen van ons waren geen volbwed kroegbezoe-
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kers" (V.V. 29 XI '40); "als een volbloed, ofliever bloedarm quietist" (v. d. 
Meer de W. 11 35); "de mannen toonden hun volbloeds --- aan de wel
willende menigte" (Stratz, Zijn Engelsche vrouw 284); " Zij , als volbloed 
Hollandsche --- streed niet langer tegen het laissez aller" (Overduyn-Hey
ligers, Wat de tijden rijpen 8); "de volbloed Europeanen" (Steinmetz e.a. 
263); "waarin vet vee en volbloed paarden zouden grazen" (Mitchell 50); 
"de volbloed archivaris" (Smitskamp 125); "onze groote meesters waren 
en zijn allen volbloed realisten" (Colmjon 43); "Zou zij, volbloed rasartiste 
dan geen nijd opwekken - - - 1" (Querido I 97); "de volbloed Gereformeerden" 
(v. Gelder 28); "Het waren als twee paarden, koudbloed en volbloed, aan 
eenzelfde zeel" (v. d. Woestijne 17); "de volbloed hengst pirouetteerde" 
(Centervall 89); "toen hij van een huzaren-kapitein voor lagen prijs diens 
halfbloed had gekocht" (Feith, Aviator 9); "een halfbloed waardin" 
(Sullivan 68); "voor halfbloed negers partij te trekken" (v. Schendel, Jan 
C. 216). Met het geven van deze voorbb. is de zaak niet gans afgedaan; 
men zou vooral de voorbeelden als "volbloed paarden" moeten h6ren. 

262. Ik geef ook een paar samenstellingen met en zonder streepje: 
"Aankoop van warmbloedhengsten!" luidde het opschrift (T. 26 I '42); in 
de tekst stond: "de warmbloedlokkers in Nederland ", wat een samenstèlling 
moet zijn! Stel je voor: "warmbloed fokkers". "Hier is Hasebroek weer 
de volbloed-romanticus" (Willems 176); "Die volbloed-dichters - - -" (Kloos I 
167). Deze 'vreemde' samenstellingen onderstellen in. alle geval een ndl. 
volbloed; ik laat dat ook gelden voor: "de nagedachtenis van mijn vol
bloed-dieren" (Mitchell 476) met z'n andere betekenis. Toch zou dit laatste 
ook een direkte analogievorming kunnen zijn bij de samenstelling volbloed
paard, waarnaast het N.W. XII 91 ook voorbb. geeft - uit de paarden
fokkerij - van halfbloedpaard, koudbloedpaard en warmbloedpaard. In VII 
5842 zijn koudbloedhengst, koudbloedmerrie, koudbloedveulen analogieën van 
"koudbloedpaard", of hernieuwde samenstellingen met het znw. koudbloed. 

Het N.W. VII 5842 vergelijkt dit koudbloed met "nhd. kaltblut, zw. 
kallblod, en voor de elleptische vorming half-, vol-, warmbloed". Wat wil 
het Wdb. met dit 'elliptisch' zeggen 1 Ik veronderstel, dat het hierin met 
W. de Vries halveringen wil zien van de samenstelling volbloedpaard (uit 
hd. Vollblutpferd1) enz. Laat men het ndl. znw. de volbloed direkt aan
sluiten bij das Vollblut, en evenzo de halfbloed, de koudbloed, de warmbloed 
bij das Halbblut, das Kaltblut, das Warmblut, dan maakt het verschil van 
de ndl. de-klasse tegenover de duitse das-klasse een kleine moeilijkheid. 
Maar met diezelfde moeilijkheid zit ook hij, die de volbloed tot een halvering 
maakt van het volbloedpaard ;. hier is die moeilijkheid zelfs groter. Boven
dien weet ik jammer genoeg niet wat in het Duits primair is : das Halbblut, 
das Kaltblut, das Vollblut, das Warmblut of das Halbblutpferd enz. Ik ver
moed het eerste! 

Van Lessen 85 v. zoekt de oorsprong van "halfbloed(paard)" in het 
Frans. Hier immers spreekt men "van un cheval de demi-sang of, bij ver-
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korting, van 'un demi-sang". Dit speelt dan aardig in de kaart van het 
E.W. Maar vreemd is, wat de schrijfster dan laat volgen: "Men mag dan 
wel zeggen dat halfbloed paard een samenstelling is, ook al komt tusschen 
de beide deelen daarvan soms een adjectief voor" - waarvoor dan als 
voorb. moet dienen: "halfbloed Engelsche rammen" (N.W. V 1617). 
Voor mij is dit "halfbloed" even zeker een adj. (Suppi. 64), als "volbloed" 
bijv. in "een volbloed Engels paard" (K.E. 1148). K.E. 369 spreekt ook 
bij "een halfbloed paard" terecht van bnw., tegenover "het koudbloedpaard" 
(528). Maa.r bij de toepassing op .mensen, zoals in een aantal voorbb. van 
n. 261, zou halfbloed volgens Van Lessen een navolging kunnen zijn van 
eng. half-blood - als een possessieve samenstelling (vgI. Schönfeld4 174 v.; 
De Vooys, Ned. Spr. 166 v.). Intussen kan ook dit znw. weer geadjektiveerd 
worden, zoals bijv. in "een halfbloed waardin". Zulke adjektiveringen 
komen bij tientallen voor, maar dit taalproces kan ik nu niet aan de orde 
stellen. Evenmin zal ik hier spreken over het type "eerste-klas" en soort
gelijken. Er zijn trouwens nog meer attributieven, die men zo maar niet 
terloops tot hun recht kan laten komen. 

§ 4. De-klasse: het-klasse 

Fleksie en ritme 

263. De koinê d.L de bovendialektische landstaal kent slechts twee 
naamwoordelijke klassen, ni. een de-klasse en een het-klasse. Deze klassi
fikatie is bovendien beperkt tot het enkelvoud; in het meervoud is er maar 
één dus geen klasse. In de drie delen over Buigingsverschijnselen in het 
Nederlands, gingen we evenwel steeds uit van de grammatische èn de 
grammatizerende feiten die in boek en blad voorkwamen. We konden der
halve de gegevens die op taalkundige fikties berustten moeilijk terzijde 
schuiven! We waren gedwongen om overal rekening te houden met het 
drie-klassensysteem, waar de klassicistische grammatici van de 17de 
eeuwen later van uitgingen; een systeem dat sindsdien in de 'schrijftaal' 
werd toegepast, zij het dan vaak op een manier die het systeem zelf tot 
een bespotting maakte. Wanneer ik dus bij de naamwoorden telkens en 
telkens sprak van mannelijk en vrouwelijk, wilde dat allerminst zeggen 
dat die twee nominale groepen ook in het werkelijke bovendialektische, 
algemene Nederlands bestonden of ooit bestaan hadden. In het 'Neder
lands' van vóór 1500 was dat anders; en in de saksische en de zuidelijke 
dialekten is het nog anders: daar hebben we werkelijk drie naamwoordelijke 
klassen. Dat sprekers van die dialekten dikwijls in de mening verkeren, 
dat de koinê 'dus' ook drie klassen kent, is wel enigszins begrijpelijk -
de schoolgrammatika's hebben er die zienswijze trouwens ingepraat -
maar die mening berust desalniettemin op misverstand en onkunde, daar 
het niet zou passen van onwil te spreken. 

Het klasse-verschil bij de naamwoorden openbaart zich in het algemene 
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Nederlands, zoal niet uitsluitend dan toch het sprekendst door de bege
leidende lidwoorden de : het"") - vandaar de termen de- : het-klasse -
en door de demonstratieven die : dat, deze : dit. Het lidwoord de is trouwens, 
gelijk men weet, de zwakbetoonde vorm van het aanwijzende die (E.W. 
107 v.); de voorgeschiedenis van het is ingewikkelder (249; Suppl. 70), 
Schönfeld" 133 v. Maar dat alles doet hier niet ter zake. De het-klasse 
noemt men gewoonlijk onzijdig of neutrum. Deze laatste term kan ertoe 
verleiden (maar ik keur het af), om de de-klasse utrum te noemen '- in 
navolging van de terminologie in het Zweeds; vgl. mijn dissertatie: De 
jongere veranderingen van het indogermaanse nominale drieklassen
systeem n. 466 (blz. 78). In het Deens spreekt men van FrelleskcPn = com
mune genus tegenover IntetkcPn = neutrum genus (aId. n. 467 blz. 79). 
Zie Klassif. 328 en 420, en Buigingsversch. Dl. I 209 v. - In de dialekten 
met drie klassen zijn ook de vormveranderingen van de adjektieven ten 
dele nog kenmerkend voor de groepering van de bijbehorende substan
tieven - gelijk ik meermalen heb uiteengezet. We behoeven daar niet op 
terug te komen; ik moest er alleen maar even aan herinneren, omdat men 
inzake buigingsverschijnselen c.a. goed onderscheid dient te maken tussen 
de levende koinê en de z.g. schrijftaal, tussen koinê en dialekten, tussen 
het Nederlands van nu en het Middelnederlands d.w.z. de middelneder
landse dialekten. 

264. Ik begin met een kwestie, waaraan men gemeenlijk weinig of geen 
aandacht schenkt, terwijl het toch een 'aardige' kwestie is. Van Helten 
heeft ze enkel gesignaleerd (Vond. § 242): "Wanneer een determinatief of 
adjektief te gelijk bij twee met elkaar verbonden nomina behoort, en bij 
elk dezer een verschillende vorm zou moeten hebben, dan herhaalt Vondel 
het in den regel niet, maar laat het eenvoudig met het naastbijstaande 
subst. overeenstemmen", bijv. den aert ende verdorvenheyt; in onsen druc 
en jammerlijc verstroyen ; met haren broeder en zuster; langs eenen wegh en 
schemerende baen; bij de zee en wilden waterplas, enz. "Zelden in 't worstel
perck en de loopbaen". 

Er doen zich hierbij verschillende mogelijkheden voor, die we achter
eenvolgens moeten bekijken. Het opvallendste is wel het samengaan v(tn 
een de-woord en een het-woord, wat mij almaar blijft hinderen: "angst 
voor de komende armoe en gebrek" (Coenen, In duisternis 100); "deernis 
over zijne dood en wegzijn" (Verriest, Twintig I 10), "draagt gij vol liefde 
in uwen geest en hert" (59); "En na het weghalen worde er aan toegevoegd, 
op welken dag en uur gevorderd is" (Stokman, Het verzet 262), "Dit ver
vult ons met groote troost en vertrouwen voor de toekomst" (278): mogelijk 
bleef "groote" hier beperkt tot "troost", en moet dit voorb. vervallen; 
"een vereenigingspunt voor gezamenlijke sterking, gezamenlijke aaneen
sluiting, gezamenlijken troost en vertrouwen" (J. A.v. Hamel, Vaderl. voet
sporen 45). 

~~) Vgl. Taalpanoptikum 49 V., 500 v.; Romantiek uithetspellingtournooi 101, 106. 



BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 99 

Het laatste voorb. is biezonder merkwaardig. Want terwijl zowel 
"sterking" als "aaneensluiting" vergezeld gaat van een eigen "gezamen
lijke", wordt het onzijdige "vertrouwen" (een het-woord) met het 'manne
lijke' "troost" (een de-woord) onder één hoedje gevangen, een hoedje met 
een -n: "gezamenlijken" . In mijn voorafgaande voorbb. is het tweede 
woord een het-woord, het eerste een de-woord (het kan ook anders, n. 265). 
De pre-attributen richtten zich uitsluitend naar het eerste element; dus 
precies andersom dan bij samenstellingen, waar het lidwoord met het 
laatste lid kongrueert, bijv. de huissleutel: het tuinhuis, het tuinfeest: de 
feesttafel (gevallen als: de domoor, de kniesoor, de leepoog, de scheeloog 
zijn van een ander gehalte). Wat de betekenis betreft van mijn zomaar 
genomen voorbb., zijn "armoe en gebrek", "dood en wegzijn", "geest en 
hert" synoniemen, "dag en uur" een geijkte verbinding, "troost en ver
trouwen" nauw verwant. Maar ik onthoud me nog van enige konklusie. 

Ter afwisseling laat ik enige voorbb. volgen met "of": "het - - - toebe
hooren tot een andere natie ol ras" (Oldendorff 53); "zulke stukken - - - als 
men van tijd tot tijd in slap-geredigeerde courant ol tijdschrilt aantreft" 
(Kloos III 118); "maar hij wilde zijn ontstemming door geen haastigen blik 
ol woord toonen" (Corelli, Strijder 54), "den minsten persoonlijken last ol 
ongemak met vreugde --- dragen" (92), "zeker was het, dat zij zich in geen 
enkel maatschappelijken omgang ol vermaak toonde" (dez., Macht 221); 
"zich te versterken in een onneembaren burcht ol kasteel" (de Cervantes II 
346); "afgezien van bijzondere rang ol ambt" (K.K. II 272); "iets, dat alle 
burgers aangaat, van welke godsdienst ol gelooi dan ook" (Vk. 23 I '46); 
"Als 'n edele jongen ol meisje Franciscus kent ---" (Opv. Br. 71 p. 64). -
"Maar hoe komt het dan - - - dat menige jongen en meisje geen woord 
(hierover) uitlaat" (O.E.B. XXXIII 57); "Na een korte ziekte --- heeft 
de goede God onze lieven Jongen en Broertje, Jan" tot Zich genomen 
(M. 26 I '40, adv.). "Ook nu, ondanks allen haat en oorlogsgeweld is (hij) in 
ons midden" (T. 10 XII '43); enz. [76]. Uit mijn meer dan honderd voorbb. 
blijkt, dat de zo verbonden substantieven semantisch kunnen uiteen
lopen, al moet er natuurlijk enige samenhang bestaan (zie n. 266). 

265. Het onzijdige woord kan ook vooropgaan: "zo'n Communiedoek 
of altaardwaal borduren met een toepasselijk motiel ol spreuk" (Vk. 19 VI 
'46), ik kan er heus niet aan wennen! "een dame van gracielijke gestalte, 
gezeten op een hagelwit paard ol hakkenei" (de Cervantes III 368); "Het 
onbegrensd vertrouwen en geestdrilt van de Velser ploeg schenen dit na 
rust ook te gaan bevestigen" (Vk. 30 X '50); "Vanmiddag hield het Lager
huis ol Duitse Bondsdag zijn eerste zitting" (Vk. 8 IX '49): dubbel-interes
sant! ,,(zo) moet hij ieder van de kinderen kennen --- ieder karakter en 
smaak" (Opv. Br. 21 p. 41), "waar (ze) een bloeiend internaat en normaal
school hadden" (n. 48 p. 52); "de zilverige koffiekan met zwartglimmend 
oor en knop" (Coenen, Een zwakke2 71). - Daar "alle" evengoed met 
onzijdige als met niet-onzijdige substantieven verbonden wordt (N.W. II 
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40 schema), levert dit determinatief geen vorm-moeilijkheden op, afgezien 
eventueel van de fiktieve _n 66 ): "alle heil en troost (hierin) stellen" (Coenen, 
Burgermenschen 92); "Van alle steun en hoop en durf verlaten" (dez., In 
duisternis 169), geen neutr.; "boven alle heil en schoonheid, alle roem en 
eer, alle rijkdom en kunst, alle blijheid en jubel, alle bekendheid en lof, alle 
zoetheid en troost" (Post 144; auteur met -n); " Vrij van alle aanzien van 
personen, van alle mensch en wereldding, van alle eer en oneer, van alle lof 
en smaad, van alle armoede of rijkdom" (Michel 56; -n-kultiveerder): ik 
liet dit voorb. uit n. 264 overstaan vanwege "alle". "Alle voorjaar en 
zomer gaan er groote troepen van werkpaarden over de bergen - --" 
(Dörfler 133). 

Er zijn ook pikanter voorbeelden van vooropgaande nelitra, nl. met het 
lidw. de(n): "Mul klefferig en lam-gekookt moê binnen de verflensende 
bruin-grijs-wemelende jasjen en broek" (v. Deyssel In 207). Mocht "de" 
meervoudig bedoeld zijn, dan doet het toch vreemd, gelijk men kari toetsen 
aan bijv. "de paard en koe, de bed en kast". "plekken van warm-roode 
gloeiïng schaduwend over de fluweel en zij" (v. Eckeren, Guillepon Frères2 

3); "de cijfer en tel van de overweldigende schoonheid Gods" (Verriest 23): 
dit voorb. is niet zeker, daar "cijfer" in een aantal zuidned. dialekten 
mannelijk of vrouwelijk is (v. Beughem 38 en 48); "De warm-tintelenden 
licht en feest-wasem van zoo'n salon-partijtje" (Querido, Liter. 94): ik zie 
geen uitweg. "Ellen is als een bloem - - - die tegen aardschen weêr en wind - -
groeit en bloeit" (v. Deyssel III 77; T.L. IX 339); vgl. n. 78. 

Soms wil "der" kleur bekennen, maar we weten uit Dl. I 209 VV., 294 
vv., dat er aan der meer vastzit dan de traditionele opvatting wil. We 
komen hiermee bij de de-woorden: "Albert Besnard (geb. 1887) is de 
dichter van de tragiek der verrottende en vergankelijke aardse lust en schoon
heid" (Dichtersch. 250; lust m.); "En dat is juist de taak der deugd of 
habitus" (Opv. Br. 64 p. 43; habitus m.); "een grootere afmeting der vitale 
ruimte en tijd" (Buytendijk, Grondprobl. 203; tijd m.); "Alles bevindt 
zich in de constitueerende elementen der verhaalwijze, toon of trant" (v. 
Deyssel XI 138; toon en trant m.). Daar "der" terrein wint, m.a.w. zich 
ook bij officiële masculina niet onwennig gaat voelen - - - op papier, zullen 
deze voorbb. weinig 'aanstoot' geven. Het blijven echter zeldzaamheden, 
interessante zeldzaamheden. 

De voorbeelden waarin "den" ook over de officieel vrouwelijke woorden 
van de tweede plaats heenstrijkt, zijn legio. Maar de volgorde is ook wel 
eens andersom; veel auteurs, zelfs journalisten, waren nu eenmaal niet 
sterk in de leer van 'mannelijk contra vrouwelijk': nagaan "waarom een 
bankkassier een valschen pruik en baard bestelt" (M. 4 IJ '37; pruik vr.); 
"Laat de lafaards van den schaar en lijmpot overigens maar naar zich zelf 

58) Voor het type "al Luther's geschriften", "heel Leonardo's persoonlijkheid" zie 
Dl. In. 184; "het doel al dezer pogingen" aId. n. 233; "al den arbeid" Zwaan 237 
(Waern. 9); "heel de stad" T.L. V 161, 163, 166, 173. Zie ook N.W. 11 41 V., 45; 
VI 265 v. 
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kijken" (U.C. 11 IV '33; schaar vr.). - "De ltaliaansche soldaten zullen 
denzelfden kost en voeding ontvangen als de Duitsehe" (T. 21 IX '43); 
"Weigering om - - - den gevorderden eed, verklaring of belofte af te leggen" 
(T. 25 VIII '43); toch "zal dit voor onzen handel en scheepvaart de meest 
gunstige positie scheppen" (M. 28 IX '36); "een man vol overtuiging, die 
met groten vechtlust en strijdvaardigheid was bezield" (M. 20 V '39); enz. [77]. 

266. Tot besluit moet ik ook nog voorbb. geven van enkelvoud met 
meervoud: "In een brief van 9 September aan onzen Aartsbisschop en 
Bisschoppen - - -" (H. 20 X '39); "door denzelfden arbeid en tegenslagen" 
(Linhardt 37). Allervreemdst is met vooropgaand meervoud: dit "zal 
afhangen van auteurs en publiek; van den in beide werkende behoeften en 
drang van den nieuwen tijd" (Simons IV 38). Kurieus zijn ook de volgende 
versregels (v. Ammers-K. I 269): 

"Bij 't Volk berust de hoogste macht 
Der vorst en wettige overheden". 

Niet minder kurieus, maar om een andere reden, zijn: er brak "een flinke 
brand uit in het magazijn en kantoren van het Zwitserse Agenturenbureau 
te Borne" (Vk. 4 IX '50); "de regering (wil) de meest geschikten onder 
hen --- bij een speciale cursus of cursussen onderbrengen" (6 XII '49). 
Onzeker is: "Hij rook aan de bladeren van boomen en heesters, totdat 
hun geur hem bewust werd, en vaak moedeloos sloop hij dan verder, ander 
blad en kruiden zoekend" (v. der Wal, Yagé 162): behoort "ander" ook bij 
"kruiden"? welzeker, meen ik. 

De verbinding van "de" met een mann. enkv. en een meerv. verdient 
extra aandacht: "protesteeren tegen wat hij de praal en ijdelheden dezer 
wereld noemde" (Chesterton , Leven 143); "De waaksche wolf - - - Likt 
speels eh de staf-en-handen van den herder" (Perk, Gedichten13 98): de 
streepjes moesten eenheid suggereren (vgl. T. en L. II 82). "Na al de 
doorstane angst en zorgen werd rust gehouden" (Dörfler 109); "Een paar 
vliegen gingen op de neus en wangen van mijn neef zitten" (Uyldert 33); 
"een eenvoudig tourist, met beperkte tijd en middelen" (Kloos V 44), "de 
heer Boissevain is, in zijn letterkundige smaak en oordeelvellingen - - - een 
subjektief gevoelsmenseh" (II 192). Alles in deze alinea doet mij vrij 
normaal aan. "Vaar zou dat toch aan liggen? In alle zes de voorbb. vormen 
de beide substantieven, ondanks hun verschil in numerus, een zekere 
begripseenheid, terwijl de en de verbogen adjektieven formeel bij enkel
voud en bij meervoud passen. Hadden de auteurs het grammatizerende 
"den" gebezigd, dan was daarmee de zaak scheef komen te zitten. Of ze 
de -n daarom opzettelijk lieten vallen, weet ik niet. Dat weet ik al evenmin 
van: "Z. M. Koning Leopold III heeft hem thans wegens betoonde moed en 
dapperheid de gouden medaille van verdienste toegekend" (M. 14 XII 
'39); alleen weet ik dat het zonder -n korrekt Nederlands is: beide nomina 
behoren gelijkelijk tot de de-klasse. 
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In O.T. XII 24 vroeg een lezer om een regel voor de verbinding van 
twee naamwoorden met "verschillend geslacht": "Schrijft men: wij ver
koopen geïsoleerd draad en kabel, of: wij verkoopen geïsoleerden draad en 
kabel? Of is het beter het bnw. voor draad en kabel te herhalen?" De 
redaktie kon geen regel geven, maar achtte "samentrekking niet ge
wenscht". Wij "dienen te zeggen: goedkoope wijn en goedkoop bier: goed 
brood en goede melk". Dus moet het ook zijn: "geïsoleerd draad en geïso
leerden kabel" - als men tenminste draad als het-woord neemt. Neemt 
men het als de-woord (maar dat was de kwestie niet), dan ligt "geïsoleer
de(n) draad en kabel" voor de hand. 

Ik voor mij keur de verbindingen af, waarin de vorm van determinatief 
en pre-attribuut niet bij elk substantief afzonderlijk past. Maar daar 
volgt niet uit, dat dus twee de-woorden of twee het-woorden altijd kunnen 
worden 'samengetrokken'. Goed is bijv.: "Het was gisteren niet te harden 
met die regen en wind"; "Schei nu eens uit met dat geblèr en gezanik". In 
beide voorbb. vormen de verbonden naamwoorden een nauwe eenheid. 
Daarentegen zou ik vanwege de distributieve tweeheid zeggen: "Zet de 
lamp en de leunstoel maar in de gang"; "Dat boek en dat kistje is van mij". 
Mijn kondities zijn reeds uitgesproken: passende vorm van de attributen 
met begripsamenhang van de substantieven. 

267. In Februari 1948 kreeg ik een brief van een journalist-in-ruste, 
die verklaarde ,,(zijn) kornuiten" te kennen; want hij had 25 jaar "in het 
gilde meegeloopen" . Die brief ging o.a. over "het veel-vertoonde drama: 
'Zoo-zie-je-me en zoo-zie-je-me-niet', het drama van de wispelturige 
letter e, achter het bijvoegelijk(e) naamwoord, tusschen het onzij dig (e) 
lid woord en het bijbehoorend(e) substantief. Een zilveren journalistieke 
loopbaan lang hebben wij ons beijverd in toegezonden copie deze e in het 
hier bedoeld(e) geval aan te brengen". Hij was er kapot van, toen De Linie 
van 9 Januari in "het Indonesisch(e) artikel van den heer Sijbesma" 
achtereenvolgens kwam aandragen met: "Het Indonesisch conflict, Het 
rechtmatig Indonesisch vrijhei~sverlangen, Het staatkundig ontvoog
dingsproces, Het staatkundig hervormingsproces, Het gehele Indone
sische vraagstuk, Het Indonesische vraagstuk, Het Indonesische probleem, 
Het rechtmatig streven der Republiek, Het Nederlandse volk". Wel geteld 
vijfmaal zonder -e, viermaal met -e in één artikel! "Hebben wij ons nu 
25 jaar over die wispelturige e vergeefs geërgerd? Gebrek dus aan kultuur 
dezerzijds? Is derhalve deze e grammaticaal facultatief? Vervult ze 
slechts een welluidendheidsfunctie? Of duidt deze wispelturige e in soort
gelijke gevallen toch op onkunde, gemakzucht, vergissing, slordigheid, 
journalistieke 'publiek-ik-veracht-je'-geest" van de journalisten "heden 
ten dage"? 

Wie een betere inleiding kan overleggen tot het nu komende onderwerp, 
mag het zeggen. Als een journalist 25 jaar lang in alle kopie het type "het 
Indonesisch conflict" zich-al-ergerende verandert in "het Indonesische con-
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{lict", is deze er toch wel diep van overtuigd, dat alleen de verbogen vorm 
op -e recht van bestaan heeft. Het zou 'dus' een wonder zijn als deze 
kwestie, die immers geen kwestie was, nooit een beurt had gekregen in 
Onze Taal. Dat wonder is niet gebeurd; de feiten wijzen het uit. 

In O.T. VII 7 vroeg een lid of men (bij neutra) de -e na een bezittelijk 
vnw. mag weglaten: "Hoe schrijft men bijv.: ik denk aan mijn tal
rijk(e) gezin, ik heb er mijn goed(e) geld bij verloren, mijn zwart(tV paard, 
tot mijn groot ( e) genoegen, mijn diep( e) leedwezen?" De redaktie gaf geen 
antwoord. Volgens X [1941] 55 v. is het altijd "een groot, het groote paard", 
maar "Voor het litteraire, meer schriftelijke dan mondelinge, 'beschaafde', 
'hoogere' gebruik is de weglating van de e achter het adjektief ook bij 
voorafgaan van een bepalend woord in wijden kring als mogelijk aan
genomen, in het bijzonder - leerde ons indertijd Den Hertog - achter 
het bezittelijk vnw., veel minder achter bepalend lidwoord of aan
wijzend vnw. Haar slank figuur, uw aangenaam bericht, mijn oud klavier, 
zijn voorbeelden die hij noemt. Zij komen ons nog altijd ongewoon, ietwat 
gemaakt, aanstellerig voor. En de volkstaal aarzelt geen oogenblik, 
en eischt volstrekt de buigings-e", enz. - In XI 72 laakte iemand "Het 
Onderling Crediet", want men zegt toch ook niet: "het groot huis, het 
klein kind, het blauw schort". In XVII 22 gaf een ander een aantal voorbb. 
zonder -e, die hij de laatste tijd had opgetekend. De Redaktie kon toen 
verwijzen naar jaargang XVI, waar op een inlegvel bij April (na blz. 20) 
uitvoerig was gesproken over Verbogen en onverbogen vormen, met als 
ondertitel: Het hooger( e) , lager ( e) onderwijs. Hierin stonden wel goede 
opmerkingen. Zie nog n. 272 al. 3. 

268. Volgens Den Hertog (De Nederl. taa13 I 153 v.) blijven bij het 
ONZIJDIG enkelvoud de adjektieven altijd onverbogen als er geen 
lidw. of vnw. voorafgaat: Militair tehuis, Burgerlijk wetboek. Verder na 
een, geen, [zo'n, wat'n], elk, welk, enig, menig, ieder, zeker; en bij stofnamen 
na alle, veel, zulk, bijv. een, geen enz. nuttig werk; alle, veel, zulk oud zilver. 
- Daarentegen komen na het, dit, dat of na een bezitt. vnw. zowel ver
bogen als onverbogen adjektieven voor. Dat verschil hangt ten dele 
samen met het ritme, ten dele met de bedoeling van de spreker of de 
schrijver. 

1°. Is er geen biezondere bedoeling, dan blijft het adj. a) achter 
een bezitt. vnw. bij voorkeur onverbogen: je eenzaam verblijf, zijn dik 
postuur, ons ruim station, jullie klein vertrek, hun aanzienlijk tekort, enz. 
(n. 267 i.f). Maar b) achter het, dit, dat volgt meestal de verbogen vorm: 
het oude klavier, dit ruime station, dat aangename bericht, enz.; soms volgt 
de onverbogen vorm: het vererend verzoek, dit leerzaam gesprek, het klein 
maar prettig gezelschap, enz. [telkens ritme - U U -!]. - Zo'n "meest
al : soms" beVredigt niet eens half, als het niet verklaard wordt. 

2°. Heeft de spreker een biezondere bedoeling, dan is zowel 
achter een possessivum als achter "het, dit, dat" de onverbogen vorm 
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"het meest geschikt om te karakteriseeren" ; maar de verbogen 
vorm "leent zich meer om uitdrukkelijk te onderscheiden ". - Wat 
wil die tegenstelling zeggen? In het laatste geval, nl. bij onderscheiding, 
drukt het bnw. een beperking of tegenstelling uit (bijv. mijn oude: nieuwe 
jas, mijn getrouwde : ongetrouwde zus); die tegenstelling behoeft niet 
extra te worden uitgesproken (bijv. hang mijn oude jas maar op zolder; 
mijn g.rouwde zus is Zondag jarig). In het eerste geval, nl. bij karakte
rizering, zegt het bnw. iets van het znw. bij wijze van "uitbreiding", nader.e 
kenmerking, niet-tegenstellende aanduiding 67) (bijv. hoe vond je haar 
nieuwe jurk? jij bent me ook een mooie meneer! hij is toch klaar gekomen 
met die moeilijke som). Zoals men begrijpt kunnen dezelfde adjektieven 
zowel beperkend als uitbreidend fungeren. En hiermee kom ik weer tot de 
onzijdige voorbb. van Den Hertog: 

Karakterizerend of 'uitbreidend' (nader-toelichtend) zijn bijv.: "Hij 
zou zijn oud kasteel niet licht voor een modern buitengoed ruilen [O.T. X 
55 v.]. Te koop: het snelzeilend jacht, de Diana. Ik ga eens naar mijn ziek 
paard zien. Dit belangrijk besluit zal heel wat pennen in beweging brengen". 
Onderscheidend of beperkend (tegenstellend) zijn bijv.: "Ik ga mijn 
oude huis verlaten en mijn nieuwe zelf bewonen. Dat snelzeilende jacht daa,r 
komt stellig het eerst aan. Je moet je zieke paard niet bij de andere laten 
stallen. Dat belangrijke voorstel komt eerst achteraan op de agenda". Het 
blijft moeilijk, zelf mooie yoorbb. te improvizeren! - Blz. 34 had Den 
Hertog bij de beperkende bepalingen nog onderscheid gemaakt tussen 
bepalingen die klassificeren: een grote hond, friese schaatsen; en bepa
lingen die individualizeren: mijn schaatsen, deze sleutel. 

269. Deze laatste termen doen mij terugdenken aan n. 229, waar Krui
singa bij onverbogenen als: een arm kind, een lief meisje, een handig koetsier 
gewaagde van objektieve klassifikatie; maar bij verbogenen als: die linkse 
jongen, (mijn) lieve kind, een (deze) handige koetsier van subjektieve, 
individuele waardering. Zou dit geen verbetering kunnen inhouden van 
Den Hertog? die toch al iets van het verschil aanvoelde. Ik beperk me hier 
tot de het-woorden, waarvan Kruisinga nog zei (T. en L. 111 7): De adjek
tieven blijven onverbogen "als 'n onbepalend vnmw. voorafgaat: 'n arm 
kind, 'n lief meisje, geen afdoend antwoord, menig arm mens, veel belangrijk 
nieuw8". In zulke gevallen wordt "het begrip dat het substantief uitdrukt 
in algemene zin gedacht, niet individueel". Maar bij de aanspreking 
"lieve kind, ook al is het 'n het-woord" wijst de verbuiging op een "indivi
duele of persoonlike waardering" (ik herhaalde uit n. 229, zonder de term 
"vokatief"). 

In mijn taalgevoel was en is ,,(mijn) lieve kind" bij een aanspreking 
veel hartelijker dan ,,(mijn) lief kind" - wat niet eens in botsing komt 
met de verklaring van Kruisinga. Ik denk dat ook 'Willem Wappervaan' 

67) Epitheta ornantia zijn blijkens hun naam (versierende toevoegsels) zuiver 
karakterizerend : de snelvoetige Achilles (K.E. 257). 
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er zo over moest denken, toen Den Doolaard (219) hem tegen de telefoniste 
liet zeggen: "Lieve kind, verbind mij eens even met Den Haag". Een 
parallel voorbeeld is: "Jazeker, lieve hart - - - als ze het toch zelf zeggen" 
(von Winterfeld, Oom Zondebok 63). Vergelijk nog: zoete schatje, lieve 
engeltje, jij kleine kereltje, lieve schaapje van mij, kom je niet eens bij oma 
(lieve) lekkere schatteke? maar goeie mens dan toch; en zo meer. - Van 
Helten, Vond. § 85-95 gaf wel allerlei doubletten van verbogen en onver
bogen adj., maar hij kwam tot geen verklaring. Een nieuw onderzoek in 
dezen is absoluut nodig (vgl. v. Helten 382 vv. passim; Franck 167; 
Stoett § 134). 

Naar mijn taalgevoel (al van jaren her) komt na het, dit, dat en de 
possessieven, bij verbuiging een duidelijke waardering, een sprekender 
affektief element tot uitdrukking dan bij niet-verbuiging. Vergelijk bijv. 
het oude klavier tegenover het oud klavier, mijn oude huis tegenover mijn 
oud huis. Dat geldt ook voor: het vererende verzoek, het prettige gezelschap 
tegenover het vererend verzoek, het prettig gezelschap, alhoewel hier het 
ritme (- U U U -) bij fleksie ertoe kan geleid hebben de fleksie achterwege 
te laten, en zo tot het daktylisch ritme te komen (-UU-). Mocht dit zo 
gebeurd zijn of gebeuren, dan hebben we hier een sprekend voorbeeld dat 
het ritmische gevoel, zonder dat de spreker daar erg in heeft, het won 
van het waarderingsgevoel - dat trouwens ook bij niet-fleksie nog in de 
toon kan blijven doorklinken. Als ik dus zeg: "ik ga eens naar mijn zieke 
paard kijken", spreekt daar meer affekt uit dan wanneer ik zeg: "ik ga 
eens naar mijn ziek paard kijken", terwijl toch zowel het verbogen als het 
onverbogen adj. 'karakterizeert'. En al wil iemand 'onderscheiden', dan 
kan hij dat evengoed doen met: "je moet je ziek paard apart houden", als 
met: "je moet je zieke paard apart houden"; wèl openbaart zich bij ver
buiging een sterker meeleven dan bij niet-verbuiging. Ondanks de duidelijk 
uitgesproken tegenstelling of beperking, kan men zowel verbuigen als 
niet-verbuigen: "ik trek uit mijn oud( e) huis en ga mijn nieuw ( e) huis zelf 
bewonen"; alleen komt er bij verbuiging een subjektief element bij van 
waardering. Wat Den Hertog in n. 268 sub 10 en 2Q meende, moet dus 
geheel herzien worden, al spreekt het vanzelf dat het onverbogen blijven 
bij voorkeur wijst op het ontbreken van een "biezondere bedoeling". Ik 
insisteer: uit het al of niet verbogen worden van het adjektief bij neutra, 
kan men zo maar niet besluiten tot onderscheiding contra ,karakterizering 
- in de terminologie van Den Hertog. - Terwey 114 kwam niet veel ver
der dan voorbb. 

De vele doubletten van verbogen: niet-verbogen adjektieven, waar de 
grammatika's op wijzen, hangen klaarblijkelijk samen met de mogelijkheid 
om eenzelfde verbinding individualizerend (sterker gezegd) subjektief
-waarderend te bezigen, of enkel objektief-klassificerend. Een grammatika 
als die van Abeele-Peeters (181 sub 3) - maar deze niet alleen! - zocht 
het ten onrechte in het ritme, toen deze een verklaring wilde geven van 
dubbel-voorbeelden als: "Dat aardig(e) jongetje werd door iedereen 
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bemind. Dat prachtig(e) boekwerk werd hem als belooning geschonken. 
Ons veel bewonderd ( e) strand lokt veel bezoekers aan". Grammatika
zinnen! Toch kan en zal in deze drie voorbb. het daktylische van de ver
bogen vormen (- U U) aan de subjektieve waardering van de spreker ten 
goede komen; maar deze wijziging is ritmisch iets sekundairs, de -e is 
primair waarderend. Ik zou ook Talen-Kollewijn 79 vvo enz. (T.L. V 183 v., 
174) in deze geest willen aanvullen. 

270. Ter verpozing en kontrolering laat ik enige authentieke verbogen 
voorbb. volgen, zonder kommentaar. Alleen kan ik niet garanderen dat 
'grammatizerende' verlengingen van het adj. à la journalist-in-ruste (n. 
267) overal zijn uitgesloten [78]. Grammatika die tegen het normale, vaak 
subtiele taalgebruik ingaat, stelt wel eens meer voor taalkundig onoplos
bare 'raadsels': -"als levenskrachtig volk, dat daarenboven zijn groote aan
deel in de ontwikkeling der wereld - - - moet kunnen doen gelden" (v. Nispen 
tot Sevenaer, Geen inpalming enz. 3); "De haas droogt zijn natte achterste 
in de zon" (Nyirö 68), "zijn uitgeteerde, eens machtige lichaam wankelde" 
(181); hij "liet al na een paar dagen diens smalle bed door een breed 
Fransch vervangen" (Stühlen III 106), "een paar grijs-groene lappen 
bedekten ternauwernood zijn vuile ondergoed" (lIl 124), "De maan over
goot het dal met haar koude licht" (I 25); "en nog beheerscht zijn kleine 
witte hand en zijn fijngevormde been het vurigste paard" (Brouwer, Ph. 
Willem 7), "Zijn drie jaren lange lijden - - - de verfijning van zijn geheele 
zieleleven, het zou alles onbekend blijven" (124). "Gosse had nog te wachten 
op zijn kleine broertje uit de derde" (Bongerd 12 48); "terwijl Frandsen zijn 
gewone grijze costuum aan had" (Korch, De rode paarden 202), "zijn oude 
thuis en zijn leven tot nu toe waren op de achtergrond getreden" (28); "de 
dood van zijn kleine dochtertje" (Centervall 92); "Zij keek naar zijn lieve, 
deftige, gezonde gezicht, dat - - -" (Ebermayer 170); "De engel in zijn hemelse 
gewaad ontwaart' ---" (B.N. VI 212): -UÛU-. "Notaris Bastiaanse --
dat was zoo'n heldere vieve heerke, goedmoedig, vriendelijk en deftig" 
(Coolen, Voleind. 146); "Mijn leege hart stroomt vol van U" (Koenen, 
Wegen 31); "en de bijen waren een wolk rondom zijn doode gapende hart" 
(Rawlings 189), "Hij haatte --- elk bot van haar dunne magere lichaam" 
(116); "over mijn platina-blonde hoofd" (Derks, Ik ben 30); "zodat ik 
terug kon gaan naar mijn kleine huisje" (Gibson 167); "Zijn smalle, puntig 
uitloopende lichaam was ongeveer zes voet lang" (Leesb. Il 119); "Van 
het oogenblik dat de deur van hun veilige liefdesnest achter hem dichtvalt" 
(Ammers-K., Elzelina 211), "over den marmeren vloer ritselen de kanten 
van haar luxueuze ochtendkleed" (141); "Het leven speelt met ons allen zijn 
schone en wrede spel" (Dichtersch. 135), "dat Amor zijn schalke maar droef
eindende spel speelt" (136); "hij zou zelfs graag het een of andere brutale en 
gevaarlijke stukje hebben UItgehaald" (Dörfler 731); "Haar toenemende 
succes in kleine kring ---" (Smeding e.a. 44); "want ik wist, dat hij voor 
zijn ongelooflijk luie zoontje een repetitor zocht" (Rachm., Liefde 56). Ik 
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besluit met Kloos: "indrukken, die hij halfbewust verwerkte, met zijn 
spontane ve1'standelij ke inzicht" (I 175): - U - U U - U U U - U; "de Griek
sche literatuur (heeft) haar slechte zijden, haar minderwaardige gedeelte 
gehad" (I 176): - U U U -; "tusschen het etJene geredeneer door" (V 79): 

U - U U U U U -; "met zijn weinige doorzicht" (V 83), "met dat ellendige, 
nietige, kunstmatig-verworvene Ikje" (VIII 67). 

271. In de meeste voorbb. van het voorafgaande nummer is het indivi
duele gevoelselement of de subjektieve waardering meer dan duidelijk. 
Jammer genoeg weten we niet, of de -e in alle gevallen spontaan geschreven 
werd; er zijn nu eenmaal journa.listen-in-ruste en adepten van grammatici, 
voor wie bestaande of vermeende regels het eigen taalgevoel vervangen. 
Zo had bijv. Van Schendel over Sint Nicolaas "van het vorige jaar" 'ge
schreven' (Wedergeb. 66), maar blijkens de errata moest het "vorig" zijn! 
vgl. n. 247 al. 1. 

Er zijn en blijven echter moeilijkheden, bijv. wanneer verbogen en 
onverbogen hand in hand gaan, om het eens innig te zeggen. In zo'n geval 
gaat soms het onverbogene voorop, soms het verbogene: "Dr. A. A. 
Olierook, de directeur van het Sociaal en Economische Vormingsinstituut 
van de K.A.B." (Vk. 5 VIII '50); "onderhandelingen welke den Euro
peeschen volkeren den vrede en hun economisch en sociale leven een nieuwe 
bevruchting moeten geven" (M. 25 III '36). "Het Britse nadelig saldo op 
de handelsbalans met het continent" (Vk. 26 XI '49), vgl. batig saldo: na
delig saldo als vaste verbindingen. "hooggeplaatste personen uit het 
politieke en cultureel leven" (12 XI '49); "De Amerikaanse bisschoppen 
wijzen op het tyrannieke en inhumaan bewind dat Rusland en zijn satelliet
-staten voeren in de bezette gebieden" (N.E. 7 XII '46); "het booze, nauwe
lijks meer onderdrukt gemopper" (Dörfler 143). Ik zoek het niet in het 
ritme, daar verbuiging van het tweede adj. geen ritmische moeilijkheden 
zou opleveren. Ik moet na deze negatieve opmerking de moeilijkheid 
laten voortbestaan. 

Een enkele maal komen de verbogen en de onverbogen vorm van een
zelfde bnw. kort na elkaar voor, zonder dat het waarom van die afwisseling 
direkt blijkt. Zo schreef bijv. Friethoff eerst: "dat hij in schuldige onbe
dachtzaamheid zijn uiteindelijke geluk a.lleen door zichzelf wilde bezitten" 
(Engelen 61), maar later (63): "dat hij, juist als God, zijn uiteindelijk geluk 
alleen door eigen kracht wilde hebben". Starmans (279) varieerde in één 
zin: "Deze [percentages] zijn verkregen door het totale aantal sterfgevallen 
- - - te vergelijken met het totaal aantal geborenen per groep gemeenten". 
Niet zo treffend is met verschillend adj.: "het algemeen gemiddelde dat de 
Hagenaar in het laatste kampioenschap maakte", tegenover iets verder: 
"Jan Sweering - derde in het laatste kampioenschap met zijn onverstoor
bare gemiddelde - is weer van de partij" ((Vk. 30 XI '49). Ging de journa
list hier van een objektieve konstatering over naar een subjektieve waar
dering1 zonder daar enige weet van te hebben. 
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Ik beriep me nergens op een drukfout, al spelen die er zeker ook door
heen, zoals bijv. in "de verhouding tussen de taken van Overheid en 
particulieren initiatief", en dan "de opvatting dat in de overvloed van 
voorhanden werk Overheid en particulier initiatief wel naast elkaar kunnen 
arbeiden" (Vk. 3 X '50). Vergelijk voor de -n bij onzijdige naamwoorden 
n. 78 (en n. 265). 

272. Het samengaan van verbogen en onverbogen adj. komt ook voor 
na een, ofschoon dan volgens de leer "de adjektieven altijd onverbogen" 
blijven (n. 268): "Slechts uit een democratische en vredelievend Duitsland 
kan Frankrijk zijn troepen terugnemen" (Vk. 13 VI '49); "de tere ver
houding van een lucide Indiaans meisje tot een verbitterd man" (3 XII 
, 49): ik las "lucide" driesilbig; "De vorige week verweet een welbekende 
lawaaierige katholiek weekblad aan de Volkskrant een tekort aan" service 
(16 IX '49): het emotionele van de verbogen adjektieven houdt op bij 
het enkel konstaterende onverbogen "katholiek" ! "diegenen - - - die de 
uiteindelijke keuze der candidaten in handen willen zien gesteld van een 
kleinere en meer bevoegd college" (N.E. 5 X '46). "En toch was het een 
solide Zwitsersch horloge" (Ebermayer 19) : so-li-de? "De monarch draagt 
een soepele zijden nachtgewaad en zachte pantoffels" (Werfel 370) : zijdene! 
De twee laatste voorbb. zijn wel te verklaren ; in het daaraan voorafgaande 
voorb. hindert het ritme van "kleinere en meer": - U U U -. Bij ,,'t hele 
volgend leven, 't fijne menselik organisme" dachten Talen-Kollewijn 164 
Opm. aan ritmische invloed bij het onverbogen blijvend adj. "Maar ver
buiging is hier niet onmogelik' , . 

Kon men zo even bij "solide" nog aan de tweesilbige uitspraak "solied" 
denken (wat ik bij "lucide" niet deed), dat is uitgesloten bij "een soliede 
tijdschrift" (v. d. Goes 124). En hiermee zijn we bij de gevallen aangeland 
van een enkel verbogen bnw. na "een", die Vondel niet kende (v. Helten, 
Vond. § 91 c), maar die toch in het late Mnl. voorkwamen: een hemelsche 
kint, een godlijcke wezen, een sonderlinghe dier e.a. (§ 85 b). Nu zijn het 
zeldzaamheden: "De mensch treedt tegenover de aarde (natuur) echter 
niet op als een volstrekte individu" (v. d. Valk 100) ; "een verenigde Europa 
kan niet buiten de hulp ende macht van Duitsland" (Vk. 18 VIII '49). 
Wat zal ik ervan zeggen? - - - "Geen leukere karwei dus dan over deze 
jeugd-boerderij de schoffel te zwaaien" (6 X '50, karwei vr. en 0.). 

In O.T. IX 54 protesteerde een lezer tegen: ,,'Zooveel transatlantische 
reclamevoedsel' . De -e is hier verkeerd aangebracht. Men zegt toch ook niet: 
zooveel versche vleesch, groene gras. Deze fout komt tegenwoordig te 
vaak voor dan dat men in casu aan een zetfout kan denken". Als dat zo 
is, dan is dat zo. Een ander lid had het aldaar niet begrepen op "de stomme 
e" van: "Bezoek aan Duitsche gevangenenkamp", "Haagsche uitbreidings
plan goedgekeurd". In het laatste voorb. zou "het" kunnen weggelaten 
zijn. "Maar in het eerste voorbeeld kan dit excuus niet gelden; daar kan 
'een' weggelaten zijn, maar behoort de stomme e er toch ook niet bij". 
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Stom ook van die stomme e. Een fabrikant van levensmiddelen deed 
(XVI 47) grappig over "zuivere citroensap", zonder nochtans in geestig
heid te vervallen 68). 

Zo'n -e komt (zonder "een") niet alleen voor op het etiket van citroen
flessen en in kranten-koppen, maar ook bij dichters. U onderbrak: Quod 
Hcet Jovi non Hcet bovi? Leest u dan maar eens "De vrijheid van den 
dichter en de dichterlijke vrijheid" (1946) van Anthonie Donker, die 
daarin nu niet precies enthousiast deed over wat dichters zo al aandurven, 
als ze het niet normaal aankunnen. Gehannes met het nederlandse taal
eigen mondt niet per se uit in poëtische schoonheid. De -e kreeg er blz. 25 v. 
een rustige beurt: 

"Een van de mooiste strofen in Boutens' poëzie is, uit Lethe: 

o blanke ziel, 0 raode bloed, 
o hart verdwaald daartusschen, 
Wie zal in slaap u sussen 
Tezamen en voorgoed? 

Maar toch is het, zoo geen ernstig nadeel, dan toch geen voordeel, dat de 
dichter zich door het metrum gedwongen zag een verbogen vorm te 
gebruiken met 'raode bloed' waarvoor op zichzelf geen aanleiding bestond 
[let echter ook (buiten de subjektieve waardering om) op de metrische 
symmetrie. G.R.]. 

Evenmin hebben de beroemde beginregels van Leopolds gedicht 

o nachten van gedragene extase 
en diep gedronkene verzadiging 

uitsluitend voordeel van den ongewonen [maa.r niet onnederlandse] ver
lengden vorm der beide deelwoorden [vgl. n. 246 en 250]; zelfs al kan men 
aanvoeren dat zij er gedragener door klinken, zij blijven toch ook een uit
vloeisel van voornamelijk de metrische noodzaak om de regels met een 
versvoet te verlengen" enz. Niet schoolmeesteren a.u.bl. Het metrum 
wordt U-UÛU-U(U). 

273. Er zijn nog meer -e-curiosa, en ook nog andere duidelijk sprekende 
feiten [79], maar nu vragen de onverbogen adjektieven onze onver
deelde aandacht. Want al is na "het, (dat, dit, 'tl en na het bezitt. vnw. 
de verbogen vorm in de (Hollandsche) omgangstaal regel", meent Over
diep 260, in "ambtelijke, maar vooral in litteraire taal, en dan bijzonder 
in poëtischen stijl bestaat de neiging, de onverbogen vorm te gebruiken, 
vooral na possessieve pronomina [vgl. n. 268]: daar is, in litteraire taal, 
de verbogen vorm zelfs betrekkelijk zeldzaam. De kortere vorm is, ook 
al door een licht hiaat, verrassend en heeft daardoor vaak plastisch 

68) Vgl. echter: "Adriaans moeder schonk er de roode bessensap op" (v. Deyssel 
VII 229); "de sap van een halven citroen" : "doe er het citroensap bij" (Buning, 
Avonturen 85 : 91); het N.W. XIV 97 geeft enkel onz. 
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effect". Inderdaad! wat van het gangbare afwijkt, trekt de aandacht. 
Alleen was bij mij de verrassing, en daarmee het plastisch effekt, niet z6 
geweldig toen ik la,s: "dat klaar water, zijn ruig haar, zijn klam voorhoofd, 
uw bleek gelaat" enz., die Overdiep [1937] in ruimer tekstverband citeerde. 
Talen-Kollewijn [1908] § 166 (174 Opm.) kon voor de invloed van het 
ritme op de Heksie geen scherp geformuleerde regels geven. "Ieder kan 
daarbij met z'n eigen taalgevoel te rade gaan. In 't algemeen schijnt bij 
meer 'nadrukkelijk' of 'intensief' gebruik van 't bijvlnw. de voorkeur 
aan de onverbogen vorm te worden gegeven, als overigens deze en de 
verbogen vorm mogelik zijn", bijv. Dat prettig(e) leventje is nu uit. Het 
minder ( e) gebruik. Mijn gelukkigst( e) uur - al wordt de superlatief meestal 
verbogen; zie [79]. 

In Onze Taal IV [1935] 14 werd (door de Redaktie1) gewezen op de 
"toenemende neiging om de uitgangs-e van bijvoegelijke naamwoorden na 
een bepalend lidwoord weg te laten, b.v.: Het buitenlandsch(e) beleid, Het 
financieel ( e) overzicht, enz.". Dit is evenwel "precies even foutief als 
wanneer men zou spreken van 'de Fransch vrouw'" - wat mij weer wèl 
verrast! Naar aanleiding van "het randschrift van een nieuwen Neder
landsehen postzegel' Voor het nationaal luchtvaartfonds'" verklaarde (aId. 
IV 42) een inzender van het Hbld., dat hij op de lagere school had geleerd: 
"een groot paard : het groote paard, een centraal punt : het centrale 
punt, een nationaal belang : het nationale belang". Ik maak hier uit op, 
dat 'de' lagere school derhalve geen ambtelijke, en vooral geen literaire 
neigingen vertoonde. Je voelt je trouwens veiliger bij grammatica locuta, 
causa finita. 

Ik had het straks niet durven zeggen, maar diezelfde neiging tot het 
onverbogene èn in de ambtelijke èn in de poëtische stijl, deed mij even 
denken aan Zwei Seelen und ein Gedanke. Het was een dwaze inval. Er 
kunnen verschillende wegen naar eenzelfde . eindpunt leiden: de onver
bogen vorm. Deze vorm verwondert mij niets in 'ambtelijke' stijl, daar in 
die stijl het subjektieve waarderingselement al heel slechte kansen maakt. 
Geldt dat op de achtergrond blijven van dit subjektieve element ook in 
de poëtische stijl? Want al kregen dat klaar water, zijn ruig haar, enz. 
boven een verrassende plasticiteit toebedeeld, ik voor mij blijf toch aan 
dat klare water, zijn ruige haar, enz. een dieper-liggende waardering toe
kennen. 

Kan men .wel iets nuchterders bedenken dan "Het Onderling Crediet" 
van n. 267? Zulke nuchterheden zijn er in soorten : het buitenlands beleid, 
het financieel overzicht, het universitair onderwijs, het technisch bureau; "Het 
gemiddeld inkomen van de boer ligt nog steeds 30 percent beneden - - -" 
(Vk. 1 XII '49); "Wallace heeft ongelijk het pro-rood experiment verder 
door te drijven" (Boutsen 273); enz. enz. Als anderen daar niet kunnen 
inkomen, in die subjektieve waardering contra objektieve konstatering, 
dan rest mij niets anders dan erin te berusten. Een beroep op de lagere 
school kan wel van blijvende jeugdherinneringen getuigen, maar het 
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kan niet als een taalkundige verklaring gelden. En wie een toenemende 
neiging meent te konstateren van het type "het buitenlands beleid", en 
dat in strijd met het voorgeschreven en alleen zaligmakende type "het 
buitenlandse beleid", zo iemand verklaart al evenmin de onverbogen als 
de verbogen vorm. Hij zegt zelfs niets redelijks over het waarom van die 
toenemende neiging. Uit! 

274. In het voorafgaande was reeds meermalen, zij het dan slechts 
terloops, sprake van ritme. Bij doubletten schrijven grammatici het al 
of niet verbogen worden van adjektieven graag toe aan ritmische voor
keur of noodzaak; Talen-Kollewijn (74-81) doen dat zelfs op grote 
schaal (T.L. V 175-185). De ex-journalist dacht contrecoeur aan wel
luidendheidsfunktie n. 267; Den Hertog verzuimde n. 268 sub 10 het 
ritme een mooie beurt te geven; Abeele-Peeters grepen er met hun ritme 
volkomen naast n. 269; dichters kregen te slikken dat ze zich door metri
sche noodzaak op sleeptouw lieten nemen n. 272; en zo was er nog meer. 
- Ja zeker, doubletten als je scherp(e) mes, mijn mooi(e) boek, ons zwart(e) 
paard, mijn ziek(e) been - de voorbb. zijn legio - verschillen ritmisch
(metrisch) U -- : U - U -. Maar afgezien eventueel van metrische dwang, 
kan men de keuze tussen de al of niet verbogen vorm toch nooit tot een 
enkel ritmische kwestie herleiden: de keuze van de ene of de andere vorm 
wordt primair door iets anders bepaald, met als bijkomstig gevolg ritme
verschil (n. 269 i.f.). Wanneer ik echter zeg: "mijn onvergetelijk ouderlijk 
huis" met vermijding van: "mijn onvergetelijke ouderlijke huis", dan is 
daar het ritme debet aan. Terwijl de subjektieve waardering de verbogen 
vorm verlangt: "mijn onvergetelijke ouderlijke huis", dwingt het ritmisch 
gevoel dat 'onmogelijke' U - U - U U U - U U U - prijs te geven. Het nor
male(r) ritme U - U - U U - U U - van "mijn onvergetelijk ouderlijk huis" 
won het hier van de verbuiging, waarop de subjektieve waardering aan
spraak kon maken; zie n. 269 al. 3 59 ). Het vorm verschil van "een lief 
kind : het lieve kind" heeft geen ritmische oorzaak; de vormgelijkheid 
van "een onhandelbaar kind: het onhandelbaar kind" is wèl door ritmisch 
gevoel veroorzaakt. Toch was de verkorting van: "het onhándelbàre 
kind" geen absolute noodzaak; het bijaksent op -bà- maakt de ritmische 
situatie heel aannemelijk. 

Bij "te veel zwak betoonde sillaben", zei De Vooys, Ned. Spr. 54, kan 
"bij onzijdige substantieven de buigings-e" om ritmische redenen achter
wege blijven. Het naast elkaar voorkomen van "dat gelukkig gezin" 
(-UU-) naast "dat gelukkige gezin" (-uCJu-), en zo van talrijke 
doubletten met hetzelfde determinatief het, dit, dat of possessieven, bewijst 
duidelijk dat bij lichte botsing van ritmisch en taalkundig gevoel een 
dubbele oplossing mogelijk is. Dat zulke ritmische verkortingen vooral 
voorkomen na -ervan komparatieven, en -en van deelwoorden (T.N.T.L. 
LXVI 61), kan ons helemaal niet verrassen bij het-woorden. Maar die 

59) Kloos had minder last van ritme, n. 270 i.f. en n. 87. 
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verkorting d.i. · niet-verbuiging van de komparatief komt ook voor bij 
de-woorden (vgl. n. 226 al. 3, n. 228 al. 2 en n. 240). Toch komen die twee 
woordklassen (in het enkelvoud!) daarmee niet op één lijn te staan. We 
moeten dat iets nader bezien, waarvoor een kleine rekapitulatie nodig is. 

275. De vormdoubletten bij de namen van mannelijke personen na 
een, menig enz. vallen over het algemeen buiten de kwestie van het ritme 
die ons nu bezighoudt: een vertrouwd(e) oppasser, een flink(e) koopman, 
een trouw ( e) vriend, menig ( e) degelijk( e) geleerde, enz. (Talen-Kollewijn 
§ 171). Het waarom van zulke dubbelen is uitvoerig besproken in n. 
222-229. Daar kunnen ook doubletten van komparatieven onder vallen: 
een sluwer ( e) diplomaat, een flinker ( e) vorst, e'en trouwer ( e) vriend; ik stel 
ze wat de Heksie : niet-Heksie aangaat op één lijn met: een sluw( e) diplo
maat, een flink ( e) vorst, een trouw ( e) vriend. Er is wel ritmisch verschil 
tussen de komparatieven -U(U) en de positieven -(U), maar de onver
bogen vormen zijn niet door ritmische dwang gedikteerd. In beide reeksen 
komt bij de onverbogen vorm (sluwer: sluw, enz.) een objektieve konsta
tering (klassificering) tot uitdrukking; en bij de verbogen vorm (slu
were : sluwe, enz.) een subjektieve waardering (individualizering), n. 229. 

Toen in n. 226 de tegenstelling "een Luthers predikánt : een Lutherse 
d6minee" aan ritmische faktoren werd toegeschreven - die faktoren zijn 
er! - wees ik toch op "de lutherse predikant: de lutherse dominee", waar 
die faktoren zich niet deden gelden, althans geen uitwerking hadden. En 
als ik "de lutherse predikant" tegenover "een luthers predikant" stel, dan 
heeft de taalkundige eis na "de : een" het blijkbaar van de ritmische 
ongelijkheid gewonnen. Daarentegen was in n. 225 bij "een éngels sol
dáat : een dUitse soldáat ritmische gelijkheid tot stand gekomen. 

Ik kom terug op de komparatief, waarbij zich wel eens verschillen 
voordoen tegenover de positief. Want naast dommere vent is er niet, een 
slimmere ket'el ken ik niet, zijn die zinnetjes ook met het onverbogen 
dommer, slimmer alleszins mogelijk; terwijl de onverbogen vorm (dom, 
slim) onmogelijk is naast een domme vent, een slimme kerel. En nu ga ik 
over tot de de-namen van niet -person-en, waarbij de komparatieven 
enige afwisseling vertonen. Als het eensilbige adjektieven betreft, of 
adjektieven met de klemtoon op de laatste lettergreep, dan komen de 
verbogen en de onverbogen vorm gelijkelijk voor, bijv. "groter(e) sluwheid 
heb ik nooit aangetroffen" 60). Komparatieven van meerlettergrepige bnw. 
blijven echter bij voorkeur onverbogen: "maar in de huiskamer had de klok 
een gemoedelijker en vertrouwelijker klank" (M. 5 XII '37); "Ik heb nooit 
verstandiger kop ontmoet. Hij toont nooit levendiger belangstelling als bij 
zulke voordrachten"; aldus Talen-Kollewijn § 170, waar ook vermeld 
staat: "De uitvoerig ( e) behandeling - - - is in dat tijdschrift te vinden" -
met de ietwat tong-akrobatische verbogen vorm U -u U U U -u U (waar
voor ik naar T.L. V 176 verwijs); vgl. n. 247 vv, [80]. Er kon ,,17 millioen 

aD) Naast "grote sluwheid" is de verbinding met onverbogen adj, uitgesloten. 



BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 113 

gulden voor een nuttigere besteding kunnen worden uitgespaard" (Vk. 13 
IX '50). 

Dat geldt ook bij gelijke kondities van het adj. voor meervouden 
(§ 168 v.) 61): 10 na een determinatief of na een voorzetsel staan bijv. de 
ruimere bijdragen, de bereisdel'e streken tegenover: de ongebruikelijker( e) 
woorden, de uitvoeriger(e) geschriften (mijn tong struikelt); naar bereisdere 
streken gaan : het in uitvoeriger(e) geschriften nagaan. 20 gaat er geen 
bepalend woord (resp. voorzetsel) vooraf, dan vertoont de komparatief 
beide vormen. "Alleen de meerlettergrepige bnw., die de klemtoon niet 
op de laatste lettergreep hebben, blijven dan gewoonlik onverbogen", bijv. 
uitvoeriger berichten worden afgewacht, verhevener kunstwerken zag ik 
nooit, maar: Ruimer ( e) bijdragen zijn gewenst; mooier ( e) boeken ken ik 
niet; ik heb nooit liever ( e) kinderen gezien; bereisder ( e) streken zijn er niet. 

Ik besluit dit nummer met het onzij dig enkel voud. Na het, dit, dat 
zegt - zoals wij weten - de onverbogen vorm van de positief iets anders 
dan de verbogen vorm: het kras ( se) besluit, dit mooi( e) paleis, dat prettig( e) 
leventje (aId. § 175), vgl. n. 269 Lf. Zo goed als dit vormverschil op een 
objektieve klassificering berust (dit prachtig huis, enz.) contra een sub
jektieve waardering (dit prachtige huis, enz.), moet dat ook gelden bij 
tweelettergrepige komparatieven : het krasser ( e) besluit, dit mooier( e) 
paleis, dat duurder ( e) huis (§ 176). Het ritme komt pas aan de slag bij 
meerlettergrepige komparatieven, bijv. het prachtiger huis, dat belangrijker 
bericht tegenover het voornamere huis, het beschaafdere volk. Hier sluit 
nochtans de onverbogen verbinding (het prachtiger huis, enz.) de sub
jektieve waardering niet per se uit; die raakte enkel op de achtergrond 
daar het ritmische gevoel de bovenhand kreeg (n. 274). Dit is en blijft een 
kenmerkend verschil van de het-woorden tegenover de de-woorden. 

De varianten van de voorafgaande alinea komen ook voor na een 
pregenitief: ooms ouwe (oud) huis, tantes mooi(e) boek, moeders snoepe
rig(e) werkdoosje. - dat is ooms mooier(e) huis. - moeders snoeperiger 
werkdoosje. Ik nam deze niet allemaal even mooie voorbb. uit Talen-Kolle
wijn § 180. Als we deze gevallen veranderen in: oom z'n ouwe (oud) huis, 
tante d'r mooi(e) boek, enz. voelen we ons op heel bekend terrein. 

Wat chaos leek is kosmos voor wie zien en horen kan. 

11) Zie voor ,,(de) uitvoeriger(e) berichten" aId. § 166 en § 169 Opm.; en vgl. boven 
n. 273 al. 1. 



NOTEN MET BEWIJSMATERIAAL 

[47] n. 186. De voorbeelden zijn legio. Ik geef er slechts een paar, inheems en 
uitheems (n. 187) dooreen: "voor elke schotel 'boeuf à la dit of dat' (moet) er eerst 
de 'boeuf' . - - zijn en de snufjes erin de 'à, la dit of dat'" (Nicolas 162). "Maar in de 
Nieuwe Gids van 1927 was hij welwillend genoeg deze Van Lennep een Nieuwe Gids'er 
avant la leUre te noemen" (Colmjon 95). "Was de nederigheid de deugd bij uitnemend
heid der heiligen mij niet een woord zonder beteekenis" (v. d. Meer de W., Mijn dag
boek 175). "de ach's en wee's over de liefde in mineur waren een soort Europesche 
pestillentie [sic bis] geworden" (Schw. 38 p. 69); "kunstschatten in natura" (Vk. 12 
VIII '50); zo "bereikte de colonne het IJselmeer, waar een 8lagveld in optima forma 
ontstond" (6 XI '50), "Het was pan'iek.voetbal in optima forma" (13 11 '50). Een 
"vroom drietal, dat altijd klaar staat om de medegevangenen op leeftijd te helpen" 
(7 IV '50), "Ook was hij de eerste - - - die inzag, dat een accurate chronologie voor 
alle geschiedenis een voorwaarde sine qua non vormt" (Alg. lito I 309). "Na de mede
deling van achter de groene tafel nam (de Kamer) het Wetsontwerp aan" (Vk. 29 XII 
'50). "Maar om nu, in plaats van een beduidende som, te zeggen een'8om van belang 
is" lood om oud ijzer (v. Lennep, Bokken 104); "de moeilijkheden van den dag (beter 
de dagelijksche moeilijkheden)" (Schrijver 115); "Dit dreumesje van zeven jaar hield 
van hem· - - omdat hij lam was" (Dudley, Schaduw 121); "Want er staan vier 
huizeil. Bakbeesten van jewelBte" (Vk. 12 XI '49); "Een jongen van Jan de Witt, een 
jongen van 8tavast enz." (T.L. XII 26; XIII 368), "de kerel8 van 8tavast" (XIV 78); 
"en ons geheel ongerepte leger had front kunnen maken tegen dien gemeenen 
hond van Mecklenburg" (v. d. Meer de W. e.a. 23); "dat de telegraafkabel van Trinidad 
naar weet ik 't gestoord is" (Leesb. 111 71); "Vlug, als een meisje van drie zesje8 8chier, 
vlug wipte zij de stoep op" (Smit 63). - De Groot, Struct. Synt. 90, 66, 99, 112,253. 

[48] n. 187. De streepjesmode kent geen grenzen; het geeft inderdaad een 
rustiger gevoel van een-zijn, maar moet geen idioterie worden: "de sneeuw was zoo 
wit dat de witte poes van de melkboer.aan.de-overzij gooI was geworden, toen hij op 
zijn vl!8te plek zat uit te kijken" (v. Looy 184), "Twee keer in de week was het in de 
zaal-met-vijf-ramen teekenles" (167; 246), "de steenen wand .- - die een stijgend 
venster had boven het muurtje-met-de-moerbei" (215), "Jaap beurde de kop, volgde 
de hand-met-de-kwaBt die telkens vroeg om vernis" (244), "Jaap -- - recht op zijn 
stoel als een 'aapje-op-een-8tokje'" (213), "Zoodra zij op de klok-van-twaalven om te 
eten gingen met z'n vieren" (144), ze "schikte de '8prei-van-tante-Koo8' keurig" (192). 
- "de zedelijke en culturele opbeuring van 't gemenebe8t-in-khaki" (Schw. 38 p. 72), 
"een deur-met-voorhang" (40), "Conrad Busken Huet, de Waalse predikant-met-moder
nisti8che-neigingen" (52), "en dit niet alleen omdat het 'deftig' staat die Shakespeare
-van-je-weet-wel t oe te juichen!" (115), "binnenkamer8-voor-elke-8tand" (40) . 

"vlak onder de ogen van de leerlingen-in-de-kunst-van-het-muiten" (Valtin 277), 
"door intriges, laster en moord-in-koelen-bloede" (561); "De spieren van den 8printer
-wielrenner-in-topvorm zijn z6 prikkelbaar" (v. den Bergh, Mysterieuze krachten in 
de sport3 11); "Hij was geen dromer met een 8chemerlampje-in-de-maneschijn" 
(Bakker 111 76); "evenwel, men rijdt terug langs leelijke en knusse huisjes met 
palmen-in-pot-in-de-veranda - - - en palmen-in-pot en limonade-met-een-rietje" (Buning, 
Ik zie 22); "En o! dan moeten de 'drie-in-trio' nog een boel meer kunnen" (Opv. Br. 
32 p. 104), "de 8teun-in-de-rug, die de vele kloosters en kloosterinstituten - - - ver
schaffen" (n. 104 p. 72), ,,- - - verbergen én de examens én de 8chooltypen-in-hun
-onderling-verband een gevaarlijk destructief element" (n. 120 p. 7). "een van de 
tallooze villaatjes-met-voortuin aan een van de eeuwige platanenalleetjes" (Smeding 
e.a. 23); een "nog onbedorven meid-alleen-met-de-heele-ko8t-en-'8 avonds-naar-huis" , 
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(Verster-Reitz, De drie dames Cnussewinkel2 23); "een witlinnen tuinjasje aan bo~en 
zijn fluweelen vest-met-de-witte-8treepjes" (v. Eckeren, A. Hada2 7); Daarom "togen 
Emerick-met·het-groote-8child en Oeter-met-de-8cherpe.lans op weg" (Schw. 43 p. 17; 
18): de streepjes garanderen het attributieve, want zonder streepjes had men het 
als bijw. bepalingen bij "togen op weg" kunnen opvatten; "de 8teenen van vóór-de
-wereld en tot-na-den-tijd" (aId., bis); "een handig kittig meisje - - - neemt beleefd het 
tokje-met-de-boer8che-linten van Geitemie's hoofd" (de Man, Geiten 323), "edelen, die 
geen oorlog-op-eigen-houtje meer voeren mogen" (9). - "ik moet erbij voegen [sic], 
dat zij dit geschenk-om-over-te.juichen hem bracht op een manier-om-van-te-huilen" 
(v. Campen 11 99); "Hij zucht en schudt rillerig het hoofd, waarbij zijn wangen-om
-in-te-klimmen zwabberen" (de Hartog 352 v.). Die "zijn restanten van genegenheid-
-uit-de-verte beleeft in brieven" (L.T. 112 p. 319). "èn omdat ze het dichtst zich 
bevinden bij de Germanen-van-den-overkant-van-den-Rijn, met wie ze gestadig oorlog 
voeren" (B.N. VI 159); "Mevrouw Delanne heeft zich met den toren en de wereld
-van-den-toren verzoend" (Haluschka, Markiezin 33); "aanmatigende beuzelpraat 
van 'en vent-van-niks" (de Meester 225); "dat de menschen-van-heden hem niet meer 
lezen" (Kloos IX 18). 

Zulke voorzetselbepalingen komen ook wel voor na pers. vnw.: "Zij-met-het
-emmertje is het, die dat zegt" (Noorderlicht 227; 226). "On8 van-heden immers kan 
het volstrekt niet schelen" (Kloos VIII 104), "wat ons-van-heden niet meer kan 
schelen" (137; IX 14, X 3) "Wij echter van-heden --- zijn het wel met den eerste 
eens" (IX 7), "wij-van-heden" (24), "wij van-heden" (XI 72). Enz. enz. 

Kranten en weekbladen doen ook mee: "Ik heb het resultaat van dit en8emble
-ad-hoc nog niet kunnen beoordelen" (Vk. 4 VIII '49; 7 IX '50: "de salaris-com
missie ad hoc "). "om zich te handhaven als winkel8traa,t-bij-uitstek van Amsterdam" 
(L. 2 XII '49); "in ruimere betekenis dan deze zee8tad-bij-uit8tek is geweest" (Vk. 5 
XI '49). "Men hoort er niets anders van dan een soort gestemde tamboerijn-con
-8ordino" (1 IV '47). "interieurs, 8tad8gezichten-door-het-raam-gezien, bloemen en 
portretten" (171 '50). "Autobot8ingen-en-gro8 in het Zuiden" (8 XII '50). "houdt de 
publieke opinie zich hier inmiddels met het gang8terdom-in-de-dop bezig" (14 IX '49); 
"Aan de hand van dit - - - werkje kunnen phY8ici-in-de-dop - - - interessante proeven 
nemen" (5 XII '50); "Zo jaagt de stedeling-in-de-natuur (hem) uit z'n element", met 
"De verrassende men8-in-de-omgang" (21 X '49); "het kleurige 8trandleven-in-de
-zon" (20 X '50); "en je je goeie belastingcenten niet wegsmijt aan ambtenaren-in-
-functie-met-verkering" (6 X '49); "met het onverwoestbaar élan van een filmmaker-
-in-hart·en-nieren" (N.E. 12 XI '49); "Een aantal Rotterdammer8-in-hart-en-nieren 
heeft --- het initiatief genomen" (Vk. 20 111 '47); ,,(om) de praktijken van deze 
8mokkelaar8-in-het-groot te ontraadselen'.' (17 XI '49); "met betrekking tot onze 
vloot-in-internationale-branding" (21 X '50); "Het landschap (hier) is geen doorzichtig 
voorwendsel voor persoonlijke ontboezemingen-in-kleur-en-lijn of voor minder per
soonlijke experimenten-in-'moderniteit'" (5 'X '49); "Disney's klassiek geworden 
8prookjesuitbundigheid-in-kleur" (20 XI '50); "toen hij over een misver8tand-in-litteris 
sprak" (L. 23 I '48); "De pers heeft de hotelhouder8-in-overtreding eraan herinnerd", 
met "de hoteliers in kwesti e " (Vk. 29 VII '50); "Een groot aantal huizen-in-op
bouw zal (eraan) worden toegevoegd" (6 I '47); "Garnizoen-in-overall hield twee uur 
stand" (17 IV '50, bis); "na de verklaringen der coalitie-genoten-in-8pé" (N.E. 9 VII 
'49), lees: coalitiegenoten; "als te zijn samengesteld uit verrader8-in-8pé" (Vk. 25 
111 '47); ,,-- - rekende een HUllbregt8-in-topvorm met hem af" (21 XI '49); "als van de 
werkers-in-'t-zweet-huns-aan8chijn8 van hoog tot laag!" (L. 29 VIII '47); "en lang
zaam gaat zich deze inva8ie-in-zakformaat voltrekken" (Vk. 25 IV '49); het ,;tank
station-in-zakforrnaat" ( = een peut-être) (17 X '50). "eigen voorstellen ten aanzien 
van het goederenverkee1·-1angs-de-weg", met "regeling van het goederenvervoer-te
-water" (8 XII '49) . 

"Wat wordt er aandacht besteed aan het gezin-met-de-beknopte-woonruimte" (16 
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IX '48); "Wanneer een uitermate sterke minderheid een zaak anders ziet dan de 
meerderheid-met-de-hakken-over-de-sloot, dan - - -" (27 11 '50); "de export-met-de-hik, 
zoals de uitvoer van groenten en fruit naar West-Duitsland in de laatste tijd werd 
genoemd" (5 IX '49); "bleek het niet, mogelijk de club-met-de-voorspoedige-hand op te 
sporen" (4 XII '50); "een waardig zoon van zijn vader, van Din-met-de-vuist-op
-tafel" (27 en 24 XI '50); "De idylle van het arme-meisie-met-den rijken graaf [I] 
tiert nog welig onder de Zuiderzon" (V.S. 13 V '38); "Het was natuurlijk te voorzien, 
dat het bij één wonderkind-met-een-dirigeerstok niet zou blijven" (N.E. 22 X '49); 
"al wat een boer-met-hart-en-ziel in een beest weet te bewonderen" (Vk. 10 X '50); 
"De eerste conferencier-met-liedies-aan-de-piano (houdt het voor) een één Aprilmop" 
(3 IV '48); "wiens naam op de wWsel-met-negentig-dagen-zicht voorkwam" (31 X '50). 
- "Dit keer schijnt het achttal beter voorbereid voor libre, voor het spel-naar-de-
-band-toe" (16 111 '50). "een portret van deze encyclopedie-op-twee-benen gegeven" 
(7 XI '49); "al dit barre wereldgebeuren-op-celluloid" (23 XII '50); "een oecumenische 
onderneming-op-eigen-gelegenheid" (L. 28 X '49); "Men herinnert zich hier - - - een 
paar stemmingen-op-het-kantie-aj" (Vk. 7 I '50); ,,'t Gooi, dat in zijn historie een 
zekere vermaardheid heeft gekregen om zijn ontsnappingen-op-het-nippertie" (21 111 
'49); "in een tastbaar isolement van ik-op-de-middelbare-school-en-iullie-nog-maar
-ukken" (3 IX '49), pers. vnw.; "Uit een oogpunt van politiek-op-langere-termijn is 
dit - - - niet verstandig" (20 XII '50); "met de bedoeling om weersverwachtingen-op
-langere-termijn te geven" (17 XI '49, bis). "vier gedecideerde caramboles met twee 
losbandstoten-over-de-volle-lengte" (4 111 '50). 

"dit alles - - - wekte schuchtere verwachtingen en hoop-tegen-beter-weten-in" (11 
XII '50). "de luitenant-ter-zee der eerste klasse" (9 XII '50, bis); "de kapitein
-luitenant-ter-zee" (14 XII '50). "een bemiddelend plan tussen federalisten-tot-elke-prijs 
en anti-federalisten" (18 XI '50); "de winnaar-tot-elke-prijs"; "Er is, met betrekking 
tot Nederland, een eenzijdigheid-tot-in-het-absurde - - -" (N.E. 3 VII '48). "Een kamer 
anno 1950 reageert op deze methode-uit-de-goede-oude tijd [sic] slechts averechts" 
(Vk. 26 X '50); "willen zij (= de fietspaden) aan door berijders-uit-hoofde-van-hun
-beroep en door toeristen te stellen redelijke eischen voldoen" (C. 30 VIII '40); "En 
hij eist vijf maanden tegen de koopman-uit-de- Vondelstraat en drie tegen de secre
taris-van-internationale-allure" (Vk. 10 V '49). - "De buurtwinkel in kitsch-van
-èchte-verf noteert nauwelijks lagere prijzen" (22 XI '50); "als een buurtclub van 
politici-van-het-achterbalcon-van-lijn-2" (3111 '50); "oude mannen-van-het-vak (weten) 
het goed te waarderen" (21 XII '49); "Want dezelfde Gertrud - - - trok een gezicht 
van kijk-'ns-wat-me-nou-weer-te-wachten-staat" (2 XII '50); "Maar wie de geldigheid 
van de wWselwerking-van-vorm-en-geest óók voor de Europese één-wording erkent - --" 
(21 X '50). "Dit concept, dat uiteraard de vorming van een eenheidsstaat-via-de-
-republiek voorstaat ___ " (16 V '50). Tegen St. Nikolaas werd "een dichter-voor-
-halve-dagen" gezocht (L. 25 XI '49); "De ernstige studie ervan - - - is niet alleen van 
belang voor de ongerusten-voor-de-toekomst, zij is van nog veel meer belang voor de 
gerusten-met-het-heden" (Vk. 4 XI '50); "Hij was van oordeel dat W. er een advies
bureau-voor-vrienden-om-belasting-te-ontduiken op nagehouden had" (14 VI '49) . 

[49] n. 189. Al is er struktuurovereenkomst met het besproken type, in dieper 
wezen zijn de verbindingen met eine Art von van gans ander gehalte dan de met 
affekt geladen gevoelsuitingen van het type ein Esel von. Hetzelfde geldt van het 
eng. a sort of, a kind of en zo meer (zie Kruisinga, A Handbook5 11 2 n. 1446 vv.; 
An English Grammar8 I I n. 147); en van het nederl. type een soort (van) (N.W. 
XIV 2519): "toen hij omstreeks 1520 zijne persoonlijklieid als een soort van zes
tiende-eeuwsche Hieronymus-editie waardeeren liet" (de Klerk 51 v.); "Josijnken 
kortswijlde en boertte met een soort van kermisspeler, die daar met zijn woonwagen 
was aangeland" (Sabbe 10). "Op een andere soort-van-fout bij het onderwijs - -
wordt op bladz. 44 gewezen" (Kloos IX 170); en zonder van: "dokument, waar zoo'n 
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oude soort-naamgenoot van hen meê aandragen kwam" (XI 17). - Van Lennep 
keerde zich resoluut tegen verbindingen als "een soort papier, een soort knikkers"; 
het moet zijn: "een soort van papier, een soort van knikkers" (Bokken 27,30; Verm. 
Spr. 130). Voor kennisgeving. 

Het N.W. XIV 2539 geeft geen voorbeelden met een soortement van: "Ha, zij is 
zéér schoon - indien gij haar soortement van schoonheid aanhangt" (Eekhout 50); 
"Als hij naar 't Overpad keek - - - dan trok een soortement bloednevel voor z'n oogen" 
(de Man, Zonen 24), "Een soortement almanak, die klok" (27), zonder van. - Ik wijs 
nog op : "Ik ben gewoon met zulk slag van lui om te gaan" (Scott, Ivanhoe2 23), 
"Papisten - - - zijn een schriel en gierig slag van volk, dat niet licht over de brug 
komt" (dez., Kasteel2 15), "Het was een trotsch en hardvochtig slag van rnen-
8chen, maar vol moed" (dez., Oudh.2 250); vgl. N.W. XIV 1509 v.; en voor een 
halfslag ( van) paard V 1632. - Naast deze gevallen kan ik er één stellen, waarin 
het tweede lid met z'n "een" opvalt: ,,'t Is een bijzonder knap slag van een vrouws
persoon" (Cremer 111 163). Toch is dit semantisch niet van hetzelfde kaliber als het 
type "een staal van een boerin" uit [50] I a (vgl. N .W. XV 38). Het sluit nauwer aan 
bij wendingen als: "Ik had er moeten bijvoegen, dat hij het type van een gewik.yten 
kerel is" (v. Campen 12 271). 

[50] n. 190. Ter vergemakkelijking van het overzicht verdeel ik mijn varianten 
in vier groepen, zonder nochtans personen en niet-personen daarbij afzonderlijk te 
nemen; nl. I a. De primaire gevallen van twee substantieven met onbep. lidw.; dat 
I b. natuurlijk in het mv. verdwijnt. 11 a. Gevallen waarin het eerste znw. wordt 
voorafgegaan door een bepaald lidw. of een vnw.; die 11 b. in het meervoud blijven. 
Gaat een van de substantieven nog vergezeld van een bnw., dan wordt dit adj. door 
mij gespatieerd. De resterende gevallen volgen sub 111. Ik onthoud me van onnodig 
kommentaar. 

I a . "Johannes was een baas van een kerel, lang, sterk, en verstandiger dan 
anderen" (af Geijerstam, Wraak 9). "Hij woont moederziel alleen op een bakbeest van 
een kasteel" (Kortooms, Liefde in Peelland 119). "Een beeld van een kind was 
ze - - _" (Bottome, De plaatsvervangster2 21). "Jan Crooymans, een bengel van een 
manskerel" (Schreurs 111 135), "een dikke bengel van een jongen zit - - - in zijn kinder
stoel" (33); "Gustaaf is een bengel van een straathond! E~n bengel, die nog niet droog 
is achter z'n ooren" (Reuter 11 158). "gewoon een berg van een koe voor deze magere 
kuststreken" (Noorderlicht 82); een beuker van een jongen. Ciske behield "het recht 
om een onbezonnen blaag van een jongen te zijn" (Bakker 11145). ,,'t oudste was - - 
een bloei van een kind" (v. Cauwelaert, Harry 91). "echt verlangen, om eindelijk toch 
'ns een struischen blok van 'n jongen op haar schoot te hebben" (Koenen 148). 
"allemachtig wat lijkt de vent een bom van een criticus" (Querido I 206). "Oom Bas 
is een bonk van een kindermeid" (de Man, Zonen 604). "twee blozende dochters en 
een boom van een jongen op de achtergrond" (Geyl, Moord I) ; "Daar stond hij nu, 
een boom van een kerel" (Stühlen I 48; den Doolaard 265; Melchior 223: "een boom 
van een kerel met een blonde viking-baard"); een buDel van een vent. "waar 
Leif Foss woonde, een zwijgzame bulldog van een man" (Valtin 364). zich "niet liet 
compromitteeren door een crapule van een dorpsnotaris" (Schreurs I 62). 

"en een dikkertje van een M aastrichtsch burgermannetje" (v. Deyssel, Kl. R. 62). 
"Toen - - - bouwde men hier een eerste kerkje, een arm ding van een kerkje" (Boutsen 
51); "en het niet aangenaam vond om door een klein ding van een vogel voor dom 
gehouden te worden" (Schreurs, Paardje 55); ".Tulie Charlier, een knap ding van 
een meisje" (Schreurs 11 90), bij "ding" is een adj. moeilijk te missen. "Een lieve 
doedel van 'n meid met een hartje van goud is die Betje" (Bakker 11 245). "Nee, 
maar 't is toch een dot van 'en kind" (Cremer 111 244); "Niet een dotje van een leeuw
hondje - - - maar een hondje van een leeuw, koesterde ze op haar schoot" (Querido I 
93). "uit het ene geval van machtmisbruik --- dat een jongen driftkop van een 
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bisschop betrof, blijkt duidelijk" (v. der Meer, Aug. (18). "als tegen een kleinen 
drooge.piet van 'n jongen, die te suf was om een meisje te hebben" (v. Deyssel, Kl. R. 
367). "Verkade zelf moet herdacht worden om een schilderachtige, forsche oude 
dronkenlap van een vader die ten zeerste verraste" (Buning, Tooneel 105); een druif 
van een jongen. "Blankaart is een duivel van een vent" (v. Campen 12 294). 

"een man met een wonderlijk wi}a en kaal ei van een hoofd" (Schreurs, Elis. 
208). "Dat is een engel van een hemd - een engel" (de Hartog 111 129); "of ze dat 
jongske niet een engel van een kind vindt" (Cremer 111295); "Een engel van een meid!" 
(Bakker 111 123); "Waarom had hij een engel van een meisje, een paradi}s van een 
landje, een dorado van rust, geluk en veiligheid, verlaten voor de koorts
droom van deze gloeiende, stinkende, krijsende hel" (de Hartog I 107); staat "een 
dorado" met z'n volgende abstracta op één lijn met de voorafgaande strukturen T zie 
onder 111 2. "Willem was een engel, een juweel van een man" (111 307). "alleen, als 
een groote flapper van een bloem, de tournesol van de barones met de ligstoel er
onder" (Schreurs, Paardje 110); een flirt van een meid; een fluim van een vent. "en 
er is ook een Juffrouw Dijkmans, die laatdunkende oogjes heeft en - - - een gevaarte 
van een boezem vol onverzettelijke heerszucht" (de Hartog 6). "Wat een gruwel van 
een man! zei ze" (Geyl, Moord 102). 

"diezelfde Klompé had een dochter, een haai van een meid" (de Man, Rijshout 26). 
"en dat de lotgevallen van een armen hala van een volk als dit hun de haren te bergen 
[sic] zouden doen rijzen" (Schreurs 11 2(7); "De grootmajoor was een onmogelijk
-lange, schrale hals van een man" (dez., Paardje 18); een hark van een vent. "Zou 
een hond van een jood een verdediger van het Heilige Graf mogen naderen!" (Scott, 
Ivanhoe2 43), vgl. 111 1; "Men hoeft bijvoorbeeld bij een hondje van een kind niet 
naar een staartje te zoeken, lacht Jans" (Cremer I 195); een hondje van een hoedje: 
dit "hondje" zal men zowat als troeteldingetje moeten opvatten (vgl. N.W. VI 
899 v.). "met nog een hummel van een mensch naast zich" (Buning, Ik zie 131). "een 
jeugdje van een meisje" (Smit 167), in T.L. 11 260 worden hiermee andere gevallen 
vergeleken. "O! 't is een juweel van een gaat" (Scott, Kasteel2 15); "Het was een 
juweel van een hallucinatie geweest, medisch bijzonder interessant" (de Hartog I 
84); "Een juweel van een huis" (Dekker 505; 629); "Een juweel van een poat, een 
voorbeeld van vreedzame penetratie" (de Hartog 11 319); "zoodat je een juweel van 
een achouwtje krijgt" (Winteravondboek 1946 p. 220); "Zo'n man heeft een juweel 
van een zoontje met een lief, fijn karakter" (Bakker 11 89); "Hij mocht dan - - - een 
juweel van een vent zijn - -- dit juweel (had) heel wat lotgenooten in het ongeluk --
gestort" (Dekker 588), "Een juweeltje van een fabriek had-ie" (292), "Een juweeltje 
van een zaak hadden ze ---" (41); een juweeltje van een gedicht. 

"Een drie-en-zeatigjarige, gebogen kakelobbea van een zeeman, met een slappe 
lip en drankadertjes op de wangen" (de Hartog 320). "En Koert - - - een kalf van 
een jongen was het" (Norel (6). "Een kampioen van een achelviBch" (Elsschot, Tsjip 
29) . "en een kanjer van een neus, een echte synagogesleutei" (Dekker 13); "met een 
zeer kolosaalen, uitvoerigen kanjer van een schri}fbureau" (Reuter I 120); een 
kanjer van een wi}/. "Als we voortmaken, rukken we vandaag nog Sheba binnen, 
een kei van een fort" (Kuyle, Dorst 177). "een kledder van een meid, brutaal en heb
berig" (de .Man, Geiten 277, bis). "Brits Jansen was een klomp goud van een man, een 
veel te grote klomp, met een hart als een kuiken" (de Hartog 1310). "Anneke's 
vader - - - een klota van een kerel" (Kortooms, Liefde in Peelland 11). "erger was, dat 
je met één klungel van een arm zoowat niets kon doen" (Schreurs, Elis. 189): let op 
"één", dat het geval wat wijzigt. "Er staat een knaap van een deining, het is uitkijken 
dat ze niet kapseizen door de tros" (de Hartog 27), "De bemanning juicht, dit is een 
knaap van een buitenkans" (371), "maar de lading is gaaf, een knaap van een vangat" 
(aId.), "En dat is een knaap van een stap in de goede richting" (291); "Toen 
kwam er een knaap van een golf die ons oppakte" (Challis 65); "een echte melkkoe met 
korte pooten en een knaap van een uier" (Noorderlicht 77); "terwijl in het tegen-
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overgelegen hoekje der kamer een 'knaap' van een Lips' brandkast stond" (v. Ledden 
Hulsebosch, Veertig jaren speurderswerk3 271); "en daar komt me ineens die onver
laat met een reu ze knaap van een mes op je af" (Bakker I (0). : ,als hij niet het geluk 
had gehad een goedhartig en knul van een apotheker te leeren kennen" (Reuter I 
189); een knul van een vent. "Bij de kerk wees hij mij - - - naar een harigen knuppel 
van een jongen" (Jennings 36). "een wilde kraai van een meid". "Dat moet wel een 
kraan van een kerel zijn!" (Reuter I 3(3); "Jan was toch pinter, een kraan van een 
vent" (de Meester 315). "Pauke Palmen, een dikke kransuil van een jongen" (Schreurs, 
Paardje 97). "Die Vrijmoeth, meneer, da's een deksels lastig kreng van 'n jongen" 
(Bakker 11128); een kruk van een onderwijzer. "Vader --- zou wel eens zien wat een 
kuiken van een kind nog maar te bestellen had" (Schreurs, Elis. 78). 

"Daarbij is de kok een lammeling van een patiënt" (de Hartog 53), "ook hij weet 
dadelijk dat dit een leeuw van een schip is" (305). "omdat m'n moeder me uitge
huwelijkt heeft aan een onnoo zele leeghoofd van een meis;e" (Edib (0). "Dus as 
morgen an de dag z'n vader weer es een ander lellebel van 'n juffrouw had opge-
scharreld ___ " (Bakker I 200). "Goeie turf meneer --- Een lied van een turf, meneer!" 
(Kortooms, Liefde in Peelland 66). "Ja, zij zou verlieven op een lijs van een jongen, 
alleen omdat-ie bijbellezingen hield" (de Meester 13). "Hij is een groote lobbes van 
een jongen geworden" (Ritter 2(1); "Kort nadien kwam - - - een groote zwarte 
lobbes van een jongen bij mij aan om zijn doopbewijs" (Schreurs I 56); "een lobbes 
van een man met een moe gezicht" (de Hartog I 1(9). "als 't eens fijn lukte met een 
lastig loeder van een cijfersom" (Bakker 111 2(9), "een loeder van een vormsom" (I 
80); "Sterf --- desnoods door een ongelooflijk mooi en gemeen loeder van een 
wijf" (Dekker 66 v.). "waar der Cochens Michel, een groote lummel van een jongen, 
me inwijdde" (Schreurs, Elis. 107). "Ik voor mij hoop de schoonvader te worden 
van een braven en werkzamen mier van een koopman" (Centervall 36): mier vr., 
proleptische maskulinizering? vgl. in n. 189. "Hij heeft in een mirakel van een mooi 
slot gewoond" (Buning, Ik zie 36); "verdomd goeie kanonnen, jongen, en met een 
mirakel van een terugstoot" (Dudley, Weg 76). "Dat die mijnheer Lijning een vreemd 
mondstuk van 'en kerel was" (Cremer 11 125). "het was eigenlijk een mormel van een 
foto" (de Hartog I 316). "Hij zei hardop dat hij een stuk ongeluk van een vent was" 
(Dekker 5(7). 

"Er staat een treuresch, een pracht van een hangende groene boom" (Buning, 
Ik zie 13); "Toevallig weet ik een pracht van een ding nog te staan bij een ingenieur 
van de koel" (Schreurs 111191); ,,'t Is een pracht van 'en geldbelegging" (de Meester 
226); "Ik ken een pracht van een hel, den kant van Limehouse uit" (Hopman 1(2); 
"Over twee weken zul je hier eens een pracht van een kano zien" (Nordhoff-Hall, 
Donkere stromen 165), "Een pracht van een jongen hebben jullie" (179), "je hebt een 
pracht van een kleinzoon" (192); "Sjemonow is een pracht van een kapitein, een pracht 
van een mens en een pracht van een kameraad - - -. En Bout is ook een pracht van een 
mens en een pracht van een kameraad, de hele schuit zit vol pracht mensen - --. 
En de 'Jan van Gent' is een pracht van een schip" (de Hartog 66 v.); "Een pracht van 
een kip ___ " (Jennings 61); "een pracht van een meid" (Valtin (79); "en ergens voor 
ons uit scheen een pracht van een oproer aan de gang te zijn!" (Casey 305); "Ik heb 
een pracht van een reden" (Robertson, Schepen bij maanlicht (3), "Hij heeft een 
pracht van een plan" (164); "een pracht van een tekening" (Opv. Br. 78 p. (8); "Joop 
Blits vond het een pracht van een uitvlucht" (Dekker 16); "Een pracht van een wind 
om Zuidwaarts te zeilen" (Verhoog 155); "Onnodig te vermelden, dat het een pracht 
van een vacantie was" (Gibson 164); "Hains het 'en pracht van 'en saak, zei meneer 
Maandag - - - Hains! 0, 'en reus van 'en kerel" (de Meester 53) , "Jan Heins - - - had 
weer geboft met een pracht van een zaakje" (315). "ach lieve hemel, wat was dat toch 
een prachtstuk van een mensch!" (Reuter 11 63); een presentje van een jongen. ,,'t Is 
een veel te aardig proppie van een jong" (de Man, Zonen 607). 

"maar 't is een rauxly van een vent, een zeeschuimer van 't ergste soort" (de Hartog 
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381). "en er kwam een rem van een blanke naar voren die riep: Schieten!" (de Hartog 
I 97); "een breed bed en een rem van een kachel" (Noorderlicht 114); "Er was ook 
een rem van een kerel, een walvisch van een man!" (Challis 18); ,,('tl was een rem van 
een kerel" (Valtin 152), "Toen ik achttien was, had ik me een rem van een vent ge
voeld" (582); "dan stak-ie 'n rem van 'n pijp op" (Heyermans, Droomkoninkje' 40). 
"en een oude rot van een natuurvor8er was z6 ongeduldig, dat ---" (Melchior 191); 
"Knappe jongen ben jij, een echte ouwe rot van een revolutionnair, grinnikte de 
rechercheur" (Dekker 627). 

"en een 8Chat van een blond bruidje had" (de Hartog I 45); "Sindsdien leefde hij 
met een 8Chat van een liefje" (den Doolaard 28) ; "Ja - dat zij in mijn klas een 8chat 
van 'n meid was geweest" (Bakker III 120), ,,'t Is eigenlijk een 8Chat van een mena, 
met al haar stuursheid" (I 89), ,,'t Is wát een 8Chat van 'n vrouw!" (I 197) vgl. sub 
Il a; "Het is een 8Chat van een plaata - als u van natuur houdt" (Bottome, De 
plaatsvervangster2 10); "Wat een alt! Een 8Chat van een 8tem!" (Edib 36); "Ze had 
het over een 8chatje van een burgemeeater" (de Man, Stoomboot je 197). "Ulrich 
noemde hij een '8choft van een advocaat'" (Valtin 387); "Daarentegen heb ik in mijn 
jeugd een 8choft van 'n glaafabrikant gekend, die - - -" (Bemanos 61). "Mijn instinct 
- - - zegt mij, dat je een 8erpent van een huiBhoudBter hebt" (Schreurs I 212). "Dat was 
het werk geweest van een 8lappeling van een commi88ari8" (Dekker 334). "U moet 
hem zien rijen in een grote 8lee van 'n auto!" (Bakker III 85). "Op de overloop --
stond een 8lona van 'n meid" (de Meester 45); "en een 8lungel van een jongen en een 
oude man stonden te wachten" (Robertson, Schepen bij maanlicht 132); een 8noea 
van een kind. "een Bnotaap van een vrouwmen8, die de werkzame wereld van moeder 
en grootmoeder veracht" (Th. de Vries 459). "Ik was toch maar een doodgewone 
Bnotpiegel van 'n jongen" (Bakker III 66). "Het leek een 8nuitje van een plannetje" 
(de Hartog Il 71). "dan vind ik je maar een Bnul van een vent, dat ---" (Schreurs III 
290). "hij had 'en 8pook van 'en vrouw die 'm treiterde" (de Meester 134). "Uw vader 
was een 8taal van een man" (Timm., Boerenpsalm 40), "en verkeerde met een 8taal 
van een boerin, frisch en blozend, bijdehand, serieus en geld onder den 
steen" (77). "Dat is een infaam 8tekelvarken van een vent, riep de timmerman" 
(Reuter Il 272). "en hij heeft haar aanbevolen als 'een gewillige 8tommerd van 'n 
meid met een paar flinke handen aan d'r lijf" (Bakker Il 122); een 8trop van een 
jongen. "en dan komt ook Tante Sophie - - - die in haar tijd altijd een uitgelezen 
8tuk van een vrouwmenach was" (Reuter Il 321). "Een 8tumper van een man, een war
hoofd" (Hjort 107). "God weet, dat ik een 8ul van een man ben" (de Hartog 307), 
"Een 8ul van een man, goed voor zijn vak en goed met dammen, een goeie sul" (dez., . 
III 207). 

"Voor één evenwel houd ik mijn hart vast - - - voor een tater8teen van een kerel die" 
overal rondzwerft (Schreurs Il 279). "een l088e tippelaar van 'n vader" (Bakker I 
45). "beneveps 'n dronken tobbe van 'n dienatmeid, Brecht" (v. Campen 12 253); 
een uilBkuiken van een jongen. "hij knikte en reikte een vogelpoot van een hand met 
veel te lange nagels" (Schreurs III 57). "Het was een walvisch van een boog en een 
walvisch van een man bediende hem" (Challis 84), "We kwamen in een walvi8ch van 
een hal" (94), zie ook bij "reus". ,,'n Wolk van 'n kind. Heelemaal 'r moeder" (Koenen 
121). ,,'t Is een worgbeeat van een regen, zei hij" (Rawlings 236). "Daar zat hij: een 
kortademige zeug van een man - - - hurkend in het riet" (de Hartog I 82). "daar 
(zat) een kleine ziel van een jongen - - - alleen bij het raam" (Schreurs, Paardje 30), 
"dat het heertje dat zij diende een heilige ziel van een man maar tevens een rare 
allerheiligen was" (91). "Brecht, die volmaakt een zog [ = zeug] van een bollebuiBje8-
wiJf gelijkt, waggelde naar voor" (v. Campen 12 262; bollebuisje = een soort gebak, 
poffertje of appelbeignet), "Daar kwam broeder, een luie zuipzak van een kerel, in 
een paarsehen japon" (263, cit.); een zwijnegel van een vent. Vgl. nog Stoett, Spreekw. 
n. 791. 

I b. "De Herder, de reus van de Waterweg, met zijn vloot van ze8 beren van 



BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 121 

schepen" (de Hartog 322). "Ik heb dikke drommels van schoenen en dieren van 
groene kousen aan" (L.T. 121 p. 232). "Nu mogen er slimme ezels van menschen 
zijn, zei vader - - -" (Schreurs, Paardje 46). "maar deze kamer bestond vroeger uit 
vier kleine hokken van kantoortjes" (Wagner-Coops, Eeuwig laaiend vuur 157)_ 
"Het zijn juweeltjes van huizen" (Dekker 2); "kranen van kerels in uniform" (401). 
"een knus leventje zoo-saampjes en mettertijd snoezige krullebollen van blonde 
kinderen" (Coenen, Dickens 53). "Tien, twaalf man, nurksen van kerels, in water
laarzen, met klauwen van handen" (Th. de Vries 318). "Maar de 'Maraboe' had steeds 
een lijfwacht van twee reuzen van cipiers bij zich" (Valtin 476), "reuzen van kerels 
met een onbedwingbare zwerflust" (195). "Schatten van meisjes --- en ze zijn prima 
gekleed" (Dekker 100), "Schatten van vrouwen" (459) . 

11 a. "en daar komt me die aap van 'n jonge, en vertelt ---" (v. Campen 11 181); 
"niemand anders dan die aap van een kramer uit Abingdon" (Scott, Kasteel2 312); 
"Haar rok - - - dat aap van 'n meisje! - gestolen had ze hem van de heg" (Opv. Br. 
32 p. 81): "dat aap" proleptisch naar "het" meisje? "och, wat een baas van een 
ziekenoppasser!" (de Meester 367). "het bakbeest van een kerk van Appingedam" 
(Buning, Ik zie 232); "het bakbeest van een molen gaat tekéer of ze door een horzel 
gestoken is" (de Hartog 279); "dan fiets ik - - - aan bij een of ander bakbeest-van-een
-kledingmagazijn" (Nicolas 227); "Dat bakbeest van een dier vreet ons de ooren van 
den kop" (Schreurs 111 26); "Zij lachten om het bakbeest van een tram, dat daar 
hulpeloos lag" (Dekker 327); "Trouwens zoo'n bakbeest van een Spaansche kraak 
hebben wij er al meermalen voor laten boet en dat ze ons te na kwamen" (Verhoog 
45). "wanneer hij den barbaar van een baars - want een barbaar dat was hij, een 
richtige kannibaal! - zou weten te bemachtigen" (Schreurs, Paardje 68). "Onbe
grijpelijk leek het, dat dit dansende wezentje een dochter was van zo'n fiesvormige 
vader en zo'n bed van een moeder" (de Hartog I 12). "Schandaal genoeg - - - met dat 
beest van 'en Hanneke" (Cremer 11 110; 114: "dat biest van 'en Hanneke"). "Een 
goed mens, Kaatje Boer, ze had alleen zo'n kwaaie blaf kont van een hond, met van 
die gemene scherpe tanden" (Kolkman, Aaikee 94). "Michiel, volg dien bemoeial 
van een saletjonker" (Scott, Kasteel2 47). "als zoo'n bloem van een meisje je dan --
in de oogen ziet" (Schreurs 11 265); "doch de gelegenheid aangrepen om dien bloed
zuiger van een notaris een hak t e zetten" (I 87). "Mijn mooi gezicht - - - is een roos 
vergeleken met jouw bloemkool van een snuit" (Gatti 25). "en die bluts van een zwager 
van me was mee gaan drinken met de anderen" (Nicolas, Heer 225). "het groot
doenerige leven kàn niet buiten dezen botterik van een minnaar!" (Scharten, Kroniek 
26). "en tot zijn Katharina was gekomen, z'n l i eve bout van 'en mooie Ka - niet 
waar?" (Cremer 1107); "Wat doen wij menschen in zoo'n holle brak van 'en kasteel" 
(11 146). "om belangrijke gunsten te verkrijgen van onze brombeer van een oude 
keizer" (Douglas 239) . "door deemoed en schuldbelijdenis haar bruut van een kerel 
tot hernieuwing van het echtelijk gemeenschapsleven te brengen" (Simons V 243), 
"ietwat oude gehuwde vrouw - - - wier bruut van een man haar voortdurend mis
handelt" (480). "Ze hoopt maar, dat dat oude charogne van een schoonmoeder zal 
sterven" (Nicolas, Heer 149). 

"of met dat 'dier van een pak' blijven lopen, omdat het zo gemakkelijk zit" (Nicolas 
229). "dat die dot van een jongen zichzelf in zijn snuitje had gepiest" (de Hartog 109). 
"maar daar was zuiver die drui f van een gescheiden vrouw van hem de schuld 
van" (Reuter 11 284). "Het was een kwade dag, toen hij verliefd werd op die koude 
drukte van een moeder van jou!" (Edib 25). "Neen, neen, ik wil met dien duivel van 
een giftmenger - - - binnensdeurs niet drinken" (Scott, Kasteel2 271); "de ruiten, 
waarachter alleen die zwarte duivel van een kater een hoogen rug tegen hem zette" 
(Schreurs 111 55). "dat hij net eendere meubelen en schemerlampen heeft als zijn 
ellendeling van een buurman" (v. Duink., Legende 106); "Zoo'n ellendeling van een 
Jood, zegt de officier" (Dekker 517). "en die mijnheer Van Leeuw gelukkig zal maken, 
zoowel als zijn engel van een dochter" (Cremer 11 308). "dan zou ik - - - door een of 
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anderen ezel van een beambte worden ingerekend" (Dekker 555); "in den winkel met 
dien ezel van een leerling" (Reuter 1322). "Toen begon de jonge fat van een kapitein 
dingen uit te zoeken, die naar zijn smaak waren" (Challis 103). "en met die flapdroel 
van een muts, waar de muizen aan geknabbeld hadden" (Schreurs, Elis. 103). "Het 
is of het ongeluk dien galgenbrok van een Lambourne op de hielen volgt" (Scott, 
Kasteel2 52; 105: "mijn galgebrok van een nee!"). "dat stuk gazzer van een Mengel. 
berg, die zoo gek op de moffen is" (Dekker 465). "We leenen onzen Gil Blus van eenen 
schipper het oor" (Smit 46, cit.). "haar tegen dien gluiper van 'n zigeuner beschermen" 
(Koenen 159); "en dien armen Godsblok van 'n Nelis Broens niet zoo voor alles 
alleen op te laten komen" (dez., W. graan 214), "Zoomaar dat Godsge.schenk van 'n 
jongen aan mij afstaan" (201); "wat hij dan eigenlijk wel verwachtte van dat Gods· 
wonder van een kind" (Koenen 114). "voor zij haar rouw over dien armen godsschelm 
van een Coenraad behoorlijk had uitgezeten" (Schreurs III 117). "maar die grappen· 
maker van een schoenmakersgezel in de Hervorming lapt het 'm toch beter!" (Reuter 
1I 335). 

"dat zoo goed als zeker die haai van 'n madame Gregoire de deur komt opendoen" 
(Koenen 140). "Zonder steun was hij overgeleverd aan die harpij van een moeder" 
(Bakker I 95). "voor Mina met dien heiden van een Bonte haar ongeluk tegemoet was 
gegaan" (Schreurs III 168), "En als de dokter dan weer voorbijkomt of die heks van 
een zuster" (73). "op het plaatsje achter de keuken, die hel van een keuken, waar 't 
altijd stonk van de aldoor lekkende gootsteen" (de Meester 320). "in de keuken 
toegelaten door de struische, blonde helleveeg van een werkmeid" (Schreurs 1I 69). 
"Dan kan hij alleen verder zeilen met dien hompel van een stuurman" (Verhoog 117). 
"toen hij het ongeluk had de blik te ontmoeten van dien hond van een Tom" (Dekker 
455); "Die hond van een Smerdjakow zal u toch niet· .. " (Dostojefski, De gebr. 
Karamazow5 652); "ja en dien hond van een Lambourne" (Scott, Kasteel2 487), ik 
"vond helaas niets dan verroeste ketenen en dezen hond van een jood" (dez., Ivanhoe2 

336), "waar is die hond van een priester? ... Die schurk van een monnik doodt meer 
wild dan al de overige te zamen" (435 v.); "Ik zag hoe ze lachte, toen haar hond van 
een vent den bakker afroste" (Stühlen I 103); ;,Maar zet nu maar eens de fabricatie 
van zoo'n hondie van een artikel stop" (Dekker 317). "en dat nu ik je, in ie oud 
vervallen hondehok van een huis, de fortuin zelf breng" (Scott, Kasteel2 271). "Zij 
werd geholpen door haar hottentot van een meid" (v. Campen 12 262, cit.). "De stot· 
teraar vond het onbegrijpelijk, hoe zoo'n huppie van een kind zulke groote zaken 
doen kon" (de Man, Geiten 220; 222: "En toch is 't nog maar een huppie dat pas 
komt kijken"). "en ik ben Goddank, geen vrekkige jakhals van een kerel" (v. Campen 
12 270, cit.). "zult gij dulden, dat dit juweel van een gast, die waardige man, die zes· 
hoekige kan van een reiziger, als ik hem zoo eens noemen mag, in de strikken van uw 
neef valt" (Scott, Kasteel2 27). 

"Accoord, zei Peter Tobben, ik zal die kanalie van een zuster van me wel eens 
oprapen" (Schreurs III 55; vgl. 56, 63, 81 "kanalie"). "Wie de geweldige kanier 
van 'n baionet zag··· begrijpt direct, dat de Garibaldisten 'n rilling over d'r lijf 
kregen ... " (O.E.B. XXXI 521). "Met vreemden er bij durfden de drie hun kapitein 
van 'n moeder nogwel eens aan" (Koenen 129). "De karonie van een meid heeft gezegd 
dat het Jop om de krant is geweest" (Cremer 1I 21 v.). "Hij - dat schriel mannetje 
tegen zijn rauwe katijf van 'n moeder!" (Bakker I 195). "Ik heb zoo lang in dat gat 
van die leelijke, vrekkige keldermot van een wever moeten zitten ... " (Dörfler 56). 
"en met zoo een armen kerel van een hartstochtelijken Italiaan door den lande 
te gaan" (Timm., A.-Marie 109). "En toen zagen allen dat het kind van een man, dat 
oom Herman was, de groote oogen langzaam naar Hermke keerde" (Schreurs, 
Paardje 61). "en dan meteen een opmerking maken over die houten Klaas van een 
gezinsvoogd" (Bakker 188). "en zal tochwel bekend genoeg zijn, door die klappei van 
'n Bella" (Koenen 136). "Probeer die kloekhen van een zuster van me dan eens van 
haar nest te jagen door je gespook" (Schreurs III 120). "je wordt er week van, als 
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je er naar zit te kijken achter zo'n knaap van een spiegelruit" (de Hartog 295); "Die 
stoere knaap van een van Roffel had (hem) lekker op zijn nummer gezet" (den 
Doolaard 303). "en nu stonden tegenover één zoo'n knoeier van een Jood een dozijn 
Arische Nederlandsche Kameraden" (Dekker 177). "Zoo'n knul van een waard, wilde 
hij zeggen" (Kluge I 63). Dat "eischte die kraai van 'n Trinette - - - ook voor zich op" 
(Koenen 121 v.). "en 't enige wat er over was van 't liefclesnestje was dat kreng van 
een spoorwagon" (de Hartog II 319). "Wat 'n kwal.~ter van 'n kerel!" (Bakker III 57). 
"om zooals onlangs dien ouden kwelduivel van een Bidlot m et kop en staart aan te 
pakken" (Schreurs III 132). "Die kwibus van een architect moet beslist eerst smekend 
aan haar voeten liggen" (Hjort 235). 

"en hem maar liever dat lammeke Gods van 'n Reeke toe te vertrouwen" (Koenen 
208) . "Als ik thuiskom en ik krijg dt'en la.1nmeling van een knecht van me te pakken, 
jongens, ik bid je, houdt m e vast" (Reuter II 279). "Ah, die leelijkaard van een 
Moorke!" (Eekhout 232), ,,0 dat lel van een Sefie, dat zich zóó gemeen had ge
wroken" (de Meester 240). "alleen die verwaande lichtmis van 'n Mareel Steeg had 
genade gevonden in z'n oogen" (Koenen, W. graan 170). "waardoor ze in den mallen 
lobbes-van-een-jongen een buitensporig gevoel van overwaarde aankweekte" (Schreurs 
I 64), "Hij gaat kapot, grient de lobbes van een jongen" (Il 12), "Die was ook zoo'n 
lobbes van een kind nu en dan" (lIl 278). "Maar - - - door dat loeder van een ondiepe 
Krammer, pas o~" (de Man, Rtoombootje 19); "en met dat loeder van een wijf heeft 
hij het in één nacht verbrast" (Dostojefski, De gebroed . Karamazows 654). "in het 
klooster van St. \Vittol of Withald, of hoe zij dien lompe1'd van een Saksischen 
het'lige noemen" (Scott, Ivanhoe2 157). "wat ik heb doorgemaakt met mijn losbol 
van een man" (Bottome, De plaatsvervangster2 172). "onder le iding van haar megera 
van 'n moeder" (v. Campen 12 185). "dat mijn jongen door dt'en menscheneter van een 
hond werd verslonden" (Challis 41) . "Wat hebt u met die ouwe miernel van 'n Marie 
Möller te maken 1" (Reuter 11 154). "dan moest ik wel over dat model van 'n moeder 
van 'm beginnen" (Bakker 125). "ik zou graag iets lelijks t egen het mOl'mel van een 
papegaai gezegd hebben" (Tamási 481). "Zeg haar dan, dat ze niet zoo met dien 
naarling van een nazi-agent moet flirten" (Dekker 125). "is nog maar kinderspel bij 
dien ondeugd van een Bonte" (Schreurs II 62). "bij dat ongeluk van een doodgraver 
thuis!" (Koenen, W. graan 100), 

Ik "ging naar boven om mi,i te kleeden in dat paleis van een kamer" (WelIs e.a. 
173). "Zoo? zei Hennetje, en die pauw van een vrouw van hem zit zeker op mij te 
wachten?" (Reuter I 373). "jij mèt dien pis in 't bed van een beest de poort uit, zeg 
ik je!" (Schreurs II 12). "daar zou die plaag van een Hasse Holden geen plezier van 
hebben" (Boo, 'n Gelukskind 6). "en toen werd mij tot gids den leelt) ksten pop 
van een jongen meegegeven, die ooit een mensch uit hout gesneden heeft" (Scott, 
Kasteel2 145), pop vr.! en onderwerp. - "wat een pracht van een dood" (de Hartog 
106); "En wie zou durven beweren, dat deze mistige Paasdag, geen pracht van een 
feestdag is geweest?" (Melchior 209); "en kijkt die pracht van een hoogen groen 
geluikten gevel aan, een paleis waardig" (Buning, Ik zie 20), "ge kijkt nog eens - -
naar dien pracht van een groenen treuresch" (14 v.), pracht vr.: "dien" met prolep
tische -n? "volgens de berekeningen, zou hij niet spoedig weer zo'n pracht van een 
kans krijgen" (Casey 103). "En dan, gelukkig worden, en samenwonen met zoo'n 
pracht van een kind!" (Cremer II 121); "TVat een pracht van een lantaarn, babbelde ze 
bij de deur" (v. Looy 241); "Menschenkinderen, wat een pracht van een oplossing!" 
(de Hartog I 116). "Wat 'n pracht van 'n wieg, zei Net" (Boudier-B., Wat komen zal3 

136). "Over Pieternelletje D egelijk, dat prachttype van een ouderwetsche meid" 
(v. Campen 12 286). "want daar ligt - - - dat pronkstuk van een oude boerderij met 
den Eenhoorn in top" (Buning, Ik zie 18). "dat die rekenaar van een Karl de Duitsche 
overwinning reeds aannam als een voldongen feit" (Dörfler 727). de "zekere manier, 
waarmee de reus van een bakker met de riemen omsprong" (den Doolaard 141); "In 
verwoed dreigen drong de kleine verschrompelde vrouw op tegen haar goedigen 
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reus van een zoon" (de Meester, Zonde 238). "Gossemme wat een stuk riool-rat van 
een wiJl!" (Bakker I 166). "dat hij het verdomde om nog langer met zoo'n rotlel van 
een N.S.B.-ster naar bed te gaan" (Dekker 488), "dat die rotzak van een Redena die 
kleine Annie Wessels zat op te vrijen" (459). "Slaapgrage menschen - - - verwijten die 
rulB van een freule haar dwazen stap" (Schreurs I 89). "En toen was dat goeie, 
stomme rund van een Meier - - - de haven braaf weer uitgevaren" (de Hartog 92). 
"En daar was die ruziemaakster van een Julia, samen met haar duistere spruit - - -" 
(Douglas 24). 

"Zoo'n schalk van 'n gezond-luimige invaller, zoo'n ginnegapper van je in 'n 
hoekie-een -beroerte-lacher, zoo'n rekel van 'n vernuftige opmerker" (v. Deyssel 
I 147) : het middelste zonder "een". "maar die schat van een grootmama scheen allen 
tijd te hebben" (Derks, Ik ben 90); "Wat een schat van 'n meid was het toch, zoals ze 
daar op die stoel pronkte met haar nette jurkje" (Bakker 11 81); vgl. sub I a : ,,'t Is 
wát een schat van een vrouw"; "Maar naar dat kleine schatje van een Wieaje wil ik 
toegaan en haar troosten" (Reuter I 113). "en let eens op hoe zijn schelm van een 
kleermaker hem heeft toegetakeld" (Scott, Kasteel2 360), "die schelm van een Dubbel
stok" (361). "Waar blijft dat schlemiel van een kleine lord? - - - Het schlemiel van een 
kleine lord [een meisje] was er inmiddels in geslaagd zich los te wringen" (v. Eyk, 
Gabriël 174). "dat die oude schobbejak van een brave Sultan lepreus was" (de 
Hartog I 114). "bijzonderheden inzake haar stuk schorriemorrie van een man" 
(Bakker I 10). "Ik heb meer zin om dien schurk van een abt te straffen" (Scott, 
Ivanhoe2 457), "ik heb de politieagenten bevolen, dien schurk van een ouden bede
laar - - - aan te houden" (dez., Oudh.2 58), "Maar misschien hoopt zij, dat de graaf 
zijn invloed - - - over zijn schurk van een dienaar zal uitoefenen?" (dez., Kasteel2 351), 
"waar is dan toch die schurk van een kramer?" (260), "en alles is gereed, alles behalve 
die vervloekte schurk van een Lambourne" (476), vgl. nog bij "die hond". "en waar 
heeft Peter Tobben ooit rechter in zijn recht gestaan dan tegenover dien vervloekten 
schutter van een markiea" (Schreurs 111 105). "En dan met dat secreet van 'n veld
wachter eeuwig op de loer" (Th. de Vries, Rad 391). "Z6 had dat serpent van 'n jongen 
haar het bloed onder de nagels vandaan gejudast" (Bakker 111), "maar laat 'm niet 
bij die sloerie van 'n moeder" (26), "die: dat sloerie van een moeder" (51 : 115). "Als 
hij maar niet die arme slokker van 'n Nelis was" (Koenen, W. graan 195). ,,'t Ging 
vaak kepot, maar dat was de schuld van z'en slons van 'en vrouw" (de Meester 133). 
"en dat onrecht recht te zetten door dien smeerlap van een reus waarover UEd. het 
heeft uit de wereld te helpen" (de Cervantes 11 67). ,,(Zo) keuvelt het 'boerenmeiske' 
met ha:Lr snoes van een moordenaar-vader" (Querido 11 86). "En als uw snotter van een 
jongen nog eens voor mijn voeten loopt ___ " (v. Cauwelaert, Harry 16). "dat het die 
snuiter van een Basilio was" (de Cervantes 111 256). "tja en nu uw steenkuil van een 
weg - hè?" (Kluge I 58). "gevolgd door dat wonderlijk stuk van een baljuw" (Scott 
Waverley2 305). "zoodat die arme stumper van een Havermann - - - dacht" (Reuter 
1272). "het is -- - goddeloos geschrijf, dat aan dien ouden suffer van een abt van 
Abingdon toebehoord heeft" (Scott, Kasteel2 39); "blij dat die suffert van een maga
zijnbediende nu eens eindelijk kleur bekende" (Dekker 453). "Die goede sukkel van 
een Van Lelyveld is door de lectuur danig van zijn stukken gebracht" (Prinsen, 
Roman 147). 

"de stukken - - - welke die tantefair van een vader van je hier gemaakt heeft" 
(Schreurs, Elis. 27), "zijn tantefair van een Liea" (243). "Een halsbrekende toer tegen 
die tatersteen van een boer" (dez., 111 89), "die tatersteen van een kerel" (11 102, vgl. 
108). "Hahaha, zoo'n uil van een meid, die zich z66 verschrikken liet" (de Meester 
326). "Wat moet ik dan met zoo'n uilBkuiken van 'n jongen beginnen?" (Opv. Br. 
32 p. 96). "als die verfdoos van een ceremoniemeester niet met minstens één blauw 
oog naar huis gaat" (Dekker 452). "toen hij - - - nauwelijks behoorlijk antwoord 
kreeg van denzelfden landgenoot vlerk van een kantoorbediende" (115). "en die 
viezerik van een Gerrit - - - begon hard te lachen" (de Meester 179). "Die verdomde 
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t'reetzak van een vos heeft me daar twee grote kippen verslonden!" (Tamási 122). 
"Wanneer (ze) niet zoo'n bi tter arm wezen van een weduwvrouw was" (Schreurs, 
Paardje 121). "dat wijsneusje van een t'rouw - - - met haar hoop op een duplicaat 
wijsneus" (Cremer II 54). "zij kende haar windhond van een neef maar al te goed" 
(Reuter I 119)_ "en wat 'n wolk van 'n jongen" (Koenen 184); "Anneke Brieis, die 
wolk van een meid" (Schreurs II 253). "en had Sooke verzekerd dat die zalf van een 
weer nog veertien dagen duren moest" (Timm., Keerseken 28). "en 'Froufrou', zoals 
meneer zijn zeug van een vrouw noemde" (de Hartag I 190). "ze hoorde z66 iemand 
heel wat liever als die vervelende zeur van 'en Willem" (de Meester 68). "en alles is 
ijdelheid, zegt die goede ziel van een zuster Agnes" (Derks, Ik ben 191). "dat uw 
onnoozel zieltje van een dochter met onze plannen bekend gemaakt zou worden" 
(Scott, Kasteel2 55). "want de arme jonge dame ziet --- niets dan dien leelijken 
zuurmuil van een Foster" (22). "dat hij als twee druppels water op dien zwierbol van 
'n reus lijkt!" (Koenen, W. graan 100). 

II b. "Wat een beesten van hartekoeken, riep Koos" (v. Looy 8). "en hem dan de 
verpleging harer twee jonge bloedjes van kinderen overlaat" (v. Camp en 12 349). 
"die grove bonken van soldaten dadelijk iemand 'door' hebben" (Bakker III 51). 
"Er is iets te zeggen voor die cerberussen van dienstmaagden" (Schreurs I 141). 
"omdat die godve1'geten ellendelingen ?"'Q·n moffen het hadden gecommandeerd" 
(Dekker 311). "die goudbonken van schuchtere mannen met hun hàrtjes van 
vogeltjes" (de Hartog II 35). "Deze honden van 8talknechts - - - weten hoeveel ver
trouwen mijn geneesmiddelen verdienen" (Scott, Kasteel2 147). "En hij zeide, de 
zwarte kelders van oogen ondoorgrondelijk - - -" (Boudier-B. 395). "deze bankier 
met zijn knollen van diamanten" (Dekker 99). "Tonia was toen al heel wat beter 
gewend aan haar drie luibakken van bazen" (de Man, Zonen 409). "maar nog meer 
werd hij geërgerd door die lummels van kerels die zich door die nesten van vrouwen op 
lieten draaien" (Schreurs, Elis. 150). ,,0, Heilige Maria, wat heb ik een nief~nutten 
van kinderen" (Werfel 76). "Dat hebben de drie salamanders van jongens gedaan" 
(Kolkman, Aaikee 165). "en de schuiten van schoenen - - - waren voor de gelegenheid 
zorgvuldig gepoetst" (Bakker I 119). "hij was (gehecht) geraakt aan die stuiters van 
kinderogen" (de Hartog II 67). "Wie geloof je nou, die suffers van jongens of je ome 
Muysken!" (Bakker II 59). "Er zijn mij plaatsen bekend, waar het hele jeugdwerk 
niets is als een hobby van enkele sulletjes van leiders en leidsters" (O.E.B. XXXI 
476). "met zijn bolle buik, met zijn vuilnisblikken van handen" (den Doolaard 422). 
"ze vlogen voort tusschen de korte, 8chuimende woe8telingen van golven" (Ver
hoog 71) . 

III 1. Bij aanspreking verdwijnt natuurlijk "een" van het eerste lid. Maar 
het ontbreekt ook wel eens in andere situaties: "wacht vlegel, ik zal je leren; aap 
van een jongen, je zult er van lusten" (Opv. Br. 140 p. 29). "een echt carneval van 
kleuren in Heerlen8 blok van een raadhuis" (Vk. 6 III '49): de genit. Heerlens ontnam 
lidw. of vnw. alle kans. "Oudste zoon springt in - bok van een vent" (O.E.B. XXXIII 
216): met "een" zou het minder afgebeten klinken. "Moeder, ouwe bange, kleine, 
gekke lieve Geitemie, 0 frutje van een verloren vrouw8per800ntje - - - àls je het toch 
eens wist" (de Man, Geiten 279) . "Hond van een jood! riep de prior" (Scott, Ivanhoe2 

342; 187), "Hond van een Sak8er, --- bereid u voor op den dood" (470). "Grada's 
groot verdriet is 't lange jaren geweest, dat ze al8 huppie van een meid - - - 6ók eens 
bij den armen man de deur heeft open gegooid" (de Man, Zonen 326). "Daar zal jij 
van af weten, kind van een man die je bent" (Schreurs III 69). ,,0, gifgroene, 
tanige, hY8terische kleppermolen van 'n juffrouw Verkerk!" (Bakker II 204). 
,,'Pracht van een Conney', knikte de gezagvoerder fier, 'een pracht van een vliegveld 
hier'" (Vk. 30 III '50): kortaf in bonam partem. Zo ook in: "Pracht van een vaar
water" (Verhoog 68); en in: "Heerlijke bonbons, van de dochter van een oliekoning 
gekregen, 8Chat van een meid" (Dekker 122). Anders is de aansluiting bij een voor
afgaand predikaatsnomen: "Maar ze is daggeldersvrouw, 8100He van een sloof gewor-
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den" (de Man, Geiten 158). - Soortgelijke gevallen stellen ons voor geen biezondere 
moeilijkheden. 

III 2. Is dat ook zo als het onbep. lidw. v~n het tweede lid ontbreekt 1 Ik begin 
met voorbeelden: ,,- - - stond ik plotseling schier ademloos voor een alp van schoon
heid" (Vk. 23 XII '50). "Het werd een waar feest, een stuip van een feest, een olie
bollenfeest met punch, een begrafenisrnaai van heb-ik-jou-daar! een daverende 
dagdroom van duizelingwekkende feestelijkheid" (N.E. 31 XII '(9). "Een donder 
van applaus rolt aan" (Geschenk boekenweek 1949 p. 51). Zie voor "een dorado van 
rust, geluk en veiligheid" in I a bij engel. "Een droom van tule changeant en velours
-chiffon" (Vk. 16 XII '50). "Hij walgt van al dien baren duivei van koffie en toch 
drinkt hij" (Schreurs, Paardje 33). "Hier heb ik zulk een schoon fatsoen van beestje, 
ik wil 't u geven" (G.G. I 616). - "ieder register afzonderlijk is een juweel van into
natiekunSt" (Vk. 21 VI '50); "Ons H.K. is een juweel van pionierskunst" (Opv. Br. 
133 p. 33); "en zijn schuiver - een juweel van traptechniek - had in de mêlee de 
rechterhoek getroffen" (Vk. 11 V '50; 19 V '50); "Daar lees ik - - - dat juweeltje van 
goede raad" (29 I '(9); "de mahoniehouten afwerking is een juweeltje van vakman
schap" (22 IV '50). "Iedereen weet dat Tronk een kalf van goedheid is" (Cremer III 
163). "voor een oud wit huisje, dat een mirakel van goede bouwkunst is" (Buning, 
Ik zie 94). "Heerejee, die poerem van Oom toch!" : "Oom" staat gelijk met een 
eigennaam, al krijgen die gewoonlijk "een" (vgl. N. W. XVIII (13); "en dan te 
weten, dat hij aan eiken vinger tien meisjes kon krijgen, die een pracht van barones 
zouden zijn geweest" (Nicolas, Heer 220). "De Klause-synagoge werd het centrum 
van een pracht van Joodse religieuze kunst en historie" (Vk. 27 II '(7); "Lotje 
Rien du Tout, dat prachtbeeld van onbenulligheid" (v. Campen 12 286), vlak na het 
konkrete: "de prachttype van een ouderwetsche meid" uit' II a. "maar wat doe je in 
dienst een schat van menschenkennis op" (L. 21 X '(9). "De hotelkamer was een 
weelde van donkerrose gebrocheerd trijp" (Boo, 'n Gelukskind (6): stofnaam. 

Afgezien van een enkel voorbeeld betreft het hier altijd 'abstracta', die het 
zonder "een" plegen te stellen. Het zijn 'normale' varianten van de concreto. met 
"een" - ofschoon het N.W. XVIII 411 vvo er geen melding van maakt. Vergelijkt 
men echter de voorbb. bij een pracht van - (XII 3815 met 3814 al. 3), een schat van 
- (XIV 297) en (een juweeltje van - VII 588), dan blijkt de tegenstelling "abstracta 
zonder onbep. lidw. : concreto. met onbep. lidw." duidelijk. Dit wordt trouwens 
door ons materiaal bevestigd. 

III 3. Hierbij sluiten onmiddellijk de (kranten)voorbeelden aan, waarvan het 
eerste lid meervoudig is en het tweede enkelvoudig zonder "een": "Het zijn 
juwelen van rijpe bandentechniek en voorbeelden van vlekkeloze plaatsing" (Vk. 4 
XII '50), "Het zijn juwelen van Spaanse bouwkunst" (1 IX '(9), "juwelen van 
rappelleertechniek en doubleerstoten , waarbij de ballen elkaar op papierdikten 
passeerden" (19 XII '(9): abstrakt en mv.! "het zijn juweeltjes van prachtige foto
grafie en diepe menselijkheid", "juweeltjes van situatiegevoel en beheerste trap
techniek" (20 IV '(9), "wiens hoekschoppen daartegenover zowel van links en rechts 
juweeltjes van traptechniek opbrachten" (13 VI '(9): de juwelen van de biljartbal 
worden bij de voetbal juweeltjes. 

III 4. Ten slotte wijs ik nog op gevallen, waarvan het eerste lid singularisch 
en het/tweede pluralisch is: "verrukt ze onze heldere licht-drinkende oogen met 
z'n zachten, goud.gelen brand-van-bloeibloemen en zijn cier.fijnen trossenpracht" 
(Querido, Muziek 53). "In het bed op zolder ligt onder de gebloemde deken jong 
Voorjaar, een duvelBbos van zwarte haren" (Bordewijk 173). "Zo zit dan deze jamboree 
van rassen en landen in leslokalen en op tanks, achter vuurmonden en op oefen
terreinen in het Duitsland van deze tijd" (Vk. 18 XI '50). Ze "namen (er) een lawine 
van gelukwensen in ontvangst" (26 VI '50). "Telkens echter moest ik in mijn boekje 
kijken, om met mijn ploesplas van keelgeluiden niet op 't dwaalspoor te geraken" 
(Opv. Br. 81 p. (9). "Het gaat door: oud eikenhout, een getorste baksteenen trap, 
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pracht van gesneden bedsteden, schouwen, kamers, trappengangen" (Buning, Ik zie 
37): pracht zonder "een" als in III 1; "Van Makkum rijdt ge op Stavoren, ge hebt 
daarbij de pracht van Frieslands oude Hanze-steden overgeslagen" (41); en weer 
zonder "een": "Bloeiende handelszaken, grootsche bedrijven, pracht van winkels 
worden opgeheven" (Linnebank (1). "Een schat van foto's laat zien, welke beloften 
voor de ernstige amateur in vervulling kunnen gaan" (Vk. 2 XII '50); een schat van 
gegevens; "In de lange rouwstoet - - - werd een schat van kransen gedragen" (3 III '(7). 
"er tierde een schorrirrwrrie van weekdieren, wormen en aardkrekels" (Vla. L. 8 X '48). 
"Eerst kwam een sjoert [N.W. XIV 1400 v.] van burgerjongens en mannen, loopend 
op de tonen der muziek" (v. Looy 258). "Op den vloer knielde een veld van vrouwen" 
(Edib 212). "Voorafgegaan door een woud van kleurige vlaggen - - - betraden van
middag klokslag half twee twaalfhonderd meisjes (het) Stadion" (Vk. 19 VI '50). 
"en tegen een stralende lentelucht wapperde een zee van Nederlandse en Franse 
vlaggen" (27 V '50). 

Dit type herinnert echter semantisch nauwelijks meer aan ons uitgangspunt 
(n. 190); de gegeven voorbb. sluiten voor een deel eerder aan bij de plastische gevallen 
van n. 191. 

[51] n. 190. Afgezien van [50] sub lIl, hield ik de voorbeelden uit kranten en 
weekbladen apart. Bij de citaten uit romans, vooral als ze vertaald -zijn uit het 
Engels, waren ongetwijfeld veel echo's van uitheemse originelen. Ik heb dit niet 
nagegaan, omdat ze in wezen niet van het inheemse verschillen. Ik groepeer verder 
niet meer als in [50]. Voor voorbb. met bonk, boom, juweel(tje), knaap, pracht zie [52]: 

"Edoch, Andrée weet haar anti·clericaal van een man tot voor het altaar-te brengen" 
(Vk. 11 XI '50). "op geringe afstand gevolgd door een bakbeest van een stier" (N.E. 
6 VIII '49). "Het was ook maar een bakvis van een leeuwinnetje" (N.E. 12 II '49). 
"met twee beauties van doelpunten --- doofde HHYC ten slotte het Venlose vuur" 
(Vk. 17 V '49). "Alberic Schotte en die sterke beer van een Lambrecht" (19 VII '50); 
"En het was een béér van een snoek" (N.E. 3 VII '48, bis + de beer v.e. snoek) . 
,,'beesten van ballen', die ook nog achterom draaiden als 't maar mogelijk was" (Vk. 
1 III '48); "Ze braadden eerst fèl, in een beest van een slee, en toen sudderden ze ___ " 
(L. 23 XII '49); "Die man was misschien thuis een varken van een echtgenoot en een 
beest van een vader" (L. 16 XII '49); "driftige zware machines en beesten van zi}span
combinaties" (Vk. 16 X '(8); "Ik heb nog wat ouwe beestjes van pakken, precies jouw 
maat" (N.E. 9 IV '(9). "Eenzelfde biervat van een kerel - (werd) bijna tachtig jaar 
oud" (L. 1 X '(8). "de geurige dagen (dat) men een brám van een sigaar - - - voor zes 
centen kon aankopen" (Vk. 8 VII '50). "een brok van een kerel, die nog nooit koud 
heeft gehad" (10 II '47). "de zaak floreert --- ondanks de brood-trommel-van-een
-motor" (N.E. 5 XI '49). "waar bullen van boeren klaar stonden om de rijders langs 
een onpasseerbare brug naar het ijs te dragen" (Vk. 10 II '47). "Groza - - - had als 
scheidsrechter een bulldog van een geheime dienst.agent meegebracht" (L. 15 IV 
'49). "een drietal huwelijkscandidaten: de eerste een kleine sprinkhaan van een 
artillerie-luitenant - - - de derde een bullebak van een deurwaarder" (Vk. 15 IV '48). 
Hij had "ruzie gemaakt met een bullebas van een koopvaardi}-kapitein" (L. 21 I '49). 
"Die kleine bull-terrier van een Lemberechts zit in zijn paarse colbertje al vredig op 
een bank te lachen" (Vk. 13 XI '50). 

"Nog mooier wordt het, wanneer die domoren van artsen je met je wondergenees
middel gaan achtervolgen" (21 VI '47). "Van Lubeck (had) deze dot van een kans tegen 
de latkruising - - - gebeukt" (3~ X '(9); "Father, wat krijgen we allemaal een dot van 
een kans" (6 V '(9); "Hij woonde in de voorstad, waar hij een dot van een tuin beheer
de" (N.E. 3 VIII '46). "toen die kleine driftigaard van een De Graaf en die bleke, 
nerveuze Van Lubeck daar in één minuut met twee bonken van schoten hun werk
stuk voltooiden: 6-2" (Vk. 5 VI '50). "Een 'droom van een bruidsjurk'" (L. 28 XI 
'(7); "Een droom zoals een koning alleen kan dromen. Een droom van een droom" 
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(V.V. 25 IV '47); daar "staat een droom van een salonwagen, glanzend van chroom 
en crême verf" (Vk. 17 X '50). "Rotterdam kan wijzen op een model van een modern 
museum, bouwt midden in crisis en malaise-tijd een geweld van een nieuwe Beurs" 
(M. 18 II '40). "Voor mijn collega-Lebbist was dat een gruwel van een kerk" (Via. L. 
8 X '48). "Een heel jonge haan van een tenor, en een Santuzza van om en nabij de 
vijftig" (Vk. 31 XII '49). "haar uiterlijke slungelachtig-verlegen 'held van 
een man'" (L. 8 X '48). "En wat zegt mijn honnepon van een ministertje van over
zeese gebiedsdelen nu wel1" (N.E. 22 I '49). "de geschiedenis van een vrouw, die 
gehuwd is met een idioot van een vent" (N.E. 17 XII '49) . 

"de zwart ge v leugelde kanjer van een mantelmeeuw" (Vk. 1 II '49); "een boer 
uit Weymouth, die een kanjer van een pompelmoes gekweekt had" (23 X '50); "Van
daag noemen ze Dijon-Parijs een kanjer van een rit" (11 VII '50); "een kanjer van 
een veiligheidsspeld" (12 X '50). ,,'t Manco mag geen naam hebben, zegt Frans, 
maar 't is dat karonje van een wagen!" (27 VI '49). "twee 'kasten' van huizen, waarin 
de bijzondere rechtspraak - - - plaats vindt" (4 1'47) ; "Machtig en traag, met ruggen 
als tafels, gingen de kasten van stieren rond in de ring" (29 III '50). "Het is lang geen 
onverdeeld genoegen een kasteel van een zeehotel in stand te mogen houden" (N.E. 
26 VI '48). "met diens katijf van een vrouw" (Vk. 26 XI '49). "Practische Recepten 
door Elisabeth is 'n kei van een kookboek" (12 VII '50, bis). "Een kei van een energie
-serie werd het", met "Een flambouw van een sigaar in een sterke, donkere kop - --. 
Z6 was Piet de Leeuw Zondagavond" (1 III '48); "Een kei van een serie deze 88 van 
De Ruyter" (3 XII '49); "Toen, na 20 keien van stoten een beste 132 met een slot
stuk van 50" (19 XII '49); "Een zilt en stoer verhaal, waarin een kei van een zee
kapitein alle stormen - - - trotseert" (23 XII '50). "Belaagd door een Kenau van een 
hospita - - -" (N.E. 6 XII '47). "de zorgende moeder, die ten slotte altijd weer door 
haar groot kind van een echtgenoot wordt gecharmeerd" (Vk. 7 II '50). "soms (wor
den) enkele klungels van koeien opgeofferd om de kommiezen afte leiden" (18 II '47). 
"een kolossale knots van een verhaal" (L. 29 X '48). "daar hebben de kranten het 
in koeien-van-koppen gehamerd" (L. 23 IV '48); "met koeien van letters" (M. 10 III 
'39). "Wat een kraan van een man - - -" (Vk. 22 I '49). "een kruk van een vioolkrasser 
(laat) erbarmelijke geluiden uit zijn instrument - - - komen" (24 XI '50). "het smerige 
stadje, waar jij tien jaar hebt zitten gapen naast een oude kwezel van een man" (N.E. 
16 X '48). "een grote lobbes van 'n jongen" (L. 16 XII '49). 

En dan "haar malloot van een tante" (Vk. 19 IV '49). "een uitgesproken mis
lukking van een pastoor" (11 XI '50). "mispunten van stiefzusters" (23 XII '50). "Op 
deze manier, zullen onze nietsnutters van Italianen - - - gehard worden" (3 V '49). "In 
ondieren van bussen waren zij naar Nederland gekomen" (19 IV '48); "En achter 
hem aan sluipen vijf prachtige ondieren van tijgers" (8 VIII '46). "want dan komt 
die ouwe orang-oetang van een hoofdzuster weer opspelen, dat je laken niet netjes 
ligt" (N.E. 10 I '48). "om maar niet eens te spreken van dat prachtnummer van een 
commissaris" (Vk. 10 X '49). "Uit 'n K.L.M.-toestel - - - stapt een prachttypevan 'n 
sjeik" (L. 19 III '48). "zij bindt een regenboog van een sjerp om het middel" (Vk. 20 
XII '50). "Kasson was een reus van een kerel" (L. 19 XI '48; Vk. 18 X '49); ,,'Ver
boden toegang' in reuzen van krijtletters" weert alles (1 VI '49). "Niet één van hen 
had oog - - - voor die rhinoceros van een os" (N.E. 8 I '49). "dat Amerika geld leende 
aan die gehate rooinekken van Engelsen" (Vk. 5 X '50). "Hoe weinig interesseren 
ons nog de galante minnaars, die met boze vaders om rozeknoppen van meisjes 
vechten" (18 XI '50). 

Hier "zakte gistermiddag een scharminkel van een woonwagenpaard in elkaar" 
(7 III '49) . Zou ze "veel gelukkiger zijn geworden met die schat van een Harold Snod
grass ---1" (L. 8 VII '49); ,,'De roep van den tortel' een schat van een rol" (N.E. 15 
III '47); "omdat die schat van een Verecundia haar een aardig klein cadeautje zal 
geven" (Vk. 22 II 50); "Het is een schat van een weer" (Via. L. 8 X '48). "een schoon
heid van een goal door Bruist en Spanjer met short passing opgezet" (Vk. 5 VI '50). 
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"rijke vriendinnen - - - die in dure toiletten sleeën van auto's berijden" (N.E. 14 V '49); 
"Naast drie sleeën van auto's bezat hij prinselijke verblijven in ---" (Vk. 11 V'50); 
"generaals in sleeën van wagens" : "heren met sleeën.van-wagens" (N.E. 24 V '47 : 2 
X '48). "Deze Australiër, een sloddervos van een kerel - - - zag in de dertiende ronde 
zijn kans schoon" (Vk. 10 VII '50). "de dame, die met haar twee opgeschoten 
slungelt jes van zoontjes Parijs bezocht" (15 IV '47). " Het zullen vooral de dames zijn, 
die haar ogen uitkijken op 'n 'snoes van 'n asbakje' hier en een 'dot van 'n boven
licht' daar" (18 IX '48); vgl. N.W. III 3171 en XIV 2393. "Die ouwe snorrebaard 
van een politiecommissaris in Medan heeft zojuist zijn vier en zeventigste tijger neer
geschoten" (Vk. 28 X '48). "als deze stakkertjes van engelen op hun toetertjes blazen" 
(N.E. 27 VIII '49). "Wat sukkels van Duitsers zijn zo stom zich tegen Erroll te ver
zetten" (Vk. 16 V '49). "een sukkelam'ke van een vent, die vroeg om te m ogen mee 
eten" (Vla, L, 8 X '48). 

"Als die vlegel van een misdienaar terug is, zullen we dat zaakje ophelderen" (N.E. 
14 VIII '48). "en Elly van Stekelenburg als een vod van een 1nevrouwtje" (N.E. 30 X 
'48), "Het was een walvis van een stunt voor de Denver Post" (L, 29 X '48). "Een 
wolk van een scheepje, op het oog nog nagelnieuw" (Vk. 8 VII '50). "Het waren 
verschrikkelijk moeilijke ogenblikken voor mijn wrak-van-een-lichaam" (L. 3 IX '48). 
"als zij Zaterdagavonds die onverbeterlij ke zatladder van een kerel van 'er halen" 
(Vk. 21 V '47). "Die zemels van ouwewijven hebben schaatsen van aluminium" (25 
X '50). 

[52] n. 191; vgl. [51] al. 1. "de jonge molenaar, een bonk van een kerel met de 
ziel van een kind" (Vk. 31 VIII '49); i,deze bonken van kerels (dragen) hun loon maar 
losjes in de zak" (30 X '48); "Bertha, een grove maar in-goede bonk van een 
meid -- - is vrijwel volmaakt van karakter" (N.E. 4 VI '49); "Sommigen zeggen dat 
zo'n bonk van een oudstrijder de eerste de beste agent - - - een draai om zijn oren geeft" 
(L. 8 IV '49); "die fantastische sprong waarmee (hij) een bonk-van-een-penalty van 
Van der Hart bedwong" (Vk. 14 XI '49); "een bonk van een schot, waarnaar doelman 
Pindus tevergeefs greep" (30 X '50); "Een 'bonk' van een schot van Steenbergen 
door een Zweedse halfback op de doellijn gestopt" (1 XII '49); hij "bracht (allen) tot 
stilte met twee bonken van schoten" (25 I '50). Het biljart doet graag mee met "een 
bonk van een serie" (10 I 49; 5 XII 49; 6 I 50). "een 'bonk' van een serie al in zijn 
eerste beurt, een 85" (17 XII '49). Zie nog De Bo 164: "Eene bonke van eenen pom
poen" (ook ponke), en vooral voor een pronkstuk: "Een moker van eenen appel, een 
mokert je van een hoedje" (707). 

"Er zat de New Yorkse advocaat J ohn Rogge, ook een boom van een driedimensi
anale Amerikaan" (L. 29 IV '49); "Twee bomen van bouwvakarbeiders staken 
minister In 't Veld een stevige hand toe" (Vk. 13 X '50); "Een boom van een kerel" 
is gewoon (o.a_ 3 III 47; 27 XII '49; 4 XII '50); het mv. is iets minder klicheeïg: 
"Het sloeg in - - - toen de oude bewoners die bomen van kerels - - - zagen biechten en 
communiceren", "bomen van kerels met de allure van doorgewinterde zakenlui" 
(L. 9 IX '49); "hij is een boom van een man, invalide sedert de eerste wereldoorlog" 
(L. 25 VI '48); "Op de eerste rij zat de befaamde Alexander Fadejew --- een boom 
van een Rus met energieke trekken" (L. 29 IV '49); "maar de boom van een zoon 
schudt hardnekkig zijn bruinverbrande kop" (Vk. 10 X '50). - Vgl. "de kerel
-als-'n-boom --- stak de brand in z'n pijp",(de Roo, Ontk. 150). 

"Die juwelen van amortis en kleine wonderen van driebandenrappels op tafel 
bracht" (1 IV '49); "Bovendien ligt halverwegen reeds een juweel van een binnen
haven" (29 III '50); "Dit nu is inderdaad een juwéél van een boek" (L. 12 VIII '49); 
"De gezagvoerder laat de kist een juweel van een bocht maken" (Vk. 24 XI '49); "hij 
bekroonde zijn uitstekende prestaties met een juweel van een doelpunt" (26 IX '49); 
"Nu 5 December nadert komt Louis Dobbelmann met zo'n juweel van een doos heer
lijke Virginia sigaretten" (1 XII '50); "een juweel van een driebandsstoot met contra-
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-effect - een Domingo waardig" (20 III '50); ,,'Arie van der Neut heeft een iuweel 
van een nieuwe fiets', vertelden de renners" (26 VII '48); "Daartoe wil men een 
iuweEl van een fietspad aanleggen va.n Dieren naar Borger" (13 XII '50); "Een iuweel 
van een film!" (ll II '50); "op Harlingen af met zijn iuwelen van gevelties" (25 V '50); 
"Een iuweel van een hoed, de Staalmeester" (25 X '50); "e.en iuweel van een 100 met 
fluwelen hand onder de lamp gelegd" (16 XII '49); dit klinkt anders dan de bonken 
van een serie van straks. "en ik stapte binnen in een iuweel van een Waterland8 
hui8", met "onder de nok van het dak (heeft) Kelk een herenhuis van een werkkamer" 
(20 II '46); "en Marie van Westerhoven was een iuweel van een oude huishoudster" 
(M. I II '37); "Want wij hebben deze week een iuweel van een iazzplaat voor U" (L. 4 
II '49, adv.); "kreeg Bezemer vlak voor de korf een iuweel van een kan8" (Vk. 3 V 
'49); "en miste Spoor -- - twee iuwelen van kansen" (25 IX '50); "met op de boven
verdieping een juweel van een kerkje" (2 V '50); "met een juweel van een kopbal" (21 III 
'49; 16 V '49); "Luccie Rohda is een juweel van een merrie" (25 III '50); "Alweer de 
rode haan op een juweel van een A m8terdam8 pakhuis" (N.E. 30 VII '49); "een 
juweel van een paneeltje, parelend van sfeer" (N.E. 22 X '49); "Midden in de kerk 
staat een iuweel van een renai88ance preek8toel" (Vk. 12 VIII '50); "Grote foto's 
van - - - het reddingwezen met een iuweel van een pa8 gereed gekomen reddingboot" 
(22 VI '50); "een iuweel van een 8toOer overigens" (20 V '50); "een iuweel van een 
ridder8lot --- uit de achtste eeuw" (27 VII '50); "Het was dan ook werkelijk --- een 
juweel van een 8chip" (26 X '50); "een iuweel van een 8portterrein" (24 III '50); "Eerst 
passeerden we dit iuweel van een 8tad" (7 VII '47); "Zij werd - - - hartelijk toegejuicht, 
hetgeen ten slotte een paar iuwelen van toegiften opbracht" (16 XII '46); "later liet 
de Haarlemse linksbuiten een juweel van een voorzet voor het A.D.O.-doel neerdalen" 
(4 XII '50); "Van Dijk -- - gaf een juweel van een voorzet weg" (2 X '50); "Er is nog 
een iuweel van een Vlaam8 werkie, waarvan de meester onbekend is" (3 II '47). -
"De Regeringsvoorlichtingsdienst gaf - - - een iuweeltie van een boekie uit - - - over 
'Vijf jaar wederopbouw'" (23 X '50); "Lofthouse scoorde - - - twee iuweeltje8 van 
doelpunten" (27 XI '50); "de iuweelties van dropvolleY'8 van Patty" (3 VII '50); "een 
iuweeltie van een korte film: 'Venezia Minorc'" (20 VIII '49); "Wat een juweeltjes 
van regenia88en paradeerden er mee" (1 IV '50); "en gekroond door een iuweeltje van 
een torentie" (24 XI '50). 

"terwijl Roosendaals aquariumvereniging een knaap van een aquarium inrichtte" 
(1 VI '50); ,,'De Maasbode' -- - heeft thans andermaal twee knapen van artikelen 
geschreven" (2 V '50); "Het Concertgebouwbestuur stuurde een knaap van een 
bloemenmand aan de jubilaris" (22 XI '48); "Een knaap van een ever, dat ge het 
weet" (8 IV '48); "De heer Vaessen (legde) een knaap van een beverrat neer, die juist 
een gevecht op leven en dood aan het voeren was met een knaap van een hond~' (5 
VIII '50); "We begonnen met 'n knaap van 'n knuppel die drie meter lang was" (21 
VII '49); "was hij zowaar net thuis gekomen met een knaap van een ionge koekoek" 
(23 IV '49); "in de rechterhand een knaap van een Zuidlaarder krentenbol" (18 X 
'50); "en wat heeft hij in de hand? Een kruik, een knaap van een krn-ik", met "en 
vier parels van kinderen heeft" (N.E. II XII '48); "Zij hadden een knaap van een 
levende mijn gevangen" (Vk. 16 VI '49); "Allemaal knapen van onderwerpen, die 
niet zo maar een speciale zaak betreffen" (9 XI '50); "Op de kaart een knaap ·van een 
rivier, hè?" (7 VIII '48); "In een vliegmachine brak Maandag --- een knaap van een 
8lang lós" (6 VIII '47); "Daar ligt 'n knaap van een tank voor 300.000 liter olie" (18 
VIII '49); "Hij had een knaap van een tegenstander in de Engelse rechtsbinnen Gre
gory" (30 V '50); "Kort vóór de verkiezingen zijn er nog zo'n paar 'knapen' van 
wet80ntwerpen uit de ministeriële werkplaatsen komen rollen" (10 VII '48). 

"Bennie zou een pracht van een danseur zijn" (8 XI '50); ,,'n Pracht van een ding" 
(6 XII '50); "scoorde (hij) een pracht van een doelpunt" (19 V '50); "een eerste luite
nant gaf haar een pracht van een doo8" (20 II '50); "Hij is een pracht van een iongen, 
Father" (24 X '50); "Wim van de Brink is een pracht van een gepen8ioneerde 
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Engelse kolonel" (N.E. 24 XII '49); "in hotel Edelweiss (had) een pracht van 'n 
ontvangst plaats" (L. 16 XII '49); "wat een mooie, lange, sterke, chique, voor
name pracht-van-een-slagpin dat was" (Vk. 6 XII '50); "Een vereerster zond - -
een pracht van een stropdas" (I VI '50); ik neem "de hamer, een pracht van een acht
hoekige voorslaander" (L. 9 IX '49); "Het publiek ziet zich langzamerhand een 
pracht van een voorstelling ontgaan" (Vk. 2 VI '50); "al die rommel - - - er uit en hij 
had een pracht van een waterton" (29 V '47). 

[53] n. 192. Ik begin met voorbb. uit Walter Scott: "hebt ondertusschen 
geduld, burenlief" (Kasteel2 101); "maar, doctorlief, ik heb vrouwen kinderen" 
(WaverIey2 45); "Hector, jongen lief, houd hem vast" (Oudh.2 373) : "Haast je 
maar zoo niet, jongenlief!" (Pelgrim2 45 ; zo ook Kasteel2 92, 128, 310, 424); "Van 
tijd tot tijd een frissche slok· - -, manlief" (Zeeroover2 12); "Ceciliaatje, meidlief, daar 
heb je de helft van mijn beurs" (Kasteel2 98; 287, 305, 306, 396), tegenover 410: 
"Wel, meid lief" (drukfout?); "Elk woord op dit dierbaar blad is de geheele snoer 
waard, meisjelief" (53; 67; Pelgrim2 44); "Och, doe dat toch niet, mevrouw lief!" 
(Kasteel2 68); "Wacht nog even, oomlief" (Ivanhoe2 251); "Maar, vriendlief, ik heb 
hertog Karel heden beter leeren kennen" (Q. Durward2 332; Kasteel2 353); "is dit 
misschien een beleediging, vriendje lief?" (Kasteel2 127). 

Alle voorbb. van Scott zijn aanspraak-gevallen. Eén ervan was mv. burenlief; 
en vier waren in twee woorden - - - gespeld. Semantisch behoorde alleen oomlief tot 
de verwantschapsnamen. 

De willekeurige voorbb. van elders begin ik met persoonsnamen: ,,'God zij 
met je, Bente.lie!''' (Koreh, De rode paarden 122; 271): "Din-lief, lees het nieuws 
maar voor jezelf" (Vk. 2 X '50 = Robinson, De kardinaal 31); "Maar Leyel.lief, ze 
zeggen dat de mensen overal koffie drinken" (Centervall 40), "Lenalief, Porse is niet 
zulk een man ---" (106). - Het volgende geval is zuiver uitroep: "Hemeltjelief, de 
consternatie zou niet te overzien zijn!" (Tammsaare 157; vgl. N.W. VI 549); "hemel
lieve, wat scheelt je dat allemaal een rompslomp" (Vk. 17 II '50); vgl. deze verbogen 
variant met "Wel lieve hemel!" 

"Je vindt het toch wel prettig, kindlief?" (v. der Waals, Noortje Velt' 71; 64, 89); 
"bij God den Heer, 0 kindtje lief - - - en sterft niet meer!" (G.G. I 304). "Wat vraagt 
Hij, nu --- ons meiske-lief Hem toebehoort?" (v. d. Meer de W . II 243). Ook de 
volgende voorbb. staan buiten de aanspraak: "Aan tafel hielp er geen moedertje
lief aan" (Jennings 303); het N.W. IX 935 vermeldt wel moederlief, maar deze zegs
wijze ontbreekt er, zover ik zie, hier en ook bij daar helpt geen lievemoederen aan (VIII 
2144); Stoett, Spreekw. n. 1206 echter geeft als variant hiervan: "daar helpt geen 
moedertje lief aan" .. - - "Doe oom en tante de groeten. En neejjelief" (Hjort 195). 
"Maar het streven - - - om zoon- of dochterlief (aanleg of geen aanleg) naar de H.B.S. 
te sturen, is vals" (Vk. 22 II '47); zo ook O.E.B. XXXIII 553 (575 zoonlief). -
,,'Stil maar, schatlief', neep tante Jans er moeilijk uit" (Bakker II 253), "Menslief, 
heb toch wat courage" (268). 

"Naar aanleiding van mnl. "Alsoo waerJike, als ghi, here lieve", schreef Verdam 
(M.W. IV 553): "dat deze plaatsing van lief achter het znw., althans in de mnl. 
spreektaal, gewoon moet geweest zijn, bewijzen de nog heden gebruikelijke uit
drukkingen vaderlief, moederlief, kindlief, zusjelief, broertjelief en dgl.; vgl. ook voor 
mijn neefielief (Heye)". Hierbij werd over het hoofd gezien, dat het adj. in "here 
lieve" verbogen was. Bij diminutieven: (ma)maatjelief, moesjelief, vrouwtjelief, 
Annettekelief, Marijketjelief enz., is het dubbel-hypokoristisch. 

[54] n. 194. Het lijkt me overbodig om van verbindingen met generaal, die 
geregeld in de krant voorkomen, citaten te geven: commissaris.generaal, commissie
-generaal, consul.generaal, directeur.generaal, inspecteur-generaal, procureur-generaal, 
secretaris(sen)-generaal, staten-generaal; bij voorkeur met streepje: "het debat naar 
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aanleiding van de regeringsverklaring in comité generaal" (Vk. 14 VII '49, bis), fr. 
en comité secret; "de consul8.generaal van Nederland, België (enz.)" (29 IX '49); 
"in de hoop - -- dat een Consult Generaal hem wel weer de kracht in z'n benen terug 
zal geven" (16 I '47); "controleur-generaal van de Verenigde Staten" (24 VIII '49); 
"zo zeide ons de algemeen secretaris van het directoraat-generaal voor de Scheep
vaart" (27 I '50), en zo nog meermalen, ook wel eens met hoofdletters: Directoraat
-Generaal. "De Luitenant-Gouverneur-Generaal en de Commi88ie-Generaal en dienten
gevolge de Nederlandse regering en de Staten-Generaal hebben zich - - - bezig moeten 
houden met de politieke kant van het Indonesische vraagstuk" (16 I '47); "Deze 
regeling geldt ook voor - - - de Diensten van de kwartiermee8ter-generaal en de adju
dant-generaal" (10 XII '49); "daar de landen in de Russische invloedssfeer zich tot 
de a8si8tent 8ecretari8-generaal kunnen wenden" (2 XI '50); "De procureur8-generaal 
zijn verzocht te bevorderen, dat --- strafrechtelijk wordt opgetreden" (15 VII 
, 48); , ,een redactie-commissie, die, samen met het '8ecretariaat-generaal, drukfouten en 
taal oneffenheden moeten halen uit de[ze] stukkeiJ." (3 XI '49), en zo nog herhaalde
lijk; "Hierbij waren onder meer aanwezig de vicaris-generaal van het bisdom" (27 
X '48). - "Te Munster had Frans von FÜrBtenberg (1729-1810), minister en later 
vicari8generaal - - - het onderwijs georganiseerd" (de Jong IV 47): kan eventueel 
onder één hoofdaksent (toon) op "generáal" gezegd worden. "De laatste was gedu
rende meer dan 10 jaar Magister Generaal der Orde geweest" (Verschueren 58); "en 
werd benoemd tot Superior Generaal der kleine communiteit" (Opv. Br. 48 p. 48), 
"hebben wij goedgevonden (hem) tot onzen Commi88ari8 Speciaal te benoemen" 
(p. 25); zo niet in het N.W. XIV 2626 v. 

"de eis van de advocaat-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam" (Vk. 
27 X '48); "Drie andere advocaten-fi8caal zitten ergens achteraf" (6 IX '49); "De 
procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie concludeerde - --" (23 IX '50), 
en zo meer; vgl. n. 79 voor procureur8-fiscaal. - ,,- - - is benoemd tot adviBeur-!wnorair 
voor de afwikkeling der zaken van het voormalige directoraat-generaal voor Bijzon
dere Rechtspleging" (27 V '49). Herhaaldelijk auditeur-militair en executeur-testamen
tair. "Verder waren daar de pater8provinciaal der meeste kloosterorden" (26 VI '50): 
pseudo-eenheid. "de 45-jarige hoofdinspecteur titulair der rijksbelastingen in Amster
dam" (1 IV '50); hij "wer.d zelfs eervol benoemd tot 'oubaas titulair voor woning
bouw'" (12 VIII '50). -' Voor averij-gr088e en averij-partikulier zie K.E. 70 en 
N.W_ II 757. . 

[55] n. 194. Ook zonder veel kommentaar, is de variatie duidelijk: "Van de 
zwart-violette 8tammen, har8traan bedropen [onnederl.], glooien de donkere naald
nesteltakken neer" (Hopman 134), "Fraai zwollen de linten 8piraal-gerold of ge
tordeerd als kunstig ijzersmeedwerk, aan tot olijfvormige luchtblazen" (138). "Ik heb 
een bepaalde studie gemaakt van 'den landbouwer de velden beploegende' " (Corelli, 
Macht 182): bijna appositie; "Hoe kwam het, dat een plot8elinge wolk - klein 
maar toch goed merkbaar - aan zijn hemel was gekropen 1" (dez., Strijder 13): adver
biaal bij de rest? Anders is: "Bij miJ'n oom zoo gevoelig, en aanhankelijk aan zijn 
familie, als hij was, ging de smart dieper" (Bouvy 115); imitatie-leer goud op snee,
methode 8treng hygiënisch (adv.). "bloem in handen houen ze en licht is om h~n !wof
den, goud-behaarde" (Ariëns 38, cit.): net als straks "spiraal-gerold" kan men ook 
het verbogen "goud-behaarde" als één woord opvatten, tegenover de grafische twee
heid van "harstraan bedropen". Blz. 185 geeft de schrijfster nog andere postposi
tieven, die (ook) in [56] thuishoren; zie ook blz. 188, 189; en .226 waar speciaal op het 
ritme wordt gewezen. - "en in de looden stilte - - - keken ze schuin op, de oogen 
traan-klaar in het regenkleurig vensterlicht" (v. Deyssel, Kl. R. 280 v.), "Een 
kleine, al-oude jongen, kwaad8appig vetjes onder zijn viezig krulhaar" (100), 
"Dagen water-wit, 8tug en koud, nachten graf-zwart en loom-lang, lag Willem op zijn 
rug onder het vreemde dek" (201); vgl. Jansonius 110 vvo "exemplaar k08telo08 en 
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franco op aanvrage, adv. (predikatief??). "In 't hofke roze.omhaagd" (M. Koenen, De 
wegen 37); "een onaangenaam tafelgenoot, pedant en op haarkloverij uit" (Vk. 27 
XII '50); vgl. "dat sublieme beeld - subliem in de taal van het Evangelie, subliem 
ook in zijn artistieke weergave - van die moerbezieboom" (Vk. 23 XII '50): her· 
vatting van het adj. met bepalingen. Het is telkens wat anders! (vgl. de Groot, 
Struct. Synt. 98). "terwijl van de beide Wong's vooral René opvalt door zijn por
tretten, met name dat van zijn vrouw, voornaam van kleur, houding en expressie" (Vk. 
12 XII '50). een landschap prettig te zien; "een gelijk aspect als eens het oude Rome, 
zonneglanzend onder haar azuren daghemel" (Hermans 71); "een druk van verant
woordelijkheid - - - looden zwaar - - - looden zwaar" (v. Eckeren, Ida Westerman2 114); 
"Buiten waakt de politie en staan de vrouwen: zwijgzaam, gehuld in zwarte doeken" 
(Vk. 16 XII '50). 

In dit laatste voorb. en enkele andere is al het type uit [56] gekombineerd met dat 
uit deze aantekening; er is variatie zonder eind: "Met gereefd zeil en ingehaalde 
riemen dreef hij boven koraalstruiken, bronsbruin, purper, oranje, hemelsblauw, wazig
-paars als rijpe druiven" (de Wit, Gooch. 22); asperges, dik, wit, vers, mals, geschikt 
voor sterilisatie, prima kwaliteit, extra verpakking, franco levering; ,,0 ja, het 
geluk, lang, durend, breed, vullend den heelen bleeken ochtend, en zonder dat el' een 
einde aan was te zien" (v. Deyssel, Kl. R. 368), "Willemsen uit Rotterdam, porselein 
blond en blauw" (11 0 v.); "en zag een jongen va~ een jaar of negen, ongewassen en 
ongekamd, gekleed in een grasgroen wollen geval, dat hem tot de knieën reikte" (Vk. 
12 X '50); "ondanks de beperkende eisen der architectuur, van glas, warm en levend 
binnen de verbindende loodlijnen" (23 XII '50), en verder: "de meester in zijn witte 
kiel ingespannen en ingetogen bezig met zijn beelden". 

Het 'postpositieve' kan ook voorafgaan: "Simpel, hard en sterk, ontroerend men
schelijk, prachtig van fotografie, een tot het uiterste beperkte dialoog" (Vk. 16 
XII '50). 

Van deze en verwante strukturen willen [55] en [56] alleen suggereren, dat het 
een haast onoverzichtelijke veelheid is van gevallen, die van het ene naar het andere 
verlopen. Het lag niet in mijn bedoeling deze kwestie gedetailleerd en systematisch 
te behandelen. Dat doet wel eens een ander. 

[56] n. 196. Voor Henr. Roland Holst-v. der Schalk zie in [55] de verwijzing 
naar Ariëns bij "goud.behaarde"; voor b.v. Van Deyssel zie vooral Jansonius 124vv. 
"het bliksemde voort·durend . - - met een schitterende helheid, blauw, rood, goud, 
van laayend licht" (v. Deyssel, Kl. R. 282), "trokken de rijen de gebed zalen in, die 
vol werden met donkere lijven, breed en veel" (48), "En beverig deed hij zijn kleine
.boodschap, citroensap.kleurig, licht.geel door de zenuwachtigheid" (50), vgl. [55], 
"Hij bewoog aan, zachtjes, gaande in Willems blik, naderend Willem, donker, veel, 
en als vreemd hem bekend" (329), "Hij was de eenige van de driehonderdtwintig, 
die handschoenen áanhad, garen" (71), "In de gebedzaal was de professer alleen, 
rnager.recht.lang, zilvergrijze krulkruif . . . " (54), "Paul, meerder en grappig en gemeen
zaam, riep Baster, die bij de muur stond" (256), "En Willem klein naast hen, met zijn 
groote bleeke hoofd, raar en loens" (40), "van de vruchten, rood, geel, groen, van den 
nuchteren eenvoud der grasbloemen, kleine, vele, violet, wit, geel" (261), zie [57], 
"De eene promenaad, 1'umoerig, groen, wijd, kwam na de andere, de eene Zondag, 
blank, rustig, open, steeg op na de andere" (352 v.). - "Uitgebreid en groot is de 
lijst zijner latere producten, werk achtenswaardig en hooggeschat, maar verbleekend 
in den loop der jaren" (Erens 122). "Biesbrouck, attent en moeilijk te passeren, was de 
grote aanwinst van de middenlinie" (Vk. 11 XII '50). "en Godefridus van den Bree
mortel was erbij, een bietje bleekjes en kalm" (Coolen, Voleind. 222). "Het gezicht 
van de zieke vrouw in haar bed, bleek en onbeweeglijk, verschrikte Azalea eenigszins" 
(Corelli, Strijder 66); predikatief is: "Haar karakter kennende zoover als mogelijk, 
rein en groot, denk ik, dat·· -" (dez., Macht 201). "Deze prima velours.hoed, coquet 
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en sportief, kost slechts ft. 15.50" (Vk. 7 X '50). "En wat ziet die man er gezond uit! 
's Lands welvaren in persoon! Dikjes en vetjes" (Huet, Joz. 158): hoe zit dit? vergelijk 
in alle geval voor de postpositieve diminutief-adv. Dl. II n. 53 en 58. Bij "prijs
courant, stalen en modellen franco" denk ik aan predikatief. "U worgend stil bij 
storm en sneeuwgekrijsch Wil ik U storten in de golven grijs" (Erens, Litt. 263, cit.); 
vgI. ,,'nen triestige motregen, grijs en kil" in [25] al. 2. "Hol liepen de golven met 
scherpe kammen, groen en blauwen geel en gri:js en wit, al naar de diepte en de weer
spiegeling van de wolken" (Nescio 64). "een geheimzinnige opkleuring, groen en 
violet en goud, van prelaten-hoofdsier" (Scharten-A., Huis 254). "Een 'stille' - -
vindt als eerste verdachte een vrouw, jong, knap, aardig en ongelukkig" (Vk. 11 XI 
'50). "Dag vriendelijk kerkje met je spitse toren; dag huisjes laag en hoog" (Cremer 
I 11). "Zij was altijd de verkoopster, met een hoogen hals en fatsoenlijk en netjes en de 
ander de klant" (Noorderlicht 208). "het was een relikwie uit lang vergeten tijden en 
landen onbekend" (de Wit, Bronnen 83). "Overigens was het een echt Larens
festijn, ongekunsteld en hartelijk" (Vk. 27 XII '50). "en ze zien vreemde bloemetjes, 
purper en rose en blauw, zo klein als bloemetjes uit een kaboutertuin" (Geschenk 1949 
p. 23) . "Ik zie de maagden rank, en slank de knapen" (Querido II 116, cit.)? ,,(Zo) 
was zij een beeld van huisvrouwelijke waardigheid, rustig, moederlijk, gastvrij" (de 
'Vit, Gooch. 92 v.): waarbij horen de gekursiveerde adj.? "Mocht het zijn, zoo besluit 
dominé, een meisje schuldeloos en lieftallig, vroom en vroed!" (Cremer I 294). "Deze 
blije sport - sierlijk, stijlvol, gaaf en onbedorven - was misschien in 'n weekend vol 
van 'grote' sport" (Vk. 11 XII '50). "perken veelkleurig en bloeiend schitterden in de 
zonnestralen achter de loentasheg" (Melati v. Java, Hermelijn I 87). "de bekende 
Fantasie in f-klein van Mozart, welke op orgel en voor piano-vierhandig wordt ge
speeld" (Schw. 47 p. 16); "de suite 'Jeux d'enfants' van Georges Bizet voor piano
-vierhandig" (Vk. 7 I '50). "In het voortuintje bloeiden stokrozen met groote 
papierige rozetten, roze, wit en wijnrood" (Hopman 117). "Toch was er maanlicht -
zwakjes en bleek" (Wells e.a. 259). 

In verbindingen als: Jantje sekuur, Pietje eigenwijs, Jan kordaat, Jan zoet neemt 
de postpositie substantivische allures aan; voor grootvader zaliger zie Dl. II 244 v. 
De Groot noemt het type een kindeke klein "vrijwel onbeperkt productief in archa
iserende dichterlijke stijl" (Struct. Synt. 88; 178)!! 

[57] n. 197. Gevallen bij Vondel als "op u luyte schoone". "met purp'ren 
kleedren schoone ", zijn geen uitzonderingen op het onverbogen blijven van een 
postpositief; als "schoone" tenminste bij hem nog de onverkorte voortzetting is 
van mnI. scóne = onfr. scóni enz. (E.W. 591). Want het verkorte schoon was al mnl. 
(M.W. VII 630 vv.); Hooft schreef trouwens: "de songelijcke glans Vrouw, van u 
oogen schoon" (N.W. XIV 826 sub 1). Zie voor mnI. onverbogen adj. op -e Ván Helten 
382 vvo en Franck 164 vvo Maar de kwestie van doubletten als schone: schoon - er 
zijn er heel wat! - laten we hier rusten. Het opkomen van de vormen zonder -e deed 
ten slotte de vormen met -e als verbogen aanvoelen: reïnterpretatie; vgI. De Vooys, 
NederI. Spr. 54 v. 

"en vreemde pijn Kwam in jë oogen droeve en groot" (Lap. Swarth 10); "Door den 
ooster gang, waar jcngens, enkele en afzonderlijk, holden en stapten" (v. Deyssel, 
Kl. R. 66): schijngeval ; "Door de vier groote gangen - - - liepen de jongens, groote en 
kleine, loopend loopend, in rijen van drie tot zeven" (46). Zulke appositionele ver
bogen postposities zijn heel gewoon: "er waren aardappelen bij de vleet, rooie, gele, 
witte, grote, kleine in alle soorten"; ook met lidw.: "hier zijn de mutsen, de groote voor 
de jongens en de kleine voor de meisjes". "Daarna ging hij de verschillende tooneelen 
uit zijn leven nog eens na, - schitterende, doellooze, zonder eenig nut, - toen hij 
nog troonopvolger was" (Corelli, Macht, 466). 

[58] n. 198. "Bon 485 algemeen is aangewezen voor het kopen van 125 gram 
koffie" (Vk. 5 X '50). "maar meneer Kortüm - - - zat nu ongelukkigerwijze op het 
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blok elf in kwestie" (Kluge 11 196). "dat de Queensferry postwagen met klokslag 
twaalf - _. zou afrijden" (Scott, Oudh.2 5); vgl. [48] de klokslag.van.twaalven. "Dan 
zijn we dus confectiemannetjes, de een maat vierenvijftig en de ander twee en veertig" 
(Nicolas 227). "Hij naar Verhaage, op slaapzaal nummero twee, naast slaapzaal 
nummero een" (v. Deyssel, Kl. R. 85 v.; 86: "op slaapzaal nummero éen"), "die bij 
het Paasch·konkoers nommero tien was geweest" (273). Het N.W. IX 2213 geeft deze 
'latijns' ?·doende vormen niet, wel nummer (nommer) één enz.; duits Numero uit ital. 
numero (Weigand 11 319). "gezondheid was nummer één" (Brandt v. Doorne, Ver
weghe en zijn vrouw 122), hij "stelde haar voor 'n week of zes te gaan luieren in 
Scheveningen" (82): geen rangtelwoord! Zie over dit type N.W. X 65 v., 111 3304; 
voor klaver(tje).vier enz. VII 3619. "Den anderen ochtend ten 10 uur 46 werd sein 2 
ontvangen, waarschuwend voor storm uit Noordwest" (Leesb. I 114); "telefoon Zuid 
1219". Ook het volgende is geen rangtelwoord: "die oostelijke streken, welke door 
Maurits en Willem Lodewijk in de jaren negentig veroverd werden" (Geyl 38 bis; 240: 
"in de jaren twintig"): hiermee vermijdt de auteur het zeer gewilde germanisme "in 
de negentiger jaren" enz. (vgl. n. 254). 

Jaartallen komen geregeld achterna: "het vandaag aan de leden van de Gemeen
teraad toegezonden Tunnelrapport-1950" (Vk. 8 XI '50); "Met een taptoe - - - werd 
vlaggetjesdag 1950 gesloten" (30 V '50), "Met een feestelijke mars --- openden (de) 
pijpers de Vlaggetjesdag-1950" (aid.); "De bedrijfstelling.1950 wordt van groot belang 
geacht voor de industrialisatie" (8 XII '49), "de begroting.1950" (aid.); "dient men 
allereerst onderscheid te maken tussen de 'Vogelwet-1936' en de 'J achtwet·1923'" 
(10 XII '49); "Nijmegen (met) z'n nieuwe Plein 1944" (29 XII '50); "het laatste 
wachtschip vóór den Mei.oorlog 1940" (Chambon, Marine 37; 35, 52). "Vrijdagmiddag 
3 uur, zomer zeven of acht en zeventig" (Timmerman 126), "De ideeën van de revolutie 
1792 zijn nu verrot" (231). Vgl. "in het iaar zoveel van de zoveelste eeuw" (vgl. 
n. 195 i.f.); en voor postpositief een N.W. 111 3801 v. 

[59] n. 200. "Vaak is het ook een poging achteraf, zijn handen in onschuld te 
wasschen" (Woltring 74). "De behandeling binnenskamers van Hoofdstuk I der 
Rijksbegroting voor 1950 _. -" (Vk. 27 X '49). "een ridder, dat een bokkenrijer was, 
een legende van het land hier" (v. Deyssel, Kl. R. 279); "de critiek van anderen over 
de hofstede-hier had zitten aanhooren. Maar toen was het tot haar ingegaan, dat, nu 
Adelheid met den zoon-hier getrouwd was, de menschen hier van het huis haar eigen 
levende familieleden waren" (Gulbranssen 423), "Zij eigende zich al wat het huis·hier 
aan glans. - - uitstraalde toe" (424); de ingang hiernaast. "Hiervoor zijn voorbeelden 
te over aan te wijzen in Nederland" (de Waal 107); "gelden te over beschikbaar te 
stellen" (Opv. Br. 30 p. 55); "tussenkamers en kamers twee hoog-achter" (Vk. 28 X 
'50), vgl. "Ik wilde toen doorlopen naar twee-hoog" (9 XII '50). ,,'t Is tegen
woordig politiek.vóor en politiek.nà" (de Roo, Man 222). "Die vaten - - - getuigen het 
weer dat er menschen én menschen worden gevonden, partijen, ijveraars vóor en 
ijveraars tégen" (Cremer 11 295 v.). "Uit het --- communiqué blijkt, dat inderdaad 
van een stap vooruit sprake is" (Vk. 22 XII '50). "Zij, zoo schraaltjes, zoo gewoontjes, 
was er inderdaad dan toch iemand die om haar gaf?" (Querido 11 29): bij een pro
nomen is zó zeker geen sprake van een adj. 

[60] n. 201. "Maar deze ketel - - - had feitelijk uit het museum·Kortüm moeten 
komen" (Kluge I 230); Van Campen schreef eerst het geval-Marion, en even verder 
het geval Le Maître (12 169); "mijn waarnemingen aangaande het verschijnsel.Roelof" 
(de Roo, Ontkn. 132). In zijn Beschouwingen over het Ulo noemt Gielen achtereen
volgens de conceptie-Thorbecke, het amendement-Bosscha, de wet.Mackay, het Rapport
-Woltjer, een amendement- Woltjer (Opv. Br. n. 120 p. 38 v.); de commissie- Van Poelje 
(O.E.E. XXIII 508). 

De Jantjes Goddome en Jannen Kalebas (T.L. XI 531) brengen op een zijpad. 



136 BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 

"alsof het hier zou gaan om een controver8e West contra 008t" ·(Vk. 23 X '50); "De 
8trijd hoofd.aan-hoofd was adembenemend" (27 111 '50). Postpositieve streepjes
-zinnen gaan nog een stap verder: "den oprechten klank van zijn antwoord-of-alles-
-doodgewoon-is" (Derks, Ik ben 42); "de boeiende bordjes en verleidelij ke knopjes-
-waar-je-volstrekt-niet-aan-mag-komen" (N.E. 5 VI '48); "de telkens te verwachten 
dreiging van vader-die-indut, en rrweder-die-waakt en ook indut" (Querido I 129); "de 
welopgevoede stugheid van 'n bediende-die-weet-h6é't-hoore" (Falkland, Gevleugelde 
daden2 129); "wrede bewijzen van ouderdom-die-rnet~gebreken-komt" (Vk. 2 XII '50); 
"Vergeten we niet de boer-die-N.S.B.-er-is, de boer-die-goed-is-maar-toch-niet-helemaal
-recht-door-zee-gaat" (15 IX '50); "Dè strenge dansleraar en 8ter-die-verliefd-op-haar-
-wordt en de rijke partner, een koning liefst" (4 11 '50). 

Nog weer anders is: "een sprookje vol tafeltjes-dek-je en ezeltjes-8trek-je" (L. 29 
VIII '47). Ietwat grappig in dit verband is : "een wintermantel of een winterjas (dames-, 
heeren- of kinder-)" (C. 26 IX '40), een voorb. dat het in de U.C. van die datum zonder 
streepjes moest doen: ,,(dames, heeren of kinder)". Maar het wordt toch al te gek, als 
de eerste komponenten van -samenstellingen 'postpositiefje' gaan spelen. 

[61] n. 202. Duffel (N.W. 111 3553) komt ook wel voor in samenstellingen: "De 
zoo gewilde Duffelmantel" (adv.); "Hij kwam wel op de societeit in een versleten 
duffeljekker" (Hopman 163). "in het land waar de karnemelkse meisjes vandaan 
komen" (Vk. 21 XII '50); naast karnemelk(8)pap (N.W. VlI1640) geef ik nog: "Wie 
kan er nu b.v. houden van zure augurken bij zoete-melk8che pap" (C. 6 I '39). En 
naast: "het opmaken van fijne neteldoeksche en batisten japonnen" (Corelli, Schat 
194), wijs ik op zndl. neteldoeken (N.W. IX 1879): "Al den nevenkant waren de 
twee huisvensters zorgvuldig geblind met neteldoeken gordijnen" (Streuvels, Dorps
geheimen I 84). 

Bij "de lakense jas" (Vk. 21 XII '50), is de verrassing : "de voerman lichtte even 
zijne ronde lakenschen muts" (Bosb.-Touss. I 106). Bomans (163) deed het "in 
een blauw lakens pak", en week zo af van zijn Te-Winkelse spelling. De afl. lakenen 
uit mnl. *lakenijn (M.W. IV 76) lijkt een vlaamse zeldzaamheid in: "het welgedane, 
deftige bakkertje in zijn lakenen frak, met zijne zij dene muts" (Streuvels, Dorpsg. 
I 156): "deftig in hun zwart lakene kleers" (dez., Stille avonden2 38). Maar aangezien 
het vr. frak in tal van vla. dialekten m. is (v. Beughem 19), moet "lakenen frak" 
naast "zijdene muts" wel de mannelijke objektvorm op -n zijn bij "lakene" ; n . 206. 
Dit is zonder twijfel de verbogen vorm van het "min juist laken", zoals het N.W. 
VIII 934 het taxeert. Intussen kwam die vorm al in het Mnl. voor. Nog sterker: "in 
het Mnl. is slechts de samengetrokken vorm lakin en laken aangetroffen. V gl. conijn 
[adj.] voor coninijn, en de onb. wijs wapen voor wapenen" (M.W. IV 76); zie [73] bij 
garen. Zulke haplologieën waren in het Mnl. zeer gewoon; bij ons is beamen "uit 
oudnnl. be-amenen" (E.W. 37) een algemeen bekend voorb. Het adj. laken is ook nu 
nog dè vorm: laken gordijnen, een lichtblauw laken mantelpak; "de laken broek" 
(Chambon, Marine 93; 102); "Ik wou wel altijd blijven doorgaan onder den blauw
laken hemel" (Bordewijk 107). De verbogen vorm kwam ook boven al over de grenzen: 
"én Mijn-Heer Vercuyck, in ambtsgewaad, effen zwart lakene mantel - - - tord binnen" 
(Eekhout 252), "en de gek met een lakene muts rondbedelde" (dez., Tijl 55), "en 
vermuffend onder het enge zwart-lakene klutken" (113). 

Naast zeildoeksch wijs ik op: "in z'n zeildoeken zakboekje" (de Man, Zonen"77), met 
"in zijn wasdoeken zakboekje;' (79), "Zeildoeken kniebeschermers zouden me wel meer 
op een kweeker doen lijken" (dez., Rijshout 259); "zwarte zeildoeken pakjes met 
boterhammen" (de Hartog 111 260); "het schoeisel van Mao's soldaten (bestaat) uit 
weinig meer dan zeildoeken sandalen" (Vk. 17 XI '50); "Zijn korte zwart zeildoeken 
jas gaf hem het aanzien van een half geopende parapluie" (26 X '49). Naast de afl. 
op -en is de adjektivering-zonder-meer gewoner, althans gewoon: wasdoek kastrand, 
wasdoek zuidwester; "merk Tornado --- celluloid stuur, celluloid handvatten, 
nikkelen bel --- wasdoek kettingkast --- wasdoek jasbeschermer" (U.C. 17 X '41). 
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Behalve het gewone adj. manchester [65], dat in het N.W. IX ontbreekt, las ik 
ook: "met plakken mest aan zijn manchestersche broek" (Schreurs II 113); zo ook bij 
Coolen (Moord. 216) : "in zijnen manchesterschen jas" (dez., Peelwerkers5 108), met 
fleksie·n. - Naast het adj. pilo = pillow [65] dat het N.W. XII 1851 alleen als znw. 
noteert (met pilobroek), zag ik eens: "kenbaar aan pillowsche broeken en veel te wijde 
wolligè petten" (de Man, W. water 75). Mevr. Bosboom-Toussaint schreef: "met een 
donkeren m,erinoschen japon aan" (M. Frans 43); maar het N.W. IX 582: "eene, 
merinossen japon" [68]. Anders te beoordelen is: "Daar stapte Pirroen in zijn pur
pelen frak en sigarenassche grijze broek, door de straten" (Timm., A.-Marie 25): 
vgI. hiermede vla. asschen (Dl. I 53 en 245 v.). 

Slechts in schijn horen hierbij: "bruine runds molière, kalfs jachtschoen" (adv.), 
die klaarblijkelijk halveringen zijn van "rundsieren, kalfsleren". Naast "boxleder 
heeren·bottines (jongensschoenen)" [64] stel ik: "Box sandalen met crêpe zolen, 
bruine box klepmolières, zwarte box Derby. en rijgbottines" e.a., al zie ik in dit box 
een halvering van: "boxcalf rijglaarzen (rijgbottines), bruine box.calf Heeren rijg. 
bottines", "Zo'n echte boxcalf Amerikaanse porternonnaie" (Vk. 29 XI '49). Vergelijk 
nog : "zwarte boxrund molières (bottines), zwarte rundbox sandalen", en de sekun· 
daire samenstellingen met "leder(en)", zoals "Prima Box·lederen ritz portemonnaie 
(Herenportemonnaie)" (23 VII '48), met de hoge toon op het substantivische eerste 
lid. 

[62] n. 202. De woorden op .ijn in het moderne Ndl. zijn van een ander maak· 
sel. Ik wijs op: "een aquamarijnen halsketting" als subjekt bij Rachmanowa (Liefde 
3). Het subst. aquamarijn is ontleend aan fr. aigue.rnarine "zeegroene smaragd" (uit 
provencaals *aiga marina = lat. aqua marina "zeewater"). Ultramarijn, fr. (bleu 
d') outremer, verklaart K.E. 1087 als "eig. meer dan marijn = zeeblauw, Fr. marin" ; 
het klinkt althans niet onaardig. Voorbb. zijn: "in ultramarijnen blouses met vuur· 
roode dassen" (Grondijs, Spanje 44); "met de ultramarijnen hemden der commu· 
nistische jeugdgardes" (79). Voor andere kleurnamen met ·en zie n. 209 met [72]. -
"Intusschen tooide heur zijn huisvrouw met gouden halsketenen, diamanten 
ringen, fluweelijnen kleederen" (Eekhout, Tijl 86), "het fluweelijnen kathederkussen" 
(35). Werd hier het mnI. fluweelijn (Handwdb. 174) opnieuw voorzien van ·en? via 
de substantivering van dit woord?? 

Het mnd. hermelîn, ohd. harmelîn is een diminutiefvorm bij ohd. harma "wezel, 
hermelijn"; het mnl. hermelijn (naast he'rmel en varianten) werd in de geassimileerde 
vorm hermerijn ook als adj. gebruikt (M.W. III 376 v.; E.W. 248). De afl. hermelijnen 
(N.W. VI 630) is jonger: "een hermelijnen mantel" (Vk. 28 IX '50); "als de pluim op 
de hermelijnen muts van den keizer" (v. der Leeuw, VI. begr. 76). Hier is geen sprake 
van hyperstoffelijk, zoals in de samenstelling geen sprake is van bnw.: "in moffen 
van marter· en hermelijnbont" (Schw. 45 p .. 33). 

Het znw. kristallijn is volgens het N.W. VIII 290 het gesubstantiveerde gelijk
luidende bnw.; "het gebruik van 't ndI. znw. zal wel, althans ten deele, aan invloed 
van het Fr. [cristallin] en misschien van het Lat. [mv. crystallina] zijn toe te schrij. 
ven". Naast het bnw. kristallijn, uit fr. cristallin (uit lat .. gr. crystallinus) (aId. 289) 
komt ook vaak kristallijnen voor: "hetzij bij vergissing gebruikt onder invloed van 
de stoffelijke bvnw. op ·en, hetzij nieuw gevormd" van het gesubstantiveerde 
kristallijn. Het mnI. adj. cristallijn, cristallen kan formeel rechtstreeks van cristal zijn 
afgeleid; al zal het lat. crystallinus er mede de hand in gehad hebben. Gekompliceerd! 
In zijn oratie (Utrecht 1948) sprak W. Nieuwenkamp geregeld van "kri stallijne 
gesteenten" enz. (blz. 12-14). Bij Kravchenko 322 brengt "de verstilde winter. 
stemming van korte dagen en kristallijnen nachten" ons weer in het rijk van de 
kleuren; "de kristallijne aandoening" (Ann. 1922) ligt in een ander rijk. Andere 
voorbb. zijn nog : "als de nacht kristallijne schijn voor hun zwartheid is" (Helman 
32); "de kristalijne verwekkers van bepaalde ziekten" (N.E. 13 XII '47); "een virus 
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dat --- een kriBtalliJ'ne vorm bezit", met "in kristallijne eiwitvorm" (Vk. 22 I '47); en 
zo telkens normaal verbogen op oe. Naast de "kristallijnen nachten" van zo juist, 
geef ik nog: "Een kristallijnen weergave der werkelijkheid" (Schw. 41 p. 78); "verzen, 
die klinken als uit sferen van kristallijnen koude" (B. Verhoeven in v. d. Woestijne 
23). Zndl. is weer: "Ge zult er een kristalijnen karaf schouwen, eene met een goe
leversbuikske" (Eekhout, Tijl 103). Uit een on-loze tekst is: "In een kristallijnen 
hemel gleed het vliegtuig voort - - -" (Gatti 221). - Voor satijn (uit fr. satin), met 
gediitongeerde î verwijs ik naar [68]; voor fuateinen, marokijnen, robijnen naar [73]. 

[63] n. 204. Rubber en nikkel bleven in n. 203-206 op de baan. Advertenties 
wemelen van voorbb. met het geadjektiveerde "rubber"; in teksten is de oogst 
geringer. Als regel geef ik verder bij advertenties geen vindplaats, en laat ik ook de 
enkel reklamerige hoofdletters achterwege. Deze dubbele opmerking blijft ook 
gelden voor alle volgende aantekeningen. 

I a. rubber badmuts, en zo met: bakje, ballen, banden, bed(de)kruik, bootje, buis, 
buitenbanden, drijfriemen, duikmuts, hak, hakken en zolen, kajak, kunstgebit, 
kussens, laarzen, landingsgestel, lieslaarzen, loopzool, matten, mutsen, onderwerk, 
overschoenen, poppen, reddingsboot, rollen, rupsband, schoeisel, schoenen, slangen, 
slangetje, speelgoed, sponzen, tegelvloeren, transportband, voetbal(len), voetmat, 
zakje. "plastic en rUbber bádmatten in tedere tinten" (N.E. 26 VI '48); "Half hoge 
laarsjes uit felgekleurd schapenleer met wit-rubber zolen" (Vk. 16 IX '49). In 
samenstellingen blijft "rubber" substantief, met de hoge toon, bijv. rubberbOten 
tegenover rUbber Mten. Ik noteerde o.m. rubberbanden, en zo met: -bootjes, -canvas, 
-doek, -draad, -hakken, -kano, -laarzen, -materiaal, -matje, -schoeisel, -vlotten, 
-voering, -weg, -zolen; slechts rubber-mutsen kreeg een streepje. Ook dit is rubber-
-mutsen tegenover rubber mutsen van straks. Het betreft hier telkens voorwerpen die 
van rubber gemaakt zijn. Dat is niet het geval bij: rubberaandelen en zo met: -arbei
ders, -fondsen, -markt, -ondernemingen, -opslagplaats, record-rubberprijs. - Zeld
zamer is de afl. op -en: "We hebben de zilveren zang der pedalen gehoord en het 
rubberen lied van de banden" (L. 13 V '49): ritmisch parallellisme! Daar kan men 
zich echter niet op beroepen bij: "hij stortte dreunend op een rubberen mat" (Vk. 29 
XI '50, bis); "Een in goede staat zijnde rubberen dinghy" (= reddingsboot je dat 
men kan opblazen) (Gibson 144); "als ze de [velo]pomp moesten [= mochten, 
zouden] vinden is er toch den rubberen darm af" (Timm., Keerseken 185); "specimina 
van de rubber en metalen stempels (uit) het paspoortvervalsingscentrum" (Valtin 
539). 

I b. In plaats van de zelf-gemaakte voorbb. met nikkelen uit het N.W. (n. 204 
al. 2) geef ik er een paar authentieke: "Aan sparen had hij vroeger nooit gedacht, 
tenzij indertijd voor dien nieuwen nikkelen horlogeketting bij het zilver horloge 
van z'n vader zaliger" (Koenen 105); dit "nikkelen" is wel een fleksievorm van 
"nikkel" (zie sub 11). Zo'n onderstelling is uitgesloten bij Van Deyssel met z'n 'duitse' 
spelling: "en al de heldere spiegels en glanzende nickelen doozen" (VII 322), "Er 
staat een nickelen olie- en azijnstel" (328). "Binnenkort komen nikkelen en bronzen 
munten met de beeldenaar van koningin Juliana in omloop" (Vk. 3 IV '50); nikkelen 
bel in [61]; "Zijn nikkelen brilletie ---" (N.E. 30 IV '49); "in de nikkelen ernst van de 
geslaagde proef" (L. 6 V '49). Al wint "nikkelen" het in mijn aantekeningen van 
"rubberen", armoe bleef toch troef. In de samenstelling is nikkel- de mindere: nikkel
garnituur, leuke nikkelknopen ; "Op het einde van de week kreeg hij zijn loon: 
nikkel-, zilver- en papiergeld, gepast geteld in het loonzakje" (Stöger 21). De 
adjektivering komt minder voor dan van "rubber" (met z'n onafzienbaar gebruik): 
"Cosytheepot, nikkel huls" (Vk. 26 XI '49); moderne nikkel garnering, en zo bij 
beslag, deksel, embleem, fietsstuur, geldstuk, handvat, ketting; nikkel en oxydé 
horloges. 

11. Bij nikkel en rubber was er geen enkel voorb. op -e; bij zilver is dat anders. 
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Dat wordt een trits van je welste: "wij zullen met de zilveren lepel8, met d e lepels, 
flonkerend vol van zilver licht, ieder ons deel nemen" (v. Deyssel, Rozelaar 221), 
"Een zilver licht openbaarde zich over de vlakte" (160), "zilver wi tUcht" (237): "dat 
tusschen de boomen door goud licht in mijn oogen viel" (222), "Daar was het lichte 
gouden licht fel doorgebroken" (223), "dat er goud boomen-loover en gouden grond 
is" (203). Het feit dat deze stofnamen als kleurnam e n fungeerden, raakt de keuze 
van de vorm mèt of zonder -en niet. "De zomer - - - zag weer het zwarte, bezige rad 
zilveren glanBWaden weven" (Metz- Koning, Van 't viooltje dat weten wilde5 .186); 
den oud·zilveren pot, zie [65] bij filigraan. Bij Heyermans (Droomkoninkje6 ) wisselde 
,,'t zilver kolommetje' (91) met ,,'t zilveren kolommetje (94); bij Canter (Droomer): 
.,betaling gevraagd voor den ontroofden zilver8chat" (164), met "langs de zilveren 
8chat op het dek" (169). M. Koenen liet, evenals I b. bij "nikkelen", ook hier de 
fleksie op -en niet schieten: "Nelis Broens zocht het grootste zilver horloge uit en 
den zwaarst en zilveren horlogeketting" (200), "dat : het zilver horloge" (204 : 205). 
Bij Scott (Kasteel2 65) zag ik een "spiegel, in een lijst van zilver draadwerk, en daar
naast stond een gouden drink8chaal", en even verder: "twee rijkgebonden gebeden
boeken, met zilveren be8lag en 8loten". "Drie vaalzilveren kringen 1- --" (Buning, Ik zie 
37). "Maar de weiden - - - werden van zil vel', en als een zilve1'en lint lag ook de weg 
naar Morton" (Hall 49). Maar GezelIe schreef ondanks predikaat : "al uw kroezen, 
al uw ketels zilveren worden" (1763). "als blauwe en roode en zilveren 8cMjnen 
over bewogen wateren" (Verwey VII 169); "een lichte rijp had er een fijn zilveren 
sluier over gedauwd" (Rachman., Liefde I). 

Bij "zilvere"- hebben we of het 'hollandse' zilveren, of het verbogen zilver. "\\Tie 
maakt dat telkens uit? Voor "dat droo{Jzilvere water" zie [68] bij satijnen. "de rug 
van haar hand - - - vol ûlvere kleur" (v. Deyssel VIII 237); "en die zilvere mane keek 
naar binnen" (Mare 147); "Op het zilvere watervlak - - - wemelde het van bootjes" 
(v. Hulzen, Liefdes tusschenspel 237), "het Vierwoudensteden-meer met de zilvere 
barken" (dez., Zwitserland 164); "dit stille zilvere zonlicht" (Coolen, Kind. 8). 
"Wie, wie heeft toch --- u doen hangen zonder keten wonder' zilvere lampe klaar?" 
(G.G. I 138); "U, vraag ik 't, gouden Zon! U, zilvre Maan!" (Metz- Koning, Verzen 
12 34): metrisch parallellisme; "als zilvre koraalmuziek" (Holst-v. d. Sch., Opw. 
wegen 78). 

Mijn voorbb. van het adj. ûlver lopen in de dozijnen. Ik neem ze maar voor een 
deel over. Uit advertenties zilver a8bak'je, en zo met: aansteker, briefopener, collier, 
dasklem, horloge, manchetknopen, medaille, potlood, rozenkrans, servet band , 
servethaker, sigaren dover, sigarenpijpje, sigarettenkoker, sleutelketting, tandstoker, 
theeservies, toiletgarnituur, toiletstel, vingerhoed; - zilver bruid8paar, "Sierkaarsen, 
wit met zilver en andere kleuren bij on8 zilver huwelijk8fee8t" (U.C. 28 I '41); "waar 
nimfen zilver rozen uit hun schoot neerstrooiden" (Studiën, Juni 1919 p. 556); "een 
zilver lint slingerde zich daardoor, de Seine" (Feith, Aviator 152); "Een rood ceintuur 
met zilver ornament sloot het kleed" (Leesb. I 22). Het klassieke voorb. uit de Camera 
Obscura is: "Van de christenen, waartusschen zij gevat was, had de een een grooten 
rondglazigen zilveren bril, een zilveren 8igaarkoker, een zilver potlood, een zilver horloge, 
benevens zilveren broek- en 8choenge8pen, waaruit ik opmaakte dat hij een z i I ver
smid was". "En de hemel --- braakte gulpen van dof-zilver nat" (v. Eckeren 140); 
"Het kleine, zwart-en-zilver ding scheen me --- toe te grijnzen" (Valtin 534). -
"stille snikjes aankabbelend in zilver ged1·uisch" (v. Deyssel I 171), "een rag van 
zilver draad" (I 209) (N.B. zilver dráarl : zilverdrAad), "het scheepje van zilver ge
beente" (11 272), "van licht heldere oneindigheid, vèr zilver licht" (11 294), "een mat 
zilver hek" (111 193), ,,8til-zilver gemijmer" (I 37), "als blond-zilver licht" (111 270), 
,,(met) bleek zilver licht" (VII 160), "een fijn zilver groen haakwerkje" (VIII 
157), "daarom heen was nog een zilver papier" (VIII 198), "van kleur als zilver water" 
(IX 207), "allemaal dik en zilver en groen 8chuim" (VIII 185), "met geele harten 



140 BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 

voor het zilver lila der bladen" (XI 43). "Hul skryf met goue griUeltjies En op 'n 
8ilwer lei" (Malherbe 197, cit.). 

De samenstellingen kunnen ons niet veel meer intereseren: zilverbeslag, zilver- en 
kopergeld, zilver- en goudlak; "Hij zelf dreef daar op het schubbige zilverwater" 
(den Doolaard 236); enz. 

lIl. Gouden en gulden stellen een paar nieuwe kwestietjes aan de orde. Het znw. 
goud ontstond normaal uit gold, got. gulp; maar het van "gold" afgeleide adj. op 
-in- onderging Umlaut: mnl. guldijn (-en) naast got. gulpeina zonder Umlaut. 
Goudijn (-en) is een hernieuwde analogische afl. van goud (vgl. E.W. 220, 209). Door 
betekenisdifferentiëring bleven beide vormen in gebruik, gouden als adj., gulden 
sekundair ook als subst. (vgl. M.W. II 2080 v., 2209 v.). - Het heeft geen zin veel 
voorbb. van het onverbogen gouden aan te halen; het attributief gulden behoort tot 
de zeldzaamheden. Verbogen vormen en predikatief gebruik c.a. komen in [70] en 
[71] aan de beurt. Ik laat "gulden" voorop gaan, en "guld(e)" straks dit nummer 
besluiten. 

"De goud-gulden 8tilte heeft zich vol-trokken in het alom" (v. Deyssel III 247); 
"Heen en weer, van mond tot mond, weefden zich die gulden verzen" (Vk. 20 XII 
'50); "gulden traditie van Vaders en Vadervaderen" (25 X '50). Het doet verheven 
(N.W. V 1246 vv.), of geijkt : het gulden vlies, de gulden mis, het gulden jaar e.a. -
"Langzaam stappen boer en paard voort door het dichte blauwgouden licht" (Vk. 4 
XI '50); "met een embonpoint van vervaarlijken omvang, waarop een zwaar gouden 
horlogeketting prijkte" (v. Merle, Toetie Walther 2); "een dienaar (hield) hem een 
groen-wit-gouden pajong boven het hoofd" (de Wit, Godin 102), later liep hij "onder 
den wit-groen-gouden toemeng-goeng-pajong" (105). "Geelgouden en' smaragdgroene 
8chittering van sawahs en tuinen" (Borel, Een droom3 109); "nu staan de boomen 
zwaarbevracht Met wijdschen [ij] rijkdom van rood-gouden blaren" (Salomons, 
Verzen2 I 53); "vaalgouden blink8ela - - - van de gladde bevloeringen, mat-goudene 
lichtaarzeling als van uit dichtbije ondiepte weggerezen" (v. Booven, Sproken2 108). 
Zie nog sub II, en voor "goudene" [71]. 

Advertenties sluiten met het adj. goud aan bij het beschaafde spraakgebruik: 
goud asbakje, en zo o.a. met: broche, collier, diamant-ring (: gouden diaman t 
ring), diamant dasspeld, horloges, horlogeketting, medaille, monogramring (: mono
gram ring), oorijzer, barnsteen pijpje, remontoir, sigarenknip, tandstoker; goUd 
8cháaltje : goUdachàal; goud op zilver potlood. In romans is het ook gewild als kleur
naam, juist als zilver: "in het goud ge8chijn om de lamp" (v. Looy, Proza' 173), 
"tjingde het hooge nootje op den duim als een goud zonvonkje" (212), "daar kon je 
wel eens kijken naar een goud behang8el" (dez., Jaapje' 96), "het was een goud grift" 
(104), "een goud remontoir lag er naast te tikken" (dez., Feesten3 180), "de juffrouw 
zat daar, op een goud krukje" (208). ,,- - - deed hij eigenhandig het kind een goud 
kettinkje met een amulet om den hals" (Zahn, Levensstrijd2 110); "Alleen maar zulk 
zacht goud petroleumlicht" (Salomons, Langs het geluk 52); "een oud donkerblauw 
pakje heelemaal beregen met goud galon" (v. Wehl 32); "Stofwolken (die) neer
poeierden als goud 8tuif8el" (Querido, De Jordaan I 187), "een zwart-rossen walm, 
als rookend goud vuur" (349); "in een draaienden ronde van goud licht" (Timm.-Thiry 
35), "Een duif van goud vuur hing (er) boven" (92); "zulk goud, zach t haar" (Borel, 
Het jongetjeS 164 v.); vgl. goUd licht: goUdlicht, goUd háar : goUdhàar. "op deinende 
golfjes, goud golfjes-gespeel" (v. Eckeren, Guillepon Frères2 195); ,,(Eefje) kreeg een 
fraai zilver ringetje met een goud hartje erop" (de Man, Weideweelde II 86). - "in 
een loodkokend goud vocht" (v. Deyssel II 269), "het kleurendrukje van een vaal-goud 
hemeltje" (lIl 240), "langs wolken van blank goud licht" (IV 81; 199), "De dag 
stak dof goud licht aan in de bezonde vensters" (V 131), "een prachtig goud horloge" 
(VI 170), "ieder blaadje zich als. een goud 8chaaltje ophoudend, in den puren gouden 
zomerzon" (VII 80; zon vr.), "en zijn recht omlaag komend goud wit licht" (VII 
191), "Het goud geel 8troó en de roode appelschillen" (VIII 190), "een troep schut-
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ters, die door een ros goud Ucht worden beschenen" (IX 47). - "met goud en zilver 
servies van zo grote waarde" (Verwey, Roman 20); " een prijs van 4000 groote goud 
florynen" (Misciattelli 112), " een ander bed met goud brocaat" (80); "zoo veilig als 
goud geld in de Nederlandsche Bank" (de Man, Scheepswerf 35); enz. Ik geef geen 
voorbb. van goudgèld, goudbl"Okàat enz., t egenover goud géld, goud brocáat uit de 
voorbb. ; zie Buiskool 18 v . ; v. Dam U 37l. 

Voorbeelden van het type "witgoude' altruïsme" (Holst~v . d . Sch., Opw. wegen 
144), doen nog alsof; "Leven zal ons korte leven Goude' eT1:nnerings goudne r lach" 
[70]. Vergeleken bij de talrijke verbindingen met "goud", slaan die met "goude" een 
pover figuur: "Goud is het in de lucht als goude heiligen" (Langeveld~B. 126, cito 
Gorter). "In 't eerste tafereel dus breekt de Z iende, zilveren Liefde door den stoot 
der goude Onziende" (v. Deyssel IV 216), "Het is de gouden Selysette, het goude, On· 
ziende Weten, zich buigend tot de zilveren Aglavaine, het Ziende Weten" (IV 217; 
222). Soms is het gesubstantiveerd: "dat goude, dat blonde, dat lichte" (IX 237), 
"Van al het wit en goude in Mei is nog veel over gebleven" (lU 70), naast "dat 
heldere wit en goud" (bis); vgl. uit Gorter:"de kan - -- de roodgoude" (aid. 71). -
"AI zijn gedachten gingen op in die blauwe oogen, en het goude haar" (Dudley, 
Monnik 227). Van Helten (Vond. § 100) sprak bij ons goude kroon en soortgelijken van 
geëlideerde -no 

De variant zonder -d- t elt ook mee: "dat-ie 'n echte gouwe ketting droeg" (FaIk
land, Vertelsels 134; 135 v.: "de handen gevouwen over den gouden horlogeketting"); 
"fijn gekring vll,n gouê sterretjes" (Querido, Levensgang' I 60), "De gouê gaslichtschijn 
van 't verzinkend café" (45), "starend droomerig met haar brons.gouê oogen" (110). 
"Jullie - - - worden straks door de Republiek in 'n gouwe lijstje gezet" (O.E.B. XXXI 
175); "hoe goed ze nou vooruit gaat, die gouwe schat van ons" (Koenen 134); "gouwe 
knoopies in 't halve hempie" (v. Deyssel, Kl. R. 233); ,,(Mie) stak het andere briefje 
aan de boom vast van de goeie pet, bij 't gouwe wapent je" (v. Looy 83), "en gouwe 
ringetjes had hij in zijn ooren" (90), "De mannen - - - hadden gouwe dingetjes onder 
hun kin" (92), "een kerkje met gouwe raampjes" (96). - "en omdé'k oe altijt zo 
kennen, zulde een gouw ketting an de hals dragen" (Sinninghe 39). 

"te blaken Stond op den kerktoren de gulde haan" (Gorter, Mei5 172); "als een 
morgen blozende van beloften klaar en guld" (Holst~v. d. Sch., Geboort 153); "in 
guld van zon en korenblond" (Verwey X 100); "De dag lachte zacht op een guld
-blanke gevelwang, ruischelend gebladerte·schaduw stoeide goud -lach-vlekken 
op het gevelguld" (v. Deyssel UI 245). Een allegaartje is het, en blijft het. "zwart met 
ex.vergulde biesjes" (Cremer I 59); "de vergulde bedelaars" (U 302). "Een ding dus uit 
bordpapier en verguld papier? Daarachter gaan andere verguld.papier.mannen die 
óók niet bestaan" (Kluge I 27). Nu nog de verrassing, die te verwachten was: "de 
zilver vergulden kelk met pateen" (Verschueren 93); "de ijzeren traliepoort met 
haar vergulden pieken" (Timm., A.~Marie 114); "een enkele kaars, die de donkerl"Oode 
pi uchen meubels, de vergulden portretlijsten - - - belichtten" (Talvio 45). "een 
Engelsch ledikant met vergulden knopjes" (aid.) - en zo geregeld onder invloed van 
"gulden". 

[64] n. 204. Ik begin met het "enz." bij hout in samenstellingen aan te vullen: 
".Jazeker, hier en daar krijgt men een glimp van blank berkenhouten, gepolitoerd 
mahoniehouten, glanzend teakhouten en avodiré betimmeringen en lambrize· 
ringen" (Vk. 29 IX '49); "een ebbenhouten kist en een zilveren kom", met "kope
ren en bronzen kandelaars" (4 IV '50); "in de schaduw van de hooge rijshouten 
haag" (Reuter I 345); vgl. [65] bij mahonie. 

De voorbb. moeten het zelf maar klaar spelen : "de vlasharige Anna~Stina, die - -
loktonen uit den berkenbasten hoorn over de dalen - - - liet zweven" (Nordh 13). 
teddybeer mantel, woollybeer mantel, ,,(hij) trok later zijn oude teddy beer pak aan" 
(Gibson 16). "Zijn oogleden trilden mee met de palmbladen radertjes" (Rawlings : 2) ; 
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"het palmbladen kazuifel" (v. d. Meer, Kathedraal 35); Deli zandblad sigaren; edel
bont garneringen, poolbont huishoudschorten, licht poolbont dames mouwschort, 
(een bolero van panterbont); "Canadese windbrekers, zware poplin, met echte 
lamsbont-voering, mouton-doré-kraag" (Vk. 22 X '49). "Hij lag achterover 
op de goud-brocaten beddesprei te lezen" (de Hartog II 25); "Benauwd peuterde ie 
aan het kraagje van zijn goudbrokaten pyama" (v. Eyk, Gabriël 52); "In haar hoog 
gesloten zilverbrocaat japon - - - valt ze op" (Molzahn 393). "om mattig goudbrons 
café-gevlam" (Querido, Levensgang'" I 45). 

Voor neteldoeken, wasdoek (en) , zeildoeken zie [61]. 1300 meter zwanendons flanel 
(damesnachthemd, luierbroekjes, nachthemd, pantalon): "het smetteloze wonder 
van twee zwanendonzen vleugeltjes" (N.E. 9 IV '49), [68]. staaldraad matras (gezond
heidsmatrassen, manilla en sisal touw) "Het was voor het 'Slangenmensch' of 
de 'gommelestieke' man" (Leesb. III 224); vgl. n. 193 en [68] bij elastiek. - ijzer
garen veters, zwarte kamgaren stof (tailleur-costuums : prima marine kamgaren
.costuums), kamgaren duvetine damesmantel, "zuiver kamgaren pantalons", 
"grijze kamgaren rok", "met een scherpe plooi in z'n zwarte kamgaren broek" (Nescio 
40). Het N.W. VII 1128 verklaart dit bnw.: "voor kamgarenen" zonder voorb. ; zie [73] 
bij garen. - "de matglazen toegangsdeur" (Bordewijk 171) en zo met: ruit(je), 
venster. Een "laagdekker, eenmotorig, plexiglas cabine" : plexieglas.cabine (N.E. 
14 XII '46). 

"in de blakergouden namiddag" (Th. de Vries, Rad 73); "een breeden rand van 
bronsgoud brokaat boven aan den hals" (Ebermayer 29); "vijf populieren, die tenger 
oprilden tegen een honinggouden lucht" (Timm., A.-Marie 67); "klatergouden kragen 
en groen bevlagde en besterde automobielen" (L. 11 II '49); "De klatergouden popu
lieren spelen onafgebroken met hun zwatelende castagnetten" (Vk. 4 XI '50); 
"illusien van vroeger klatergouden dagen" (Willems p. VII); N.W. VII 3561 v. 
"verliefd ··· op haar rosgouden haar" (Buning, Ik zie 233, bis): "vrouwen met rosgoud 
haar" (234). een vischgraat dessin (voorjaarsmantel, wandelcostuums) : vischgraat
-dessins, vischgraat.bouclé jonge damesmantel; zie [65] uni. alpengras kussen 
(bedje); zeegras matras: zeegrasmatrassen; "op het zeegras-kussen lag (hij) te 
slapen" (v. Looy 401). 

Hij "bevestigde het herteharen lokaas" (Rawlings 97), "op de hertehuiden kleedjes" 
(162). "Dit zuiver wollen kamgaren costuum -- - met gegarandeerd kameelhaar 
binnenwerk" (Vk. 16 XII '50), en zo met: (kinder)gespschoenen, hakband, hakke
bandjes, (heren)pantoffels, kraagpantoffels, laarsje, slipper; "een coupon kameel
haren mantelstof" (Vk. 14 XI '50), "De kameelharen jas - - - van iedere Engelse vrouw" 
(L. 13 V '49); W . de Vries 148 citeert "een wit kemelhaar loshangend doekje"; "in 
z'n kemelsharen pij" (Schw. 43 p. 92); "op het rood en zwart koeharen karpet" (Bou
dier- B., Klop 823) : koehaar karpetten; zwart paardeharen stoffen; "acht bedden met 
paardenhaar matrassen" (Bang, 's Zomers buiten 12). - velours diagonaal 
damesmantel met otterhaas shawlkraag; vgl. [69] bij diagonaal; "onder de doffe 
slagen van den rendierhoornen hamer" (Nordh 8). 

"En daar stond nog het oude, zinken bad op zijn gietijzeren poten" (Vk. 3 X 
'50); "met de gietijzeren balkons over de hele breedte van de gevel" (Melchior 87), 
"de smeedijzeren haak weerstaat gemakkelijk het scherpe haaiengebit" (81); "koffie
potten en gietijzeren pannen en fornuizen" (Rawlings 115); plaatijzeren kachel 
(fornuis, Vk. 17 XI '50); "de nog aanwezige smeedijzeren hekken" (aid.): Hij "kwam 
aandragen met een smeedijzer hek voor de ingang" (v. Eyk, Thérèse 33); "Hij hing 
(hem) aan de smeedijzeren kapstok" (Th. de Vries, Rad 140); "dat smeedijzeren kruis 
op de oude kapel" (Buning, Ik zie 14), "Het sluit volmaakt, met zijn smeedijzeren 
spanning" (28); "hij leunde tegen het smeedijzeren kruis" (Dörfler 432). - Hij "ging 
naar de wit·kalken hall" (v. Eyk, Gabriël 118). "de bloedkoralen welving van een 
vrouwenmond" (L. 15 X '48); "zwart kleed met bloedkoralen halssnoer" (Vk. 29 VI 
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'50). gerstekorrel doeken (handdoek). Bouclé vischgraat geheel op zijde met grijze 
voskz~ reverskraag. 

bordeau-leder pantoffels, voor boxleder c.a. zie [61] i.f., zwart chagrin-leder pan
toffels; bruin chroo~ leder pantoffels, zwart chroo~lederen kindergespschoenen met 
pluche rand; beugeltas van prima kwaliteit kalfsleer krokodilpcrsing; dubbel 
lakleder ceintuur; prima rundleder reisnécessaire ; prima vetleder sneeuwschoenen, 
mans vetleder werkschoenen; waschleder handschoenen; wildleder da~es (= dames
handschoenen); (kunstledertassen, zeemleerdoekjes). "een ontzaggelijk ruim 
vertrek met goudleer behang" (Bosb.-Touss., Frans 79; Guldemont, Roman I 15); 
"Hij was gekleed in een hartslederen wambuis" (Scott, Q. Durward2 265), "op een 
hertslederen armstoel gezeten" (84; 13: "halve laarsjes van half gelooid hartsleer "); 
"een herteleeren halsband voor je hertje" (Rawlings 372; 384), "zware koeleeren 
laarzen" (35), "de harde koeleeren schoenen" (47) , "een ouden koeleeren schommel
stoel" (332); "zijn juchtleér sigarenkokertje" (v. Looy, Feesten3 176); "haar ~rok
kijnleder tasje" (Vox V. 23 XI '40); "Natuurlijk kunnen vetleren schoenen een ideale 
dracht zijn" (Nicolas 233): "hoge vetleeren laarzen" (aid.); "met 'n zee~leér lapje" 
(Querido, Levensgang4 148): zeemleerlappen; "door in warenhuizen op te zitten 
als een zee~leren dagloner, die witte pootjes geeft" (L. 25 XI '49). - prima gras
linnen lakens; "Ze had een schoon zakkenlinnen schort over haar bruin-calico 
japon" (Rawlings 182). Voor linnen, dial. lijnen, mnl. lînijn, lînen c.a. zie [73], E.W. 
391; N.W. VIII 2454 vvo 

"het stuc-rna~eren beeld van, een weelderige Vrouwe Justitia" (Vk. 26 11 '49); 
n. 205 v.; otte~u~l shawlkraag, zie [65] bij murmel, nertz, opossum; "een lambri
zering van zwart walnoten" (Vk. 9 XI '50). Een pseudo-samenstelling is: "onder 
het luipaard-manteltje bonsde haar hart" (Lach 2 111 '34); N.W. VIII 3251 v.; 
E.W. 402. een echt schilpad ka~ : een schildpadkam (Schw. 45 p. 84); "de schild
padden binocle" (v. Deyssel VIII 182); "een oud, schildpadden theelepeldoosje" (v_ 
Eyk, Thérèse 239). Ze "sleepte een bordpapieren koffer achter zich aan" (dez., 
Gabriël 177; 178); "de bordpapieren en triplex toneeltanks - - - bij de manoeuvres" 
(Dekker 140). "een witpkznken vloer" (Vk. 4 XI '50). "En je vader heeft een herte
pooten scheede voor je gemaakt" (Rawlings 372). - "Mevrouwen Bertha flankeerden 
hem in pit-riet leunstoelen" (Verster, De drie dames Cnussewinckel2 197); grote 
keuze pitriet wiegen; "In een blank pitrieten mandje lagen vreemde paarse vruch
ten" (de Man, Geiten 269). "het beweegbare schui~rubber speelgoed" (Vk. 25 111 
'50); bisa~-rug shawlkraag. 

"De een na de ander schoten de chulos met hun schm'laken doeken op de stier af" 
(Vk. 1 XII '49); "de scharkzken of indigokleurige halsdoeken" (Stratz, De hand v. 
Fatma 16); "zijn aldaagsche 8charkzken dracht" (Eekhout 60); "dat zij - - - de al te 
scharlaken ergernissen zouden bedekken" (v. der Meer, Aug. 418); scharlaken doeken 
(kamerjapon, napjes, staart, tapijt, toga's, troon, troonzetel). Pseudogeval : 8char
laken, mnl. scarläkijn (-en), bij het mnl. znw. scarlaken, is naar "laken" vervormd uit 
mnl. *scharldt, Kil. schaerkzet; uit ofr. e8carkzte of mlat. 8carlatu~; E.W. 574 v., 
Suppl. 144; N.W. XIV 283 v.; M.W. VII 326. - "Ze liep met korte vilt8choenen 
passen naar de keuken" (Th. de Vries, Rad 12). Hij "rookte uit een ~eerschui~ 
sigarenpijpje" (v. Deyssel V 189 = Kl. R. 299); ~ee1'schui~ pijp; E. W. 420. "Bij 
'Cabaret Oriental' schoven we het kraalsnoeren voorhang uiteen" (N.E. 26 XI '49); 
roestvrije zilverstaal baleinen corset. "Hij zat op een boo~8ta~~en bank" (v. Eyk, 
Gabriël 5). 

"wie de eigenaar is van de één of andere bakstenen barak!" (Vk. 5 XII '50)., 
"Hedwig droeg een hemelsblauwe blouse met een barnstenen collier" (Hjort 61); 
"Barnstenen knopen gaven er vaak een modieus tintje aan" (L. 13 V '49); barn8teen 
pijpje [63] sub 111. "Zij dekte ze met een bruin-8teen deksel" (Scharten-A., Huis 
163), "met alleen een bruin-steenen koelkan erop" (215). "de huilerige druipsteenen 
muren" (Querido 11 54). "Op hoogen troon van uw eélsteen lichaam" (Boutens, 



144 BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDERLANDS 

Verzen' 87). "zodat het bordesje voor de voordeur blijft - van dezelfde hardstenen 
treden maar met een nieuwe smeedijzeren leuning" (Vk: 8 XI '50); "de brede 
hardstenen vensterbank": "stoep" (den Doolaard 268 : 269); "een hardsteen wapen
schild" : "dit steenen wapenschild" (Buning, Ik zie 252). "op de wit- en blauw
-ruit-8teenen vloer" (v. Deyssel VI 235); "zangers op de speksteen-vaas" (Schw. 
41 p. ll); 8pek8teenen beeldjes e.a.; N .W . XIV 2675. - blauwe badstof handdoeken; 
heeren8tof backfish mantel; weef8tof spreien; cordontwijn laken8 (slopen); E.W. 
715; vgl. strooien [68]. 

"zijn 8chapenvachten mouwvest" (Zonnewijzer 1939 p. 27); "over de dikvacht
-tapijten van Samarkand drentelden - - -" (Hopman (9). haarvelour8 karpet (lopers) 
[68], haarvelour karpetten, haarvelour8 en Wiltontapijten. "Er is nog de over
tuigende luxe van Zuidafrikaanse 8trui8veren capes in rose, blauwen lila" (Vk. 16 
IX '(8); 8truisveeren boa's ([65] bij tricot); "een 8trui8Veren hemel" (den Doolaard 
366); "kleine duivenveren wolkjes" zie [73]. Prima haarvilt hoeden (toque). "En op 
die mantels worden vaak prachtige, zobelfez, White-coat, zilvervo8 --- bont
kragen gedragen" (M. 12 IX '37); mantel met zilvervo8 opossum; blauwvo8 chevrette 
mantel. - "in zijn lijnwaden kazakke" (Baur 53); E.W. 389. "aardewerken bakjes" 
(B.B. VIII 103); "een aardewerk bordje" (Nyirö 1(2); "die onmogelijke aardewerk 
heilige" (Vk. 31 XII '(9). Ribana directoires voorradig in heelwol, halfwol en fil 
kwaliteiten; zijde met wol kousen; "in zwarte 8chaapswollen mantels" (de Cervantes 
I 179). 

"zij was er mee haren baalzakken scholk om den mantel" (Coolen, Peelw. 166); "het 
jutezakken haardkleedje" (Rawlings 2(0). Uitvoer van kUn8tzijden garens; de Alge
meene Kunstzijde Unie N.V. te Arnhem; kUn8tzijde tricot; Chique matt-zijden 
zomerjapon (namiddag japon), matzijden charmeuse; elegante metalliczijden teagown 
en avondjapon; ribzijde damesvesten; snoezige taDetzijde "imprimé baljapon; 
waschzijden kousen, witte waschzijde overhemd-blouses. "Zij liet hem --- het nieuw
zilveren bonbonschaaltje zien" (Dekker 5(9). "De lantarens waren - - - van pleet
-zilver - - - ze werden allemaal van-binnen vastgehouden door pleet-zilveren lipjes" 
(v. Looy 242; de pleete lijstjes); pleetzilver bonb0n8chaaltje (bonbontang, maggi
houder, messenlegger, roomstel, servetstandaard, theedoos, theezeef met bakje, 
zoutstrooier); N .W. XII 2482 v. Zie passim in [65]. 

[65] n. 205. Bij de uitheemse stofnamen zijn er veel van aardrijkskundige her
komst; meermalen is me de herkomst onbekend. Er lopen ook wel fabrieksmerken 
c.a. tussendoor; misschien wel een enkele kleumaam en een enkel adjektief. Wie 
wordt er uit alles wijs in de modewereld. Al zal ik me beperken, het wordt toch nog 
een lange alfabetische lijst, met hier en daar een niet-stofwoord: 

Keurige Afgha natté japon, bolero-model met Breitschwanz-revêrs en -mouw
garnering; Afghan tapijten; afschar en shiraz vloer- en tafelkleedjes; allovernet 
vitrage; alpacca beur8je (collier, dessertmessen, horloge-armband, medaille, rozen
krans, sigarettenkoker, tasje, vorken), met spellingverschil: "een nieuwe zwart
-alpaca jas met rood band afgezet" (Rawlings 328), "de nieuwe zwart -alpaca 
japon" (341); "er waren ontelbare tafiijden, imprimé, alpaga en pied-de
-poule japonnen" (L. 6 V '(9). - aluminium (n. 203 en 205) wordt dikwijls als 
samenstelling geschreven: aluminium borden, aluminium(-)deksel, aluminium
-jalouzieën, "Aluminium-overWinningskaarten, aluminium brief, aluminiumkaarten" 
(U.C. 26 IV '41: een trits!), "bussen die bestaan uit een aluminium geraamte, dat 
afgedekt is met aluminiumplaten" (ter, Vk. 30 VIII '(6); "waarop, als naam
bordje, een all umini urn -reepje was gespijkerd" (Scharten-A., Huis 105): deze -ll
komt meer voor; "de aluminium-magnesium affuit" (Vk. 31 XII '(8); aluminium 
benen (eetlepel, ophaalbrug, poetspoeder, propellerblad, vleugels, waren, woon
wagens, Zeppelin-karkas), verguld asbakje met aluminium schepje. 

"Zuiver wollen Angora japon8to/" (Vk. 28 X '50) : zuiver wollen Angorastof; 
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"de kleine angora vilten hoed" (17 XI '50); Angora deux pièces met lakgarneering 
op zakjes en kraag (deux pièces-model, japon, japonstof, namiddagjapon, wol), 
Angora diagonaal japon, Angora-Jersey japon, Angora mohair fantasie 
japon, geklede Angora kasha japon; enz_ - anthraciet eierkolen_ - "De beman
ningen, in asbest overalls, ru b bel' hoofdkappen en handschoenen - - -" (L. 22 X '48); 
asbest artikelen (dakleien, leien, platen: asbestplaat jes), asbestpantser; "zó heet 
dat zelfs moeders asbestvingers er niet tegen bestand zijn" (Vk. 26 XI '49). 

Van asfalt (asphalt) heb ik alleen samenstellingen: asfaltbanen (-bekleding, -dek, 
-papier, -platen, -steeg, -tegels, -weg), asfalt-rijbanen. "met een kleinen astrakan 
visite-hoed op" (v. Deyssel XI 47), en zo met: kraag, muts (Scharten-A., Huis 372; 
534) enz. in romans van jaren her; "winterpakje met de atrakanranden" (Gerio, 
Herinn. 128); een bleek rose atlas peignoir. - Axminster karpet (loper, tapijt); "een 
wijnrood axminster karpet" (v. Eckeren, A. Hada2 232). 

N .B. Stofnamen die ik uitsluitend in samenstellingen tegenkwam zoals asfalt ( -). 
banen, laat ik verder onvermeld. 

Bagdad stores; balata riemen (frais- en draaiwerken); "iets in dit koude gladde 
balatumgangetje (stond) hem niet aan" (Dekker 540); baltex zongordijnen; batik 
gordijnen: batikgordijnen, batikstoffen; "de Anco 'batik' jurk" (Vk. 1 IV '50). 
beaverteen (mans)broeken; "in hun lange bevertien broeken" (Thomas 12; 29); "in 
korte bevertin broeken" (Th. de Vries 62). bedbiber laken; beehive jumperwol ; belud
chistan kleedjes (divankleden, tafelkleden, tapijten); Bermuda fancy. bisam kragen 
(shawl), bisam naturel kraag. Bokhara kleedjes: ,,'t Bokharakleedje, dat voor 
den clubstoel lag" (Nescio 130). echt Breitschwanz bont; keurige breitschwanz 
façonne mantel; bolero-model met Brei tsch wanz -revêrs. bukskin broeken 
(pantalon), buckskin handschoenen. buldog pantoffeltjes, bulldog hakken; "een 
bulldog revolver van kaliber 45" : "de smerige bulldog-revolver" (Challis 27). 

Zie voor c- ook bij k-. celluloid zie [61] bij wasdoek, [68], n. 203 en 206; "en tegen 
zijn voorhoofd een groen celluloid lichtscherm" (Dekker 104); celluloid (bad ) pop : 
"De Belgische plastic-pop en de Duitse celluloid-pop" (Vk. 26 XI '49), "een 
aparte celluloidstrook" (29 III '50), "celluloid -stukjes die -- - over een houten 
bord rollen" (25 III '48). - celplex vloeren; chagrin tasje; chamoix kunstdrukpapier; 
changeant dames-kousen, adj. ,,'t witte atlas, het changeant brokaat, het gewaterde 
satijn" (Bordewijk 74). chesterfield fauteuils; beige chevreau bandschoentjes; zeer fijn 
chiffon weefsel: chiffonweefsel, chiffon garnering; "omdat ik geen gedecolleteerde 
chiffon japon aandeed" (Rung, De paradijsvogel 140). china matten: chinamatten; 
chinchilla pelerientje; Ohintz karpet. "de oud-Hollandse balpootkast en de Ohippen
dale stoelen" (den Doolaard 377; Wells e.a. 237); "een Ohippendale ameublement" 
(Nicolas 262), "Tafel en fauteuils in Chippendale-stijl" (Ebermayer 85), "haar 
ruime Ohippendale-bed" (167). cyntilla wol met zijde. 

daisy wol; darras zie silma; Deli zandblad sigaren [64]; zwarte derby bottines; 
doloment vloeren; doubletex regenjassen; drap cuir mantel; drap d'hiver mantel. drill 
mansboezeroens, Oxford drill boezeroenen, sterk linnen drill corset; duchess 
wol. Coupons Dufav linnen: Dufavlinnen; Dunlop banden. duplex stof met leder 
garnering; "Permanent Duplex en Multiplex haarden en haardkachels" (B.N. 
VII n. 6, adv.). - pijp met eboniet mondstuk; écru linnen blouse, zakdoek van 
écru zijde, écru Tussor, écru en rose korsetten; "de licht écru sortie" (Haaxman, Het 
leven is als een damp 26); "Uit 'I' écru linnen rokje" (Scharten-A., Huis 22), "een 
écru kleedje met witte, crêpe blouse" (Streuvels, Dorpslucht Il 149), adj. estrich 
ondervloeren; "zoo'n eterniet bakje met mica deksel, reuze practisch" (Ie Maire 
97); "De woning -- - is afgedekt met eternietleien" (Vk. 5 IX '50). 

fancy mantel (China matten): fancy-mantel, nieuwe fancy-knoopen. feh, 
opossum, muffJon, pahmi bont. fiber en cocosboender, fiber luiwagen (dames 
reiskoffer; hangmatten, de Leeuw 124); vlotte fibraan japon; in fil kwaliteiten [64] 
bij wol; filet mystères (borduursels, damesschoenen, glasgordijnen, kant, kleedjes en 
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lopers, motieven, ophaakkussens, enz.); prachtige handfilet bedspreien. "het filigraan 
weefwerk van de lange spoorbrug" (Rachman., Liefde 1); "den grooten met filigraan 
loover getooiden, oud-zi l veren pot thee" (de Meester, Zonde 1(2); "Onder hun 
kin het blinken der filigrain brummelknoopen" (Thomas 12), "de Stappertsche 
filigrain rcgenmantel" (56); N.W. 111 4484; fillanza damesjapon. zijden flaminga 
teagown (zie Uni), kleurige flamingo japon; flamisol dameaiapon (namiddagjapon, 
visitejapon, teagown), teagown van matte flamisol zijde. Flatlock dames chemises; 
"FlaWlCh manteltje in zomertinten" (Vk. 30 I V '(9), zomer-flaWlch damesmantel, 
fantasie velours-flaWlch mantel. "een rood geëmailleerd zwaard met een fleur-de-lis 
gevest" (Levett Yeats, Eerloos 302). "Feestelijke japon in taffeta, rijke 'flitter-print' 
garnering" (Vk. 19 XII '50). zware zijden flor kousen: zij'denfior kousen, gekleurde 
FloOT dameskousen; foulard japonnen (kleedje). wollen Frisetta bloWIe (dames-, 
herfst-, middagjapon), prima Frisetta-japon met moderne plissé-kraag. 

Isoleer flesschen met galalith beker; galalith haken, paragon montuur (van 
tompouce). Gero messen, Gerofabriek. Ghiordes tapijten; geconfectionneerde 
gingham japonnen. ,:Gipstuc' plafonds - - - naadloos, krimp-, scheur- en brandvrij" 
(Vk. 20 XI '50). gobelin dessins (bekleding, divankleden, tafelkleden) : gobelin
kleden. Godesia geysers; hij "kreeg - - - een fonkelnieuwe 'goldmeaaing' waldhoorn" 
(Vk. 28 XI '50); graphiet smeltkroezen. - De verbindingen met "gummi" zijn legio 
in krant en roman: gummi badmutsen (beenstukken, boord, fietsband, handen, hand
schoenen, herenboorden, herenfronts, jassen, jekkers, ondennuts, ringen, sponsen, 
tafelkleedjes; slangen, Ausems 248; wielen, de Joss. de J., Het antwoord2 90), "tegen 
gummi muren lopen" (L. 18 VI '(8); dames gummi regenhoeden, enz.; gummibal 
(-banden, -buis, -jas, -kabels, -knuppels, -sponsen, -stok); "gummihandschoen te 
laten dragen (als iemand) niet eens gummi handschoenen kan kopen" (N.E. 7 XII 
'(6) ; "De meneer had een zwarte leren jas aan, en hoge gummilaarzen" (den 
Doolaard 176; 373), vgl. 452 gummikabels; "Gummi-Regenkleeding" (N.E. 13 
VII '(6); bij De Kruif (79) wisselen gummi-winkel, gummiband, gummistop, 
gummislang en gummi -man. - een getah pertafa buisje; "Jacques vertrok even zijn 
guttapercha gezicht" (Bang, Mikaël 72); "een zwarte gutta-percha regenjas" (Hulle
man 135); "In huis deed hij altijd zijn guttapercha-boord af" (v. Looy, Proza' 
203); "schutterig in guttapercha-regenjassen" (Coenen, In duisternis 127); E.W. 
221 en vooral N.W. V 1314. 

Hammerschlag damesmantel, inzet van dubbel zijden Hammerschlag en nikkel
garnering. Havanna sigaar met Sumatra dek; "Een nachtvorst je had het havannah 
dorblad - - - stijf berijpt" (Haspels, Zee 180); "de vroolijkheid van het verguldsel, van 
het havanna satijn" (Couperus, El. Vere? 1I3). "kernen van helium atomen" (N.E. 1 
I '49)1 "Raglan-jas in een bijzonder mooie Engelse Herringbone Tweed-stof" (Vk. 
22 X '49); Holtap karpetten. - indanthren breikatoen (badcapes, badhanddoeken, 
badpakken); "Dames! Hebt U reeds geborduurd met onze indanthren geverfde 
glanzende en matte mouliné?". Indiana swagger; inlaid graniet (vloerbedekkingen). 
Het 'Ino' kussen voor het reinigen van spiegels; dito in pastel kleuren. Zijden 
interlock hemdjes met organdi; interlock damesonderiurken (damescamisoles enz., 
herenhemden, heren3hirts enz., jongensshirts, borstrokken, sport-pantaloris). -
J abo tapijt; J acobean tafel (fauteuil) adj . Jaeger hemd (borstrokken, herenhemden, 
jongenskniebroeken, ondergoederen). Jacquard lopers (wollen dam€swanten), jongens
truien in Jaquard dessins, Jaquard-baddoeken; zie Sico. cocos Japan maties : 
Japanmatten; Java kapok. Jeans nachtiakies met feston (dame3nachthemden), 
blauw ieans werkbroeken, ieanes pantalons, jeanesnachtjakken. Jersey (laine) 
deux-pièces, Jersey -japon. Joraghan karpet (tapijten) . 

.. een hemel van cadmium goud" (Hopman 74); "haar bruin-calico japon", [64] bij 
linnen; "Blootshoofds, in onze khakihemden, callicobroeken en linnen schoe
nen" (Valtin 106). eiken en canada rondklossen; Kandahar tapijten; canvas (dames)
pantoffels (damesmolière, lederzool, transportband; waterzak, Cather 194). Karadja 
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kleedjes: Karadja-kleedjes; kasha 'Irumtels (damesjapon); "lang gesneden cavendish 
tabak" (Sherlock Holmes, De grieksche tolk5 64); Kelim kussen, zie Smyrna; khak'i 
(chauUeurs}he'lml (armyshirts, wollen binnenvoering, jongenspakken, jongensshorts, 
navy-watchcape, oliedoek-jekkertje, pullover, reistas, uniform, wachtpetj es, enz.). 
Den Doolaard verbindt het met: broek 94, soldatenjas 141, soepjas 143, gestalten 
177, veldblouses 188, hemden 223,225 v., uniform 322, 333, springplocg 431: khaki
-jas 387, khaki -hemd 425, khaki -overhemd 510. " Een schraal mannetje met kl/aki 
shorts" (du Maurier 271); "met de jongens solidair in khaki -shirt" (Vk. 18 VII '49). 
- kid legs stroken; cocos lopers (gangmatten, handstoffer, karpetten, roostermatten, 
stoffen, tapijt), tafelmessen met cocos heft; kokos, glycerine zeep; cocosboenders 
(-loper, -matten, -stoffen, -touw). koh-i-'Iwo'l· drukknopen (potloden). "Colbert costu
mes, Jaquette costumes --- Jongeheeren veston costumes, norfolk en suffolk 
pakken", adv. "Koolhydraat lampen zijn het" (O.T. VI 56); couti[ manshemden; 
covercoat regenjas (kindermantel) ; crepon nachthemd; crewel wol; "prima angora met 
krimmer garneering op voorpand en zakjes"; croco pantoUels (reisslippers). 

lama kousen (Flausch-Swingcoat); lametta guirlandes. lancaster gordijnen : I a n
caster-gordijn (Vk. 10 X '50), "had daar 't lancaster gordijn 'n beetje opzij geduwd" 
(de Sinclair, Krach 166; Principe 118): "Mien liet de lancaster-gordijnen zakken" 
(Querido, De Jordaan I 365); "het lancaster rolgordijn met de bolletjes-franje" 
(Coenen, VI. versch. 70) : "het lancaster -rolgordijn" (71). - lastex draden (corset, 
corselet, step-in, bovenstuk, jarretelband, randje, taille), lastex-elastiek, lastex
-panties. "latex zeem" (Vk. 24 XI '50). - L iberty satinets; "een zeegroen liberty 
kleed" (Aigueperse I 6), en zo met: fluweel (Bang, 's Zomers buiten 214), japon 
(v. Eckeren, A. Hada2 185), costuum (v. Ravestein 100). "geeft U de Limoges kopjcs 
of 't Sèvres bonbonschaaltje" (N.E. 24 IV '48). linoleum vloerkleed; hygiënische 
linoleum, inlaid, imitatie-rubber vloerbedekkingen. linon damesbloesen. "De 
'Loo/ah' natuurspons - - - is onverslijtbaar". 

macco borstrokken (dameskousen, heren fantasiesokken, heerensokken, heren
pantalons, kinderkousen, ondergoederen, enz.); breed madapolam feston. "Hij had 
ook tinnen kroezen meegebracht en Madeira wijn" : "den maderawijn" (v. 
Bchendel, Jan C. 200 : 258). Madras en vitrage gordijnen, Madras overgordijnen. 
mahonie meubels (meubeltje, penantkast, secretaire, slaapkamer; tafel, de Man, 
Weideweelde I 9; stoelen, Coolen, Dorp 139; stamtafel, dez., Herberg 242; enz.); 
tweepersoons mahonie waskast, blank-mahonie slaapkamer (N.E. 28 V '49), rood
mahonie Empire meubilair (den Doolaard 124); "een mahonie houten hoefijzer
vormige tafel" (Vk. 28 I '50)? - majolica tegels en plinten; "een kolom --- voor je 
majolica vaas" (Aigueperse, Kitty getrouwd 224). manchester broeken (mansbroeken, 
mouwvest; buis, Scharten- A., Heerschers 361, 383): "zijn wijde bruine man
chesterbroek" (dez., Huis 14; F eith, Dievenp. 65); het manchesterpak (Verwey, 
v. Eeden 208); zie [61). - Imi tati e .Manilla karpetten (tapijten en lopers) : "geteerd 
en ongeteerd Manila-, Sisal-, Nieuw-Zeeland-, Bombay- en Russisch hennep
touw", adv.; "een verduivelde rul in de manilla-tabak" (Cremer III 154), zie [64] 
bij draad. - marabout boas en kragen; marengo demisaison; maringo mantel met 
echte Persianer kraag. j~Iarkasiet kruisjes; z ij den maroc overkraag (vest, voering); 
maroccain theaterjapon (avondjapon), ad j.; Marocco z ij den avondjaponnen : 
marocco-zijden damesjaponnen. matador fancy; lIlatora middagtoiletje (zijde(n) 
namiddagjapon). "de zwartgerookte messing wateraker" (de Man, Geiten 79), "een 
messing akertje" (267) . "de mika ruitjes van den haard" : "de helderglimmende 
mika-ruitjes" (Overduyn- Heiligers, 'Vat d e tijden rijpen 187 : 116); "achter de 
mica venstertjes" (v. Eekeren, Annie Hada2 147); mica deksel (zie bij eterniet); "wat 
leuk dat mica-emmertje met borstplaat" (Smeding 46); "de micaruit jes van 
haarden en haardkachels" (L. 11 VI '48), het micaraam (Vk. 18 XII '46); vgl. W. de 
Vries 209! - mille fleurs dessin(s); mimosa wol. Moderne mohair tafelkleden; mohair 
velours damesmantel (Vk. 9 I V '49), mohair-wollen namiddagjapon. "De daar-
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naast geëxposeerde exotische vaas was --- een mokka kopje" (N.E. 21 V '49)1 
"Kinderhoed, Engelsche Cloche, Mottelot stroo". "de grappige mozaiek versiering 
van kleine stukjes bont en leer" (Vk. 2 IV '49); muUlon bont (zie feh); "Een volgend 
lokaal bevat o.m. een multiplex kinderameublement" (M. 13 IV '38), zie nog triplex; 
nerz murmel mantels (kraag), ottermurmel shawlkraag en ceintuur. 

nanking jas (slobkousjes; dwangbuis, de Man, W.water 52). nappa (dames. : 
heren.) handschoenen; naturel karpetten (borduursel); "moirézijde van een lichte 
nephriet tint" (Mitchell 222). nertz konijn kraag; nertzilla mantel, nerzilla bont
kraag. non-ferro metalen, norfolk en suffolk pakken (zie colbert), Norton crystolon 
slijpstenen; wit nubuck schoentje; nutria kraag, zie skunks; rijke Nutrietta gar
neering. nylon blousjes (parapluie, rokken), maar vooral nylon -kousen, en zo ge
streept met : -boodschappentassen, -costuums, -dassen, -garens, -ondergoed, -onder
jurk, -overhemden, -parapluus, -tenten, -zeilen; "de Amerikaanse soldaten (zullen) 
nylon-helmen krijgen, en nylon-kogelvesten" (Vk. 16 II '50); ook ongestreept 
nylonkousen, "We hadden tachtig aasvisjes bij ons, mitsgaders elastische nylon
lijnen" (2 XII '50). 

Een oilskin motorcostuum ; Old finish haardfauteuil. "een ouderwetsche onyx 
broche" (Footner, Het? 11 mysterie 24). (Amerikaansche) opossum vellen (bontkraag, 
kragen); otter opossum shawlkraag, sytka opossum shawlkraag en mouwgarnering, 
skunks opossum kraag (mof, vellen) : skunks.opossum bontkraag, Orso.Opossum 
shawlkraag. Snoezige organdi japon; "orlon-costuums die niet uit de plooi raken" 
(Vk. 29 IV '50), een variant van "De plooien in nylon rokken zijn 'thermo·set'" 
(7 X '50). Ottoman zijde; zijden Ottomann japon. 

pahmi bont, zie feh; grijze palmbeach rok; ,,(het) keurige palm.beach zomerpak 
van mr. van Doorn" (Ie Maire 136). Strohoeden panama model; "wijd en zijd bekend 
om zijn panama-hoeden fabriek" (de Leeuw 178)! papillon japon (mantel-costuum). 
paragon montuur (zie galalith). "Parket- en parkalex vloeren" (N.E. 8 III '47); 
percal (heren)overhemden (pyama's); wol perletta middagjurk. Persianer bont (boa, 
bolero, bontkraag, kraag, shawl) : Persianer-bont. petit gris pelerine (bontmantel, 
bo~tvoering; stola en mof, Overduyn-H., a.w. 129): petit-gris pelerines (jas, Boo, 
'n Gelukskind 26). "Deze petit-point miniaturen" (N.E. 15 V '48); "Een twintigtal 
mozaiekjes in petit-point techniek" (L. 7 V '48). Ze "zaten bij een petroleum gang
lampje" (Timmerman 290)! "de Bataafse Petroleum Maatschappij" (Sloots 80), 
bekend anglicisme; vgl. de Leeuw 172; 175: "de Curaçaosche Petroleum Industrie"; 
petschaniky vellen; gele opgevoerde pigskin handschoenen. - Sterke pillow jassen 
en broeken, pilow werkbroeken (mansjas), "twee kerels in pilow pakken" (Scharten
A., Typen 217); "Zij droegen - - - bruin pilow buizen" (Canter, Droomer 23), "Zijn 
bruin pilow boezeroen" (193) : "een lange pilowbroek" (aId.); "een pilow
-broek" (Eigenhuis, De wijsgeer2 27); "zijn beenen in bruin-pilow broek" (v. Eckeren 
87), "zijn breede pilow knieën" (dez., A. Hada2 25); pilo vest, "de bronskleurige pilo 
kornakjasjes" (v. Deyssel VII 78); "de voddenkarman - - - had een pilo lichaam met 
te korte beenen" (v. Eyk, Gabriël 66); "Gijsbert in zijn strakke pilloh pak" : "pilloh 
buis" (de Man, Rijshout 69); zie nog [61]. - Aan "plastic" is geen beginnen aan. 
"Het hele leven wordt langzamerhand verplastict. Het is begonnen met de regen
jassen. Daarna kwamen de plastic-theekopjes en het plastic gebit. En nu zijn we 
al toe aan de plastic -orchidee; die ongetwijfeld in een plastic-vaas zal prijken op 
een plastic-tafel in een vertrek met plastic schilderijen en een plastic-lamp. Het 
zal niet lang meer duren of wij drinken plastic -wijn uit plastic glazen en wij slapen 
tussen plastic lakens in plastic-bedden. Het wachten is nu alleen nog maar op de 
plastic-mens" (N.E. 26 III '49). Ik zag plastic vóór 1951 in de krant los verbonden 
met: badmatten, ballonnen, bekers, licht blender (germ.), blokken, broekriemen, 
buisjes, doosje, draad(je), fornuisje, grondstof, kleurenboeken, constructie·dozen, 
koplamp, kunststof, ogen, paardje, projectielen, regenjassen, schaaltje, schilden, 
schortjes, sneeuwvlokken, sorbet-rietjes, stof, trompetten, wand, zuigflessen. De 
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plastic industrie: plastic-industrie is onbegrensd_ Gestreept zag ik plastic
-beslag, en zo met : -bom, -eenden, -glas, -harmonica; ongestreept plastichuis, 
plasticmantels. Kan men nog meer "tu9gen het plastic zitten"? (Vk. 23 XII 
'50); "op het gebied van de plastics" is alles mogelijk (3 V '49). "Daar verving 
een landbouwer een vergane waterleiding door een plastic dito" (3 V '50). Met dat al 
huivert O.T. XVII 51, ook vanwege plastiek in de volksmond. - platina armband 
(collier, damesarmbandhorloge, horloge, ketting, manchetknopen, monture, ring), 
"een zijden bandje met platina kastje, afgezet met brillanten" (Vk. 17 IV '50); "de 
platina manucure van Madame Elisabeth" (v. Eyk, Thérèse 59 bis; 80); "zijn platina 
bruiloft"; een platinaring met diamantjes. Pompadour dames(wikkel)schorten 
(flanel, jasschort, vest, voilestof, zijde; peignoirtje, Scharten-A., Huis lI8), pompa
dourschorten. "Uni poplin overhemd" (Vk. 27 X '50). 

Kinderhoed van Rabanes stroo. "Electrische klok - - - met wekker en radium 
wijzerplaat" (30 XI '49). "uitstaande rok geborduurd met grote raffia bloemen" 
(4 VII '49). ,,(Raincoats) Engels raglan model met één rij knopen" (15 V '50), 
"Mantel, fresco bouclé, moderne raglan mouwen" : raglan-pofmouw, raglan 
overcoats. Rib a n a directoires, zie [64] bij wol; v 0 i I e kleedjes met Richelieu 
borduurwerk (kussens). ringtail vellen; veulen mantel met ringtail kraag. rotan 
meubelen, een beschilderde rotan en-tout-cas; "op mijn lange rottan stoel in de voor
galerij" (Kooy-v. Z. 13); "een lichtkleurig rottanameublement" (de Meyier, 
Tropische bloemen 19); "Zij waren -_. kwistig met rottanslagen" (v. Schendel, 
Jan C. 73). Bij De Hartog rotanlussen II 225, rotanstoel 33, 183, 185 bis, 316, 
rotan -laddertje 216, rotan -touwen 216, rotan tafeltje III 196. "zwarte meubels 
met rotting zittingen", adv.; "Hij leunde achterover in zijn rotting leuningstoel" 
(Couperus, El. Vere7 208): rotting "van mal. rotan 'rietpalm' " (KW. 561; Suppl. 140). 

Keurige zwart saffian tas, blauw satfian beursje; "de roode saffiaan pantoffels" 
(Stühlen I 144); ontbreekt in N.W. XIV. samblat en sambi stroken. satinet dekens 
(jupons, wiegendekens; boezelaartje, Boudier-B., Klop 406), prima zijden deken 
met satinet rug; het komt terug in [68]. seal bontmantel (garnering, shawlkraag), 
seal-electric : seal electrique (bont)mantel (kraag); sealskin mantel met skunks 
rand; "haar Sealskin cape" (Kravchenko 70), seal-skin mantel (Caine, Vrouw 370). 
Sèvres vaas (eierenstel, servies; porselein, Bang, Mikaël 44); "zette hij voorzichtig 
het Sèvres-kopje neer" (v. Stuwe, Schetsen 56). shadow cretonne; shantung pyama 
(japonnen, jurk, volants, naturel blouse). prima shetland wol, shetland diagonaal 
(dames)mantel. Shiraz en Karadja kleedjes (tafelkleden), zie boven afschar; Sico
-Jacquard cocos; silrna en darras karpetten; simili broches (knoopgarneering, sier
spelden), een broche simili. sisal touw [64] bij draad; de sisal-onderneming (Vk. 
15 XI '49). prima skunks konijn, zie opossum; skunks naturel kraag (ton-mof), 
skunks- of nutria kraag. Smyrna wol (loper, matten; tapijt, v. Eyk, Thérèse lI8): 
"al lagen er geen Smyrnatapijten gespreid" (Hermans 152), imitatie Smyrna 
karpetten, Smyrna en Kelim kussen; vgl. O.T. XII 72, en vooral Buiskool 22 in 
ruimer verband. "Een splitcane zalmhengel" (Vk. 30 XII '50). "de Secretariskamer, 
eveneens met stucplafond" (Kessen 109), "reliëfs in stucwerk" (U8), zie Gipstuc; 
"de holle, stucco huiskamer" (Hopman 64), vgl. N.W. XVI 244. suffolk costuum, zie 
norfolk; "een cigaar Smnatra dekblad" (Timmerman 108), een prima Sumatra 
4cents sigaar (!), zie Havanna; superol tabletten (Nicolas 372). 

"een zwart taft middagjurkje" (N.E. 6 XI '48), taft Gloria (= tompouce); taft· 
ruiten, taftlint: taffet lint (stijljapon, zijden avondjapon), taffet-moiré avondtoilet; 
tafettas avondjapon (perzische tulband). "Taf znw. Of uit nhd. taffet, taft --- Of ver
kort uit Kil. taffetaf al 1524 taf taf, dat wsch. evenals eng. taffety een vervorming van 
fr. taffetas of it. taffetà is. Ook 't duo woord komt uit het Rom., het rom. van perz. 
ta/tah eig. 'getwijnd, geweven'" (KW. 685; zie nog Suppl. 166). tailleur costuum 
(Aigueperse 110; Rung, De paradijsvogellll), "kaarsrecht in haar tailormade japon" 
(15), tailormade overcoat met opossum kraag (adj.). "De superieure Tana crèmes 
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en dressings - - -" (Vk. 15 V '50). tape8try karpet (loper), tapi8try voetkuBBens; tarlatan 
treBBen; tebra luiers. - terracotta beeldje (bakken, tegels; bordjes, v. Stuwe, Schetsen 
184; narrenkop, v. Eckeren, A. Hada2 232; neusje, de Man, Weideweelde I 127); 
"een terra cotta beeld" (C. v . Bruggen, De verlatene6 37; pluche, v. Wehl 88), "terra 
cotta busten van Schiller en Goethe" (Hopman 124 v.), "Tanagra terracotta
beeldjes" (32); terra-cotta-werk (Vk. 21 X '50). - terrazo vloeren; "aluminium 
potjes - - - terra880 aanrechts" (Opv. Br. 113 p. 15). wit thibet kleedje (wol); "in zwart
-thibet jak(jes)" (Eigenhuis, De wijsgeer2 125 : J. dom. 83), "haar stemmige thi bet
keurslijf" (De wijsg. 179). een tissu anglai8 mantel; Travisa fantasie; trench-coat, 
gabardine en gummi j8.88en, "Regenjas, Trenchcoat model, katoen op gummi" 
(Vk. 12 III '49). - tricot handschoenen (babypakjes, borstrok, hanSBoppen, jasje, 
lijfje, shawls, zwempak, enz.); "N.V. Amsterdamse Tricot- en Kunstzijde 
fabriek 'ATEK' (vraagt) controleuses voor tricot ondergoederen" (5 II '50); De 
Tricotspecialist. "Over haar roze-tricot spieren droeg ze een kort struisveren 
rokje" (v. Eyk, Gabriël 162); tricotstof, jongens-tricotpakje, enz. - triplex 
wand (dwarBBchotjes, tooneeltanks), [64] bij papieren; "Perplex vloeren, Triplex 
vloeren, Finaplex vloeren, Fortoplex parketvloeren" (Vk. 30 XII '48); "de 
triplex en multiplex houtfabriek" : "de enige triplexfabriek van Nederland" 
(Knuvelder, Mythe 50); "elzen-, eiken-, oakly-, okoume-, berken-, triplex
en multiplex-platen", adv.; vgl. duplex. - 'Tullex' handschoenen; Tus80r over
hemden (kindermantel, kruippakjes), tUS80r linnen voor mantelkostuums; "beiden in 
witte tU880r jurkjes : blouse" (Rung, De paradijsvogel 12 : 140). Tweed mantel 
(damesjapon, damesherensportcostuums, japon voor kantoor, mantelpak, panta
lons, rok, stof), jeugd tweed norvège mantel-costuum; tweedstoffen, tweedpak, 
tweedjasje, "TweedjaBBen en demies" (Vk. 18 VI '50); enz. twill mantel-costuum; 
twisted mat(ten), prima twisted fancy matten. 

uni jongedamesmantel met haas shawlkraag en manchetten; dameshandschoenen 
met uni en zwarte naden; uni flanel (damesmantel, japonzijden, kleuren, linnen, 
zwanendons), uni-rok van wollen popeline; Uni vischgraat jeugdige dames
mantel, Uni-Angora japonstof, zuiver wollen uni diagonaal (- ) stof, uni den telle 
(swagger)mantel, Uni-zijden flaminga damesjapon; zuiver wollen uni travers 
mantel; uni velour swagger: uni-velours (Vi<. 17 XI '50). - Mahonie velour8 
de Naples ameublement; velour8 diagonaal jongedamesmantel. velveteen tafel
kleden. Prima verto mátten (tapijt); veston éostumes, zie Colbert. "Boven in 't maga
zijn stonden nog de zoogenaamde Victoria en Albert voltaires" (Cremer III 285). 
"Zwarte kant met pailletten en vieil-or zijde" (Scharten-A., Huis 533). vi8tra blouse 
(mouBBeline), vistrella japon; viyella japon (breigaren). 

whipcord rijbroeken; White-Coat (bont)kraag. Wilton karpetten (kleedje, lopers, 
vloerkleedjes); Tournay Wilton tapijten; "Enorme sortering in Wilton & Ax
minsterlopers. corsetten Worcester modellen. - Yer8ey Soie : Yersey-Soie, 
Yersey-stof; bedrukte Yokohama matten; Yoroghan kleedjes. "Ze lag op een 
Yucca mat" (Cather 168; 169), "yucca moc8.88ins" (168). - Zephir herenoverhemden 
(damesj8.88chorten, jongens-blouses, sporthemden), zephir en flanel pyama's; was
bare zéfir en voile meisjesjurken. Zobel(-)feh garnering op [mantel]kraag, Zobel-Feh 
bontgarneering, zie feh; vellen met Zo bel Fe h - of Be ver kraag; zie voor het 
laatste vooral N.W. II 2328 v. 
_ In dit nummer heb ik gezwegen over de adjektivische : substantivische toon; 
ik zal dat ook in de volgende nummers doen. Dat er vaak weifeling is tUBBen eventuele 
adjektivering en substantief bleek herhaaldelijk uit de spelling - als men daar 
tenminste vertrouwen in heeft. Toch mogen we aannemen, dat de adjektivering 
bij uitheemse stofnaamwoorden een vlug verloop kan hebben : de lage adjektief toon 
van de talrijke inheemse stoffelijke bnw. breidt zich gemakkelijk uit tot het uit
heemse, dat men maar half doorheeft. De lezer moet hier zelf maar eens aan het 
onderzoeken slaan. 
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[65a] n. 205. Een volkomen scheiding tussen inheemse en uitheemse .gevallen 
is niet te maken; bij oude ontleningen zou dat trouwens geen zin hebben. Wil iemand 
een enkel voorb. uit [65] hierheen overbrengen, of een enkel van hier naar [65], dan 
mag hij dat gerust doen. Overigens ligt dit nummer in het verlengde van het voor
afgaande: "gazelle handschoenen" is of de verbogen vorm van gazel, of een "onge
meener vorm" uit fr. gazelle (N.W. IV 355 v.; E.\V. 177); kastanje (N.W. VII 1744 vv; 
E.W. 296) is mogelijk een onverbogen adjektivering: "die lag in groene kastanje 
schaduwschijn" (v. Deyssel, Rozelaar 184); "een stel kastanje-kandelaars" (de 
Man, Geiten 253), deze samenstelling staat me niet aan . Al is cr al een mnl. znw. 
gomme naast ons gom (M.W. 11 2061; N.W. V 394), ik denk daar toch maar niet aan 
bij "de gomme band" van Van Looy (Proza4 257); diens voorliefde voor 'hollandse' 
vormen zonder -n doet mij denken aan "gommen", waar ik geen voorb. van heb. 
De Heks ie van het geadjektiveerde "gom" is echter niet uitgesloten zoals die ook 
denkbaar is bij: "boter-deege - - - letters en harte koeken" (dez., Jaapje4 8). Ook "boter
-degen" komt niet voor (N.W. 111 2326 v . ). 

"Uni jongedamesmantel m et haas bontkraag" : haas-bontkraag; zie [65] bij 
Uni; niet in N.W. V 1463 vvo "Zwart chroom molière, nieuw model met hagedis 
inzet", hagedis-garneering, niet in N.W. V 1517 vvo - keper mansbroeken (Hanel, 
lopers, manspantalons, onderrokken); "in een armelijk keper hemd" (de Man, Geiten 
228); prima keperband; N.W. VII 2221 spreekt niet van adj.; E.W. 300. - lak 
eenbandschoen (bandschoentjes, damesmolière, zuidwesters), wit lak ledikanten : 
witlak ijzeren ledikanten; imitatie lak-damestasje; boxcalf rijglaarzen met 
lakblad (en zo met: -ceintuur, -lelier, -neus); N.W. VIII 924 vvo alleen znw. ; E.W. 
367. - de losse Pamonia lam kraag; lavendel zeep, vgl. N.\V. VIII 1186 v.; mol 
mantel(s), N.W. IX 1014 vvo alleen znw. - (Rio) palis(s)ander slaapkamer; 
'Mignon' vleugels in zwart, noten, mahonie en palissander uitvoering; N.W. 
XII 225: als znw. uit palissanderhout verkort, E.W. 487. - effen pastel kleuren, vgl. 
N.W. XII 733, bis: pastelkleuren [66] begin. pool bontrokken; hoogpool karpet 
(Vk. 30 XII '50), vgl. N.W. XII 3330 v. - (imitatie) veulen mantel (shawlkraag). 

[66] n. 205. Zo zeldzaam als de on-vorm is bij "chocolade" (n. 207), zo frekwent 
is de adjektivering : chocolade bloemen (blokjes, eikeblaadjes, hagel, kip, korrels, 
letters, paasei, pastilles, sigaar, theeblaadjes); "chocolade figuren in gekleurde stan
niol- en goudverpakking" (Vk. 1 XII '49) : "Chocolade Babies --- Chocolade
figuren" (9 XI '50); "de chocolade- en mauve pastelkleuren van de nevelachtige 
kust" (Casey 67); "dichte drommen Volendammers met hun chocolade zeilen" (Norel 
174), kleur; "het groote chocolade schip (wasl onverkocht" (Timm., Keerseken 2; 4, 
9, 11); "Voor haar bood (hij) marsepeinen kreeften en een chocolade vaatje met 
chocolade-oesters aan" (Vk. 21 VIII '50), diverse chocolade-artikelen (25 XI 
'50), de beste chocoladeletters; "chocolade-vlekken kan men verwijderen met 
een beetje glycerine"! "Uit haar zak haalde ze een pas gekochte chocola-tablet" 
(v. Hulzen, Wrakke 146 v.). - Voor crêpe de chinen naast het gewone "crêpe de 
chine" zie [67]. Een zeldzaamheid is ook "de satijnen of charmeusen japonnen" 
(Schw. 45 p. 94), naast het onveranderde "charmeuse" [67]. 

De verbindingen met emaille zijn zo talrijk, dat ze aan een frans woord van die 
vorm doen denken: emaille artikelen (bak, broodtrommel, emmers, fornuizen, kroezen, 
naambordjes, naamplaten, pannetjes, portret-broche, reclamepersen, sauslepels, 
speldje, teilen, theepotje, utility-artikelen), bascule met emaille cijferplaat ; emaille
en houtwaren; ,,'n Koper hengseltje tUBBchen de emaille-pannen, fonteinde 
purperen straaltjes" (Heyermans, Droomkoninkje6 181); Emaillehuis! Soms 
met on: "het reliefvan de emaillen letters" (V. 13 XI '36); "wit emaillen margarieten" 
(Scharten-A., Huis 449): "den grooten email-lepel" (158), "bonkleurige émail
-broches" (425). ,,'t Leek me smetteloos in zijn email azuur" (Bongerd 12 14). "email 
en alluminium artikelen 10 percent (duurder)", gevolgd door "emaille artikelen" 
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en "rubber schoeisel" (Vk. 26 VIII '50) . "Terwijl hij --- de koffie opschenkt in z'n 
blauw-email koffiekan" (Koenen, W . graan 162). Het znw. is ontleend aan fr. émail: 
"zilver en email uit Limoges" (v. der Leeuw, Ik 12); het N.W. III 4095 zwijgt over 
de adjektivering en de vorm emaille - die wij volgens O.T. XIV 30 gedachteloos 
uit het Duits zouden overgenomen hebben (vgl. XVII 27). In alle geval deed het de 
'duitse' vorm goed bij de talrijke franse stofnamen op -eo Als het nu toch eens een 
'nederlandse' verbuiging was van email! 

Jute namen wij over uit het Engels (E.W. 282), met vernederlandste uitspraak 
(N.W. VII 579). Naast de adjektivering jute zakken (bespanningstof, schort), blijft 
de samenstelling aan bod: jut e -zak, jut e zak, j u 't e doek, jut e loper : jut e -
-loopers, "jute-industrie, juteproducten" (M. 10 I '39). De afleiding op -n en de 
spelling met dubbele t zorgen voor nog meer afwiBBeling : "het juten scherm van de 
Uno" (N.E. 20 XI '48), "veel provisorische schermen en juten omrasteringen" (aId.), 
"de juten schutsels" (Vk. 17 V '49); "een dikke juten zak" (Eigenhuis, J. dom. 61) : 
"In een flesch in de jute zak" (Rawlings 258), maar "in den juten zak" (260) als 
naamvals on? en "De huiden waren in jute-zakken (329) . "grauw-blauwe jutte 
gordijnen over hard gestijfselde vitrages" (toe Laer, Preluden 13); "in het jutten 
tafelkleed" (Scharten-A., Huis 183). Hij "verhief daarop zijn jute 8tem" (L. 18 XI 
'49)! 

Ka8chmir shawls vertegenwoordigt de duitse spelling; ca8hmere '-shawls (Schw. 
45 p. 66) de engelse; een caaimir shawl de franse. Er is nog meer variatie. K.E. 162 
spelt nog cachemi(e)r, cachemire met een,cachemi(e)ren sjaal, en 471 kaaj(e)mir. 474 
kazemir, kazimir : al tien schrijfwijzen zonder dat ik -en naast -e laat m eetellen 
(Royen, Romantiek enz. 149, 175). "Grote Cachemire wollen Damesshawls" (Vk. 1 
XII '49), zwarte cachemire sokken; cachemir kousen (ochtendjapon); "kostbare 
cachemir shawls" (v. Ammers- K. II 219; 213, 260): "cachmire sjaals" (dez .• Elze
lina 134); "de prachtige, witte cachemieren gewaden" (Blixen 166). "de breede 
Oosterse cachemire-sjaal" (Vk. 30 XII '50); "zijn ligkuur onder de zijïge cachemire 
dekens" (v. Hulzen, Wrakke 245) : "onder zijn zijïge cachemier -dekens" (250); "de 
rode caahmere shawl" (Centervall 107) : " de rode cachemieren shawl" (133) : "De 
nauwsluitende cachemiren japon" (284), n . 201 i.f. ; "de ripsen en cachemiren cein
turen" (Scharten-A. , Huis 257). De vorm op -e is sekundair; het voorb. hoort hier 
dus niet eens half thuis. - Bij (het fr. en eng.) "cretonne" is minder afwisseling: 
cretonne dekens (bijouteriedoosje, kuBBens, lampekappen, reticule, theewarmer, werk
zakje met garnituur; causeuses, Hopman 15); "de voddige cretonne der gordij
nen": "op de cretonnen sofa" (Bordewijk 35); "de cretonnen gordijnen" (v. Eckeren, 
A. Hada2 176); "Cretonnen motzakken, met rubber binnenwand", adv. 

Lu8tre, luuster is "uit fr. lustrine (van lustre gevormd - - -), waarin men miBBchien 
een bnw. heeft gevoeld" (E.W. 404), of: "Eerder uit eng. lustre < fr. lustre 'glans'" 
(Suppl. 105), al werd het dan "hier te lande met de fr. klank der u uitgesproken" 
(N.W. VIII 3360). Verrassend is de voor ons toch wel vanzelfsprekende opmerking 
aId., dat lustre "evenals andere vreemde namen van stoffen - - - ook wel als bnw. 
gebruikt" wordt, naast de afl. op -en; "eindelijk ging over de twee vesten zijn lustre 
winkeljasje" (Leesb. III 166); "in zwart lustre japon" (de Roo II 109); luster colbert 
(jasje, Rung, De paradijsvogel 8; de Man, De kleine wereld5 205), "in 't nauw
sluitend grij8luster gewaad" (dez., Weideweelde II 121); "het lusteren jasje" (Kuyle, 
Harmonika 13); "de postbeambte - - - in zijn zwart lusteren jasje" (Vk. 7 XI '49); 
"een meneer - - - in een zwart lustren jasje" (Scharten-A., Huis 100); zie nog [68] 
bij fluweel. 

Bij moquette moet moquet loper8 (tafelkleden) een uitspraak-spelling zijn naast 
het gewone moquette met spelling-uitspraak: moquette karpet(jea) (kinderpantoffels, 
lopers, tafelkleden, tafel- en divankleed, tapijt, traplooper, zitje); prima moquette 
tapijt : effen moquettetapijten (Vk. 27 II '48). Geen voorb. op -en. - Daarentegen 
is -(e)n bij "mousseline" vrij gewoon : "een compositie - - - van mous8elinen blaadjes 
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en witte tule bloemetjes" (Vk. 1 X '49); "witte rlWusselinen jurken" (Scharten-A., 
Huis 244); "haar nieuwe roode rlWusseliJlen jurk" (Reuter I 269); "dames in lichte 
mousselinen of batisten japonnetjes" (Centervall 13; 44, 70) : "Gekleed in een wit 
'1lwusseline japonnetje" (159); "Zij bleek een hardstenen Indianenhoofd op 
mousselinen voetstuk" (de Hartog II 16); "in een lang wit mousselinen hemd gekleed" 
(Schw. 24 p. 36), "de dikke mousselinen sluiers" (42); "de kleine witte mousseline 
gordijntjes" (Undset, Orchid. 17); "het lichte mousseline kleedje" (de Man, Weide
weelde II ll9); "Genopte wollen mousseline meisjesjurkjes" (Vk. 2 VII '49); wol
mousseline (imprimé) damesjaponnen; mousseline bloesje; enz. met en zonder -no -
"Bouclé vischgraat met dubbele seal of nutriette kraag". "mantel voorzien van 
grooten nutrietten shawlkraag" ; nut r iet t e-garneering, nut r i ë t te-garnituur. 

Pluche = peluche (E.W. 510, pluis 5ll en Suppl. 129; N.W. XII 2842 en 1843): 
pluche meubels (divankleden, hondje, kapstokkleden, kindermantel, mantels, schoor
steenlopers, sierkussens, sofa, stoelen, tafeltje, tafelkleden, voering, enz.); "tusschen 
trijpen en rood-pluche meubeltjesgedrang" (Querido, Liter. 214), "een roodpluche 
zetel" (Vk. 26 VI '48); "zijn oude roodpluche leunstoel" (den Doolaard 211), "zijn 
rode pluche stoel" (361); "het rood pluche tafelkleed" (Nicolas, Heer 193); de 
rood-peluche stoel, "een ongezellige peluche stoel" (L. 3 VI '49); "teddyberen in hun 
pluchen lieftalligheid" (A. 9 XII '33); pluchen meubels (fauteuil(s), Koster 258); "de 
vol gepropte pluchen huiskamer, boordevol stofnesten" (Vk. 28 VIII '48); "rood
-pluchen en gouden tierlantijnen" (15 VI '48); "de pluchen-poppen.fabrieken" 
(26 XI '49); "de reeks glanzend-peluchen pluimen" (Scharten-A., Huis 256); "een 
zwaar donkerrood peluchen tafelkleed" (v. d. Waals 144); enz. "In de voorkamer 
heb ik een pluus kleed" (Canter, Water 37). - pluchette gordijnen : pluchet over
gordijnen. 

Popeline damesblouses (japonnen, jassen, kinderjurken, overhemden, shawlkraag, 
voorstuk, enz.); "popeline sportblouse met paarlemoeren knoopjes en fantasie
-zakje" (Vk. 2 VI '49); wollen popeline backfish japonnen; vlugge rips popeline 
japon; "Pyama's --- in flanellen, popelinen en katoenen kwaliteiten" (Vk. 26 
IX '50) : geflankeerd. - Serge, mnl. saerg(i)e, saerdse "uit fr. serge, ofr. ook sarge" 
(E.W. 607) : serge (laken) japon, wit serge japon (rok, Perrin, Halfbloed 215), "het 
grijs serge rokje" (Feith, Zwerftochten ll2), rood-serge jurk, groen·serge gordijnen; 
"Een serge boerenvrouwenjurk" : "de serge bewerking" (de Man, Geiten 226, ter); 
serge- of zanellavoering. "Ze had toen maar een wit serge jurk genomen" (v. 
Eckeren, A. Hada2 22) : "Emma droeg licht-blauw met donker-sergen rok" (dez., 
Guill. Frères2 ll7): naamvals-n?? "de goudkleurig-fulpen of de witte sergen 
kussens" (Scharten-A., Huis 59). "In een zwart sergie huisjapon gewikkeld" 
(Bosb.-Touss. I 224); vgl. N.W. XIV 1310. 

Naast tule, fr. tulle (n. 205) zijn de vormen op -(e)n even druk vertegenwoordigd: 
beige tulen (avond)jas, "een kapje met tulen touffe" (Vk. 2 VI '50); "Een saffraan
gele tulen fichu" (Centervall 20; 22, 66 enz.); "tulen lastex step-in, geborduurd 
popeline voorstuk" (Vk. 18 VII '50) : Step.in van tullen lastex; tullen en filet 
glasgordijnen; "een tullen hoed" (Schreurs II 234); "het wit tullen mutsje" (v. Hulzen, 
Liefdes tusschenspel 243); "een tullen rokje" (N.E. 3 XII '49); "het zwart-tulen 
sluiertje" (Scharten-A., Heerschers 256); enz. "Flora was in het tulen met zijden 
kousen aan" (Rung, De paradijsvogel 71). - voile volants (blouses, costumes, dames
japonnen, dameskousen, japonnen, teagown, tulle); afgepaste voile tule met zil ver 
stikkerij; voile, zijde en linon damesbloesen; ,,'n licht-beige voile japonnetje" 
(Salomons, Meisje-st. 44); "ze was in een licht-blauw voilen kleed" (Timm., A.-Marie 
95); "een zwartvoilen shawl met grote witte vogels" (N.E. 30 IV '49). 

Zie nog in [72] bij namen van kleuren. 

[67] n. 205. Tegenover de weinige ontleningen op -e, die (ook wel) tot -en 
verlengd worden, staan er zeer veel waarbij die verlenging niet voorkomt. Voor een 
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deel komen en gaan ze met het modeseizoen: zo'n marine zuiver afg(h)alaine 
japon, afgalette japon; moderne angorette japon; aniline kleurstoffen (TeuniBBen 311) ; 
haar "barège japon en stoffen laarzen" (v. Wermeskerken-Junius, De zeven 
schoonheden 43). basaltine trottoirtegels: "rijwielpaden van basaltine -tegels" (Vk. 
18 X '50), basaltinetegels. beverette stroken; biberette bontkraag (garneering, 
fantasie kraag) : biberette-kraag, biberette-garnering; bisamine kraag, 
bizamine shawlkraag; bouclaine japon (damesmantel) met panterette shawlkraag; 
zuiver wollen bouclette japon; boxine damestasch; bruine broque laarzen voor dames (1). 

De z.g. celanese zijde (N.E. 11 VI '49); effen veloutine, marocain, celanese, 
fillanza damesjaponnen; cellulose lakken; chanotte bontmantel. charmelaine man· 
tel (tailleur ) (damesjapon) ; charmeuse onderjurk (garnituur, trikot, enz.), zie [66] 
voor -n; chenille (over )gordijnen (borduursel, borduurwerk, damesmantel, garnering, 
sjaal; tafelkleed, Baekelmans, De idealisten 98) : c hen i 11 e .garnering, chique 
chenille complet costuum : chenille-diagonaal mantels. chevrette mantels met lam· 
.kraag, petit gris chevrette mantel, antilope chevrette mantel, havannah en 
blauwvos chevrette mantel. crêpe de chine (dansJiapon (blouses, capuchon-kraag, 
damescostuum, kraagjes, omslagdoek, onderjurk, taille, teagown, vest en jabot, 
volants, enz.), japon van prima velvet met geborduurden crêpe de chinen shawl· 
kraag: fleksie-n? [66]; chique wol chinette middagtoilet. 

dentelle ciré mantel, jeugdig dentelle figuré costuum: dentelle.figuré mantel 
e.a., bouclé-dentelle costuum, chenille·dentelle complet, crêpe dentelle complet : 
crêpe -dentelle mantel, georgette dentelle mantel : georgette -dentelle costuum. Chique 
fantasie velours diagolaine (dames)mantel met kidleg shawlkraag. double face 
mantelstof (wandelcostuumpje, 2 rij sluiting) . Duvetine robe (mantel, peignoirs); 
gekleede duvetine spiraal damesjapon, plissé pelerine. - fil d'écosse dameskousen 
(herensokken), "Laten we . ,. inzien, dat de handgebreide wollen sok, of desnoods 
de sajetten, te prefereren is boven elk soort zijden, katoenen offil d'écosse sok" 
(Nicolas 232). étamine bufjetloper (fantasie, mystères), "de witte etamine stof" (Schw. 
45 p. 89). flamisette damesjapon met plissé voorpand; flanelette peignoirs; fleur 
romaine japon. de z.g. fraise zaal (Kluge 11 197; 199 bis), "fraise en indirect licht" 
(199 bis); zie Bloch I 313. "Een grote rode bol tegen violijne achtergrond. En bij 
kunstlicht splitst de bol zich in talloze frigilaine driehoekjes" (Vk. 1 VI '50). 

gabardine jas (damesjaponnen. jupon, mantelkostuum, regenjassen, stoffen, wind. 
jacks), "Zuiver wollen stof in gabardine effect" (Vk. 12 111 '48), "Gabardine Heren 
Regen JaBBen" adv.! gabardine -tuBBchenvoering. garbette herenregenjSBBen. geor
gette blouse (damesmantel, japonnen, shawls, vest, volants, zOl1lerjapon); ba tis t -, 
sa tin - en georgette kragen en jabots; geborduurde crêpe georgette kraagje (theater
japon, vest), wol-georgette teagown, wolgeorgette damesmantel (namiddagjapon), 
zijden georgette romaine teagown. (zwarte zijden) givrine mantel (moirézijde); 
glycerine zeep. "De vrouw bindt den gonje zak los" (v. Ammers-K., Elzelina 372), 
E.W. 207, Suppl. 60. grilaine diagonaal mantel; "zeer eigen grisaille bewerking 
van de scherven glas" (N.E. 1 X '49), "de matte grisaille schablonen" (v. der Meer, 
Kathedraal 76), "het grissaille -jlofwerk" (77). "gris perle handschoenen" (v. 
Maurik, Indrukken 121); "het gris-perle vest in plooien over zijn borst" (Hopman 21), 
gris -perle handschoenen (Couperus, El. Vere' 292; gla.cé's, de Sinclair, Krach 155); 
"Hij droeg een grisperle overcoat met een trekker, grisperle glacé's en grisperle slob
kousen" (A. 24 111 '34). tumblers met guilloche rand. - "een groen jade vaas" 
(Bottome, De plaatsvervangster2 55). 

"mijn kantilje ketting" (Multatuli 18); draad-cantille broches, plaat-cantille 
broches. kashinette regenmantel; coteline, pluchine, granité, serge, velvet over· 
gordijnen (tapijtloper). - crêpe (meisjes)blouse (damesjapon, papier, rubberzolen, 
sérVetten, sluier), "slipvrije cr êpe - of lederzolen" (Vk. 30 XI '49); verder in allerlei 
verbindingen bij "japon, toilet en dgl." : crêpe amaz6ne, crêpe flamisol, crêpe frisetta, 
crêpe Maloff, crêpe Maroc, crêpe marocain, crêpe musette, crêpe Nizza, crêpe rever-
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sible, crêpe spiraal; crêpe de chine zie boven; crêpe rnarocaine bakvisjapon (vgl. [69] 
bij ondulé) : crêpe is m., moderne crêpe rornain mantel: crêpe romaine maten, snoezige 
crêpe satin [m.] artificielle baljapon; fleurige crêpe.amazóne shawl; crêpe caid en rips 
japonnen; "haar oude crêpe-hoed" (Koenen, De moeder 166). Borken crêpe: zijden 
Borkencrêpe namiddagjapon; mat crêpe damesjapon : Matcrêpe japonnen; Malt 
crêpe: Matt-Orêpe avondtoilet (visite japon). moscrêpe damesjapon, flatteuse Moos
crêpe visitejapon : (chique japon van prima Moos Crêpe); zandcrêpe avondjapon. 
Oroule (diagonaal) mantel (fantasie mantel), Oroule Royal : Oroule-royal mantel; 
croulette japon (mantel, diagonaal mantel). zeldzame cuivre kroon. 

jeugdige laine anglais mantel, la?:ne- fantas ie japon, laine travers mantel; sportieve 
angora-laine mantel, éponge laine jongedamesmantel ; crêpe laine japon. Orêpe 
Lorette japon met hand wer k garneering; loutre pels. - malinine regenjassen; 
zijden maroquette middagjapon , crêpe maroquette impr. japon. "beige marquisette 
september-manteltje" (Vox V. 23 XI '40). "pelerine gegarneerd met mollette rand"; 
moirette jupons (damesrokken) ; "moraine materiaal (met) een zuidelijk karakter" 
(B.N. VII 110)? mouflonette kragen; mousselinette peignoir. - naphtaline ballen, een 
"met naphthaline lucht doortrokken reismuts" (Gatti 318 v.); zilveren nielle 
herenhorloge. - Okkolaine Uni; opalette nachthemd; jeugdige organdine zomerjapon. 

paille handschoenen (Tony, Ernest Staas15 148; Klikspaan I 26 en Typen 86); 
"wit gaas met paillette zijde" (Schw. 45 p . 58); "Palmolive scheermesjes" (Vk. 25 
IV '49)! panterette shawlkraag ; peau de pêche blazer (jasje. jekker, jongensbroekjes), 
peau-de-pêche broeken (sport jackets), ruigharige wollen peau de pêche-jasjes; 
peau de suède jekker (schoenen, wandellaarzen; handschoen, v. Hillern 151), imitatie 
peau de suède reticules (damesschoentjes, herenhandschoenen) ; peau-de-Suède 
juweeltjes met verhoogde hielstukken (foudraal, Scharten- A" Geluk 135). Aparte 
pedaUne hoed. Picd de poule kindermantel, "Pied-de-poule rok de grote mode" (Vk. 
9 V '50), pied-de-poule japonnen. pitch-pine meubels (ledikanten, linnenkast, slaap
kamerameublement), "alles in pitch-pine en berk e n" (Sehreurs 119); pluchine 
zie coteline. - breed quipure kant. - Reversible zijden (avond)japon, zijden 
reversible visitejapon, Borken reversible teagown, zie crêpe. ruche elastiek (hals
garnering in marron) : rüche -garnering (Vk. 17 XII '49). 

stramine kussens; straminette fancy. Suède (suède) ceintuurs (handschoenen, 
mocassins, molière); (zwart-)suède pumps : zwart suède leder: suèdeleder; ,,'n 
pracht suède of lederen tas voor dames" (Vk. 26 XI '49), linnen en suède wande l
laarzen. - tapis belge karpetten (loper); toile de soie das en rok (middagjapon), ,,'Vitte 
toile-de-soie blouse --- met parelmoeren knopen" (Vk. 11 II '50). 'tricoline' over
hemd (borsthemd); tricorne knoopen; "Tricotage winkel" (samenst.). - brede 
Valencienne(s) kant: Valenciennekant. vanille wafeltjes; veloutine japon (tea
gown, visitetoilet). "een klap tussen de vinylite ogen" (Vk. 25 XI '50); vitrage gor
di}nen (spreien). - welline peignoir: welliné kinderpeignoir. - zibline mantel; 
zobeline revêrs en manchetten; velours ondulé met zobeline bontgarnering. 

[68] n. 206. Inheems en uitheems door elkaar. Ook houd ik de tritsen niet 
apart. Bij -e denkt de lezer aan fleksie: 'hollandse' uitspraak; zie [65 a]. Alfabetische 
volgorde: "met haar albast gelaat" (Rachman., Liefde 296); "van een albaste blank
heid als een ivoren kruisbeeld" (MeekeI 89); albasten beelden (druiven, lampen; 
pink, V.V. XII '45), "als dun albasten vaas" (Boutens, Verzen4 85); "de alabasten 
witheid van geheven borsten - - - en de saffieren glorie van een ochtendstond" 
(L. 15 X '48, Alb. Kuyle); voor alabast(er)en enz. zie N.W. II 100; E.W. 13 v; voor 
alabastri}n enz. M.W. I 328. 

"rooie baaie broeken" (Feith, Zwerftochten 12) : baaien onderbroek (Dekker 301), 
baaien hemd(en) (Verhoog 55,301); "Het grijs tricot onderlijfje --- Haar blauw
-baaien rok" (de Meester, Zonde 235); N.W. II 802; mnl. baeisch M.W. I 512. De 
voorbb. met "bamboe" zijn legio: bamboe draagstoel (roentjing, speren, enz.), achter 
"het bamboe gordi}n" : "Bamboe-gordijn der K.P.M." (Vk. 23 XII '50); "een lage 
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bamboe kruk achter de leemen kachel" (Buck, De moeder 5), en zo met: eetstokjes 
11, krukje 12, hoed 119. Uit De Hartog neem ik bamboe vlaggestok 11 315, bamboe
-stengel 228, bamboe-stammen 281; uit Dekker bamboe hengsels 480, bam
boe-jstokken 481. Elders bamboestokken, bamboerotting (Th. de Vries 205 : 
206); "bobby met bamboe mast, giek en gaffel"; en zo nog herhaaldelijk de drie typen: 
bamboe kokers, bamboe-juk, bamboestoelen; "het bambu-jhuis" (L. 12 V '49). 
Slechts eenmaal noteerde ik: "hij zwaaide altijd met zoo'n bamboezen stokje" 
(Coolen, Dorp 256), dat het N.W. 11 947 alleen vermeldt, met "minder gewoon ook 
bamboesch"; vgl. Dl. I 50 voor znw. bamboe (s). - batist garnituur (blouses, 
dameskragen, jongedames kostuum, jurkjes, kindermanchetten, ondertailles, 
schortjes, stores met kant en franje, Stuart-kragen, volants, zakdoekjes), batist en 
piqué kragen: batisten kragen, batist en tulle boudoir kapjes, wit glaabatist garni
tuur (kraagjes); "haar fij n batist kraemhuike" (Breevoort 20); "het plastron van 
een batist overhemd" (Bosb.-Touss., M. Frans 203); "de ombloesemde initialen op 
de teer-batisten zomer-chemise" (Scharten-A., Geluk 135); "een batisten laken met 
kan ten randen" (v. Deyssel VI 234); "mousselinen of batisten japonnetjes" [66], 
"het in vouwen gestreken batisten schort" (Centervall 13 : 284). Het N.W. 11 1074 
zegt: "batisten naar eene bekende analogie ook verkort tot batist": voor kennis
geving; E.W. 36, Suppl. 13. 

"Daarnaast een blik oliekannetje" (Rung, De paradijsvogel 98); blikken trommel 
(instrumentkist, de Hartog I 99; pannetjes, Dekker 413); N.W. 11 2847; M.W. I 
1297 v.: blecken pylen. - "Dan klopte hij de sigarettenasch van zijn bombazien 
broek" (Thomas 66); "in hun bombazijnen borstrok met beenen knoopen waarin 
een garen kruisje is" (v. Looy 31); "artiesten en gevreesde caricaturisten in bomba
zijnen jasjes" (Vk. 8111 '50); N.W. 111 330: bombazyne voering; E.W. 81. - Bij 
"bont" is samenstelling het gewone: bontias (.garnering, -kraag, -mantel), bont
soorten, bontcreaties; de bont-boa (Schw. 45 p. 61). O.T. XVIII 3 zegt het zijne 
van bontmantel! L.T. 156 p. 299 ook. Slechts eens zag ik "een bont mantel", adv. 
"de vrouwehoofden weggemoffeld achter bonte kragen" (v. Hulzen, Wrakke 11)'; 
"met haar bruine krullen in haar bonten muts" (Undset, Kruis 16), "de bonten randen 
om de kappen van de mantels" (99). Het znw. bont is feitelijk het gesubstantiveerd 
adj. mnl. bont = 1. veelkleurig; 2. van bont gemaakt (M.W. I 1361; E.W. 82, Suppl. 
23; N.W. 111 365-375, speciaal 375 bij bnw. bonten, bonte, bont); vgl. [64). 

"haar brocaat kleed" (v. Adlersfeld-B., De dame in 't geel 71); en zo bij: gewaad 
(Verwey, Inl. 99), four-in-hand (Bang, 's Zomers buiten2 122); "Daar was een 
brocaat stoel" (Kluge 11 205); een brokaat tasch (zijden reticule); "boven het witte 
brokaat kleedeken" (Timm.- Thiry 201) : "Haar wit brokaten kleedje" (211) : "dat 
lachend stond in zijn witbrokaten kleedje" (aid.); "de brokaten Maagd" (v. der 
Meer, Kathedraal 102); "het brocaten kazuifel - - - de glanzend satijnen manipel" 
(Vk. 13 X '50), "geen brocaten sjerp" (20 IX '50); N.W. 111 1405: "brocaten (voor
heen brocade) bnw. - - - Twee brokade vesten"; vgl. [64]. - "het grijs-bronze laken 
van zijn buis" (v. Deyssel IV 45 = Kl. R. 77); "Die bronze' en koopren doode 
bladervracht" (VIII 123; Swarth, Verzen 59); "overigens staarden de bronzen
en stenengezichten nutteloos in de verten" (B.N. V 309); "de reusachtige bronzen 
'Vrijheidsklok' " (Vk. 25 X '50), bronzen munten, "Drie minuten lang beierde de 
bronzen stem over de stad" (aId.); N.W. 111 1532 v. 

"modern cellophaan borduursel", adv.; "Twee dameszakdoekjes in leuk cellofanen 
doosje f 2.35" (Vk. 26 XI '49); "een in cellophanen huls gestoken gewichtig aandoend 
papier" (3 V '50). - Celluloid (n. 203 en 206) verandert zelden: celluloid handspiegels 
(kammen, punaises, spons, verband; corset, Berger~:m 246; crucifix, Ausems 63; 
rand, Undset, Braambosch 370), baby pop met celluloid kop; "metalen doozen 
met de --- lange celluloidrol erin" (Kluge 11 355); een celluloïdballetje (Feld
mann 280). - cheviot iurken (damesjaponnen, pakjes, serge; plisseerrokje, de Man, 
Weideweelde 11 73); "een dame --- in 'n witte mousseline blouse en blauw 
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cheviotten rok" (de Sinclair, Principe 47), "bij mijn blauw·cheviotten rokje" (Nicolas, 
Heer 130); N.W. III 2010 alleen znw. - chroom kapschoentje (dames: heeren pols. 
horloge, dames rijgmolières, rijg. en bandschoenen met Louis XV hak), "bruine 
chrome klepmolières", adv. ; donkerbruine groom dames.rijglaarzen, adv.; dames 
chroomlaarzen; "de hooge chroomnikkelen bar" (Dekker 50; 139); N.W. III 
2030 nog geen adj. 

Wel damasten naast damast met voorbb. (lIl 2262 v.): damast garnituren (bedstel, 
kastpapier, landhuisstof, getekende ontbijtlakens, overgordijnen, overtrek, servetten, 
stoffen, tafelgoed, tafelkleed, tafellakens; behang, Schw. 45 p. 41), katoen damast 
tafellakens, linnen damast vingerdoekjes, shantung damast matten, damast zijden 
dekens, fijn damast papier; "de groen damast gordijnen" (Bottome, De plaats. 
vervangster2 77) : "de groen damasten bedgordijnen" (Centervall 207); "De al· 
basten lampen ... de geeldamasten gordijnen" (v. Eyk, Gabriël 183). - "Weer 
een diamant bruiloftje" (Vk. 27 IV '49), diamant ring (dasspeld) [63] sub lIl; dia· 
manten ring (borstspeld, spelden; huwelijksfeest); "vonken van een zo diamanten 
schoonheid" (11 XI '50); "een diamanten gruis dat heel den nacht verbrandt" (v. d. 
Woestijne 99); "het schitterende licht hangt in de weien een diamanten mist" (B.N. 
VII 59); N.W. III 2492 v. - "Die man heldonker en die donze knaap staan nu voor 
het podium" (Hols1l.-v. d. Sch., Opw. wegen 132); "haren donzen hals" (Smit 88), 
"een lichte zacht·donzen deken" (Rawlings 12), "zoo'n geeldonzen bolletje" (83); 
"Donzen dekens met fijne damast overtrek en prima donsvulling" (Vk. 21 XII 
'48), donsdeken, "de donzen vleugeltjes" (N.K 9 IV '49), enz.; N.W. III 2828; vgl. 
[64] met "het Edeldons.ondergoed van Hollandia". - Voor doornen: doorne zie 
N.W. III 3014: "de doorne kroon van 't arm gekruiste Lam" (G.G. 1128); M.W. II 
351: eene dornine crone; n. 203. 

(zil ver) elastiek inzetsels (bandje, ceintuurs, schoentjes), lastex elastiek instap. 
pers, "extra fraaie elastiek dubbelrek, kant busteh." (Vk. 16 XII '50); "Hoe denkt 
u over een elastieke kous?" (7 X '50, bis); "een elastieke bal" (v. Duink., Menschen 
228), en zo bij: laarzen (Rung, De paradijsvogel 60), pijpje (Timmerman 123); "de 
elastieke .kousenbandjes" (v. Deyssel, Kl. R. 52); "een zakenman met een elastieken 
geweten" (Vk. 20 II '50); gebreide elastieken step.ins (18 VII '50); "Van Schijndel 
met zijn elastieken benen (onderschept) ballen op kophoogte" (13 VI '49); N.W. 111 
4058: elastiek "voor het stoffelijk bnw. elastieken, dat weder voor gom-elastieken 
staat", voorbb. met elastieke; Suppl. 44; vgl. [64]. 

flanel sporthemden (binnenstuk, herenhemden, jurkjes, pyama's); "Een man in 
een grij s flanel costuum" (Dekker 113), "in het lichte flanellen sportkostuum" (574); 
"jonge heer ... met witflanel overhemd" (v. 'Vehl 36); "in zijn gemakkelijk flanel 
pak" (v. Hulzen, De ontredderden II 217), ,,'t flanel lijfje" (dez., Wrakke 170); 
flanellen lakens (boord, nachthemd; tennispak, de Sinclair, Loon 43); "een oude, 
roze·flanellen juffrouw" (v. Eyk, Gabriël 18), wit flanellen kostuum, geel flanellen 
stofdoek; N.W. III 4507. - fluweel (dames)japon (corsage, garnering, jurkje, 
kindermantel, lint), vlugge ripsfluweel imprimé japon; "boezelaar met fluweel tres" 
(Querido, De Jordaan 1295), "in rood fluweel jak op parkiet-groenen rok" (19), "in 
haar groen·fluweel jak" (341), ,,'n donsfluweel poppetjes.snuit" (300); "Zij droeg 
een fluweel jaquette, een zwart lustren rok op breede heupen" (Canter, Twee 109); 
"rood fluweel behang en meubels" (Leesb. II 236); "zijn bruin fluweel pak" (v. 
Hulzen, Liefdes tuss. 32); "een zwart ·fluweel kalotje" (C. v. Bruggen, De verlatene> 
68); "ze droeg een wat kaal fluweel manteltje" (Boudier-B., Klop 543; 545), "het 
rood fluweelen: roodfluweelen tafelkleed" (361 : 521); "de roodfluwelen gordijnen" 
(Centervall 209). "uw fluweele nachten" (Kuyle, Tusschen 82); "fluweele voetjes van 
mijn Mei" (Gorter, Mei5 61); "donker fluweele wolk" (v. Deyssel, Rozelaar 117); 
"Hij had fluweele oogen" (v. Looy 302); "geribt (sic) fluweelen meiajeamantels (dol
ma(a)n, Herczeg 19 : 51); "Wars van alle fluwelen jasjes.geest" (Vk. 24 VII '50), en 
zo met: handvat, kappen; nieuwste fluweelgarnering (30 X '50, 21 X '50), "groen 
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fluweel tapijt" (Swarth, Verzen 13); N.W. III 4595; M.W. II 828 naast fluweelsch; 
E.W. 167. - "de fulpen scheede" (Scott, Kasteel2 77), en zo met: kussens; kleeding 
(Verhoog 15), overkleed (v. der Leeuw, De gezegenden' 100), "een rood fulpen rok" 
(dez., Vl. begr. 22); "niet dan fulpe pootjes toonen" (Bosb.-Touss., M. Frans 165); 
N.W. III 4706, ook fulpe broek (wangen) naast "felpe roosen" (4428); KW. 170. 

"De danseres - - - verdween achter het gazen gordijn" (N.E. 26 X '49); "heur gazen 
sluier" (v. der Leeuw, De gezegenden' 143); "Een gazen libel zweefde boven een 
blauwe vijver" (v. Eyk, Gabriël 5), "een zwart-Igazen hoedje" (167); "een wit 
gazen overkleed" (Aigueperse I 6); "met - - - den gaze sluier" (Streuvels, Dorpslucht 
II 191); N.W. IV 356, "gaaze afhangsels, die men voiles noemt"; KW. 172, Suppl. 52 
- "Steunzolen volgens gips afdruk" (U.C. 2 XII '41), ,,'n gips, leer of vilt corset 
belemmert de groei en de uitwaseming"; "een gipsmodel of permanent ijze-ren 
geraamte" (Vk. 5 VIII '50), vgl. O.T. XII 75; "een gipsen cupidootje" (L. 21 X '49); 
"de gipsen Troelstra-plaquette" (Dekker 229), en zo bij: poppen 413, maquette 503, 
kabouter 510; N.W. IV 2388; E.W. 200. - "uit een kleine glaze 'tube'" (Vk. 25 Ii 
'48); "Door glaze' en ij zen koepels, eindloos hoog" (Gorter, Mei5 112); "glazen 
gebouw (kast, muiltjes, muren, wanden; pot of vaas, v. Deyssel VIII 193 ; gelaats
huid, Kloos VI 91; oneindigheid, L. 6 V '49); vgl. het Glazenhuis met het glazen 
huis (toon en betekenis); N.W. V 49 v., glaze bak, glazene klokken [71]; M.W. II 
1988; vgl. [64]. 

hoorn eierlepeltje; "de hoornen brilleranden" (Vk. 1 III '50); N.W. VI 1100, gladde 
hoorne banden e.a.; M.W. 601; [64]. - Voor hout, houte, houten zie n. 204, voor 
houtere(n) [71]; "doen en praten als houten Klaassen" (sic) (Vk. 23 XII '50); "houten 
en i voren beelden" (4 III '50); "de houten en kurken drijvers" (Melchior 94); "de 
bruin -houten daken van Tirolerhuizen" (Vk. 25 II '50); N.W. VI 1187 v., haute 
Blokhuysen; M.W. III 659 v. - ijzer staketsel (aanrecht, ledikant, onderstel; ratel
ding, de Man, Geiten 47; spiraal, Dekker 517); "Die smalle gras, stenen, ijzeren, 
bronzen, gouden, zilveren, of platina bandjes ---" (N.E. 16 VII '49); het N.W. VI 
1443 zegt, maar het is geen dogma: "In het onz.enk. (en vervolgens ook wel elders) 
komt soms de vorm ijzer voor, te verklaren uit het beschouwen van het suffix als 
buigingsvorm; op gelijke verwarring kan ook berusten de in de oudere taal zeer 
gewone spelling ijsere"! M.W. III 967 v.; vgl. [64]. - prima ivoor biljartballen; ,,40 
genummerde exemplaren op ivoor Thistlebloom" (Vaart 54); "een paar zilveren 
munten en een ivoor kaartje" (Wells e.a. 286) : zware ivoorkaarten; een ivoren 
kruisbeeld (zie boven bij albast); "zijn bloot-komende morsig -ivoren tanden" (v. 
Deyssel, Kl. R. 193); N.W: VI 2261 v., een ivoore doosje; M.W. III 972, bis. 

met kant bovenstuk (bustehouder); "Een kante fichu om de hals geslagen" (Schw. 
45 p. 70) : "een kanten fichu: berthe" (88 : 75); filet kanten entredeux (appliques, 
haakwerk, kleedjes, kragen, muts, sluiers, visite-japon; capeje, Kluge I 276; jabot, 
v. der Leeuw, Vl. begr. 115); N.W. VII 1363. - caoutchouc voeringen (slangen), 
caoutchouc gumm i of rubber luchtbanden; "de lange caoutchouc slang van de 
tuinspuit" (Couperus, El. Vere7 340); "gele of zwarte caoutchouk kleeren" (Bernhardt 
342); "een caoutchouken steel" (Tony, Ernest Staas15 96); "met een caoutchouken 
boord" (v. Suchtelen, Lach 155); N.W. III 1964. - kapok matras (bedstel, garnituur, 
kussen) : "kapokmatrassen prima damast" (Vk. 28 X '50), "Wolmatrassen --
met kapokkussen" (14 VII'50); voor kapokken zie N.'V. VII 1517. Kapok is van 
maleise, kapot (jas) van franse herkomst en een gans ander woord, E.W. 292; N.W. 
VII 1519; "krullend haar --- onder een kapothoedje" (Molzahn 277). - casimir 
enz. [66]. - castor dameshandschoenen; "grote sortering glacé, castor, wildleder, 
suède, nappa, zijden en tricot handschoenen"; "bruin lak ense mantel, kastor 
hoedje en mof van marter" (Schw. 45 p. 77 v.); "hij stofte peinzend zijn zwart 
castoren hoofddeksel af" (Vk. 11 XI '48), en zo met: handschoenen (Rung, De para
dijsv. 65), karpoets (Verhoog 55); N.W. VII 1776. 

"Willem, die een chique katoen zomerpak droeg" (de Man, Weideweelde II 89); 
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katoen' laken (costuum, manshemden, opknooppakje, zomerjapon); katoen(en) en 
voile dames-japonnen; katoenen garen(s) (regenjas, Dekker 560); "in schoone 
paars-katoenen japonnen" (v. Eckeren 46), "in haar helder katoenen japon" (dez., 
Guill. Frères2 22), "Dora in rose-katoenen bloese met wit-kanten strik" (117); 
N.W. VII 1848, katoene wol, enz. (M.W. III 1994 geen adj.); E.W. 297. - ruw 
koper: ruwkoper gietwerk; koper bassin (beslag, Ausems 34; instrument, L eesb. I 
100; keteltje, Zoetrnulder II 18; kooitje, de Man, Weideweelde 19; orgaan, Couperus, 
El. Vere' 41; traliewerk, Falkland, Schetsen2 67); "glimlachjes-licht op een koper 
potje" (Querido II 83), "dreighemelen, die --- saamzwavelen tot een donker-koper 
benauwingsduister" (dez., Studiën2 148); "een gebruineerd koper hen[g]sel" (v. Looy, 
Feesten3 134), "Hij schilderde nu een rood-koper keteltje na" (v. Looy 350) : "het 
rood -koperen keteltje" (360), "een koopren schelknop" (271), "twee koperen bekkens" 
(272); "hun golven koper geluid" (Herczeg 182); ,,'n Koper hengseltje, tusschen de 
emaille-pannen, fonteinde purperen straaltjes" (Heyermans, Droomkoninkje6 181); 
massief koperen traproeden. "al het antieke koper- en tinwerk" (de Man, Geiten 
252; 256); "de dof-bibberende geelklankjes rondruischende koper-schel" (v. Deys
sel, Kl. R. 91); let op toon van koper géld : kópergèld. "Jessis, daar had. je al 'n kopere 
bout!" (v. Hulzen, De ontredderden I 14); "Late ze de kope7'e typhus krijge, dan 
kenne ze d'r eige de pest poetse" (Bakker III 182) : op z'n Hollands! "blakeren 
onder de koperen ochtendzon" (Melchior 77); "een lakei bracht een groote koperen 
kan warm water en een tinnen kan koud water" (Nicolas, Heer 160); N.W. VII 
5527 : "Evenals bij andere stoffelijke bnww. wor~t ook naast koperen een verkorte 
vorm koper gebruikt": verkort? M.W. III 1877. - Voor cretonne(n) zie [66]. 

Op hollandse verklanking berust ook: "en leeft z' in kristalle' eenzaamheden" 
(Holst-v. d. Sch., Geboort 9). De Vk. is lettervast: de kristallen bal (kroonluchters, 
lichtkronen, luchters, ruimten, sneeuwvelden, versierselen), "de beroemde goud
-kristallen vaas" (Vk. 24 XII '49); "onder de koperen en kristallen luchters" (25 
IV '50); "Een regen van kristallen druppels" (L. 29 IV '49), "als een kristallen net
werk" (aId.); "Maar op de besneeuwde toppen van deze eeuwige boeken ligt een zo 
kristallen wijsheid" (N.E. 18 VI '49); N .W. VIII 289; M.W. 111 2111; zie kristal
lijn(e) : -en in [62). En laken(e) : -en in [61). 

"z'n bloote sabel - - - in 'n leer Jmissie met 'n koperen knobbel 'r op" (Heyermans, 
Vuurvlindertje4 48); leder of rubber onderwerk; imitatie leder ceintuur: echt 
lederen ceintuur : breede leer-ceintuur; leder pantoffels, gekleurd leder cosy 
pantoffels; "een lichtbruine leren trens met gevlochten teugel" (Vk. 7 VIII '50); 
"geweldenaars op leeren pooten" (Dekker 511); prima vilt- en lee7·zool; zie voor 
samenstellingen [64]; N.W. VIII 1212, leedere kolders, leere laersjes (bef); M.W. IV 
236. - "dat liep als van een leie dakje" (v. Hulzen, Liefdes tuss. 120; Jb. Hollandia 
1930 p. 74); "Alle verdachten bekenden van een leien dakje" (Vk. 24 XI '49); "het 
leien dakje (was) naar beneden gcstort" (3 V '50; Buning, Ik zie 259); N.W. vlIr 
1496. - "en roze bloed door lelieë wangen" (Borel, Het jongetjeS 48), "nog ongerept 
van het Leven, in den oorspronkelijken, leliën staat" (55): fteksie-n? N.W. vlIr 
1537 geen adj. 

"Zo link als een loje deur is ie" (Bakker 111 182); "plotseling viel de omgeving van 
het huis in haar loode oudheid terug" (Guldemont, Roman I 46), "mijn loode stem
mingen" (52). "een stuk telefoondraad met een eind loden pijp eraan" (den Doolaard 
117), loden knodsen (366); dit "kan worden tot een loden last" (L. 29 IV '49); "met 
loden benen verlieten 22 spelers het strijdperk" (Vk. 16 X '50); loden bergruggen 
(24 XII '49). "In looien donkering schemerlichtte - - - de lucht" (Querido, Levens
gang4 I 25); "ze drukten met looden wicht op zijn geest" (Wallis 111 318); N.W. VIII 
2729 vv., met voorbb. van loode e.a.; M. W. IV 703 v. 

N .W.en E.W. zwijgen over loden "wollen stof" uit hd Loden (Weigand 11 77): "in 
loden jagersmantels gehuld" (de Man, \Veideweelde I 136); "Het was een practisch 
nieuwe, loden jas" : "een nieuwe loden-jas" (D5rfler 53); "Ze droeg een groene 
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looden jas" (Molzahn 255; 334); "Hans trok gauw zijn loden jas uit" (Haluschka 
Markiezin 89 bis; 90), "de grijze, loden mantel" (206); en zo met: cape (v. Eyk, 
Gabriël 211), pakken (Talvio 297). Alles met -en. 

Voor marmer: marmeren zie n. 205 v.; "de graven benêen den marbelen vloer!" 
(G.G. I 192). - solide merino8 sokken, een effen zwart merino8 japon; "Mevrouw 
Weesburg in een grijs merino8 japon" (Boudier-B., Klop 5; 18), "haar zwart 
merino8 boezelaartje" (212); "Blauwe merino8 rokken, blauwe merino8 mantel" 
(Aigueperse I 71); "Zij droeg - - - een zwarten merino88en bovenrok" : "met den 
zwarten merino8 bovenrok" (Reuter I 91 : 264); "Ze droeg weer het oude bruin
-merino8 jurkje" (Scharten-A., Sprotje heeft een dienst 17); "In d'r zwart merino88en 
jakkie" (C. v. Bruggen, De verlatene6 170); zie [61]. - Voor metaal: metale(n) zie 
n. 205 v . ; metalen stempels, "metalen race auto" (Vk. 30 XI '49); "de lichtmetalen 
zelfdragende bus" (30 VIU '46, bis) . - Molton deken8 : moltondekens, molton
borstrokken; molton dweil (hemden, keper, mijnhemden, wiegedekens, piqué bébé
lijfrokjes; onderkleed, Kluge I 79); "in haar korte, beige-en-hemelsblauw gestreept 
moltonnen onderrok" (Scharten-A., Huis 370); N.W. IX 1042. 

"wat papier kleingeld" (Leesb. U 107); "Hij financierde de oorlog met papieren 
geld" (Schw. 30 p . 113), "in papieren vorm" (n. 39 p. 75); "deze papieren pogrom 
(sprak) niet tot zijn fantasie" (Dekker 347), "papieren guirlandes" (449); papieren 
zakken; "In een papieren-oorlog heeft het secretariaat --- weer een reeks docu
menten op tafel gelegd" (Vk. 8 UI '50) = mv. van znw. N.W. XII 395 vv., een 
papiere sterre enz. "Een pampieren schijf - - - draait voor deze drie centen snel rond" 
(Buning, Ik zie 265); vgl. [64]. - "dat kleurtje daar op die blank-parele zee!" 
(Borel, Het zusje2 73), "het parele water" (74; 75); "Zij wond den parelen ketting 
om haar rank halsje" (Boudier-B., 36; 612), "den paarlen ketting" (104; 438); "Zij 
gaf mij het gouden crucifix en de paarlen rozenkrans" (Vk. 23 XU '50), "een paarlen 
collier neemt - - - minder plaats in" (8 II '49) : een zeer mooi cultivé paarlen-collier 
(mv.znw.) ; N.W. XII 470 : 't parrele gareel, enz.; M.W. VI 280. - paarlemoer: perle
moer : perle d'amour knopen; "matte paarlemoer-kleuren" (Kloos VII 5); "en 
schilferen-in.schijn van parelmoere -schelpen" (Taalbloei U2 84, Ary Prins); 
"uwe paerelmoere kindervoetjes" (Lyriek 415); "figuren van paar lmoerschel
pen" : paarlmoervlinders (v. Schendel, Jan C. 144 : 181 v.); "in paarlmoeren 
wolken" (Schw. 41 p. 50); "den parelmoeren rozenkrans" (Schreurs, Elis. 186), 
"parelmoeren knoopen" (dez., Paardje 62; 63 bis), "het parelmoeren oog" (68); "een 
nieuwe lentedag, die --- bezig is zijn paarlemoeren entrée te maken" (Vk. 20 IV '50); 
"de perelmoerenmaanlucht" (Timm., Krabb. 107); N.W. XII 475 v. in variaties. 
- "Maak zelf uw Pergament Lampekap", adv. "Het glimmende pergamente vel 
lag --- over zijn arm" (de Man, Weideweelde II 132), "een kostbaar pergamenten 
boek" (133); "den goudbedrukt-Ieeren of pergamenten bijbelband" (dez., Rijshout 
5), "uit een klein pergamenten boek" (155); "het perkamente slavenmenschje" (dez., 
Zonen 48). "uit de perkamente bladen" (Guldemont, Roman I 152); "den perkamenten 
foliant" (v. der Leeuw, Vl. begr. 40); "een geel, perkamenten gelaat" (Nicolas, Heer 
191 v.); "meer dan 2200 jaar oude perkamenten rollen" en "perkamentrollen" 
(Vk. 4 U '50); N.W. XU 1237; M.W. VI 135, alleen znw. pargament e.a . ; E.W. 497. 
- een por8elein (thee)servies (Camera); De Porcelein Koning!! (reklame); "een 
rek met porceleine potten" (Heyermans, Glück Auf! 47); "het fragiele porcelijne 
vrouwenfiguurtje - - - was frappant" (V.V. 2 XI '45); "de kristallen glazen en 
porcelijnen telloren" (Timm., Harp 273); leuk porceleinen theeserviesje (kuikentje; 
kop [van duitse pijp], Schreurs, Paardje 90, waterpot 72); "in b I a u w porceleinen 
kopjes" (v. d. Waals 144); "En je bent niet van por8eleinen makelij" (de Man, Zonen 
97); "Zijn blik dwaalt - - - van de glimmende por8eleinen waschbak naar de chroom
nikkelen sterilisatietrommel" (Dekker 139); N .W. XU 3513; E.W. 517. 

Naast rip8en ceinturen [po 152], N.W. XIU 581, geef ik uit adv.: modieuse rips 
mantel, zware rip8 ombré mantel; rip8 papilIon kinderjurk met plissérokje; 
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"ips gilet (japonnen, jurkjes) ; ribs jluweel(gordijnstoffen; damesmantel met i m i t at i e 
pelskraag); E.W. 551: "De naam ribbetjesgoed wijst op afl. van rib". - Vgl. 
voor 't saai gordijn (Potgieter) T.L. II 268; het N.W. XIV 6 geeft wel saaie broeken 
e.a. naast saaien; "puntschoenen en saaien broeken" (duMaurier 17); "groen saaien 
gordijnen" (den Doolaard 124); "boekenkasten met groen saayen gordijnen" (v. 
Ammers-K. II 257), "een wiegje met groensaaien gordijnen" (dez., Elzelina 145). 
Het E.W. 566 zegt van het bnw. saai "vervelend", dat het wellicht ontstaan is uit 
het bnw. saaien in de 'hollandse' uitspraak saaie, waarvan -e(n) bij ,,'t overdr. 
gebruikte bnw." als fleksievorm werd gevoeld; het Suppl. 142 zegt terecht: "Een 
andere mogelijkheid is dat het znw. als praedicaatsnomen (dat is saai) recht
streeks tot bnw. is geworden. Vgl. druk bnw. W. de Vries Tschr. 40, 89". 

satijn dekens (Vk. 28 X '50), een wit satijn lintje, "een zwart satijn vest" 
(Camera); "kleurige satijnIinten" (Scharten-A., Heerschers 255); een champagne 
satijn-liberty onderjapon; "in de donzige fijne satijne lucht dat droogzilvere 
opzwemmende water" (v. Deyssel VII 112, cito Gorter); "in hun stijf zwart satijnen 
japonnen" (Boudier-B., Klop 414); "het prachtig rood -satijnen maskerpatroon" 
(Vk. 18 XI '50); "haar vilthoed --- met lichtblauw-satijnen strikken" (C. v. 
Bruggen, De verlate ne" 59); N.Vv. XIV 114: zwart satine kleedt, een root Satijne 
Hembtrock vol Goude Veters. satin band (donsdekens), Romain Satin middag
japon (Vk. 15 X '49): satijn komt uit fr. satin (E.W. 568), "via 't .spa. uit arab. 
zêtûnî" (Supp!. 144; vgl. Bloch II 255). - satinet zie [65]: "een groenen satinetten 
bloes" (Coolen, Licht 117): fleksievorm? het N.W. XIV 115 zwijgt. 

"op het sitse dekenovertrek" (de Man, Weideweelde 11 132); de "gebloemde sitsen 
gordijnen" (Centervall 24); "onder den sitsen deken" (Kuyle, Harmonika 44); 
chitsen deken (adv.); N.W. XIV 1390 v., een chits jakje, chitse rokken; E.W. 610, 
volgens Suppl. 151 misschien "via het Eng. ontleend: De Vooys N.T. 8, 176, Vgl. 
gonje Supp!." en [67] (eng. gunny): mahrati chit, hindi chîttt. Voor mogelijke 
singularizering van sits zie Dl. I 308. - "Frank met een staal gezicht" (Footner, 
Het??? mysterie 18), "Weir opende met een stalen gezicht" (26); "De staalcon
structie - - - is thans 200 meter hoog" (Vk. 28 XII '50); de staalindustrie! de stalen 
deur (cylinder, den Doolaard 331; zweep, de Hartog 111 246); N.W. XV 537 vv., 
staale knoopen enz.; M.W. VII 1918 v. - Het N.W. XV 1083 vvo geeft steene bank 
enz.; het mn!. steinne calme, steenne gewerke e.a. (M.W. VII 2083) houd ik voor een 
haplologie van steinine, steenene (n. 203). Ik noteerde op -en : "de stenen Madonne" 
(Vk. 30 V '49), en zo met: gezicht, talud (den Doolaard 367 : 509). Over steen(en) 
loods e.a. zie O.T. XII 42; vgl. [64]. 

beige stroo kinderkapje, witte stroo meisjeshoeden; stroowiegen, stroo
matrassen; een stroo hóedje : "den stróohàed in de hand" (v. Eckeren, A. Hada2 

272); "Een wit stroo matelot je op, met wit zijden lint" (Borel, Een droom3 113); 
"hun stijve strooye hoeden" (v. Deyssel V 231 = Kl. R. 328), "met een geel en 
zwart strooyen hoed" (aId. = Kl. R. 329): "met die strooye hoed achter op z'n 
hoofd" (V 234 = Kl. R. 332), "een stil glansenden zwart strooyen hoed" (VIII 
152), "al maar grootere stroó.kringen" (aId.). "Iedereen droeg een witte, stijve 
strooien hoed" (Tamási 429): "het leger van strohoeden" (aid.); "zijn palmstrooien 
veldhoed" (Rawlings 328), "met groote donkerstrooien schuithoeden op" (Hopman 
130), "zwart strooien matelot" (172); N.W. XVI 132 v.; M.W. VII 2337. 

"En hij kocht een duur taai-taai varken" (v. Eyk, Gabriël 167; 168); "dikke 
taai-taaien vrijers en vrijsters" (Smeding 119); N.W. XVI 639. - trijp pantoffetjes: 
"op trijpen pantoffeltjes biertjes ... moeten tappen" (Dekker 241; 483); de "hótel
kamer, met haar verkleurd trijpen ameublement, het velvet tapijt, en het bronzen 
beeldje op de pendule" (Melegaw, Mijn dochters 183); "dat kleine hokje met 't 
nieuwe Axminster tapijtje en de wijnrood trijpm meubeltjes" (Coenen, Burger
menschen 29; 72); "zijn oude trijpstoei" (Scharten-A., Huis 520); E.W. 709, Suppl. 
172 (M.W. VIII 695 znw. tripe?). - "Van achter het turkoois gordijn .•• " (Schar. 
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ten-A., Huis 442; 513, 520) : "het turkooizen gordijn" (513), "met turkooizen knoop
jes" (Rung, De paradijsvogel lI8); "De koningin gekleed in 'n turquoise mantel
pakje met turquoise zijden hoedje" (Vk. 27 V '50), "en koningin Elisabeth in 
turquoise mantel" (24 XI '50), "gekleed in turquoise" (22 XI '50); mnl. adj. 
torkois uit ofra. turquois "Turks", M.W. VIII 580; E.W. 714. 

velours hoeden (bedkleedjes, gordijnen, karpetten, reismantel) ; prima velours
-hoed (Vk. 7 X '50): "de velours hoed met grote strik" (N.E. 8 X '50); velours
mantel: fantasie velours mantel; velours chiffon das (avondtoilet, teagown), 
velours-chiffon avondjapon (garneering, visite japon) : velours-chiffon-garnering; 
velours ( -)diagonaal mantel; "Velours-Laine, Velours-Long, velours modern man
tel(s)"; velours de laine kindermantel; velours fantasie mantel met biberette 
kraag; echt haarvelours en velours satin dameshoeden; zie nog [69] en [64]. - "een 
'artistiek geklede' jongeman met velouren vest en pantalon" (L. 1 X '48); "een 
donkerrood velouren gordijn" (de Man, Geiten 276), "de velouren dodden" (dez., 
Weideweelde I 70); "Tegen lichten-donkeren [Dl. 11 455] stond hij in zwartvlouren 
kostuum" (Timm., Harp 57), "als 't op die vloeren stoelen zal zitten" (dez., Boeren
psalm 200); "krachtige kerels - - - in hun donkervloeren broek" (Streuvels, De 
oogst8 46), "een donkervloeren kostuum" (dez., De werkman 83); E.W. 166 s.v. 
floers, Suppl. 49; (M.W. 11 825), N.W. 111 4570 floersen. - velvet divankleed (dames
japon, karpetten, lopers, overgordijnen, pantalons, pantoffels, slippers, sponsen, 
tapijt); "wierp het velvetten tafelkleed over de mahoniehouten tafel" (de Sinclair, 
Krach 248). Velvet uit eng. velvet znw. en bnw., uit mlat. velluetum bij la,t. villus 
"haar" (adj. villütus) (naast vellus "vlies" 1). 

vilt (dames)pantoffels (binnenrand, hakband, kinderhoeden, knipschoen, toque 
met voile), dames vilt pumps; warme vilt-pantoffels; kinder viltgespschoentje 
(-hoeden, -kapjes, -pantoffels, -papier); "een sportief vil thoedje" (Vk. 20 XI '50; 
Haluschka, Markiezin 9); "Ze laat zich haar viltpantoffels aantrekken" (Molzahn 
227), "De blauwe vilthoed is weg'" (277). Volgens Charivarius 38 staan vilthoed e.a. 
onjuist voor "vilten hoed"; Haje, Taalschut II v. spreekt van aanlijmsels, maar 
Yge Foppema heeft het in de 2de druk 12 geschrapt; Buiskool is er niet enthousiast 
over blz. 43 (35); n. 204. "de critici op vilten pantoffels" (Dekker 249), en zo bij : muts 
(Scott, Q. Durward2 243), kleed (Karhumäki 205, bis), hoed (Rawlings 328); "Heer
lijk warme pantoffel met vilten binnenzool en soepele rubber loopzool" (Vk. 30 XI 
'49), "een grijs-vilten deukhoed - - - bezooigde handschoenen van kanten haak
werk" (N.E. 30 IV '49); M.W. IX 494: viltijn, veltijn (-in, -en); E.W. 743. 

"een edelman dronken onder een vlasse pruik" (Cla.es, De witte3 82); viezig vlas 
haar [73] i.f.; "de vlassen webben aan malkaar doen wassen" (G.G. 11 261); "het 
meisje met de vlassen haren" (L. 9 IV '48); M.W. IX 584 v.; E.W. 746. - "tot 
ophouding van het vleeze leven" (v. Looy, Proza' 257); ,,'t vlezen mense-hart" 
(Molenaar, Geertruid v. Helfta3 191); "Koos 't vleezen kleed, waarin de menschen 
gaan" (Boutens, Verzen' 44); "Uit zijn eigen vleezen zijde" (Lyriek 126, dez. = Kloos 
111 146); "als waren zij vleeschen pionnen" (VIII 15); M.W. IX 598. 

Naast wilgen (M.W. IX 2557), Kil. willighen, wijs ik op: "Als ik willege' stoopen 
poot [= wilgenstobben] - - -" (de Man, Rijshout 189), "de knetterende wiU ige
takken" (59). - (lama) wol kousen (flanel, crêpe, tapis beIge, vyella), wol moquette 
tafelkleed (loper), wol-mousseline damesjapon; "Hoe spoedt gij herwaarts aan, 
doch als op wolle voeten" (Verwey V 40, cit.); "Haar wolle mutse met de groene 
linten op" (Mare 119). (zuiver) wollen kinderjurk (kousen, omslagdoeken; gordijnen, 
v. Booven, Sproken2 53; oorlam, Verhoog 55); moderne wol-japon met plissé
-effecten, woltricot wandeljapon; M.W. IX 2768 v. (ook als znw.) vgl. [64]. - "hij 
nam het zeemelapje" (v. Looy 242); K.E. 1222 zemen lap, 1217 zeemlap, zemen
lap; vgl. [73] i.f. 

"Invoer donzen dekens met zijde overtrek" (Vk. 28 X '50); ,,'t was net als moeder 
die zijë onderrokken droeg en zijë kousen" (v. Eckeren, A. Hooa2 21); "en een blauw 
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zijje dasje om zijn hals" (v. Deyssel IV 32; VIII 160) ; "Ze friemelde aan 't ziJe dasje" 
(v. Hulzen, Wrakke 171), en zo bij: kraagdasje 172, rokken 260. "in haar paars 
zijden feest japon" (Boudier-B., Klop 415 v.), "haar nieuwe blauwe zijden japon" 
(641), "haar bruin zijden japonnetje" (680); "haar groen-ziJën blouse" (Smeding 
86); "Beschaduwd als ze [= ogen] waren door lange zijden widers" (Corelli, Strijder 
50); M.W. VII 1061 v.; zie [64]. Vergelijk De Vries 140 voor het type "echt-zijden 
japon" c.a., waarvan in dit nummer variatie genoeg voorafging. 

[69] n. 207. Afgha bouclé visitejapon; afgha frisé damesjapon; afgha granité 
japon met --- gewild nikkelgarnituur; afgha natté japon met wollen rayonné 
shawl. Angora carré deux pièces; angora figuré deux pièces (japon); angora mohair 
carré japon : elegant mohair-angora noppé deux pièces. Astrakan bouclé : astrakan
-bouclé mantel; avodiré houtsoort (betimmeringen) [64]. - grote bleuté (shawl)bont
kraag; bombé pannen met deksel. 

bouclé lopers (deux pièces, damesjapon, jongedamesmantel, karpetten, smoking 
costuum, swagger, enz.); bouclé en velvet : jutten lopers; Bouclé met Panonia 
Lam Shawl; bouclékraag. bouclé-ciré mantel, bouclé-frisé mantel (Swagger met 
C. & A. Binnenwerk), bouclé granité japon, wollen bouclé long japon, bouclé-noppé 
damesmantel, enz.; bouclé rayé mantel : bouclé-rayé costuum; bouclé royal : bouclé
-royal mantel; bouclé-linnen japon; jeugdig bouclé fantasie costuum; Boucléwol 
'Nomotta'. - bouillonné garneering. franse broché corsetten (elastieken zij panden, 
enz.); "weifelend in haar goudgeel broché satijn" (Couperus, Majesteit6 22). 

Chenille-bouclé complet (costuum, mantel, swagger), chenille-boutonné mantel, 
chenille figuré costuum op maroe, chenille-frissé mantel (swagger), chenille noppé 
mantel; chromé polshorloges; ciré stoffen, ciré carré complet. - damassé dekens. 
dentelle flammé costuum, zie [67] dentelle; diagonaal mêlé jongedamesmantel met 
otterhaas shawlkraag. - zuiver wollen écorcé mantel; ejarré (bont)kraag (of 
nutriette krawatte); epinglé damesjasschorten. - faille ciré namiddag-japon. 
fantasie bouclé swagger, fantasie-granité : fantasie mêlé : fantasie noppé mantel; 
flamengo ondulée namiddagjapon; flammé sportschortjes; foulé laken, zuiver wol; 
zuiver wollen frisé afghalaine. frotté (dames)japonnen (damesrokken, schoorsteen
loper, stof, tafelkleedje, wol, zijde; blouse moucheté), "witte frotté, voile en 
popeline costuumrokken" ; "in haar ruig frotté japonnetje" (de Man, Weide
weelde I 165). 

Georgette cordelé mantel, zijden georgette cotelé complet, georgette( -)(/{Juré : georgett3 
frisé mantel; georgette imprimé wandel-complet; jeugdige georgette-rayé mantel 
(japon). Voor glacé: glaceeë(n) zie n. 207; glacé rijglaarzen (leer schoentje enz.); 
"De moordenaar met de glacé-handschoenen" (Vk. 811 '50); granité overgordijnen. 
- haar-bouclé loper. - imprimé (zomeravond)japon (baljapon). - "een jaspé colbert 
van wat verouderden snit" (de Sinclair, Loon 9); ,,'n jaspé fantasie costuum" (dez., 
Principe 116); jaspé moquette tapijt. 

zij den -clocqué visitejapon ; clocqué-ciré garnering, clocqué imprimé wandel toilet je, 
clocqué-jacquard(-zijden) visitejapon. "een cloisonné juweelkastje" (Verwey IV 157), 
"mijn cloisonné vaasjes" : vazen (Gerio, Herinn. 38 : Hopman 157). composé costuum 
(casque-japon); cottelé [sic] (georgette) damesmantel, zuiver wollen cötelé -japon. 
craquelé vest (cravattekraag), craquelé imprimé damesjapon (avondtoilet, kraagje). 
Crêpe craquelée (avond)japon : crêpe is m. [67], crêpe charme ( -Jfaconné namiddag
en avondjapon, crêpe ondulé teagown, crêpe maroccaine ondulée japon; een paar 
cultivé paarlen oorknoppen. - Prima laine-figuré costuum, laine rayé kinderman
teltje : laine-rayé mantel. Wollen peau d'ange met goud lamé strik en knoopen; wit 
laqué tuinameublement : lacqué meubels. 

"Moché karpet Uni en Perzische dessins" (Vk. 23 X '50). - moiré zwart lint; 
gekleurde tricot, moiré en zijden damesrokken; "de flatteuze zwart moiré 
revers" (Vk. 1 IV '50); "met den prikkerig zwart moiré achterkant (v.e. canapé-
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kussen)" (Boudier-B. , Klop 511); "de zware moiré gordijnen" (Lytton 45); "gehuld 
in wit moiré doopsluier" (Breevoort 21); "ledikant met rood moiré gordijnen" 
(Bosb.-Touss., M. Frans 102); "met den moiré-strik op haar middel" (Coenen, Een 
zwakke2 140), "de bruin moirée keelbanden van haar hoed" (141); "een combi
natie van rose moirée lint en bruine struisveren" (Vk. 29 VI '50); "Een oranje 
mereeë sjerp" (v. Looy 262);, "met moiré zijde van een lichte nephriet tint" (Mit
chell 222) : "de moir é-zij" (Vk. 23 XII '50). 

natté blazer (stof), natt é-weefsel. - chique rips ombré mantel(tjes) ; oxydé 
zilveren gespjes, nikkel en oxydé horloges. - papier maché artikelen (knopen, 
anatomische modellen; emmertje, Boo, 'n Gelukskind 32); zie [72] bij vermiljoen; 
het "spel met de papiermacheeën Eros" (Kuyle, Alarm 22). "Daar zat zij dan in 
dezelfde verfiensde pen8ée blouse" (Bosb.-Touss., M. Frans 104); pensée (geabstra
heerd uit herbe de la pensée, 16de eeuw, Gamillscheg 683), is hier zeker geadjektiveerd; 
het N.W. XII 1129 kent zelfs het znw. niet, K.E. 763 wel, nl. pensee: penseetje. De 
mogelijke uitspraak "penseeë" bij Bosb.-Toussaint is niet te bewijzen; vgl. echter: 
"Zij droegen penseë-en sjerpen en kransen penseetjes in 't haar" (v. Deyssel VII 
76). - perlette-rayé japon. - piqué spreien (garnering, garnituur, vest), overhemden 
met piqué borst; wit piqué overhemden (overklep, bolerootje m et mouwen), witte 
piqué damesblouse (rok, v. Eckeren, Stem 91, A. Hada2 91; jurkje met blauw, dez ., 
Guill. Frères2 73); "zonder boord op zijn piquéhemd" (Coolen, Herberg 14); zijden 
piqué imprimé wandeltoilet. - platiné collier; plissé pelerine (garnering, voorpand), 
plissé-kraag, plissé-rok; point lacé zakdoeken (kleedjes, theewarmerovertrek); 
pongé blouses. 

ratiné manteltje (jekkers, b é b é manteltjes, peignoir), ratiné, astrakan, seal en 
bont paletots; "Sandertje had zijn ruigratiné jasje aan - - _" (de Man, Weideweelde 
I 32); rayé zijde. - Satin ciré reversible namiddagjapon, satin duchesse façonné 
avondtoilet. sool-rasé (bont)mantel; Shetland noppé reismantel; aardige 80ie rayée 
garneering (soie vr.). - Zijden taOet imprimé avondjapon; tissu bouclé diagonaal 
mantel, tisstt boutonné jongedamesmantel ; gestreept trotté kraagje; tweed-noppé 
costuum. - uni bouclé (dames)mantel (babymantel, kindermantel met fancy 
knoopjes), Uni bouclé-japon; uni laine-rayé complet. - Flatteuse velours 
cotelé mantel, velours cotelé imprimé visitetoilet, velours façonné : figuré mantel, 
velours melangé mantel(tje), velour8(-)ombré mantel, zuiver wollen velours rayée 
mantel (velours m.) : velours-rayé mantel. - voile imprimé bakvisjapon, prima vol 
voile imprimée zomerjapon (voile m.). - welliné kinderpeignoir [67] i.f. Wol 
georgette rayé mantel. 

[70] n. 208. Gouden en gulden leveren het leeuwenaandeel. H et N.W. V 471 vvo 
en 1245 zwijgt erover. 

Adverbiaal: "Dàn, dan gaat het door mij heen / hoog en helder, warm en 
gouden, / kon ik maar den schat behouden, / dien ik meen" (Reddingius 87); "Boven 
de - - - landerijen hing hij [= de zon] gouden te branden" (v. Eckeren, Ida Wester
man2 106); "Weerszijden praalden, rood en gouden - - - de hooge wijnstokken" 
(Scharten-A., Geluk 21); "gouden rijst de zon" (Taalbloei 112 117, Ed. Brom); "de 
zon scheen gouden" (Nescio 44); "Nu schijnt de zon niet ongebroken gouden" (v. 
Deyssel IV 267): "en het leek of die [= tong] gulden gloeide" (Verwey VIII 218); 
"een zonnestraal schichtte gulden op den haan van den kerktoren" (v. Eckeren, 
Ida W. 61). - "vlakken, die hemelblauw goud overschitterd" (Koenen, De wegen 
88); "en uw slankte werd forsch in de smedige maliën van een guldene rusting en 
goud bleeft ge onder ons allen" (Couperus 5) : ook bij predikatieve opvatting blijft 
"goud" bijw. ; "zomersche zon gloeide goud" (17); "in deze Verzen (hangen) de groote 
momenten te schitteren, schitteren zwart, schitteren wit, rood en goud" (v. Deyssel 
111 62), "Nu stonden de huizen wit-zilver beneden en geel-goud" (111 244). 

Predikatief : "in den hemel waar de schepen gouden zijn op water van kristal" 
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(Timm.-Thiry 20); "De dag was gouden en blauw" (de Wit, Wake 87); "fijn gouden 
is het lied.gevliet" (v. e. leeuwrik) (Reddingius UI) : "De lucht was zoo hoog en zoo 
ijl en zoo gouden" (v. Eckeren, Ida W. 9); "het [altaar] was niet zoo gouden, zeiden 
de kruistochters, maar ruimer, en beter te zien" (v. der Meer, Kathedraal 40); "het 
[haar] was gouden, glanzend en dik" (Undset, Viga 10); "Want indien de Onbe· 
wustheid ons gouden is en de Bewustheid zilveren···" (v. Deyssel XI 195), "Mijn 
ziel is zoel en zacht gulden als een plek voorjaarszon" (II 365). - "Luister, 0 Koning, 
naar dit woordgebruik, Goud is de zon, goud is de zonnepijl, Goud is het zonneschip, 
goud is het zonnezeil, Gulden de avond, gulden de havenmond" (Gorter, Meis ll5); 
"de hemel was goud boven de licht groene boomen langs het Singel" (v. Moerkerken, 
De bevrijders 47): het kan als subst. opgevat worden! "Dat boek is zoo goud en zoo 
wit, ja van een zwaar gouden witheid" (v. Deyssel I 259); "Daar zoekt het [licht] 
een nauwe spleet om helder te worden, en goud" (v. Duink., Twee 5); "De Maartsche 
dag was blauwen goud" (Rawlings 406). 

Komparatief en zelden superlatief: "Goudenste zelf achtergebleven" (Bou
tens, Praeludiën' 90); "het is een lachen, dat schuimt als een uitpoeierende waterval, 
gouder dan de goudste zon" (Laman Trip-De Beaufort, Parodieën 25); "Zij zelf het 
goudst daarin" (Gorter, Meis 184), "Het schoonst, het guldenst wat op aard is" (185). 
- In [63] sub III werd al van Boutens geciteerd: "Goude' erinnerings goudner lach" 
(Verzen' 49); andere vOOl·bb. van hem zijn nog: "Straalkrans om uw goudner lach" 
(Vergeten liedjes' 18), "Helleren hagel, goudner sneeuw" (Praeludiën' 57), "Herfst 
kleurde 't ooft al goudener" (BeatrijslS 34). "om 't glorieuze dagen Dier goudner 
ochtengloor" [m] (Taalbloei II2 231, G. Gossaert); "alles leek ontroerd _. - wijl 
goudener gloed rondtoog" (v. Booven, Sproken2 174); "Hans zag (hoe) haar oogen 
goudener vonkten" (de Roo, Man 235); "dat zij [gazellen] goudener van oog, hoog
voetiger, lichter van treden --- worden" (Kuyle, Jonas 53); "in den al goudener 
hemel" (Ermke, Herberg 125). - "een diepere dag, gouder goud, lichter wit" (v. 
Deyssel I 260), "rozen van licht, innig lichter, hel goude'r dan het licht van het 
guldene Boven" (II 268); "Nooit blonken de zomermiddagen dieper en gouder" 
(Verwey III 95, cito v. der Leeuw), "Zondagsochtends gleed de zon wel gouder en 
ongerepter over de dekens" (v. der Leeuw, Kinderland 97; 144 = cito bij Verwey); 
"Ver, oneindig ver glooien de hellingen - - - steeds gouder" (Roelfzema 165); "Het 
licht was gouder en milder geworden" (Salomons, Langs het geluk 94); "Zoo bleven 
--- Uit gouder dagen gouden beelden over" (Metz-Koning, Verzen 12 2). "en de 
vooruitzichten werden in letterlijken zin steeds guldener" (Reuter II 22); "en 't 
volgend jaar is ze [de maan] weer opgekomen, guldener dan voorheen" (Boutsen 68). 

Van zilveren noteerde ik geen komparatief; probeer maar: zilverener. Predikatief 
komt het wel eens voor, o.a. bij Gezelle "al uw ketels zilveren worden" [ 63] sub II; 
"De diepe nacht wordt zilveren en zwart'" (Lyriek 253, Bloem). - Andere losse 
gevallen zijn nog: "al de lepels waren hoornen, bijzondshoornen, zwartgeglimde" 
(G.G. I 752); "De knoopen waren smaragten" (Challis 104); De emmers "waren van 
handgesneden cypressenhout en het ossejuk waaraan ze hingen was wit eiken" 
(Rawlings 203); vgl. voor linden N .W. VIII 2419, en grenen [73). In de N.T. XLIII 
39 wordt nog aangehaald: "waar de lucht jasmijnen geurt" (adv.). Vgl. voor "een 
pint bruinen", "een pot giersten" in [15] tegen het einde. 

[71] n. 208. Bij de verlenging met -e is de 'grammatische' verantwoording 
eenvoudig; bij die met -en is het oppassen. De lezer let wel op de auteurs uit het 
zuiden. "Nadien moest een aardene teel eraan gelooven" (Eekhout, Tijl 304); "de 
korte, eerdene pijp" (Vermeuien 213); ze "vulden - - - de aardene kruiken" (Couperus 
101). "ze gaf elk een berdenen stoel" (Timm., A.-Marie 162); vgl. "in des duisteren 
windmolens berd el en wanden" (Baur 37), mnl. berderen aengezicht "brutaal 
gezicht" (M.W. I 913; N.W. II 1846; de Bo 106 v.), bij bert mv. berdere (M.W. I 970); 
zie Dl. I 73, 75. "Langs bronzene stammen Veraschten de vlammen _. -" (Metz-
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Koning, Verzen 1I 37) ; "steeg uit kleurige ingelegde, bronzene vaas een waas van 
blauwen brand op" (Couperus lI), "met zijn zwaardgevest kletterend tegen de 
bronzene poort" (102). "de eikene zetels met groene zaten" (Vermeulen 174); "Al 
zwaarder dreunden de voeten der dansers op de eikene vloerkareelen" (Eekhout 77); 
"Uit den eekenen boom, aanzijds hem, sprang het eekhoon"ltje, Adjidaumo" (G.G. 
I 696), "in de vuust den eschenen handboog, stijf met rendiersnoer bespannen, 
heel den bot vol eekenen schachten" (I 699; 739 : "zijnen eschen boogstam"). 
"Onder de elpene welving van den wolkendag" (Boutens, Verzen4 102); "zijn gaan
stok met elpenen bol" (Eekhout 58; 256). Toen "regenden de kloppen van de elzene 
knods op zijn kop" (Vermeulen, Pokken 47). "in het van guuene schilfers overal 
wiebelende bosch" (v. Looy, Proza4 264); "even neergestreken in glazene kooi" (v. 
Deyssel VII 83), "in den donker-grijzen avond der glazene daking" (dez., Kl. R. 126); 
"In hooge verande Der glazene nacht De maan met sneeuwen handen Zal wiegen 
zacht Verlangen in jongen dood" (Lyriek lI8, Boutens); vgl. "in den glazeren pot" 
(Coolen, Voleind. 7), met glas mv. glazer Dl. I 62, 74. 

"Dat kwam door de duizend goudene dukaten, die broeder Johannes hem tot een 
teerpenning had toebedeeld" (v. der Leeuw, De gezegenden4 83); "de goudene plaat" 
(G.G. I 538), "het goudene kleed" (I 539); "onder de goudene sproeiing van het 
licht" (v. Eckeren, A. Hada2 49), "Als een altijd bewegend pantser van goudene 
schubbetjes was het" (dez., Guill. Frères2 34); "Al onder de goudene zonne, Al onder 
de zil veren maan" (Lap.-Swarth, Roem. volksl. 86); en zo bij : blinkingen (Koenen, 
De wegen 34), westerlucht (Streuvels, Stille avonden2 32), pieken (152), Iris (Perk, 
Gedichten13 126), klok (de Roo I 18), licht (Reddingius 67), banden (Salomons, 
Verzen2 171), uren (Taalbloei 1I2 33, v. Eeden) ; "als een goudene lichtvloed door zijn 
hoofd" (Scharten-A., Huis 461), "het goudene fruitbrood" : lijstwerk (lI8 : lI9), 
"in den rijpen ochtendgloed der goudene Septemberzon" (dez., Heerschers 252); "zijn 
trotsche tors van goudene maliën omgoten" (Couperus 15), "dan schuivend de Tole
daansche, goudene stukken" (30), "De vijver spreidde de goudene plassen uit, de 
fonteinen spoten de goudene sproeiïngen, de leeuwen van de Leeuwenhof spuwden de 
goudene stralen; de murmelende geleidingen --- stuwden de goudene vloeiingen" 
(190), "een enkelen goud en en gongslag" (lI); "dat hij nooit meer streelen zou haar 
goudene haar" (Borel, Het zusje2 25); "goudene droomen van menschengeluk" 
(Hoist-v. d. Sch., Geboort 172), "muur die goudene verten afsluit" (dez., Opw. 
wegen 95); "Heil, goudene uchtend" (Kloos 13 173), en zo bij van Deyssel met: tapijten 
(lIl 62), buyen (lIl 244), koû (VI 210), "in de hoogste sfeer der Zilveren en der 
Goudene gestalte" (IV 241) : ritmisch parallel; "vaal-gouden blinksels --- van de 
gladde bevloeringen, mat -goudene lichtaarzeling als van uit dichtbije ondiepte 
weggerezen" (v. Booven, Sproken2 108); ,,'t is mij of minneblikken vonkten Uit 
ieder muntstuk, gloeiend uit de goudene --- En zachthel uit de zilvre, als uit den 
blik, Bij 't eerst bejeeg'nen" (Gielen 1I 165, Cyr. Verschaeve). - "Omdat de vent 
een gouwene dasspeld draagt, krek zooals de zigeunders" (de Man, Zonen 12), "voor 
een baalzak vol gouwene rijers" (399), "de gouwene letters van je mooie pet" (dez., 
H. Pietje 200; 230), "m'n gouwene kruis" (295), "met een gouwene lijst er om" (dez., 
Geiten 62), "door die gouwene hekken te mogen wandelen" (157) . . - "De guldene 
stralen der zon" (Soeroto, Melatikn. 16); "het guldene koepel-blinken" (Scharten-A., 
Huis 152), "brandde al hier en daar een guldene glimp" (dez., Geluk 7) ; "er vloeiden 
in de guldene bekers de parelende wijnen" (Couperus 257; 5 [70]); "in een groote 
guldene eenvoudigheid" (v. Looy, Feesten3 123); "Ik heb nog mijn guldene sporen" 
(v. Schelterna, Zwervers Verzen6 lI), "de guldene sterre" (Eekhout 150); "het zacht 
guldene van het eerste zonne-kussen" (v. Deyssel VII 86), "in tintelende vlokken 
sneeuwt het guldene" (lIl 247; 245 : "goud-lach-vlekken op het gevelguld"). 

,,0 Stemme van 't houtene Kruis" (G.G. I 200, ter; Opv. Br. 34 p. 9); uit friese 
mond: "de houtene kasten, 't stenene huis" e.dgl. (T.L. V 175; VII 3~5). Hij "stond 
schielijk op de houtene zate" (Eekhout 163 v.), "en boog den houtenen kop nog een 
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streep lager" (148), ,,(er) tord een bedelaar met een houtene been binnen" (dez., 
Tijl U), "ik ken u niet meer met uw houtene trekken" (340). Vergelijk : "Naast die 
kraam hadde ze 'n houtere bord staan" (de Man, Maria 23 v.), "Als je zoo'n houtere 
stoel recht vooruit steken kan" (176), en zo bij dezelfde met: passen (Marie of 173); 
krullen (Scheepswerf 52), oogen (78, 95), kroonprinces (80); gewichten (Zonen 443); 
pootjes (Geiten 25, 354), wieg (246), "de houtere pol van den hooibergwind" (39). 
"Er staat op de markt een hoge mast Daar zit 'nen houtere vogel op vast" : hij schoot 
"Pardoes! de houteren vogel, De houteren vogel af" (L. 12 IX '47); "uw houteren 
kruis" (B.N. VI 169); ,,(hij) loopt heen en weer over den houteren krakende sacristij
-vloer" (Coolen, Kind. 19), en zo: "het houteren kastje" (dez., Peelw. 46), daaraan 
"zit den houteren emmer" (48), en met: kramen (151); cel en "dat houteren huiske" 
(dez., Moord. 198 v.). Zie voor hout mv. houter Dl. I 73, 314; voor het adj. houteren 
N.W. VI 1188, holteren M.W. 111 659. Bij "houteren" zijn al evenmin als bij "berde
ren" (berdelen), "glazeren" termen aanwezig, om aan dissimilatie te denken; vgl. 
voor het Duits v. Dam 11 379 v. 

De "beeldende geluidsrnacht van Milton's machtige, metalene vers" (Kloos I UO), 
"het vaste, breede, metalene geluid van een mannemond" (V 47), "in den - - - volge
houdenen als-metalenen stijl" (VIII 152). "een heertje wel, maar zonder papierene 
handjes" (VermeuIen 242); "Tot in 't jaar 1830 gaf men nog pergamenten beel
dekens aan de naaste en beste vrienden, papierene aan iedereen" (G.G. I 330). "en 
schikte zich behaaglijk in den rietenen zetelstoel bij het venster" (Eekhout 41). 
"de jonker met taOene omslagen" (Verwey, Roman 94). "zijn oude zijdene klakke" 
(VermeuIen, De dieperik 9); "haar neêrgezegen zwart zijdene voornaamheid" (v. 
Looy, Proza4 201); zie voor "in zijn lakenen frak, met zijn zijdene muts" [61]. 

[72] n. 209. Ik ga nog even door met "purperen": "En een purper gordijn van 
den hemel af hing" (Salomons, Verzen 111 102); "Het gouden kleed, en het purper 
tapijt!" (Timm., Pastoor 136); "in een dichten nevel, waardoorheen purper licht 
gloorde" (Verhoog 306). "boven de purpere spleet van zijn breeden mond" (Timm.
Thiry 71), "de purpere aster-wolkjes" (86), "de purpere en roode banieren" (162); 
"met purpere en hemelsblauwe zonnebanen" (de Man, Geiten 270); "hij houdt de 
purpere drank droomerig tegen het licht" (Werfel 296), "Zijn pU1'pere wangen zijn 
gladgeschoren en zijn vierkante grijze baard steekt uit als een blok" (396),,,De 
purpere sluier voor het licht is afgescheurd" (399 v.); "gans gehuld in kostbare sari's 
van goud of in purpere, blauwe of groene zijde - àl gesneden uit de gulden 
maan of uit de grote purpere spandoek van de Indische hemel" (Boutsen 8), "de 
purpere persoon" (244). Hij "had plaats genomen op zijn purpere troon" (Vk. 23 V 
'50), tegenover: purperen paramenten (25 X '50), de purperen baldakijn (13 111 '50), 
de purperen wijn (2 XII '50). Vergelijk nog gevallen als: "De rode, de purperen en 
paarse anemoontjes hebben hun kopjes nog steeds opgerold in een knotje" (8 V 
'50), "witte, zwarte en purperen bloemen" (27 XII '49), "kuikens --- rose, 
groene, purperen en blauwe kleuren" (31 VIII '50), "op te branden met multi
coIored, purperen, blauwe en groene vlammen" (L. 25 XI '49), enz. "de geel
-purperen mantels van de chulos" (Vk. 1 XII '49) . - Voor aquamarijnen en ultra
mariJnen zie [62]. ' 

Azuur is een al mnl. ontlening uit het Romaans, waar l- als lidw. werd opgevat 
(metanalyse); het al mnl. lazuur is "uit 't voorhistorische Rom. of - veeleer -
uit het Mlat. overgenomen. Het woord is afkomstig van perz.-arab. lázuward 'lazuur
steen'" (E.W. 24). Bij ons is "azuur" uitsluitend kleurnaam, zodat ·en zeker mis
plaatst is: "klaar als een azuren lentelucht" (Scharten, Kunst 71), en zo met: vreugd 
(74), diepte (Querido, Levensgang4 11 92), hemd (Kuyle, Dorst 49), luchten (Schw. 
19 p. 13,76), tint (Gemelli 361), streep (Walsh U9), en zo geregeld; "van een zwart
-azuren edelsteen·doorstoken schild" (v. Deyssel X U4). "Van Bern uit rijden de 
ploegen samen --- naar de Azurenkust" (Vk. 21 1 '50)" = Cóte d'azur, i.p.v. het 
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gewone "langs de azuren kust van de Midi" (25 VI '47). Een ongewone afl. is : "met 
een azurele hemel als dak" (L. 4 VII '47). - "tegen lazuren lucht met de nog even 
zilveren kam der Bergen van sneeuw" (Couperus 259); "Haar groote lazuren oogen 
tintelden" (Eekhout 60; 73), "zijne oogen als lazuren bollen schreven ten luchte 
de ellips hunner kreitsen" (Minderaa 544). - "de Prinses in beigen bontmantel" 
(C. 30 XII '36), met fleksie-n tegenover: in haar beige japon, hij draagt een beige 
paletot, keurige laarsjes met beige schachten, beige kasha mantelpak, beige glacé 
knooplaarzen, licht beige zijden gabardine, beige en blauw flammé; enz. zie bene
den. - "Heintje Puick met haar - - - frisch-gewasschen bellefleuren gezicht en haar 
prachtig donker-groene greinen jurk" (Timmerman 3). Voor bloemeranten zie 
N.T. XL 133 v. en N .W. II 2827; duo blümerant = bleu mourant (Paul 88). "het 
emeralden muiltje van de chatelaîne" (L. 16 XII '49), sluit aan bij eng. emerald 
"smarl~gden, smaragdgroen" = fr. émeraude, ouder 'esmeralde, esmeragde uit lat. 
smaragdus (Bloch I 248); het N.W. II 626 (alleen znw.) verwijst naar miraude M.W. 
IV 1644. 

"vloeimutsen met karmijnen neklinten" (Querido, Jordaan I 303), "schoot vonken 
in de donker-karmijnen oogjes" (314); "Alle joden - ja, het ding hoort bij een 
karmijnen mond en bloedroode nagels" (v. Wijhe-Sm. 360, n-loze tekst); "in aller
hande neersprankelende karmijnen, vermiljoenen en groene sterretjes" (Coolen, 
Voleind. 250); "kardinaalmutsen, die hun helder-oranje vruchtjes uit de karmijnen 
dopjes lieten puilen" (Vk. 15 X '49); "als verborg de ijsvloer schatkamers vol kar
mijnen en vermillioenen geheimen" (20 II '46); "Zij dragen - - - een karmijnen kleed" 
(17 V '50); dan "Ontvouwen --- Lantaarnen hun karmijnen wieken" (Aafjes, Voet
reis 45), "den rooden Hoofddoek, in zijn karmijnen val" (38). Voor het znw. karmijn, 
een jongere bijvorm van karmozijn, zie N.W. VII 1627 v., met 1629 vv.; E.W. 294. 
"Haar karmijne mond trilde af en toe bedenkelijk" (N.E. 9 VII '49); "twee karmijne 
trommen, weêrzijds van een zaal" (v. Looy 260), "Er draaiden drie karmijne molentjes 
aan" (190). - Bij het deftige "karmozijnen" is -en konstant: "de Heilige Moeder 
(zetelt) op een karmozijnen troon" (Vk. 27 VII '49); "een karmozijnen toque op het 
zwarte kapsel" (Scharten-A., Heerschers 353), en zo met: wolk (Chesterton, Leven 
50), overkleed (Brouwer 39), wambuis (v. Schendel, Jan C. 298); "de bronzen en 
karmozijnen bladeren" (Th. de Vries, Rad 119). 

"Mauve peignoir met pompadour fluweel gegarneerd" blijft onveranderd; "een 
mauve peignoir van zachte fluweelachtige stof" (Huygens 403); "in haar pak van 
mauve tissure de soie" (v. Eckeren, A. Hada2 269), "in haar mauve pak" (273); "een 
mauve mist vervaagde langs de lage wateren" (Couperus 36), n. 209; "Gonde in haar 
luchte mauve kamerjapon" (v. Hulzen, Getrouwd2 41); "in licht mauve avond
kleed" (dez., Liefdes tuss. 261); "de gedistingeerde kale vlakte van het lichtmauve 
fluweelen fond" (Buysse 219); "een lief, kwijnend meisje in een mauve kakimono" 
(Hopman 32), vgl. kimono en kakemono. Het fr. znw. mauve "malve" komt van lat. 
malva; "aus appositioneller Verwendung des Substantivs erklärt sich mauve 'mal
venfarbig'" (Gamillscheg 601). - Het ndl. malve is een jongere ontlening naast mnl. 
malu(w)e, ook uit lat. malva (E.W. 411; N.W. IX 160; M.W. IV 1070): "de heiligen 
in roze, malve en groene kleederen" (Timm.-Thiry 92); "naar 't malven Oosten" 
(Minderaa 236). 

Oker is ontleend uit lat.-gri. 6chra "berggeel" (E.W. 467). Het N.W. X 104 v. 
vermeldt niet de afl. op -en. Zie n. 209 bij "purperen": "De okeren winter-zon ___ tt 
(v. Wijhe-Sm. 297); "Met de schrille praal van sneeuwen licht en okeren klank --
ontving ze [de kermis] mij" (Bordewijk 18), "het okeren leem" (113); "Ik zag de. 
okeren en vermiljoenen ringen, die ze om hun oogen heen hadden geschilderd" (Jen
nings 123); "Wij gaan naar je toe, okeren dwingeland!" (N.E. 5 VII '47), en zo bij: 
weg (11 VI '49); "kijken wij neer op dit witokeren domein der armsten" (aId. 6 VIn 
'49); "rood in den weerschijn van een rood-okeren huis" (v. d. Meer de W. n 225)_ 

"iemand --- met een groote oranje doek [m.] om" (v. Deyssel VIII 152); "wan-
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neer ze den oranje glans Van appels en citroenen zagen" (Gorter, Mei5 20); "ver
schikkend aan haar oranje das - - - zoo'n oranjen lap om je hals te hangen" (v. Ecke
ren, Guill. Frères2 118); "in oranje schijn [m.] van olielampen" (Brusse, Nachtb. 
10); "dat geeft een fel oranje streep op de modderstraat" (12); "een soort oranje 
pootjes" (Feith, Zwerftochten 81), en zo bij: lelies (Buning, Ik zie 291), bessen (Vk. 
23 IX '50); "Groot en donker liep hij op den oranjen hemel toe" (v. der Leeuw, De 
gezegenden' 198); "maar over de kruinen streek het licht heen met zachten, 
oranje gloed" (v. der Wal, Yagé 287); "de groote pee-oranje zon" (Timm., Keerseken 
170). De paar voorbb. met -n beschouw ik als fleksiegevallen. Het N.W. XI 1441 vvo 
geeft enkele voorbb. met -en o.a. "orangen kragen", m!J.ar zegt er niets over. - De 
"hoed met het paarsen koord" (Werfel 436) is een eenzame lapsus_ Het adj. paars 
("uit fr. pers < mlat. persus, perseus, eig. 'perzikkleurig'" E.W. 485), wordt ook 
gesubstantiveerd (N.W. XII 95 vv.). Nog zo'n eenling is: "De zee, donker, lag be
drukt onder een violetten sfeer" (Canter, Droomer Il2; 129 : "in de lichte namiddag
sfeer"). Een zeldzame fleksie-n is: "veeren van rosen purpergloed" (toe Laer, Pre
luden 34); zie beneden. 

Vermiljoen "reeds mnl. vermelioen 0., ook als bnw." is als znw. overgenomen uit 
fr. vermillon (E.W. 734): "Neemt den schilt vermelioene" (M.W. VIII 2Il6). Enkele 
voorbb. gingen reeds vooraf, één bij "karmijnen" in de spelling vermillioenen: 
"meiden met vermiljoenen en groene jakken" (Querido, De Jordaan I 29), "de 
vermiljoenen dwars-ringen" (306); "geteekende wenkbrauwen en vermiljoenen lippen" 
(Dudley, Weg 288; 316); "en weer zullen in de tuinen vermiljoenen rozen bloeien" 
(N.E. 20 VII '46, bis), "miss Californië, het zachte schaap met het vermiljoenen 
gezicht, de uitgemangelde wimpers en de papier-maché glimlach" (aid. 30 XI 
'46). "met al die gloeiende flappen opzij, als vermiljoene zakjes" (v. Looy 260) : op 
z'n Hollands? "Het meisje met --- vermiljoen kort rokje, een zwart fluweel of 
emerald-groen lijfje; wit gazen mouwen" (398). 

N.B. Beige is al in het Frans subst. en adj., ook in het Nederlands, waar het 
adjektivisch gebruik (lage toon!) duidelijk is in: "het beige steekje waaronder heur 
haar compleet wegslonk" (Naeff 86), en zo met : kousen, knooplaarsjes (Lewaid, 
Sylvia 367), stoeltje (Scharten-A., Heerschers 147), linnen blouse (dez., Huis 181) ; 
"het lichte beige cape-manteltje over haar katoenen werkblousje" (61); "met 
een rood en hoed en lichtbeige manteltje" (Coenen, Burgermenschen 141). - Bij 
fr. des étoffes cerise blijft het substantivisch attribuut volgen; bij ndl. "rose, lila, 
turquoise, cerise flanel" deelt cerise in de lage toon van de begeleidende kleur
adjektieven; als subst. heeft het de hoge toon: "Iiberty satinet japons in marine, 
pastel, lila, cerise en oud rose". Ook créme (fr. znw.) blijft zonder -(e)n : in "Van 
Dungen's créme tablet.ten - - - met zo'n heerlijke créme vulling" (Vk. 9 VI '48), is in 
hoge toon en betekenis wat anders dan de adjektivische laag gesproken kleurnaam : 
een smetteloos c1·ême kleedje (theeblad, corset, zijden gaas, gordijnen, japonnetje, 
koordfranje, zijde, enz.); "de hooge gesloten crême -overgordijnen" (Paap 172) is 
vreemd. En zo zijn er meer van zo'n kleurnamen, die nooit -n vertonen. 

Het fr. znw. en bnw. rose is duidelijk adj. in "een rose lint"; maar "rosa poeder" 
zal naar het Duits zijn, dat het woord uit het Latijn overnam; rosee is het fr. rosé 
"bleekrood" : "Nelis verschoot er echt van, zóó mooi als ze was - - - in 't wit en rosee 
van top tot teen! 'n Witstrooien flaphoed met rosee rozen en witsatijnen strik
ken; 't rosee katoentje van 'r kleed met een grooten witten kantkraag gesierd" 
(Koenen 168), "Truuke in haar rosee kleedje" (171). Rosee als adj. heeft dezelfde 
lage toon als het adj. rose: "de met rose zijde omkapte lamp" (Overduyn-Heyligers, 
Balmoedertje2 enz. 67), "om naar het kleine rose popje te kijken" (IlO), en zo met: 
couvert (v. Merle, Oase 88), tinten (v. Ravestein, Aan d'overkant 193), kappers
poppen (v. d. Meer de W., Mijn dagboek 83); "die in een hardrose japonnetje stak"; 
"op het grootste eiland stapte op roze pootjes een coquette houtduif" (Haspels, Zee 
25); "de hortensia's met hun roze paillet jes" (v. Eckeren, A. Hada2 82); "iets naïfs 
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- - - in het gave roze gezichtje" (de Joss. de J., Dissonanten 131); N.W. XIII 1396. 
Het verbogen r08a lijkt mij vreemd: de r08ae japon, het r08ae lint (T.L. V 173 Opm.). 

[73] n. 211. "de bekende aarden draineerbuizen" (Vk. 8 III '50), en zo met: 
wallen (Centervall 221), wiege (G.G. I 38), vloer (Rawlings 247); "binnen de scha
duwen der roodaarden muren" (Schw. 24 p. 97), "de onvolprezen roodaard
tekeningen" (n. 41 p. 68); N.W. I 550; [71]. - "haar agaten ketting" (v. Looy 194); 
N.W. I 2063. - "niet meer dan zijn amberen gelaatskleur reeds bleek was" (Cou
perus 21); "Lucia speelde met haar amberen kralenketting" (Douglas 495); "het 
amberen vocht" (L. 18 XI '49); "Een bleek ·amberen schijnsel" (v. Deyssel 1I 223); 
N.W. 1I 363 (ambre sooltjes); E.W. 16. - Hij "wierp een twijfelaarsblik op de 
amethisten ring" (Vk. 22 XI '50), "zijn koele, amethisten schoonheid" (aId.); N.W. 
1I 401. - "die arduinen grenzen van gematigdheid" (Kloos XI 58); N.W. 1I 612 v. 
(arduine zerken). - "over de atappen daken komt de vochtig ruikende koelte 
neergestreken" (de Wit, Godin 24); ook het znw. niet in N.W. 

"De man, die binnen dit bazalten blok wordt neergezet, vindt massa's vijanden 
om zich heen" (N.E. 30 IV '49); N.W. 1I 1047 alleen het znw. - De krant is rijk aan 
betonnen : gangen, hokken, kazematten, palen, silo's, enz. "Alle tegenstand was 
immers nutteloos tegen dit betonnen hart" (N.E. 13 III '48); "Een lage betonnen muur 
beschermde ---" (Stöger 299; 300, 301); "met behulp van betonnen cai88ons" (den 
Doolaard 276; 363, 464, 473), en verder bij: kisten, schip 363, kastelen 444, schepen 
454 v., 473, vloot 455, monsters 473, stuurhut 474, muren 477, "het grote beton
vlak" (439); "De in aanbouw zijnde betonconstructie" (Vk. 2 XI '50); vgl. over 
bet onvloer e.a. O.T. X 50: bekendrecept;"toen de machine uit Praag - - - op degrij8-
betonnen vlakte kwam aanrollen" (Vk. 9 III '50); N.W. 1I2231 alleen het znw.; Suppl. 
18. - "Een kuitbroek, briljanten gespen op de schoenen en in de witte kanten jabot een 
diamanten speld. Zijn hand rust opeen juwelen dolk" (L. 30 XII '49) ; "hun briljan
ten huwelijksfeest" (Vk. 18 III '50); brillanten ring (armband, broche, brochette, col
liers, horloge, oorbellen, oorknoppen, vlinder); N.W. III 1389 (brillante oorknoppen). 

"onder de donker cederen zoldering" (Couperus 129); N.W. III 1983 v. (cedre 
plancken enz.). - "het lage cementen plafond" (N.E. 29 X '49), en zo met: sarcophaag 
(Bergeron 224), tegels: cel (Dekker 296 : 612); N.W. III 1990 (cemente bakken 
enz.) - "Het had een zwakken houtsmaak van de cypres8en dekspanen" (Rawlings 
242); N.W. III 2177 alleen znw. - "Groomoe ging zich kleeden in een gebloemde 
diemiten japon" (Rawlings 128); N.W. III 2526 alleen znw. - "Hij rolde de boorden 
van zij blauw-drillen broekspijpen op" (Rawlings 10); N.W. III 3363 alleen znw. 
- "dan tikte hij met zijn ebben stokje met den kunstig bewerkten ivoren knop 
aan den rand van zijn slappen hoed" (de Man, Rijshout 164); N.W. III 3754: ebben 
bnw. en znw. (ebbe booghjes enz.). - "De ramen vim de zaal stonden in tien vier
kante platen ebonieten nacht heen om den man die daar las" (Bordewijk 33); N.W. 
III 3757. - Hij "wees naar een eiken deur halverwege een stenen trap" (Vk. 20 
XII '50), "Eiken Old-finish Eetkamer" (13 XII '49); N.W. III 4015; vgl. n. 202 
en [71]. - "Deze ertsen houding" (de Pascoaes 175); N.W. III 4210 alleen znw. -
"met fusteinen ceintuur" (Vox-V. 31 I '48) : fustijnen narrekap (18 III '48); N.W. III 
4714 spelt fustein(en) uit ofr. fU8taine, "dat op F08tat 'Kaïro' teruggaat" (E.W. 
170; Suppl. 51, vgl. Bloch I 321 v.)1 

"mijn zwart garen handschoenen" (v. der Leeuw, De kleine RudolfB 236); volgens 
N.W. IV 294 is -en "ter vermijding van den langstaartigen uitgang -enen geapo
copeerd"; vgl. [64] kamgaren voor kamgarenen !, en [61] bij laken. - "als het 
gouden slot op een snoer van gitten kralen" (NoreI86); "haar gitten muiltjes" (Smeding 
96), "Haar gitten-lint mutsje straalde als een kroontje van vuur" (16)1 "zijn 
bruin gitten open oogen" (v. Deyssel VII 177); N.W. IV 2404 (gitte sluyer). -
"een groen glazuren testje met smeulende doove kooltjes" (Querido 1I 128); N.W. 
V 53 v. alleen znw. - "een 'granaten broche" (de Man, Zonen 44); "mijn granaten 
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ketting" (Mitchell 68); N.W. V 567. - "Door 't raam zag hij een granieten haven
muur" (Robertson, Schepen bij maanlicht 10; ll); "Een mantel van klimop bedekte 
de granieten steunberen" (Vk. 20 XI '50), "zijn granieten troon aan de Plaats - het 
toenmalige Groene Zoodje" (23 V '50); N.'V. V 568. - "een aantal hanebalken van 
onverwoestbaar Amerikaans grenen" (Vk. I V '47): gehalveerd grenenhout of ge
subst. adj.? N.W. V 659 (greene balken), afl. van green (633); E.W. 213, Suppl. 61. 
- "beleg uw geld dan dadelijk in een hennepen strop" (Nicolas, Heer 84); N.W. VI 
579 (hennipe venster, henn'pe traly). 

"achter de kalken heuvelkam" (den Doolaard, Druiv. 274); "Hij is wit als een 
kalken muur" (Coolen, Dorp 74); N.W. VII 991 (kalke heuveltjes). - "ginds staat 
ze nu - - - met haar kamelotten rijmantel en haar zweep met i voren knop" (Scott, 
Kasteel2 313); N.W. VII 1061 (kammelotte aepsrocken enz.). - "ieder voorzien 
van - - - een cartonnen doos of een papieren koffertje" (Vk. 8 IX '50), "de cartonnen 
huisjes" (3 V '49); een "boekje cartonnen lucifers" (v. Ledden Hulsebosch, Veertig 
jaren speurderswerk3 282, bis); "Zijn vingers gleden langs de cartonnen ruggen" 
(Dekker 223); "Ze droegen kartonnen koffertjes en rieten mandjes" (den Doolaard 
266), "een kartonnen doos" (473; v. der Leeuw, Vi. begr. 158); "dwars door de 
kartonnen en tulen wolken" (Vk. 24 XII '49); N.W. VII 1681; III 1972 bij cart on 
geen bnw. - koralen reticules (kindertasje) ; "Livinus (zag) naar den koralen steen 
op den das van Pirroen" (Timm., A.- Marie 186); een gevlochten kralen ketting 
(beurs, voorhang; taschje, Földes 6); "Vladja hield het kralen gordijn voor haar 
opzij" (den Doolaard, Druiv. 177); N .W. VII 5581 v. (roo corale bloed; root corael 
plues), vgi. 5593 koralijn I, en VIII 19 kralen. - "Haar hoofdtooisel bestond alleen 
in een krippen sluier" (Scott, Q. Durward2 145); "met iladderenden kripsluier 
(Haluschka, Markiezin 10); N.W. VIII 282. - de kurken drijvers, "het htrken 
gezichtje van Sneeuwwitje" (L. 15 IV '49); "Met een goed geloof en een kurken ziel" 
(Bakker III 42); N.W. VIII 599, vgl. IV 1238 voor de zegswijze. 

"Door de lemen dorpen van Castilië - - - naar Valencia" (Vk. 12 I '50), "in 's mensen 
lemen tabernakel" (4 XI '50); "Elzelina's oogen turen in extase naar den leemen 
muur" (v. Ammers-K., Elzelina 264); N.W. VIII 1261 (leeme gevels enz.). - "Uit 
'r écru linnen rokje" (Scharten-A., Huis 22), "in haar zomersch-frissche kleeren 
van beige linnen blouse" (181); "met zijn smettelozen wit Unnen zakdoek" (Bou
dier-B., Klop 628); zie [64] en vgl. N.W. VIII 2454 vvo voor het als znw. gebruikte 
bnw. linnen e.a. - Hij "ging in een groen -marokijnen fauteuil - - - een glas sherry 
drinken" (Nicolas, Heer 75); N.W. IX 260; E.W. 415 uit fr. maroquin; vgl. [65]. -
"Meester Kandeel staakte 't marsepeinen relaas" (Eekhout, Tijl 37); marsepeinen 
kreeften [66], "Hij overzag de platte rnarsepe'inen harten der talrijke vluchtheuvels" 
(Bordewijk 66; 67 : "het marsepein-complex"); "Kijk es, een marsepijnen ezeltje!" 
(Claes, Kiki 81); "dit marsepijnen varken" (Rachman., Liefde 7); N.W. IX 269; 
E.W. 415. - "in de opalen avondlucht" (L. 15 X '48); "door die opalen ruimten, 
waarin tijdens de Kerstnacht duizenden engelen en sterren zich verenigen" (VI.. 24 
XII '48); N.W. XI 330 v. alleen znw . 

. ,,'t bloemrekje met z'n pepermunten spaakjes" (Heyermans, Vuurvlindertje4 8); 
N.W. XII 1174 v. alleen znw. - "bij de plaasteren beeldjes der huiselijke stalletjes 
in Vlaanderen" (Schw. 36 p. 54), "witplaasteren grafstenen" (89); "plaasteren beel
den" (Dane 44); N.W. XII 2058 (plaestere verciersels), 2531 (pleystere hooft 
enz.): "pleisteren heiligenbeelden" (Fredericq I 4), en zo met: postuurken (Timm., 
A.-Marie 149, bis), idolen (Stutterheim, Het begrip metaphoor 454). - "zijn rieten 
boodschappenmand" (Bordewijk 72), "als een rieten halm" (124); "een kapotte 
rieten stoel" (Vk. 24 V '50); "Gijs sjokkend met het rietkoffertje" (de Man, Weide
weelde I 13); rietdak krijgt een beurt in O.T. X 103; N.W. XIII 154 (riete zeylen 
enz.), [71]. - Zie voor het 'pseudo'-stoffelijk bnw. rijzen bed e.a. N.W. XIII 445. -
"een robijnen hymne der liefde" (L. 30 IX '49); N.W. XIII 652 (robine mont; 
robijnsche kaecken) . 
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Hij "kuste de saffieren ring, welke de Kardinaal hem voorhield" (Vk. 10 XI '50, 
bis); "Diamond Head, opduikend uit de saffieren wateren" (Valtin 98); N.W. XIV 17 
(sa ffiere loochjes). - "een sameeten floddertje voor een jongedame" (de Man, 
Gei ten 226); zij "gebaarde heur in haar sameeten pronk Gravinne" (Eekhout, Tijl 
141); Hij "zette zijn samijten baret op, hulde zich in zijn goudlakenschen mantel" 
(v. der Leeuw, VI. begr. 69); N .W . XIV 90 alleen de substantieven s.v. sammet; 
E.W. zwijgt. - "de twee smaragden oogen" (Bordewijk 157); "een smaragden slang" 
(Schw. 24 p. 91); "een wereld - - - herschapen in smaragden schoonheid" (Vk. 25 X 
'50); "het smaragden vocht" (H. 22 XII '39); N .W. XIV 2066; vgI. [70] i.f. sma
ragten. - Sponzen inktlap (Vk. 21 II '50); N.W. XIV 2926 alleen znw. - "Melk 
drinken en suikeren muisjes eten" (v. Cauwelaert, Harry 128, bis); "een pot vol 
suikeren hartjes" (Vk. 10 XII '49). suikeren varkentjes, "suikeren monsters in nesten 
van kant" (L. II II '49); "peperkoek met suikeren letters" (Zonnewijzer 1939 p. 
388); "ge krijgt elk een suikermarbel" (Eekhout, Tijl 64), "de gift van een suikeren 
marbel" (aId.); "de krakelingen, roodsuikeren venten" (Timm., Keerseken 2); 
N.W. XVI 521 (suikere poppen e.a.). 

"het zwarte taffen overkleed" (v. der Leeuw, De gezegenden' 117), vgI. [65] taft 
c.a.; N.W. XVI 729 (een witte tafte wieie). - "waar eenden broeiden in de teenen 
nesten" (de Man, Rijshout 86); N.W. XVI 1207 (teene zeef e.a.). - "de nieuwe 
barakken met de stinkende teeren daken" (Molzahn 17l); N.W. XVI 1207 alleen 
znw. - "het tinnen servies" (Centervall 48); "tinnen soldaatjes" (Dekker 503); zie 
[68] bij koperen; N.W. XVII 176 v. (tinne tafelborden). - "de kleine topazen 
manchetknopen" (N.E. 29 X '49). - "met zijn veeren hoofdtooisel en zijn rieten 
speer" (Scott, De zeeroover2 261); "deinende veeren peluwen" (Rawlings 14); "zo'n 
veren bedje voor de boeren heeft gespreid" (Vk. 7 IV '50); "Maar haar stralen 
schieten nog naar de vederen onderkant van het wolkendek en kleuren de ontelbare 
kleine duivenveren wolkjes wijnrood. Het is of een grote duif - - - het vertrouwde 
nest bedekt met haar vederen pracht" (ll II '50) [64]; "haar geel vederen muiltjes 
wipten op aan heur teenen" (Couperus 12). - vlokken garnituur. - "De wassen 
bleekheid - - - lag op haar voorhoofd" (Vk. 8 XI '50); "het wassen gezichtje" (v. d. 
Waals 35). - "De watten neusbellen zijn dan ook opgeborgen" (Elsschot, Tsjip enz. 
187; vgI. watte(n) znw. 183 v.); "de watten wolken draaiden boven hem" (Rawlings 
14); watten kuikentje n. 207; "een watten stilte " (Coolen, Voleind. 160). - "eieren 
- - - en weiten boterhammen" (Buning, Ik zie 263). - "Trees wAs een leelijke pop, ze 
had een hard zemelen lijfje - - - een goedkoopen wassen kop, met opgeplakt, viezig 
vlas haar" (v. d. Waals 34) : vlassen pruiken (K.E. 1141) [68]; "zijn zeemvellen 
gilet" (Timm., A.-Marie 67); vgI. [68] i.f. zemen c.a. 

[74] n. 218. Na de uitvoerige uiteenzettingen bij waarnemend, plaatsvervangend, 
algemeen, kunnen soortgelijke voorbeelden ons niet veel nieuws meer leren - wan
neer het 'titulaturen' betreft, namen van ambten, wetenschappelijke vakken en zo 
meer: 

I. "Deze drie traden op als aartsbisschoppelijk consultoren van Glennon in aan
gelegenheden van groter draagwijdte" (Vk. 28 XI '50): meervoud! - In de oratie 
van J. Smittenberg: "Gereedschap en taak van de analytisch-chemicus" (Utrecht 4 
IV '49), was er blz . lvv. en 13 vvo telkens sprake van de analytisch-chemicus, de 
analytisch-chemici, de anorganisch-chemici, de organisch-chemici: gestreept. - "Mgr. 
de Jonghe d'Ardoye, apostolisch delegaat in Indonesië, is benoemd tot pauselijk 
intern~ntius in Djakarta" (Vk. 18 III '50); hij "maakte een aparte buiging voor de 
Apostolisch Delegaat" (1 XII '50, bis); "Rienzi, de apostolisch delegOOt was zeer o~der 
de indruk" (6 XII '50); "de Apostolisch Delegaat (zou) hebben verklaard" (14 VI '48), 
viermaal; "De nieuwe apostolisch delegaat werd in Heerlen (L.) geboren op 28 
October 1904" (18 III '49). "de Nachtmis - - - werd opgedragen door de apostolische 
nuntius" (27 XII '49); "de onlangs benoemde e~l'Iite Apostolische Prefect" (6 X '50); 
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"de 12 Zwitserse priesters, waaronder de Apostolisch Prefect Mgr. Paul Hugentobler" 
(L. 30 xIi '49). "Dit is opnieuw ondervonden door de apostolisch vicaris van Bandjer
masin, mgr. Groen" (Vk. 14 XII '50); "waar hij door den apostolisch vicaris - - - werd 
ontvangen" (20 I '47); , ,een vicariaat, waarvan de binnenkort te consacreren bis
schop de eer s t e apostolisch vicaris zal zijn" (aid.); "De Apostolisch V ica,ris van 
Semarang (vertrekt) op 11 Augustus naar Nederland" (5 VIII '50), viermaal; "De 
nieuwe apostolisch vicaris is in ~chimmert (L.) geboren" (18 I '50); "de nieuw
benoemde apostolisch vicaris van Bandjermasin" (5 V '49); "de onlangs tot bis
schop gewijde apostolisch vicaris van --- Moanza" (21 X '4S); "Sinds zijn benoe
ming tot apostolisch-vicaris van Batavia 23 Juli 1934 - - - placht men hem [mgr. 
Willekens] graag te noemen de onbenoemde apostolisch delegaat in Indonesië" 
(25 IX '50); "Reeds in 1936 heeft de Apostol'Îsch-vicaris Oeganda ___ " (13 II '47; 
20 I '50); "moeder Fulgentia - - - zuster van de vorig jaar overleden apostolisch
-vicaris van Curaçao, mgr. Ven'iet" (25 Xl '50); "De waal'nemend apostolisch-
-vicaris van Batavia, pater C. Domnen (had dit vernomen) van de apostol'isch-vicaris 
van Medan" (12 IX '47); "de apostolisch-vicarissen van Batavia en Medan" (2 IV 
'48); "Halden ligt in het rechtsgebied van de A1JOstoiische Vicaris van Oslo" (L. 25 
XI '49, bis). - Over "den al'tü,tiek leidel'" schreef O.T. XVI 27 en 47! 

Hij "treedt met ingang van 1 December op als buitengewoon en gevolmachtigd 
ambassadeur van Nederland bij de Franse regering" (Vk. 19 XI '48); "De heer 
A . Baruch is - - - benoemd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeU1'" (21 I '47), 
bis; "Dr. Henri Kunghui Chanh, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur del' 
republiek China in Den Haag" (9 II '49); "De buitengewoon ambassadeur van Groot 
Brittanië in het Verre Oosten" (29 XII '49). "Bij K.E. is dr. H. N. Boon bevorderd 
tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister", tevens is hij "aangewezen als 
waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Als 
waarnemend chef der directie Politieke Zaken - - - treedt op de heer M. F. Vi
geveno" (9 VI '49); "Tot permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Ver
enigde Naties te New York is benoemd jhr. J. vVo M. Snouck Hurgronje, laatstelijk 
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Nederland te Ottawa" (16 IV '47); 
"A. Th. Lamping, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister (is) aangezocht - --" 
(24 II '47), viermaal; "De benoeming van mevrouw Josephine McNeill tot eerste 
Buitengewoon Gezant en Gevol'l1wchtigd Minister der Republiek Ierland" (L. 23 XII 
'49), bis. Ik heb geen voorb. van "de buitengewoon gezant", wel van "de buitenge
woon gevolmachtigde Jessup" (L. 23 IX '49); en van "den buitengewoon staatsraad" 
(O.T. XVII 32; vgl. XVIII 8). - "De volgorde is Oud-Hoogleeraren, Gewoon-Hoog
leeraren en Buitengewoon hoogleeraren" ; sic een Rector Magnificus, tevens jurist. 

"Nederland zal worden vertegenwoordigd door de centraal-president, de heer 
Antoon van der Horst, en de assistent-aalmoezenier G. Jansen" (Vk. 3 IV '47); 
vgl.: ook "waren er Centraal Aziaten met ernstige gezichten" (Kravchenko 61) 
met Centraal Azië, hd. Zentralafrika, Zentralamerika. - Een Ministerie vroeg o.a. 
"apothekers, medisch en chemisch analysten" (Vk. 18 V '48); elders konden "ge
plaatst worden een Medisch-Analyste, Chemisch-Analyste" (14 III '50), wat ook 
ondanks het gescheiden-zijn bedoeld was met: ,,1 Chemisch- en 2 M ed'isch- ge d i -
plomeerde vrou wel ij ke analysten" (22 VI '49); verder "kunnen worden geplaatst 
enige Chemisch-technici" (23 XI '50), wat aan de analytisch-dito's enz. van straks 
herinnert. - Er "kunnen worden geplaatst 2 civiel-ingenieurs" (27 I '47); "die 
vijftien jaar lang als civiel-ingenieur in dienst is geweest bij ___ " (8 IV '46); "De 
werkkring van een Nederlandsch civielingenieur in het buitenland" (de Waal 63, 
cit.) : hd. Zivilingenieur tegenover hd. adj. chemisch, medisch, analytisch. - De 
oratie van prof. Nuboer (Utrecht 8 IV '46) gewaagde van: "De taak van den dinisch 
hoogleeraar" (20): hd. adj. klinisch. 

"Generaal Jacob T. Devers, commanderend generaal van de Amerikaanse strijd
krachten te lande, verklaarde - - -" (Vk. 11 X '46); "Aan de Oostkust werd de com· 
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manderend generaal van de vijfde Noordkoreaanse divisie - - - gevangen ~enomen" 
(26 IX ' 50); "den commanderenden generaal van het 8ste legercOYps" (9 IX '47); "De 
commanderend Officier Troepen, luitenant-kolonel H. H. G. Belgraver zei - - -" (22 11 
'50); "In een kort gesprek met de Commanderend Officier Troepen" (20 VI '49); ook 
"heeft de Commanderend Officier voortdurend brieven ontvangen van - - -" (L. 28 I 
'49) . - "André Robineau Franse consulair ambtenaar in Stettin" (28 XI '49). -
"en de controleerend geneesheer had al enkele malen aangebeld" (30 IX '48); "zonder 
toestemming van den controleerend geneesheer" (27 111 '47); in Vk. 3 V '47 volgden 
na elkaar: "een controlerend geneesheer", "de controlerend geneesheer" bis, "In 
het laatste geval hoeft u den controlerend geneesheer hier niet rechtstreeks van in 
kennis te stellen". O.T. XV 35 zegt resoluut: "Zonder lidwoord of ander bepalend 
woord: controleerend arts; mèt lidwoord of voornaamwoord: de(n), iedere (n), 
deze(n) controleerende(n) arts. Z66 behoort het". "Voor elk onbedorven Neder
landsch oor (is) onverdraaglijk: den plaatsvervangend secretaris, den waarnemend 
burgemeester, den toeziend voogd, den benoemd hoogleeraar, enz. Zoo ook: den con
troleerend arts. Barbaarsch taalgeknoei" - wat niet op "den" sloeg. 

"Het slot- en dankwoord is tenslotte aan diocesaan aalmoezenier Beel" (L.D. 31 
111 '47), zonder lidw.! "Tot lid --- werd benoemd F. Werner, diocesaan aalmoezenier 
der mannelijke jeugd" (Vk. 27 V '47); "De diocesaan aalmoezenier van het mannelijk 
jeugdwerk ___ " (27 VI '50); "met assistentie van twee diocesaan-aalmoezeniers" 
(24 V '48). "Door den diocesaanbis8chop gewaarschuwd stelde Rome een onderzoek 
in" (de Jong IV 181), "op aanvrage der diocesaan-bisschoppen" (229; 233: dioce
saan-Jbisschop) : hd. Diözesan; K.E. 210 diocesaan bnw. : een diocesane vereniging, 
ook diocesaanvereniging. "de diocesaan Directeur van de K .A. in het Aartsdiocees 
(stelt) de vraag" (O.E.B. XXX 53); "aldaar (is) tot pastoor benoemd de Zeereerw. 
heer H. M. van Spanje, diocesaan directeur van de Katholieke Actie voor de manne
lijke jeugd en algemeen dioce8aan directeur van het mannelijk jeugdwerk in het bisdom 
Haarlem" (Vk. 28 XI '50). 

"Op voorstel van de Westduitse regering zullen de economisch directeur der 
O.E.E.S. en de economisch adviseur van de bank - - - een onderzoek (instellen)" (31 X 
'50); "De economisch-adviseurs dr. Hirschfeld en mr. Albarda behoren tot het reis
gezelschap - - -" (6 V '47); "voor de Britse economische adviseur, ~eneraal Ma.cReady" 
(30 XII '50), bis; hij "werd door de economisch-officier in zijn requisitoir als een 
zwart -Jhandelaar van groot formaat gekwalificeerd" (2 X '48). - "dan bij alle 
Duitse experimenteel-psychologen te zamen" (Opv. Br. 28 p. 17). - "een ontmoeting 
- - - met de fungerend premier Gaston Eyskens" (Vk. 28 111 '50). 

Zij "zullen voorstellen de gedelegeerd commissaris, de heer Jansen, te ontslaan" 
(29 XI '49), ter; "De gedelegeerd commissaris, vroeger directeur van de fabriek, is 
een tijdgenoot van mij ---. 'Precies!' hernam onze gedelegeerd-commissaris" (18 X 
'49); "het beleid van Herold en den gedelegeerd commissaris mr. De Vink" (14 1'47); 
"de samenstelling van het college van gedelegeerd commissaris8en" (4 11 '47); "de 
gedelegeerd commissaris van de N.V. de Volkskrant (zal) tijdelijk optreden als waar
nemend directeur van de Volkskrant" (23 I '47), "waargenomen door J. A. Kolkman, 
gedelegeerd commissaris en financieel adviseur der K.A.B." (aId.), ter. - "en de 
geestelijk adviseur van de K.A.B. Roosendaal" (20 XII '50); "De inzegening (ge
schiedt) door den geestelijk adviseur" (L.D. 29111 '47); "Van Belgische zijde waren 
aanwezig --- de geestelijk adviseurs Brijs en Ketels" (Vk. 1211 '47); ook "is de alge
meen voorzitter - - - afgetreden. De geesteliJ·k adviseur van 'St. Christoffel' - - - deeld J 

mede" (31 V '49). - "Onder de studenten der hoogeschool waren er veel hoogere 
gepoe-ambtenaren en geheim agenten" (Podga.etsky 11 167); "den geheim-zegelbe
waarder naar Berlijn uit te noodigen" (Wagner-Cooper, Eeuwig laaiend vuur 182): 
hd. Geheimrat, Geheimpolizist, Geheimsekretär e.a. - "twee takken, ieder onder 
een generaal-abt" (de Jong 111 437): is generaal hier znw.? ·"en (werd) een eigen 
generaalvicaris voor Rusland aangesteld" (111 425), "en lieten zij het bestuur aan 
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hun generaalvicarissen over" (IV 8); "Hij werkte met een 'aanstelling' als 'generaal
-vertegenwoordiger' voor Frankrijk (enz.)" (Vk. 5 IV '49): hd. Generalagent, General
vertreter, Generalarzt enz.; vgl. het type sekretaris-generaal n. 194 en 218. - "de 
gepensioneerd adjudant O. O. J. Kroese" (12 XII '50); "en de gepensioneerd generaal
-majoor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst" (26 II '48). - "Dr. M. Amir is --
gevolmachtigd minister in Nederland (enz.)" (18 I '50); "dan zal hij als gevolmachtigd 
minister aan de besprekingen deelnemen" (8 IX '50); "Nederland (zal) vertegen
woordigd zijn door dr. J. H. van Royen, buitengewoon gevolmachtigd ambassadeur te 
Ottawa" enz. (24 IV '47); voor de zie bij buitengewoon. - "De voorzitter, H. 
Kölker, herdacht den idealistischen landeli}k Jongeren-commissaris Jan Robert 
en de Gewesteli}k commissaris Van Heesewijk sprak over 'Geestelijke Hernieuwing'" 
(26 II '47). 

"want daar vierde Zaterdag de oudste honorair consul in Nederland --- zijn 
75ste verjaardag" (20 II '50). In de studentenpers is dit onverbogen bnw. zeer 
gezien: "Mijne dames en heren honorair bestuursleden en honorair leden" (Vox V. 
22 XI '47); bij het enkv. van "het lid" zou ook zonder streepje alles prima zijn: "zijn 
installatie als honorair-bestuurslid", hij "werd op 5 Mei als eerste Honorair-lid 
geïnstalleerd", "de bevoegdheid om honorair-leden te benoemen", "honorair-be
stuursleden" (aId. 15 en 19 XI '46), enz.; de "vorige editie verzorgd te zien door de 
Honorair-redacteuren" (aId. 25 IX '48), "het verschijnen van deze 'Honorairen 
Vox'" (aId.); dit laatste mist als samenstelling het streepje! "Een van onze honorair 
redacteuren, die hoofd is van een psychiatrische inrichting bij Bandoeng" (aId. 6 
XI '48). "Dames en Heren Honorair Senatoren" (V.V. 33 I '47, bis; 15 XI '46), enz. 
"Mgr. dr. B. Eras is benoemd tot honorair kerkeli}k gezantschapsraad" (Vk. 19 X 
'49); "de plaatselijke organisaties moeten het meestal doen met een 'honorair' secre
taris" (25 XI '49); "Na de installatie van de honorair senatorum" (7 XI '46) : met 
plagiaat uit het 10 vivat! "De afgetreden senaat - - - is in zijn geheel in het college 
der honorair-senatoren opgenomen" (10 XI '49); vgl. [54] adviseur-honorair. -
Mensing sprak in zijn oratie (Utrecht 8 lil '48) van Indisch-juristen. Utrecht had 
eertijds een "Indisch Juristen Kring"; "waarom men de meeste Indisch-menschen 
- - - niet zoeken moet in de villa-landschappen" (U.C. 28 X '40); "Een Indisch-man, 
op zijn doorreis naar het vaderland" (v. d. Meer de W. I 37); "Hij, de onbevooroor
deelde Indischman" (Kalff 96). - "Wil dus de individualpsycholoog de zieke ge
nezen" (Opv. Br. 58 p. 48; 66 en 70: individualpsychologie; vgl. n. 144 p. 53 : de 
individual-psychologie), "waaraan de individualpsychologen heel veel aandacht heb
ben geschonken" (n. 64 p. 75; en n . 79 p. 31): Duits in optima forma. - "De juridisch 
adviseur - - - heeft het (hiermee) slecht getroffen" (Vk. 3 XII '49). - Zo "wordt 
door moderne krimineel-/psychologen ook het ontstaan der misdadigheid verklaard" 
(Opv. Br. 57 p. 61; 55 : "de kriminele psychologie") : hd. Kriminalpsycholog. -
,,(den) degelijken litterair-historicus uit de tweede helft der 1ge eeuw" (T.L. XI 
455) . 

"dr. Ruschen de medisch-adviseur van de Stichting Nederlandse Sanatorium
verzekering" (Vk. 11 XI '50); "Bij de Medische Afdeling is plaats voor een ervaren, 
gediplomeerde medisch analyste" (3 III '50); "zoekt - - - een medisch analyste 
met volledige opleiding" (19 lil '49), bis; vgl. bij chemisch; "Alle Medisch candidaten 
worden uitgenodigd" (Vox V. 1 lil '47, ter), "voor medisch-candidaten" (aid. 25 1'47 
agenda, bis); "besloten (is) tot de benoeming van een medisch directeur", met: "Deze 
medische directeur" (Vk. 6 VII '50), tiptop; "Het te Parijs gehouden gezinscongres 
wordt gewaardeerd door de medisch gedelegeerde van de Nederlandse regering" (N.E. 
19 VII '47). - "Tevens is hij eervol ontslagen uit zijn functie van militair-attaché" 
(Vk. 8 XII '48, bis); "de bekende Japanner Yamaguchi, die in Tjimahi militair 
commandant was" (24 I '47); "deze bij uitstek militaire deskundige te belasten met - - -" 
(25 XI '49); "Luitenant-generaal Martin, militaire medewerker van de 'Daily Tele
graph', schrijft - --" (1 VIII '50); "Luitenant-generaal Sir Brian Robertson, plaats-
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vervaagend militair-gouverneur van de Britse zone" (7 II '47)_ Een voorb. met de is: 
"Luitenant-generaal Lucius Clay, de plaatsvervangend militair gouverneur van de 
Amerikaanse zone van Duitsland" (7 1 '47). 

"De dag wordt besloten met een plechtig Lof te celebreren door de Nationaal aal
moezenier der K.A.J." (U.K.D. 12 VIII '47); "Onze tekortkomingen, zo zei de 
nationaal-aalmoezenier, liggen bloot" (Vk. 24 VII '50); "Hij is de enige 'nationaal
econoom' van formaat" (L. 17 XII '48); "Tussen de procureur-fiscaal en de ge
wezen N ationaal- Frontleider ontspant zich een discussie" (Vk. 12 VI '47). 
Vgl. met "het nationaal-socialisme" (: hd. Nationalsozialismus) : "de Neder
landsche nationaal-socialisten" (U.C. 13 X '41), ter; "de felle nationaal-socialist 
en verklaarde anti-semiet" (Vk. 22 VII '49); "Bij het heengaan van pastoor Vissers 
als nationaal sportadviseur" (22 IV '47); "De enkele maanden geleden afgetreden 
nationaal-voorzitter Toon van der Horst - - - heeft afscheid genomen" (24 VII '50). -
"De openbaar aanklager en de verdediger staan als klassieke protagonisten tegenover 
elkaar" (25 IX '48); vgl. O.T. XII 8. "gevraagd een opvoedend ambtenaar en een 
opvoedend ambtenares in de rang van opzichter en opzichteres" (28 I '48). 

"De particulier secretaresse van prinses Wilhelmina deelt mede - -." (12 VIII 
'50); is "tot particulier secretaresse van Hare Majesteit de Koningin benoemd" (24 
VIII '49); "toen de Koningin en haar particulier secretaresse, mevr . N. Smitt-Avis 
binnenstapten" (14 XI '50); "Ter begroeting waren aanwezig - - - de particulier 
secretaresse van de Koningin, mevr. N. Smitt-Avis, de particulier secretaris W. J. 
baron van Heeckeren van Molecaten" (15 III '50); "en Haar particulier secretaris, 
den heer M. Kohnstamm" (28 II '46); "Op zijn verzoek is aan mr. J. Thomassen - -
eervol ontslag verleend als particulier secretaris van prins Bernhard. Mr. Thomassen 
is thans benoemd tot honorair adviseur van de Prins" (30 XII '50); "dat door de 
particulier secretaris --- in ontvangst werd genomen" (30 VI '50); "benoemd tot 
twe ede particulier secretaris" (4 IX '50); "vergezeld van zijn echtgenote en zijn 
particulier secretaris" (30 XII '49); "Gerard Rutten - - - voormalig particulier 
secretaris van koningin Wilhelmina" (20 X '50); "Links de particulier secretaris en 
volle neef van de vorst" (U.K .D. 31 III '49). Het geval werd met soortgelijken goed 
of dom behandeld in O.T. XV 6, 35, 47, 58; XVII 10, 14 v., 27, 30 en inlegvel bij 
blz. 20. - Voor "de pauselijk delegaat" zie n . 213; en voor "permanent vertegen
woordiger" bij buitengewoon. - "de 26- jarige monteur en politiek delinquent" 
(Vk. 20 VI '47); "De eerste diplomatieke reis van de politiek-directeur van de O.E.E.S., 
mr. D. U. Stikker _ .. naar Washington" (2 II '50, ter); "hij is tegelijkertijd de poli 
tiek-hoofdredacteur van De Volkskrant" (L. 16 XII '49); hij "beloofde onmiddellijk 
te zullen schrijven aan de 'politiek referent"', maar dan : "beide gevangenisartsen 
schreven aanbevelingen voor de politieke referent, doch zonder resultaat" (Vk. 3 III 
'50); "Wat naar de gemene overtuiging den gewonen verdachte toekomt, werd 
den politiek verdachte in overmatige mate gegeven" (10 X '46). - "den Dr. juris en 
medicinae, privaat-fdocent aan de Universiteit te Freiburg" (Stühlen III 87; O.T. 
XIV 38); N .W. XII 4233 v.: hd. Privatdozent enz.; "de privaat-burger woont steviger 
in België" (Boutsen 288) . "de provinciaalbestuurders en de hoge heren uit de stad" 
(Th. de Vries 147). 

"het optreden der 'realpolitiker'" (Opv. 17 p. 74; 75, 82; 73 v . en 100: reaal
politiek, achtmaal); ,,(een) real-politiker als Oranje" (n. 29 p. 53); reaalpolitikus 
(n. 23 p. 40): hd. Realpolitik(er). - "De rechtskundig adviseur (gaf) een leerzame 
uiteenzetting" (Vk. 3. XII '47), vijfmaal. "besprekingen (met) den regionalen com
missaris" (1 II '47); ik heb geen onverbogen voorb. "President Truman heeft --
dr. Jessup benoemd tot reizend ambassadeur in algemene dienst" (11 II '49); "De 
reizende ambassadeur van het plan-Marshall" (24 XI '49). Een oud historisch geval 
is: "Ofschoon de Roomsch.koning, Rudolf van Habsburg zijn rechten had bevestigd" 
(Kemp, Gesch. v. Limburg 35; Beaujean 50 bis, 53 : 76 Roomskoning; Schw. 48 
p. 75); "het pas opgepoetste monument je van onze enige Roomsch-Koning" (L. ·5 



BUIGINGSVERSCHIJNSELEN IN HET NEDEBLANDS 177 

VIII '49); "het kleine maar zwaar vergulde standbeeld van Rooms Koning Willem 11" 
(Vk. 15 VI '50); het N.W. XIII 1300 v. geeft geen kommentaar; M.W. VI 1610 nog 
"den Roomschen coninc" e.a. "schrijvers van Vaderland, Volk, Nieuwe Rotter· 
dammer en andere Rooms·vrienden" (O.E.B. XXIX 168 v.). 

De voorbb. van Sociaal(- )Democraten, 8ociaaldemokraat c.a. zijn legio in de pers; 
N.W. XIV 2455 v . : hd. Sozialdemokrat(ie); "De Sociaal Democraten maken de 
arbeiders wijs, dat -- -" (Valtin 162). "Sociaal-Econoom --- zoekt functie" (N.E. 
2211 '47); "De communisten en sociaal-fu8ionisten slaan alvast groot alarm" (Vk. 
23 IX '49); "een toenemend aantal 8ociaalgeneeskundigen" (6 V '49); "een com
missie waarin o.a. 8ociaal-geografen en -economen zitting zullen hebben" (16 11 '48); 
"met name de sociaal.pedagogen" (O.E.B. XXXI 168), "een van de grootste 
8ociaalpedagogen" (XXX 57); "vraagt --- eenSoc·iaal Verzorg8ter" (Vk. 28 I '48); 
"onder leiding van een 80ciaal werkster" (N.E. 711 '48); "een werk-comité (waarin) 
een moraal-theoloog, ee~ 8ociaal-werk8ter - - - zitting hebben" (O.E.B. XXXIII 414). 
- "De speciaal-arts kan door een - - - operatie" (Opv. Br. 24 p. 27). "Het blad ver
heugt zich namelijk in het bezit van een algemeen hoofdredacteur èn een speciaal 
staatkundig hoofdredacteur", en verder: "deze 8taatkundige hoofdredacteur", "De staat
kundig hoofdredacteur zweeg, en de algemeen hoofdredacteur zweeg óók", en nog twee
maal: "de 8taatkundig hoofdredacteur" (N.E. 26 11 '49); "of het wenselijk is: dat 
politiek-gebonden figuren 'staatkundig-hoofdredacteuren' zijn van dagbladen", met 
nog "een : als staatkundig-hoofdredacteur" (alles bis, N.E. 14 VIII '48). 

"de technische adviseur van Avifauna moest er tien dagen voor uittrekken" (Vk. 18 
XI '50); "prof. Veraart, technisch adviseur van beide organisaties" (3 IV '47); "door 
toedoen van de techni8ch directeur van de Parijse Radio" (22 IX '50); "De technisch 
directeur der Verenigde Nederlandse Vliegtuigfabrieken 'Fokker'" (24 I '48); "de 
technisch directeur en chef-constructeur van de Fokkerfabrieken te Amsterdam, ir. 
1\1. BeeIing" (24 X '49); ,,50 technische ambtenaren en techni8ch-hoofdambtenaren, 
10 opzichters, 10 techni8ch-controleur8, 20 administratieve ambtenaren" (6 IX 
'49); "de staf van techni8ch en weten8chappelij ke medewerkers" (26 X '50), zie 
beneden bij wetensch.; "de technisch-opzichter van het Waterschap 'Het Vrije van 
Sluis'" (2 VIII '50). - "Gelukkig heeft de Territoriaal Aalmoezenier die dag mijn 
werk overgenomen" (N.S. XIX 115); "De territoriaal be8tuur8adviseur van Midden
-Java'.' (Vk. 211 '49); "een dankschrijven aan de territoriaal commandant van Padang" 
(111 '49, bis); "de territoriale commandant generaal Meyer" (4111 '49); "aldus ver
klaarde de territoriaal troepencommandant van Midden-Java, generaal-majoor J. 
Meyer" (26 11 '49); "als indertijd de territoriaal (Knil-)troepencommandant Zuid
-Celebes" (14 IV '50); "H. J. de Vries de toenmalige territoriaal en troepen
commandant voor de Grote Oost en Borneo" (aId.); "De territoriaal tevens troepen
commandant op Midden-Java" (7 VII '49). - "Mgr. Mart. Lucas SVD., titulair-aarts
bisschop van Adulis en apostoli8ch delegaat van Zuid-Afrika wordt op 16 Juni - - - in 
Nederland verwacht" (14 VI '48) : hd. Titular-. 

"De aartsbisschop van Konstantinopel en universeel patriarch van de orthodoxe 
kerk, Maximos" (4 VIII '47). - O.T. XVI 10 noemt Werktuigkundig-Ingenieur8 
Duits [Machineningenieur], en prijst de Maatschappij die "Jonge werktuigkundige 
Ingenieurs" vraagt. - "bezoekers (die) het onderzoek-terrein bederven voor den 
waren 'wetenschappelijk-speurder'" (v. Ledden Hulsebosch, Veertig jaren speur
derswerk3 318), "het vak van wetenschappelijk-8peurder" (319), "de wetenschappelijk
-speurder heeft zijn groote kracht hierin - - -" (320). - De in n. 212 aangehaalde 
artikelen bevatten nog andere gevallen. Louter toeval dat ze hier afwezig zijn. 

N .B. Verbindingen met een znw. als eerste element tellen hier niet mee: "volgens 
de adjunct-algemeen 8ecretaris van het internationaal Christelijk Vakverbond" (Vk. 
22 VI '48); "Mr. V. en zijn adjunct-directrice zullen zich tevens te verantwoorden 
hebben voor de vervalste balansen" (2411 '50); "de reeds getmiformeerde adspirant
-strijders" (U.C. 13 X '41). Zie de chef-constructeur boven bij technisch. "het testa-
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ment van den elect-bis8chop van Luik" (Bea.ujean 72). - "Wij kunnen plaatsen een 
Ie klas bontwerker en halfwas bontwerker" (10 ITI '49, adv.), en zo in andere 
advertenties: "Leerling- en Halfwasbankwerker8", een halfwas Forceur (6 I '47), 
"Gevraagd Volslagen Fraisers Halfwas Fraiser8" (10 TIl '49), "ook halfwas-kleer
maker8 nodigen wij uit" (22 I '47), halfwas Loodgieter8 (U.K.D. 25 V '46); "een paar 
halfwas metselaar8" (Opv. Br. 124 p. 23; 18: "leerling-metselaars of timmerlui-in
-den-dop"); "als ware hij een halfwas timmerman" (Vk. 13 XII '47); "Stoffeerderij 
vraagt voor direct prima volwassen halfwas en aankomende 8toffeerder" (U.K.D. 
26 111 '46); "Gevraagd: --- tevens Halfwa88en en Leerlingen" (Vk. 29 I '47), 
"Metaalwarenfabriek vraagt: flinke jongens en halfwa88en" (21 XI '46). "Want 
niet voor halfwas-fabriekjes of romme)zolders werden de pakhuizen gebouwd" 
(29 VIII '49); "Maar de stank van twee halfwas varkentjes moesten wij accep
teren" (Bakker 111 110). - "ir. Feber, die voor de tweede maal loco-burgemeester is 
geweest" (Vk. 25 XI '49), K.E. 577; N.W. VIII 2538 noemt het "attributieve bep.". 
- "De sub8tituut-8taats8ecretaris, mgr. Montini, heeft de Paus een herdenkings
medaille overhandigd" (Vk. 4 IV '49); vice-pre.sident enz. K.E. 1134. 

11. Over het algemeen dalen we verder een paar trappen lager op de maat
schappelijke ladder: "Ook de Austraalneger8 hebben deze primitieve dalende melo
dieën" (Lievegoed 78); "wat droevige overschotten - - - van de echte Austraalneger" 
(N.E. 14 VIII '48): hd. Australneger. - "Al blijven de tegenstellingen tus8en Ohriste
lijk Democraten en Socialisten sterk gekleurd" (N.E. 10" XII '49), en zo geregeld: 
"de christelijk democraten" (Vk. 17 IV '48), of: "Als tweede komen de christelijk
-democraten (ver voor) de liberaal-democraten (met) 4 percent der stemmen" (22 X 
'46). "De medewerkende christen-democraten en liberaal-democraten hebben - -
minder invloed gekregen" (16 XI '50), ter. ,,(de) communistisch 80cialisten 2 (stem 
men)" (7 XII '49). "in de kringen der democrati8ch 8ocialisten" (30 XI '50), en telkens: 
"de democrati8ch(-)8ocialist(en)" (23 IX '49; 14 V '47, enz.). 

"Tussen de dienstplichtig matroo8 Timmermans (en)" (26 IV '49); "Beroeps- en 
dienstplichtig-onderofficieren behouden --- de tijdelijk hogere rang", en: "wanneer 
de dienstplichtig onderofficier opnieuw wordt opgeroepen" (20111 '48); ,,~e vroegere 
dienstplichtig 8ergeant Van der Nahmer" (L. 21 X '49). "Gevraagd Electrisch Las-
8er8 : las8er8" (Vk. 4 VI '49 : 2411 '47); "Dicht bij hen staan de electrisch- en auto
genisch las8er8 - - - zich te oefenen" (22 XI '46) . - "De heer Snijders, die oud-leerling 
is van den Europees kampioen Maurice van Nieuwenhuizen" vertelt over jiu-jitsu 
(V.V. 9 V '47). "De jongens zijn voor het merendeel Frans Oanadezen" (Vk. 20 XI 
'50). "Zo boezemt de generaal-majoor minder ontzag en vrees in aan de gemeen
-80ldaat, dan de korporaal" (T.L. X 51); vgl. N.W. IV 1368 v.; vgl. voor gevaarlijk
rijders O.T. VII 52. - "het dekt den personalist, den historisch materialist en den 
opportunist gelijkelijk" (Vox V. 8 XI '46). 

In De idealen van den idealen student spreekt Buytendijk blz. 13 van ideaal-
8tudenten; "In één opzicht is Pater Vencken een ideaaliournalist" (N.E. 1511 '47); 
"In het Evangelie is Jesus' karakter hoog als van een ideaal-(mensch" : "Dàt is een 
ideaal mensch" (Sertillanges, Catechismus enz. I 130 : 132); "Wanneer we ideaal
mensen bespreken - - -" (Opv. Br. 80 p. 83), "waarom praten wij van 'ideaalmen8en', 
als wij 'volmaakte mensen' bedoelen 1" (n. 18 p. 3), "De ware man, de ideaal-man - -
is hij die innerlike vrijheid geniet" (n. 67 p. 56); "Rebecca was 't tegendeel van een 
ideaal-t,"rouw" (T.L. XVI 410); zulke samenstellingen met persoonsnamen ontbreken 
in het N.W. VI 1358 v . - "Wij, ondergetekenden, Italiaan8 Amerikanen, proteste
ren" (Vk. 29 XI '50). "aan Nenni, den Italiaanschen links-socialist" (L. 23 IV '48). 
"Sollicitanten voorde betrekking van Ie Maatschappelijk Werkster in vasten dienst" 
(N.E. 22 11 '47). ,,(Ze) stond op het punt een bloedloos 'normaalkind' te konstru
eren" (Opv. Br. 58 p. 58), "ze (de methode) is berekend voor nergens bestaande nor
maalklassen en normaalleerlingen" (n. 60 p. 127); zoals "allereerst als 'mens' wordt 
voorgesteld de normaal-mens" (T.L. X '53); deze voorbb. niet in N.\V. IX 2165 vvo 
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"De radicaal-socialist Edouard Herriot - - - heeft zich teruggetrokken" (Vk. 22 X 
'47); en zo geregeld, ook in het mv_: "doch de radicaal-socialisten en M_R_P.-ers 
blijven daartegen gekant" (30 VI '47); "De successie viel ten deel aan den radicaal
-socialist André Marie" (L. 10 IX '48). "de voor hen door de revolutionair-socialisten 
in het vooruitzicht gestelde herverdeling van akkers" (L. 7 XI '47). - "Een totaal
-Ohristen is een totaal-mens" (Vk. 18 I '49, bis); ,,(We) krijgen weer oog voor de 
totaal-jmensch" (Opv. Br. 54 p. 29; n . 87 p. 16: totaalmens). "de voormalig rechercheur 
van de Amsterdamse politie" (Vk_ 10 IX '47). "zooals de vrijzinnig-democraat Dr. 
Bos" (Opv. BI'. 65 p. 90); "het hoofdbestuur zal bestaan uit 26 leden, van wie 10 
oud-vriJ'zinnig-democraten" (Vk. 17 XII '47). "als gevolg waarvan de werkend
-voluntair enig inzicht krijgt in de bedrijfsleiding" (15 I '47). 

Ik heb me beperkt. 

[75] n. 235. Ik geef mijn voorbb. : "groepsorganisatie, die een kant en klaar stel 
meeningen aan de hand doet" (Huizinga, Schaduwen 166): "als kant en klare denk
middelen voor iedereen" (78). "beter - - - voor de inprenting dan het opnemen van 
het kant-en-klare" (Opv. BI'. 100 p. 35) : substantivering; "De grootste vijand van 
alle gezonde schoolhervorming zijn de kant-en-klaTe - - - leerboekjes" (n. 104 p . 64); 
"een kant-en-klare oplossing" (Kloos IV U8), "van kant-klare meeningen - - - voor
zien" (VII 123) : zonder "en"_ ,,"Vant haar nicht kwam met een kant-en-klaar plan 
voor. den dag" (v. Ammers- K., De opstandigen4 279). "Als hij wakker wordt - -
staat Peter Tobben aan zijn bed met de kant en klare geschiedenis van het varken" 
(Schreurs 111 66); "het kant-en-klare Nationaal-socialisme is Duits" (in R .K. Studen
tenmanifest). "Laatstgenoemde bood hem een kant en klaar artikel aan" (Vk. 6 X 
'48); "Want zo juist is een kant en klaar fleurig adventshuisje - - - verschenen" (16 XII 
'50) : "ten einde meer kant-en-klare confectiegoederen voor het buitenland te fabri
ceren" (1811 '47); "en niet het onooglijke materiaal dat in de kant-en-klare-dozen 
gegeven wordt" (1 XII '47); "dat slechts de happy few, een selecte kring van beter 
gesitueerden, zich zulk een kant-en-klaTe ontspanning kan permitteren" (L. 2 XII 
'49). "de keukendeur (staat open) is voor het taalbewustzijn van den spreker een 
kant-en-klare eenheid" (Overdiep 187), "in een kant-en-klare tekst in de volkstaal" 
(427). 

[76] n. 264. Nog enige voorbb. van een de-woord met een het-woord. Ik begin 
met twee drietallen: "Zij vermoedden weinig met welk een hartstochtelijke hoop, ver
langen en liefde, Helmsley hen daar gadesloeg!" (Corelli, Schat 262); "haar dringende 
tot den grootsten eerbied, medelijden en genegenheid" (385). "met nieuwe wil en ver
mogen" (Holst- v. d. Sch., Opw. wegen 126); "met geringe kunstzin en vermogen" 
(Steinmetz e_a. 318); "van ongeveer gelijken aard en karakter" (319); ,,(hij) bezat 
voldoenden durf en doorzettingsvermogen" (de Goede 89). Ik behoef niet opmerkzaam 
te maken, waar de auteurs zich aan de -n hielden en waar niet. "de opvatting van 
de arbeid en beroep" (Bopp 150); "door individuëele gril en gevoelen" (Foerster 7 v.); 
"dien mooien zoom van vreemde volksaard en landschap" (Kloos VI 29); "de oog
kleppendenkers en zeloten van iedere klas en ras" (Zweig 10); "van sexueelen aanleg 
en temperament" (Schim v. d. L. 69); " van welke rang, opinie, graad of land ook" 
(WelIs e.a. 291) : vier nomina! "van ovc1'vloedige zegen en geluk" (Klimsch 191 v.); 
"Met een volharding, beteren smaak en begri p waardl:g, toetst hij het stuk" (Kalff 
144); "met bewonderingswaardigen tact en doorzicht" (Corelli, Macht 25), "met 
onschuldigen dans en spel" (138); "wanneer men let op de in moderne literatuur zowel 
als muziek telkens zich ven'adende sentimentaUteit en pathos" (Dichtersch. 259). 

[77] n. 265. De voorbb. met "den" waren zo gewoon, dat ik een keuze moet 
doen: "een dure plicht: dien arbeider en U1'beidster een menswaardig bestaan te 
geven" (Vk. 4 IV '46); "zoo iets als 'Vertrouwelijke Vragen', waarin zich de lezer 
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om voorlichting en raad tot een soort van geestelijken biechtvader of biechtmoeder kan 
wenden" (Hermans 170); "En wie wil het een naar de eenzaamheid hunkerenden 
bruidegom en bruid euvel duiden···" (Anema 289); "van een griekschigen heer en 
dame" (v. Campen II 34); om "ook zijn zeven andere kinderen aan den koning en 
koningin voor te stellen" (M. 30 III '39); "Wat schaamte is tegenwoordig in eenigen 
man of vrouw gebleven 1" (Corelli, Macht 168), "aan iederen man en vrouw··· wordt 
(dit) toegestaan" (2Il); Zij "bespot niet alleen den valschen schijn en ijdelheid in den 
aanstellerigen man en vrouw" (Simons V (59): zulke voo~bb. laten de onwaarheid 
van de ·n duidelijk zien. "Zoo ook is 't met den meester of meesteres op school" (Opv. 
Br. 64 p. 71); "van iederen afzonderlijken schrijver of schrijfster" (Woltring 14); 
"opdat de glans er van op den eersten tooneelspeler of tooneelspeelster valt" (Corelli, 
Macht 82); "aan den onthutsten verhuurder of verhuurster" (Erens 165); "tot beminnen 
van onzen vriend of vriendin" (K.K. II (24); "die den ziener of zienster··· gekend 
hebben" (Calvat 5). 

"Die dagen hadden hun aparten pracht.gloed en kleur" (Querido, Levensgang4 I 
26); "met grooten gloed en macht" (Boemer 3(2); "dat ... de opstandelinge niet meer 
der romancière dien innerlijken vrede en harmonische rust zal rooven" (v. Campen II 
193); "Wanneer allen zich zwak en hulpeloos gevoelen, aan onontkoombaren schrik 
en overmacht ten prooi. Dan wordt hulpeloos gegrepen naar gezamenlijken steun en 
bemoediging" (v. Hamel, Vader!. voetsporen (5); "om iederen bijzonderen smaak en 
godsdienstige neiging voldoening en aansporing te kunnen geven" (Opv. Br. 74p. 176), 
,,(dit) kan zijn innerlijken vrede en rust niet verstoren" (n. 79 p. 52); "actief mede· 
werken aan den opbouwen activiteit van den Landstand" (Stokman, Het verzet 
219; 263), "om allen twijfel en onzekerheid omtrent dit punt bij u weg te nemen" 
(267); "het hun goeden naam en faam ten onrechte schadende optreden der overigens 
verdienstelijke Marechaussee.brigade" (C. 7 IV " '38); "die een vlekje kan werpen 
op mijn eerliJ"ken naam en faam" (Bosb.-Touss. I 74), "nevens den goeden burgerlijken 
naam en faam" (aId.); "Wat den goeden naam en faam betreft" (de Cervantes III 40; 
Opv. Br. 64 p. 87): met "de" zou alles uitstekend zijn; vgl. "te(r) goeder naam en 
faam" in Dl. II Hegister 558. "Zij zijn veelal voor goed verloren voor den Neder· 
landschen stam en cultuur" (v. Nispen tot Sevenaer, Geen inpalming enz. 12), "strijdig 
met de nationale waardigheid en plicht" (36), "vrije volkeren van alle stam en taal" 
(33) : "van allen stam en taal" (O.E.B. XXVII 577). 

[78] n. 270. Uit de krant! "Itali ë 's zeer geringe aandeel in de totale oorlog
voering - - -" (Vk. 22 XII '(8); "in welke periode het matte Ajax uit de eerste helft 
.. - iets van zijn oude glans terugvond" (Il IV '50); "Twee hardwerkende, stugge 
ploegen, die met grote animo streden om de overwinning" (28 XI '49; animo vr. en 
pnz.); "met behulp van het inter.Europese betalingsschema" (7 XI '(9); "de vorst 
(wilde) zich niet laten voorstaan op zijn blauwe bloed" (28 IX '(6) ; "Zijn nieuwe boek : 
'De eeuwige wildernis'" (N.E. 26 XI '49); "Haar onrijpe brein weet van goed nog 
[= noch] kwaad" (Vk. 10 XII '49); "Bradley (heeft) meegedeeld, dat het militaire 
com1·té van het Atlantisch Pact een plan heeft opgesteld waarop de gezamenlijke 
veiligheid van het grote gebied, waarvoor het Verdrag van kracht is, kan worden 
gebaseerd" (28 XI '(9); "Die kleine bull·terrier van een Lemberechts . _. zit in zijn 
paarse colbertje al vredig op een bank te lachen" (13 XI '50), zie [51]; ,,(de) enige 
bedoeling ... van zijn overjarige dandy.isme" (1 VII '50); "aandringen op enig uitstel 
-_. voor haar nieuwe Indonesische debat" (11 V '(9); "hoe veramerikaanst dit Britse 
dominion ook moge zijn" (L. 16 XII '(9); ,,(zij) verstaan voortreffelijk de kunst om 
iedere duimbreed gronds te bevechten···" (M. 4 VIII '37); "Te zijner tijd zal de 
wereld haar geschokte evenwicht terugvinden" (Vk. 19 XI '49); "Voegt men daarbij 
zijn toch al moeiliJ·ke Frans, dan · · -" (29 VII '50); "Maar een Lunapark met zijn 
gigantische gedender en zijn dag aan dag weer alle stilte uitmoordende lawaai - - - ik 
ben er _.- niet voor in de wieg gelegd" (Il XI '50); "Daarna gaan de deelnemers 
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naar huis met het beklemmende gevoel, dat de volgende dag het zware, 0 zo zware werk 
begint" (10 XI '50); "als 't verdovende goedje inderdaad de klanten heeft bereikt" 
(17 XI '49); "Welk mysterieus proces heeft zich voltrokken in zijn kleine rossige 
hoofdje, toen - - -" (19 V '50); "St. Moritz, waar hij in het meest luxueuze hotel een 
extravagante hof voerde ---" (30 XI '49); "Groningen en Assen hadden hun prae
-historische hout gezonden" (L. 9 XII '49); "het Amerikaanse militaire hulpplan (kan) 
pas na goedkeuring van het defensieplan - - - beginnen" (Vk. 28 XI '49); "ze ver
storen Uw goede humeur" (20 XI '50, adv.); "het geloof aan ons ideale-ik" (N.E. 23 
IV '49); "Otto Grotewohl --- heeft vandaag zijn nieuwe kabinet aan de Volkskamer 
voorgesteld" (Vk. 16 XI '50); "Dus ze loopt in haar dunne, bruine kleedje van onbe
schrijfelijk model", "hij heeft werk genoeg het wankele vehikel vooruit te krijgen" 
(M. 12 IX '37); ,,- - - en ons onmisbare kompas" (L. 8 VII '49); "de democratische 
instellingen van ons goede land" (Vk. 11 VII '49); "Het speelde zijn gewone, valsche 
'democratische' liedje" (l\L 2 IV '47); "Scherpenheuvel met het zestiende eeuwse 
miraculeuze Maria-beeldje" (Vk. 4 XI '50); "de rest van het nietswaardige mensdom" 
(27 V '50); "ze moeten ook eens hun arme en gekwelde mensenhart kunnen uitspreken 
bij medebroeders" (L. 19 VIII '49); "Henk de Hoog 100 km voor het einde getroffen 
door zijn eeuwige noodlot, een lekke band" (Vk. 21 VIII '50); "de slachtoffers, die bij 
het tragische ongeval om het leven zijn gekomen" (9 XII '50); ,,- - - kwam Emmett, 
keurig geschoren, met zijn bruine pak aan" (6 XII '50); "het begin van ons doornige 
pad op deze moeilijke morgen" (27 XII '50); "Maar het morgenlicht van Aller
heiligen zal - - - het wijdse [sic] S int Pietersplein openstoten" (31 X '50); "Ons critische 
potloodje is (niet) uit de zak gekomen" (7 VII '48); "om twee uur volgde Dunnigan 
Marcus Harris in diens particuliere projectiezaaltje" (27 IV '49); "In December 
heeft hij zijn veertigjarige regeringsjubileum gevierd" (15 I '48); "Zijn vrijwel gave 
spel zal zich in de toekomst ---" (5 IX '50); "Zijn wel-doordachte spel heeft een voor
naam geestelijk niveau" (19 XI '49); "ir F. Q. den Hollander heeft vandaag --- het 
nieuwe station van Vlissingen geopend", "na verwoesting van het oude station" (19 
XII '50); "Ondanks het vrij lage suikergehalte van de bieten ---" (11 XI '49); "en 
poogde het reeds zeer hoge tempo nog op te voeren" (21 IX '50); "De buitenlanders 
waren dan ook vol lof voor ons zware, koudbloedige trekpaard" (12 VI '47); "de 
meeste slagers (hadden) hun dure vee al voor de Paasdagen - - - gekocht" (6 IV '50); 
"Gebleken is, dat de mijnwerkers hun gezonde verstand gebruiken" (24 VI '48); 
"kennis te hebben gemaakt met uw grote staatslieden en uw prachtige volk", "wan
neer ik weer een bezoek aan uw prachtige land breng" (aid.); ,:onder het uitdrukkeliJ·ke 
voorbehoud, dat de prijzen omlaag moeten gaan" (11 IX '48); ,,(overal) is een missio
naris of een zendeling bezig met zijn zegenrijke werk" (8 XI '50); "Zijn litteraire werk 
was van deze waarachtigheid doortrokken" (15 XI '50); "Rivas kreeg een hartaan
val toen hij zijn dagelijkse werk - houthakken - verrichtte" (21 XI '50); "Van H. 
- - - werd in 1945, uit hoofde van zijn vele en belangrijke illegale werk benoemd tot hoofd 
van de Sociale Dienst", "Na dit reeds min of meer frauduleuze begin" (18 IV '50); 
"Het geld - - - wil hij besteden aan de opvoeding van zijn ten onrechte beroemde 
zoontje" (3 XII '47). 

[79] n. 273. "Ik nam mij dan ook voor geen enkele van zijn colleges te verzuimen" 
(Rachman., Liefde 22); ik zou hier de onverbogen vorm bezigen. Zo ook in: "Allerlei 
voorwerUtsels - - - waarvan gewoonlijk geen enkele eenige reden van bestaan heeft" 
(Molengraaff, Mentaliteit 6); "Nu lieten ze de 8chapen éen voor éen den stal ingaan 
en het kwam uit, dat er geen enkele ontbrak" (Calvat 120); "ODer8, die te voren 
gaarne - - - werden gebracht, worden zwaar en staan tegen, ofschoon de ziel geen 
enkele ervan aan God zou willen weigeren" (K.K. II 824); ,,'Drie interessante geval. 
len'. Het is ons in i,eder geval toch liever, wanneer geen enkele van hen ooit werkelijk
heid wordt" (Lenz 276); "Ik wil gele kuikentjes deze keer. Geen één zwarte, hoor je!" 
(Rawlings 68). "Den twee en twintigsten Maart werden er zoo zeventien 8chepen 
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afgezonden, verschillend van grootte. Er was een heel groote bij met brandend dek, 
dat door middel van een vernuftig toestel de andere stuurde" (Brouwer 330). Er 
werd "een voorstel ontworpen, volgens hetwelk de Heilige Stad door twee autonome 
bestuurs-organen zou worden beheerd (een Joodse en een Arabische)" (L. 2 XII '49). 
Neutra. 

Infiniti e ven verschillen in hun onzijdigheid niet van andere neutra: "wanneer 
zij in hun openbare optreden niet evenzeer gedragen werden door hun liefde voor hun 
land en volk" (Vk. 8 IX '47); "Maar tenslotte bekroonde een geniaal idee zijn ruste
loze zoeken" (V.V. 2811 '47); "Dat hij door zijn harde werken ons vrolijke leven 
mogelijk maakte scheen nauwelijks tot iemand door te dringen" (Smeding e.a. 41); 
"Ik zie dan niets meer dan mijn jarenlange verlaten-zijn" (Dörfier 596 v.); "dat dit 
tij del ij kei e ven - - - al heel weinig te maken heeft met dat volstrekte, waarachtige, 
aleenige Zijn" (Kloos 111 158): "leven" telt niet meer mee als infinitief! Uit de ver
bogen vorm blijkt dat de infinitief als substantief is opgevat; O.T. XIII 41 gaat hier 
uitvoeriger op in; vgl. VIII 50 over "het dagelijks(ch)(e) inzenden". De ,,-sch" is 
inzake het adjektivische niet zo sprekend als de -e: "Hij hoorde - - - het vergeefsch 
roepen van mannen" (v. d. Meer de W . 11 56), "Want er was heel spoedig een vriend
schap gegroeid van wederzijdsch begrijpen en waardeering" (177). - "Dat is nog 
niet zoo'n gek idee - - - a.ntwoordt Dutour na eenige nadenken" (Werfel 154): dit kan 
ik niet onderschrijven, evenmin als : "het kopen van dit veevoeder kost wel enige 
hoofdbrekens" (N.E. 17 IX '49). 

Voor de superlatief gold al bij Vondel zowel bij de-woorden, als bij het-woorden 
"de zwakke vorm": syn eenich liefste Kint, uw eerwaardighste oordeel (v. Helten 194; 
88,89,91,93); n . 227. "Ajax (heeft) vanmiddag --- met haar sterkste wapen moeten 
strijden" (Vk. 11 IV '50); vgl. Overdiep § 105 en 121; Talen-Kollewijn § 181 v., 
201 vvo Na "een" blijft de absolute superlatief (elatief) onverbogen: "Je bent een 
best kind; dit is een alleraardigst kado" (aId. § 182). "Maar ten slotte kon een allereerst 
begin worden gemaakt met de werkzaamheden" (Vk. 23 XI '50); "in dit allerheerlijkst 
klimaat" (Overdiep 274 sub. 6). Superlativische formaties als binnenste, buitenste, 
bovenste, benedenste, onderste, opperste, uiterste, achterste, voorste, middelste, eerste, 
laatste worden in het adjektivisch gebruik steeds verbogen (Talen-Kollewijn § 163; 
Den Hertog, De Nederl. taal3 I 160); zie n. 273 al. 1. 

[80] n. 275. Een allerlei zonder onnodige vingerwijzingen: "De vrijheid dient 
om op een hogere waaràiger wijze het doel te bereiken" (K.K. 11 183), "die alles, 
maar in veel uitgestrekter mate om oneindig veel hogere en krachtiger beweegreden, 
doet" (609); "Jammer slechts, dat zij haar geen grotere en dankbaarder kansen bood" 
(N.E. 27111 '48); "Mij dunkt dat - - - de onvermengde balletkunst oudere en eerlijker 
rechten op de naam danskunst kan doen gelden" (Vk. 21 XI '46). - "Tenslotte zou
den Wij tot al Onze dierbare kinderen - - - een nieuwen en nog dringender oproep tot 
eendracht willen richten" (M. 21 IV '37). - "mee --- lachen over de ontzettend 
zwaar bevochten en tevens buitengewoon belangrijke overwinning" (28 XI '49); 
"De bisschop-coadjutor van Breda - - - heeft hedenmorgen met grote liturgisch luister, 
mevrouw Maria Theresia van Rijn, gewijd tot abdis ___ " (22 I '49): drukfout? 
blijkens opschrift "Liturgische luister in abdij te Oosterhout". 

Vreemde onverbogenen: "Ik werk aan een groot roman: 't leven op een sovjet
-kruiser" (Podgaetsky TI 49), "om in een schoon roman te slagen" (57), "Een mager 
lijf op een vuil verscheurd deken uitgestrekt" (71), "Een onverhoopt meevaller!" (133), 
"Op den grond liggen ze, nevens - - - hun armtierig bagage" (37), zndl. tekst. "Maar 
één klein schaduwzijde is er misschien toch wel aan het feit - - -" (N.E. 22 X '49); 
"Met 'n rood, witjes-rond doorstipt zakdoek" ~Querido, Levensgang' 11 163); "geen 
enkel der moeilijkheden" (Chesterton, Kerk 98); "Er was heel wat wijsheid en 
ook geestigheid (in) te vinden - - - en niet slechts opvallend wijsheid, maar ook opval
lende deugd" (dez., Leven 205), drukfout? "de uraniumhandel van Belgisch Kongo" 
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(L. 16 I '48): "dat de maatschappij zich in de Belgische Oongo heeft gevestigd" (Vk. 
1 XII '49) = vlaams : noordnederlands, vgl. O.T. XVI 9. 

"Vrijwel onmiddellijk na halY' ontstaan werd de roemrucht brigade - - - naar Indo
nesië verscheept" (Vk. 21 VI '49); "voorlopig moet (dit) geschieden met materiaal 
van vreemd origine" (Opv. Br. 148 p. 83); "De etiketten vermelden inderdaad: 
'Gepasteuriseerd Karnemelk' en 'Gepasteurizeerd Tapte Melk' ", met de traditionele 
grapjes in O.T. X 99, ter aanvulling van "een herzien verbruiksopgave" (aId. 56). 
"De vocatief 'Edelachtbaar Heer' is kortweg mal; een willekeurig aanwendsel" (XI 
6), althans aanwensel; vgl. aId. 49. - "Wij zijn typisch Amerikanen" (Vk. 15 X '49), 
adv.? "Die [werking] berust dus op extractief stoOen van het vlees" (Nicolas 143), 
samenstelling? zoals "Onze beroemde Vormvast-Costuums" (Vk. 3 XI '50); "Dit 
jaar (zullen) wij verrast worden met rozerood misgewaden" (10 XII '49). 
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a-stammen enz_ 51, 52 
aanspreking (neutr_l met oe: niet-e 104 
aardrijkskundige adj. op -s 50; koppe-

lingen 63, 64, 73 
ABEELE-PEETERS 46 V., 105 V., 111 
abstrakta: konkreta 9 V., 126 
adj.-doubletten met en zonder -e 52, 

110-113, 134 
adjektivering (rechtstreekse -) 23 V., 

26, 141 enz. (150) 
adverbium (postposit. ::... ) 19 V., 135 
adverb. (adj.) + gesubst. adj. (deelw.) 

57-63, 75 
affektief 10 V., 104---107; zie plastisch 
afkapping 69 V., zie apokope 
ambtelijke taal (stijl) 17, 110 
AMPZING (1628) 11, 14 v. 
analogie! 23, 32; 52 
apokope van -n c.a. 22 v; zie holl. 

klankregel 
apostrofe 43 
appositie 40, 42, 45 en passim, (16 v). 
attribut(iev)en 3-7, 113 vvo 

bedoeling: Heksie v. adj. 103 v. 
BEHAGHEL 8 
betekenisverschil 68 
'bijwoordelijke' bet.: hoedanigheid c.a. 

46-51, 53; zie waardering 
bloemeranten c.a. 168 
BOUTENS 32 
BRUNOT 9 
BUISKOOL 24 

eng. cannon-bal 20 
chaos: kosmos 113 
COLMJON 87 

daktylisch metrum c.a. 77-80, 105 
DAuZAT 9 
deelwoorden op -en (22 v.), 76, 81 V., 

109; zie substantiv. 
Deens (genus) 98 
één determinatief bij twee nomina (de) 

98-102, 113, 179; den 100 V., 179 V., 
der 100 V., het 99 V., 101 en v. 

v. DEYSSEL 66, 68, 74 V., 133 
dichter(1ijk) 17 v.; 109, 111 
diminutief: predik. 3 en V., adv. 134 en v. 
dissimilatie 167 
ANTH. DONKER 109 
drukfout! 77, 107 en v. 
dubbelen en tritsen (adj.) 24---32, 155-

163; zie -en 
Duits 7 vV., 67. 73 

-é (fr. deelw.) 28 V., 163 v. 
-e (stamelement) 52 en V., 69 
-e (ontleningen op -) 153 vv. 
oe-curiosa 109, 182 
-e-( :-en-)verlenging 101-113, (165 vv.), 

180 vvo en passim 
elatief 182 
elisie (-n) 141 
ellips 59 
-en (stoff. bnw. e.a.) 21-34, 76, 81 vV., 

137-144 en passim 
-en> -e (17de E .) c.a. 22; zie holl. 

klankregel 
en (verbinding met -) 66-70 
epitheton ornans 104 
-er (adj. op -) bij plaatsnamen c.a. 

76,84 vvo (-er :-s(ch) 84); germanismen 
86-95 

exponenten v. klassif. 97 v. 

fonetische faktoren (-e) 52 
Frans 6-9, 12 V., 28, 163 en passim 
FREI9 

gemeenzame taal 10 
GEORGES 7 v. 
germanismen 45 V., 86-95 
gesteldheid (bep. v. -) 3 v. 
GEYL 87 
G. GEZELLE 15 V., 69 v. 
grafisch spel 58, 64 
A. W. DE GROOT 10, 47 

haar (Rome: -) 133 
HAJE-FoPPEMA 46 en v. 
haplologie (preventieve -) 76, 83 v.; 

136, 161 

1) Cijfers verwijzen naar de blz.; L. I enz. naar de Lijsten (I-lIl). - c.a. = cum 
annexis; e.a. = en andere(n); e.v. = en variant(en); v.a. = variant(en) cum annexis; 
sk. = samenkomen of samenkoppeling van twee of meer naamwoorden. 
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DEN HERTOG 49, 103 V., 111 
v. HEULE (1626) 50 
HOEKENDIJK 74 
HOFMANN 7 v. 
hollandse klankregel (·en > ·e) 23, 25, 

27, 31, 34, 139, 151, 161 
P . C. HOOFT 14 V., 19, 22 V., 51 
DE HUBERT (1624) 11, 14 v. 
HUYDECOPER 22 
hyper-stoffelijken 21, 29 V., (136) 
bypokoristisch 131 

-ijn ( :-en). 21 V., 25, 27, 29, 136, 137 v. 
impressionisme 10, 64 
individueel: klassificerend 11, 56, 104 

vv.; zie waardering 
infinitief als subst. 182 
-isch (koppelingen) c.a. 73 v. 

jaartallen (postpos.) 135, (87) 
JANSONIUS 64, 66, 133 
JESPERSEN 9 
journalist-in-ruste 102, 106 en V., 111 

karakterizerend c.a. 104 
TEN KATE (1723) 22, 46, 50 
Keltisch 7 
kindertaal (predik.: attrib.) 55 v. 
klassen (naamw. -) 97 v. 
klassificerend, zie objektief 
klemtoon (verschuivende -): bijtoon 80 
kleurnamen e.v. 28, 32, 64-69, 73, 137, 

139 en V., 167 vvo 
klichee 11 
KLOos 72, 81 V., 111 
komparatief (: ritme) 54, 69 en v., 

70 V., 76-79, 103, 112 v.; van stoffel. 
bnw. 29,165; anekdotes 78; afkapping 
69 v. 

konstatering (objekt.) : waardering (sub-
jekt.); zie waardering 

koppelteken, zie streepjes. 
kopulatieve samenst. 27, 63-69, 73 vv_ 
KRUISINGA 5, 9, 11, 48, 55 v., 104 
krypto-verbuiging 26 

Latijn 7 V_, 13 en passim 
v. LENNEP 117 
literair-geforceerd 6 
ten luchte 168 

malligheden (domme praat) 47 
'mannelijk: vrouwelijk' (genus) 97 

MEILLET- VENDRYÈS 7 
met (verbinding met -) 69 
metanalyse 167 
metrum 77 v., 86, 109, Hl, 139; zie 

ritme 

nadrukkelijker vorm (onverbogen) 109v. 
neutrum: (on)verbogen adj. 48, 56, 64 v ., 

102-111, 113, 180 v. 
neven- : onderschikking (adj.) 63, 74 v ., 

(toon) 
nomen agentis 49, 51, 53 v. 
NYROP 9 

objektief klassif. : subjektief waarderend 
56, 104; zie waardering 

omgangstaal 49 
onderschikking, zie neven
onnederlands (postpos. ) 14 v. 
onverbogenen (ongewone -) 182 v., 

(109 v.) 
onverbuigbaren: onverbogenen 34 enz. 
ÛVERDIEP 15, 48 V., 74 v., 109 v. 

parallellisme (metrisch -) 139 
PAUL 8, 49 
personen (mann.: vrouwel.) 34 : 38 
persoon: eigenschap 49 v., 53; zie 

'bijwoordel.' bet. 
persoonsnamen (adj. bij -) 43-57, enz. 
plastisch 10, 109 v., 127 . 
'poëtische schoonheid' 109 
post-attributen c.a. 3, 5 vV., 114 vV., 

131- 136; zie L. I 
postpositieve adj. c.a. 11-21, 132 vv.; 

adv. c.a. zie adverbium 
pre-attributen 3; zie L. II en III 
predikaat (-katieven) 3-5, 55 V., 58, 

66, 139 en passim 
proleps 9, 119, 121, 123 (genus), 60 

(Heksie), 63 v. (betekenis) 
pseudo-geestigheid 109 
pseudo-samenstelling 12 vV., 20, 35 
pseudo-stoffel. bnw. 171 

rederijkerspoëzie 15 
regel! 51, 103 
reïnterpretatie van -e : niet-e 57, 134, 

(52) 
renaissance-spra.a.kk. 22 
ritardando verklanken 79 
ritme (-ische faktoren) 50, 103, 105, 

107 v.; 51, 111 v.; zie metrum 
ritmisch gevoel 78, 113 
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de : het sap c.a. 109 
SCHÖNFELD 51 
SCHRIJVER (= Foppema) 23, 47 
semi-substantivering 81, 83 
semi-titel, zie titulatuur 
SOMMER 8 
spellinguitspraak 26, 79 (-lijk) 
spellingvarianten 64, 152 en passim 
v. STOCKUM 90 
stoffel. bnw. c.a. 21-34, 136-172 
STOLZ-SCHMALZ 7, 9 
stomme e 108 v. 
straatnamen (samenstelI.) 76 
streepjesnieuwigheid 58 
streepjes-verbindingen c.a. 5 vv., 19 v., 

59, 63-69, 114 vv., en passim 
streepjes-zinnen (postpos. -) c.a. (5 v.) 

136 
subjektief, zie objektief 
substantivering 57 VV., 81 (deelw.), 

64 (neutr.), 67 (mv.), 81 (kompar.), 
86 (aardrijksk.) 

suggestieve vormen 64 
superlatief (: fleksie) 53, 59, 110, 182; 

van stoffel. bnw. 29, 165; afkapping 
69 v.; verdubbeling 67 

SWEET 18 
symmetrie (metrische -) 77, 109 

'taalschoonheid' 69 
TALEN-KoLLEWIJN 48, 50 
telwoorden (postpos. -) 15 v., 18, 134 v. 
TERWEY 48 
'titulatuur' c.a. 36, 37, 43 v., 57, 172 

toon 6 v. (betekenis), 12, 13 (eenheid v.), 
19 en v. (streepjes), 74 v., 150 (adj.: 
subst.) 

toonverandering (adj. > subst.) 22 
toonverschil 24, 57, 63, 74 v., 95 
tritsen, zie dubbelen 
trocheïsch metrum 80 v. (kompar.) 

uitspraak-akrobatiek 112 
utrum (: neutrum) 98 

VERDENIUS 23 
verbindingstreepje 34 v . ; zie streepjes 
verbogen en onverbogen adj. 107 v., 182 
verbogen postpos. : appositie 16 v. 
visuele beeld 10 
volkstaal: -e bij neutra 103 
VONDEL 19, 22 v., 52 v. 
voorzetsel (vast -) 4 
voorzetsel-postattrib. 5 vv., 114 vv., 

115 (na pers. vnw.) 
voorzetsel-preattrib. 7-11, 116-131; zie 

L. III . 
DE VOOYS 8, 17 v. 

'Waals: Nederduits' 11, 14 
waardering (subjekt.): waarneming 

(konstatering, objekt.) 11, 46-52, 56, 
104 VV. , 110 VVo 

WEILAND 46 
WILMANNS 8 
J. TE WINKEL 48 
zuidel. auteurs 165 
Zweeds (genus) 98 



1. POST-ATTRIBUTEN c.a. 

frans type bal clwmpêtre 12 v. 
lat. type circulus vitiosU8 13 
type Witlem Drie, Pinkster·Drie c.a. 18 
type de wet.Mackay e.a. 20, 135 
type Karel de(n) Vij/de(n) v .a. 18 v. 
type de kamer voor c.a. 19 v. 

aanstaande c.a. 17 
achteraf v.a. 135 
algemeen 134 
allerhand(e) c.a., allertier 16 

almachtig (God -) c.a. 11 v., 14 
averij-grosse: -particulier 132 
-breed c.a. 12 (duim breeds) 
Charlemagne e.a. 19 
die en die (mijnheer -) 16 
di verse nummers (garen -) 21 
duizende (monden -) 16 
- een 135 
- fin de siècle 21 
-fiskaal 13, 132, 176 
lat. folio recto: verso 13 
formaat schuit (hoed -) 21 
- (-)generaal c.a. 12, 13 v., 41 v., 

131 v., 175 
gomelastiek c.a. 13 
-honorair 132, 175 
Jantje sekuur e.v. 134 en v. 
- jongstleden e. a.17 
tweede keus (kousen -) 21 

derde klas (kaartje -) 20, 21 
klaver(tje)vier 135 
- laatstleden c.a. 17 
-lief v.a. 12, 131 (lievemoederen c.a.) 
lat. lineä rectä 13 
eng. Lord-mayor(s) e.a. 13 
fr. Louis-Ie-Grand 19 
-majoor 13, 178 
- mijn 15 v. 
-militair 132 
de : het paternoster 13 
ital. pianoforte c.a. 13 
prijscourant c.a. 13 
prima kwaliteit (sigaren -) 21 
proces-verbaal c.a. 13 
(pater)provinciaal 132 
- pur(-)sang 21 
rekening-courant c.a. 13 
Spiegel Historiael 13 
tafelronde c.a. 13 
-testamentair 132 
-titulair 13 v., 132 
het vaderons c.a. 13 
vlugge en veel (vogels -) c.a. 17 
-vol c.a. 12 (hand-je-vol) 
- voornoemd c.a. 17 
zaliger (grootvader -) 134 
zoveel (in het jaar -) 135 
zus---zo (minister -) 16 

11. PRE-ATTRIBUTEN c.a. 

ane en uite kachel 5 
aarden - e.v. 170, 29; aardene - 165 
aardewerk: -en - 144 
aartsbisschoppelijk - 172 
superlatieftype achter-ste 182 
de adjunkt-algemeen - e.v. 177 
administratieve - 177 
adspirant- - 177 
af: affe - 3, 5 (predik.: attrib.) 
afgalette - 154 
afgha - sk. 144, 163 
afg(h)alaine - 154 
afghanistan - 26 
afschar - 144 
agaten - 170 
ajouren, à jour - v.a. 30 
al Luther's geschriften e.a. 100 
alle heil en troost e.a. 99 v. 
alabastrijn - 155 

alabast(er)en - 155 
albast: -e(n) - 155, 157 
de algemeen - e.v. 41-43, 14, 47, 57, 

172, 177; sk. 36, 42, 174, 177 
een allereerste - 182 
allerhand(e), allerlei 95, zie I 
all-metal - 27 
allovernet - 144 
al(l)uminium - e.v_ 144, 23, 26, 150 

en v. 
alpac(c)a, (alpaga) - e.v. 144, 26 
alpengras - 142 
amazone - sk. 154 en v. 
amberen: ambre - e.v. 170 
amethisten - 170 
de analytisch- - c.a. 172 
ter ander zijde c.a. 76 
anglais (laine -) - 155 
Angora - e.v., sk. 144 v., 150, 155, 163 
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angorette - 154 
aniline - 154 
de (an)organisch- - 172 
anthraciet - 145 
antilope - sk. 154 
antimonium - 26 
de apostolisch - e. v. 172 v., 177 
aquamarijnen - c.a. 137, 167 
arduine(n) - 170 
artificielle (satin -) - 155 
den artistiek - 173 
asbest - e.v. 145 
asfalt- - 145 
de assistent- - 173 
astrakan - e.v. 145, 26, 164; Bk. 163 
atappen - 170 
atlas - 145 
Augustijner - v.a. 91 v., 89 en v. 
Austraalneger c.a. 46, 178 
autogenisch - zie elektrisch 
avodiré - 141, 163 
Axminster - e.v. 26, 145, 150, 161 
azurele - 168 
azuren - v.a. 31 v ., 167 v., 133 

baaie(n) - e .v. 155, 27 
baalzakken - 144 
baby - 156 
backfish - Bk. 144, 153 
badstof - 144 
Bagdad - 145 
bakstenen - 143; Bk. 69 
balata - 26, 145 (balatum-) 
baleinen - 32; sk. 143 
balken - 32 
baltex - 145 
bamboe - e .v. 155 v.; bamboezen e.v. 

156 
barège - 154 
barnsteen : -stenen 143 
basaltine - e.v. 154 
batik - e.v. 145 
batist: -en - v.a. 156, 152, 154, 136; 

sk. 156 
bazalten - 170 
beamen c.a. 160 
bébé - 164 
bedbiber - 145 
beellive - 145 
(been) benen - 156 
-beer - Bk. 141 
beige: -n - v.a. 168 en v.; sk. 145, 153, 

155, 168, 171 

een bekwaam man e.a., c.a. 48 en v., 
54, 56 

Belgisch(e) Kongo 182 v. 
bellefteure-n - 168 
beludchistan - 145 
Benediktijner - v.a. 90, 91 vvo 
den benoemd - 174 
berdenen, berdelen - c.a. 165, 167 
berenhuid c.a. 22 
berken - 70, (155) 
den berkenbasten - 141 
berkenhouten - 141 
Bermuda - 145 
Bernardijnerorde 93 
die bête - 76 
aan de beter(e) hand c.a. 56 
betonnen - e .v. 170 (betonvloer) 

Beverkraag 150 
beverette - 154 
beverti(e)n, beaverteen - 145 
biberette - e.v. 154, 162 
bijzondhoornen (predik.) 165 
Birgittijner - e.v. 93 
bisam - sk. 145 
bisam-rug - 143 
bisamine, bizamine - 154 
-blad(en) - 141 v.; 142, 145 
blakergouden - 142 
blanco - 34 
de blankene - !30 
blauw-ruit-stenen - 144 
blauwvos - sk. 154, 144 
-bleu - c.a. sk. 65 
bleuté - 163 
blik: -ken - 27, 156 
bloedkoralen - 142 
Bokhara - e.v. 145 
Bombay - 147 

bombazien : -zijne(n) - 156 
bombé - 163 
bont: -e(n) - v.a. 156, 164; sk. 142 
boomstammen - 143 
bordeau-Ieder - 143 
bordpapieren - 143 
Borken - e.v. sk. 155 
boter-dege - c.a. 151 
bouclaine - 154 
bouclé - e.v. 163, 143, 153; sk. 163 V., 

149, 154 
bouclette - 154 
bouillonné - 163 
boutonné - sk. 163 en v. 
box - c.a. 137 
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boxcalf - 137, 151 
boxine - 154 
boxleder : -en - 137, 143 
boxrund - 137 (rundbox) 
braak liggen c.a. 4 
Breitschwanz - e.v. sk. 144 en v. 
briljanten, brillante(n) - 170 
broché - 163 
broden - 32 
brokaat: -aten 
brokade - 156 
bronsgoud - 142 

e .v. 56; sk. 142 

bronze(n) - e.v. 156,29,141,161,168; 
sk. 142; bronzene - 165 v. 

broque - 154 
bruinen (een pint - )165 
bruin-steen: -stenen - 143 
mnl. bruunroot 64 
de buitengewoon - e.v. 173, 175, 61 
bu(c)kskin - 145 
bul(l)dog - e.v. 145 

c en ch : zie ook k 
C. & A. Binnenwerk 163 
cederen: cedre - 170 
celanese - 154 
Celestijnermonnik 93 
cellophaan: -fanen - e.v. 156 
celluloid : -e - v.a. 27 v. (-oïdc), 23, 

26, 136, 145, 156 
cellulose - 154 
celplex - 145 
cemente(n) - 170 · 
d e centraal - c.a. 173 
cerise - 169 
chagrin - 145 
chagrin-Ieder - 143 
chamoix - 145 
champagne - sk. 161 
changeant - 145 
chanotte - 154 
charme - e.v. 163 
charmelaine - 154 
charmeuse: -n - c.a. 154 
chef- - 177 
chemisch- - v.a. 173 
chenille - e.v. sk. 154, 163 
chesterfield - 145 
cheviot: -ten - v.a. 156 v., :11 
chevreau - sk. 145 
chevrette - sk. 154, 144 
chiffon - c. v. 145; sk. 162 
china - e.v. 145 

chinchilla - 145 
chinette - sk. 154 
Chint,z - 145 
Chippendale - e.v. 145 
chits : -e(n) - c.a. 161; zIe sitse(n) 
chocolade: -en - v.a. 151,28 (sokkelaë); 

chocolatten - c.a. 28 
chromé - 163 
chroom: chrome - 157 (groom), 151; 

sk. 143, 160 
chroomleder(en) - e.v. 143 
chroomnikkelen - 160 
ciré - sk. 163 en v.; 154 
Cisterciënser - v.a. 94 v., 90 
civiel- - v.a. 173, 45 
cyntilla - 145 
cypressen - 170 

daisy - 145 
damassé - 163 
damast: -en - e.v. 157 
dames - 142, 145, 146, 162 
darras - 145, 149 
dauwen - 32 
Deli - sk. 142, 145 
de demokratisch - e.v. 178 
d entelle - c.a. 154; sk. 150, 154, 163 
derby - 145 
Deventer - c.a. 76, 84, 85 
diagolaine - sk. 154 
diagonaal - 155; sk. 142, 145, 149 en 

v., 154, 162 en vvo 
diamant: -en - 157, 137, 170 
dichtbije - 5, 166 
diemiten - 170 
de dienstplichtig - e.v. 178 
dikvacht-tapijt 144 
de diocesaan - e.v. sk. 174 
djatihout - 25 
-doek: -en - c.a. 136, 142 
doloment - 145 
Dominikaner - c.v. S8-01 
-dons:donze (n) - e.v. 157, 162; sk. 142 

donsfluweel - 157 
doofstom 63 
doorne(n) - 157 
double face - 154 
doubletex - 145 
-draad - 142 
draad-cantille - 154 
drap cuir, drap d'hiver 14:> 

driekanten - c.a. 30 
drill: -en - sk. 145, 170 
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droogzilvere - 161 
druipstenen - 143 
dubbel-en-dwarse - c.a. 64 
duchess: -e - 145; sk. 164 
Dufav - e.v. 145 
duffel- - 136; duffelse 21 
duivenveren - 144, 172 
Dunlop - 145 
duplex - 145 
duvetine - sk. 154, 142 

eng. early riser 49 
ebbe(n) - 170 
ebbenhouten - 141 
eboniet: -en - 145: 170 
Edelachtbaar Heer 183, 63 
edelbont - 142 
edeldons- - 157 
edelhout - 25 
édelmAn : èdel mán e.a. 45 
eêlsteen - 143 
een en dezelfde - c.a. 73 
de een en ondeelbare - 73 
de een na de ander c.a. 72 v. 
de een of andere - v.a. 72, 73 
één of meerdere - 71 
eerste - 182; sk. 40 
eerste-klas: I e klas - 95, 97: 178 
den effenen - 82 v. 
eigen(e) - v .a. 82 V., 76; ten eigen bate 

84 
eiken - 29, 32, 146; sk. 170; predik. 

165; eikene(n) - 166 
eikenhout c.a. 22 . 
ejarré - 163 
de ekonomisch - e.v. 174 
écorcé - 163 
écru - 145; sk. 145, 171 
den elekt-bisschop 178 
elastiek: -e(n) - v.a. sk. 157, 142 
de elektrisch- en autogenisch lasser 178 
elpene(n) - 166 
elzene - 166 
em a ille: -en (email) 

159 
em erald en - c.a. 168 
enige hoofdbrekens 182 

v.a. 151 V . , 26, 

geen enkel(e) - 181 en v. (neuk e.a .) 
epinglé - 163 
éponge laine - 155 
equatoriaalcirkel 46 
de ernatig(e) zieke(n): gewonde(n) e.v. 

57 V., 61, 63, 75 

ertsen - 170 
den eschen(en) 166 
estrich - 145 
étamine - 154 
eterniet - e.v. 145 
den Europees kampioen 
existentiaaloordelen 46 
experimenteel-psych. 174 
extra - 133, 34 

façonne - sk. 145 
façonné - sk. 163 en v. 
faille ciré - 163 
fancy - e.v. 145, 164 

178 

fantasie - 154 en v.: sk. 145, 150. 162 
en v. 

feh - 145; sk. 144, 150 
fiber - 145 
fibraan - 145 
figuré - ak. 154, 163 en v. 
een fijnproever c.a. 49 
til - 144 en v. 
til d'écosse - 154 
filet - 153, 145 V.; sk. 158 
filigraan, filigrain - 146 
tillanza - 146, 154 
financieel adviseur 174 
finaplex - 150 
flambouwen - 32 
flamengo - sk. 163 
flaminga - 146, 150 
flamingo - 146 
flamisette - 154 
Bamisol - 146; sk. 154 
flammé - (ak.) 163 
flanel: -len - e.v. 157, 150, 153 
flanelette - 154 
Flatloek - 146 
Flausch - sk. 146 en v . 
Beur-de -lis - 146 
fleur romaine - 154 
flitter-print - 146 
Flo(o)r - sk. 146 
fluweel: -ele (n) - e .v. (sk.) 157 V., 169 
fluwelijnen - c.a. 137 
fortoplex - 150 
foulard - 146 
foul é - 163 
fraise - c.a. 31, 154 
Franciskaner - v.a. 88-91 
franco - 34, 133, vgl. 134 
Franeker - c.a. 76, 85 
Frans Canadezen 178 



REGISTER 191 

fresco - sk. 149 
frigilaine - 154 
frisé - (sk.) 163 
Frisetta - e.v. 146; sk. 154 
frotté - 26, 163 
fulpe(n) - 158 (felpe) 
de fungerend - 174 
fusteinen (-ijnen) - c.a. 170, 138 

gabardine - e.v. 154, 150 
galalith - 146 
garbette - 154 
garen - c_a. 170, 156; sk. 142 
gazelle - c.a. 151 
gaze(n) - e.v. 158, 169 
de gedelegeerd - e.v. 174, (57) 
de geestelijk - e.v. 174 
geheim agenten e.v. 174, 62 
geitenvlees c.a. 22 
gelijk- en gelijksoortige - e.a. 73 
mnl. ghelublaeu 64 
de gemeen-soldaat 178 
de generaal- - v.a. 45, 174 v. 
georgette - e.v. (sk.) 154, 163 v. 
de gepensioneerd - 175 
Gero - e.v. 146 
gerstekorrel - 143 
gerstenbrood c.a. 22 
gevaarlijk-rijders 178 
de gevolmachtigd - e .v. sk . 175, 173 

(173, 75) 
d e gewestelijk - 175 
de gewezen - c.a. 76; sk. 36, 40 
Ghiordes - 146 
giersten (een pot - ) 165 
gietijzeren - 142 
gingham ~ 146 
gips: -en - e.v. 158 
Gipstuc - 146 
gitte(n) - c.a. 170 
givrine - 154 
glacé : glaceeë(n) Y.a. 28 v., 158, 

163 ; sk. 168 
-glas - e .v. 142 
glasbatist - 156 
glaze(n) - e.v. 158,75,142; glazene -

158, 166 
glazeren - c.a . 166 en v . 
glazuren - 170 
glycerine - 147, 154 
gobelin - e .v. 146 
Godesia - 14G 
mnl. een goet: goede m an 51; die goede 

man enz. 52 

goeie mens dan toch 105 
te(r) goeder naam en faam 180 
den goedertierenen - e.v. 82, 76 
goldmessing - 146 
gomme band c.a. 151 
de gommelestieke man 142 
gonje - 154 

goud - 22 en vv., 26, 68, 140; adv., 
predik. 164 v.; goud - - 160; goud 
op zilver - 140 

goud: gouden - c.a. 24 v., 66, 139, 
163; postpos. 24, 134 

het goud- en zilver(en) - 68 v., 141; 
rood-en-goud- - 65, 67 

goude - 161 , 31, mnl. 23; gesubst. e.a. 
141; goude' - 165 

gouden - 25, 56, 67, 139, 153, 165, 
tleksieallures 68; adv., predik. 164 
v ., 31 

geel-en-gouden - e.v. 67,68, 69 (met); 
de groen-gouden - e.a. 66, 65 

gouden: goude: goud - v.a. 22 v ., 27, 
29, 140 v. 

gouden: goudene(n) - v.a. 29 (mnl.), 
166 (sk.) 

goudenen driften e.a. (hyper-en) 29 v . 
gouder, goud(e)ner - e.v., adv., predik., 

postpos. 165 
goud(en)ste - , het goudst 165 

een gouw ketting 141; gouw( e ) 23; 
141 (gouê) ; gouwene - 166 

goudbrokaten - 142 
goudbrons - e.a. 142 
goudlaken - e.a., c.a. 24, 151, 172 
goudleer - 143 
goudlicht : gOlld licht e.a. 140 v. 
-goud(en) - 142, 166 
-graat - 142 

granaten - 170 v. 
granieten - 171 
granité - 154, 163 (sk.) 
graphiet - 146 
gras bandjes 158 ; sk. 142 
graslinnen - 143 
greinen - 168 
grene(n) - c.a. 171, 165 
gri laine - 154 
gris perle - e.v. 154 
grisaille - e.v. 154 
Groningel' - v.a. 76, 84 en vvo 
type een groot man (: mens) c.a. 54 
een groot: grot.e schilder e.a. 46 V., 

50 V., 53 
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een groot: het grote paard e.a. 103, 110 
guilloche - 154 
guld 23, 25; postpos. 24; het gevelguld 

141 
gulde(n) - c.a. 140 V., 167; adv., 

predik. 164 v.; mnl. guldijn c.a. 25 
guldene(n) - 29, 164 en V., gesubst. 166 
guldener : predik., postpos. 165 
het guldenst. 165 
gummi - e.v. 146, 150; sk. 158 
guttapercha - e.v. 146 (getah pertsja) 
gymnasiaalonderwijs 46 

haar-bouclé - 163; -haren 142 
Haarlemmer - e.v. 76, 84 en vvo 
haarvelour(s) - 144, 162 
haarvilt - 144 
haas - e.v. 151, 150; sk. 142, 163 
hagedis - e.v. 151 
(half) halve gare e.v. 60 
halfbloed c.a. 95 vvo 
halfneêr - 33 
halfwas e.v. 178 
halfwol - 144 
halmen - 32 
Hammerschlag - 146 
handfiletbedspreien 146 
een handig : -e koetsier 56, 48 
handwerk - 155 
hardsteen: -stenen - 144, 153 
Harlinger - c.a. 76 
hartslederen - 143 (herts-) 
havanna(h) - 146, 154 
haveren - 32 
Hawaianschone 46 
heel de stad e.a. 100; hele geleerden e.a. 

60 
heelwol - 144 
helium - 146 
hennepen: hennipe - 171 
beren - 147 
herenstof - 144 
hermelijnen - c.a. 137 
Herringbone - 146 
herteharen, hertehuiden - 142 
berteleren, hertepoten - 143 
hertënvlees c.a. 22, 24 
den historisch - 178 
de waarnemend Hoge Commissaris e.a. 

35, 41 
hogerer bevrediging! 78 
Holtap - 146 
honderd- en duizenden 70 

honinggouden - 142 
de honorair - e.v. 175 en ·V. 

hoogpool - 151 
hoorn: -e(n) 158; hoornen sk. 

predik. 156, 142 
hout: houte(n) - e .v. 158, 76, 25 (sk.) 
hout- en eerden vaatwerk e.a. 70, 141, 

162, 22 
houtene(n) - 166 V. 

houtere(n) - c.a. 166 v., 158 
-huiden - 142 

ideaal-studenten e.a. 178 
ijzen - 32, 158 · 
ijzer: -en - c.a. 158, 76; sk. 142, 144 
ijzergaren - 142 
imitatie - 155, 162; sk. 147, 149, 151, 

159 
imprimé - 144,163; sk. 157, 163 en v.; 

voile imprimé(e) - 164 
indanthren - 146 
Indiana - 146 
Indië-desertiezaken e.a.! 42 
Indisch-juristen e .a. 175 
de individua(a)lpsycholoog c.a. 45, 175 
inlaid - 146 en V. 

'lno' kussen 146 
interlock - 146 
isoleer flessen 146 
Italiaans Amerikanen 178 
ivoor: ivore(n) - e .v. 158, 155, 170en \'. 

Jabo - 146 
Jacobean - 146 
jade - 154 
Jaeger - 146 
Japan - e.v. sk. 146 
Ja(c)quard - e .v. 146; sk. 163 
Jaquette - 147 
jasmijnen: adv. 165 
jsspé - 163 (sk.) 
Java - 146 
Jeans, jean(e)s - e.v. 146 
Jersey - e.v. 146; sk. 145 
Jezuïetenkerk e.a. 93 
Johannieter e.v. 94 
J oraghan - 146 
juchtleêr - 143 
de juridisch - 175 
jut(t)e : -en - v.a. 152, 163 
jutezakken - 144 
juwelen - 32, 170 
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cachemir: -en: cachmire - v.a. 152, 
21, 158; zie casimir 

cadmium - 146 
caid - sk. 155 
-calico - e.v. 146, 143 
kalfs - c.a. 137; zie boxcalf 
kalfsleer - 143 
kalke(n) - e.v. 142, 171 
Camaldulenserklooster 95 
kameelhaar: -haren - 142 
kamelotte(n) - 17l 
kamgaren - v.a. 142, 170 
canada - 146 

Kandahar- 146 
kant: -e(n) - 158, 156 en V., 162; e.v. 

159, 170; sk. 158 
kant-en-klare - e.v. 63, 179 
cantille (kantilje) - e.v. (sk.) 154 
canvas - 146 
caoutchouc: - ken - (sk_) 158 
kapok: -ken - c.a. 158 
kapotjas c.a. 158 
Kapucijner - v.a. 89, 93 
Karadja - e.v. 146 ·V., 149 
Karmelieter - v.a. 93 v. 
karmijne(n) - c.a. 168 
karmozijnen - 168 

karnemelkse - e.v. 21, 136 
carré - sk. 163 
kartonnen - 17l 
Kart(h)uizer - v.a. 94, 89 
kasha - 147; sk. 145, 168 
kashinette - 154 
casimir (kaschmir) - v.a. 152, 158; 

zie cachemir 
kastanje - v.a. 151 
kastor : -en - 158 

katoen: -e(n) - e.v. 158 V., 153 en V.; 
sk. 157, 159 

cavendish - 147 
keien - 32 
Kelim - 147, 149 
kemelhaar: -(s)haren - 142 
keper - e.v. 151 
kerkelijk - sk. 175 
kersvers c.a. 63 
khaki - e.v. 147, 146 
kidleg : kid legs - 154 : 147 
kinder - 162 
klatergouden - 142 
den klinisch - 173 
cloisonné - 163 
clocqué - sk. 163 

een knap : de knappe onderwijzer 55 
een knap: knappe schoolmeester e.a. 

46 V., 75; 49 
een knapper(e) meid c;a. !77 
koehaar: -haren - 142 
koele(e)ren - 143 
koh-i-noor - 147 
cocos (kokos) - e.v. 147, 145, 146 (sk.) 
Colbert - 147 

de kommanderend - e.v. 173 v. 
de kommunistisch - 178 
composé - 163 
mnl. conijn (adj.) c.a. 136; konijn - sk. 

148 
consulair - 174 
de kontrolerend - v.a. 174 
koolhydraat - 147 
koper: -e(n) - v.a. 159, 156 (koopren), 

141; massief koperen - 159, 74 v. 
kópergèld: koper géld 159 
koralen: corale : corael - 171; sk. 142 
cordelé - sk. 163 
cordontwijn - 144 
-korrel - 143 
type kort-en-dikke - 75 

cosy - 159 
cótelé - sk. 164, 163 (cottelé) 
coteline - 154 
koudbloed c.a. 95 v. 
coutil - 147 
covercoat - 147 
kraalsnoeren - 143 
kralen - 171 
craquelé - (sk.) 163; crêpe craquelée -

163 
crême - c.a. 169 (ook kleurnaam) 
crêpe - v.a. sk. 154 V., 163; 145 
crêpe-de-chine(n) - c.a. 151, 154 en V., 

31 
crepon - 147 
cretonne(n) - c.a. 152, 159 
crewel - 147 
de krimineel-psych. v.a. 45, 175 
krimmer - 147 

krippen - 17l (kripsluier) 
kristallen: oe' - e.v. 159 en v.; kristal-

lenen plaat 30 (hyper-en) 
kristallijn: -e(n) - c.a. 137 V., 159 
de christelijk - e.v_ 62, 178 
de christen-demokraten 178 
croco - 147 
Croule - sk. 155 
croulette - 155 
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crystolon - sk. 148 
ouivre - 155 
cultivé - sk. 163 
kunstledertas 143 
Kunstzijde(n) - 144, 150! 
kurken - c.a. 171, 158 

laine - sk. 155, 163 v.; velours (de) 
laine - 162 

lak - e.v. 151 
lakleder - 143 
laken: lakene(n) - c.a. 27, 136, 159, 167 
lBkense(n)! - c.a. 136,21, 158; sk. 172 
lam - e.v. 151, 154; sk. 143, 163 
lama - 147, 162 
lamé - sk. 163 
larqetta. - 147 
lamsbont.voering 142 
lancaster - e.v. 147 
den ·n landelijk - 175 
langslaper e.a. 49 
la(c)qué - 163 
lastex - e.v. 147; sk. 153, 157 
den lateren waarnemend - e.a. 35 
latex - 147 
lavendel - 151 
lazuren - 168 
leder: ·e(n) - e.v. 159, 145, 154 en v.; 

sk. 137, 143, 158 
leer: lere(n) - e.v. 159, 146, 158, 163; 

sk. 143 
Leeuwarder - c.a. 76, 85 
leie(n) dakje 159, 66 
lelieë : leliën - c.a. 159 
leme(n) - 171 
de liberaal· - 178 
liberty - 147; sk. 161, 169 
de .lichtene - !30 
een ( : mijn) lief : lieve kind (meisje)e.v. 

104 v., 111, 56 
lijnwaden - 144 
lila - t69 
Limoges - 147 
linden - 32, 165; lind· en berken vaten 

70 
linden boom v .a. 22 
linker: linkse - e.v. 56, 76 
de links : rechts ethischen e.a. 62, 178 
linnen - c.a. 143, 146, 155, 171; sk. 

145, 143, 157, 163 
linnen·en·latten - 32 
linoleum - 147 
linon - 147 

den ·n litterair·hist. 175 
loco.burgemeester c.a. 178 
lode(n), i'eoie(n) - c.a. 159; loden 

zwas.r 133 
loden mantels c.a. 159 v. 
long (bouclé -) - 163; Velours.Long-

162 
'Loofah' - 147 
Lorette (crêpe -) - 155 
de los arbeider (werkman) v.a. 44 v. 
loutre - 155 
Luiker: Luiks - 84 
luipas.rd. - 143 
lustre, lu(u)ster, lURt(e)ren - v.a. 152, 

26, 157 
Luthers(e) - c.a. 51, 112 
luxe wagen, c.a. 76 

Ie mas.tschappelijk werkster 178 
ma.cco - 147 
me.dapolam - 147 
Madeira wijn e.v. 147 
Madras - 147 
mahonie - e.v. 147, 151; Bk. 150 
mahoniehout: ·en - 25: 141, 147, 162 
majolica - 147 
malinine - 155 
Maloff (crêpe -) - 154 
manchester - e.v. 147, 137 (·se) 
manil(l)a - 142, 147 (sk.) 
marabout - 147 
ma.rengo, maringo - 147 
marine - 154 
Markasiet - 147 
marmer: ·en (marbelen) - e.v. 160, 

27; sk. 27, 143; mnl. marberijn c.a. 
25 v., 27, predik. 29 

maroc - e.v. sk. 147, 154 
maroc(c)ain : ·e - 147, 154 v ., 163 (sk.) 
Marocco - sk. 147 
marokijnen - c.a. 171, 138 
marokijnleder - 143 
maroquette - Bk. 155 
marquisette - 155 
marsepeinen (.ijnen) - c.a. 171, 151 
matador - 147 

,~~ - e.v. 155 
matglazen - 142 
Matora. - 147 
matten - 32 
mat(t)zijden - 144 
mauve, malve(n) - v.a. 168, 151. 31 
de medisch - e.v. 175, 173 
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meer en meer(der) adv. 71 
(de) meer of mindere - v.a. 70 v. 
meerschuim - 143 
de meest : meeste behoeftigen e.a. 62 
(heer en) meester zijn 4 
melangé (velours -) - 164 
mêlé - sk. 163 
mellren - 32 en v., -melkse - 21, 136 
Mercedariër 95 
merinos: -sen - c.a. 160, 137 (I) 
messing - 147 
metaal: -ale(n) - c.a. 160,27,138, 156; 

mnl. metalijnc.a. 25 v ., 27, predik. 29; 
metalene(n) - 167 

metalliczijden - 144 
'Mignon' vleugel 151 
mika, mica - e.v. 147, 145 
de (plaatsvervangend) militair - e.v. 

39 en vv., 175 v. 
mille fleurs - 147 
mimosa - 147 
in min(der) of meerdere mate 71 
misse - 5 
moché - 163 
modderen man 33 
modern (velours -) - 162 
mohair - sk. 145, 14i, 163 
moiré: -e - e.v. 163 v., 29, 148 
moirette - 155 
mokka - 148 
mol - 151 
mollette - 155 
molton: -nen - c.a. 160 
mooiprater c.a. 49 
mo(o)scrêpe - e.v. 155 
moquet(te) - v.a. 152; sk. 162 en v. 
moraine - 155 
Mottelot - 148 
moucheté - 163 
mouflonette - 155 
mousseline: -en - 152 v., 26, 156; sk. 

162 
mousselinette - 155 
mouton-doré-kraag 142 
mozaïek - 148 
muffion - 145, 148 
multiplex - e.v. 150, 145, 148 
murmel - sk. 148, 143 
musette (crêpe - ) - 154 

nabije - 5 
nanking - 148 
napht(h)aline - 155 
nappa - 148, 158 

de nationaal - e.v. 176, 45 
natté - sk. 144, 163 en v. 
naturel - 148, 149; sk. 145 
nephriet - 148, 164 
ner(t)z - sk. 148 
ner(t)zilla - 148 
neteldoeken - 136, 142; -se 21, 136 
netjes predik. 3 
nieHe - 155 
de nieuwbenoemde apostolisch - e.v. 

173, 39, 42 v. 
nieuwzilveren - 144 
nikkel : -en - c.a. 23-26, 136, 138, 164; 

146 (nikkel-) 
Nizza (crêpe - ) - 154 
non-ferro - 148 
noppé - sk. 163 en v. 
Norbertijner - e.v. 93 
norfolk en suffolk - 147 en v. 
de normaal-mens e.a. 178 
Norton - sk. 148 
norvège (tweed - ) - 150 
noten - 151; sk. 143 
notenhouten - 25 
nubuck - 148 
nutria - 148 en v. 
nutrietta - 148 
nutriette(n) - e.v. 153, 163 
nylon - e.v. 148 

Oakly-platen 150 
oilskin - 148 
okeren - c.a. 31 v., 168 
Okkolaine - 155 
okoume-platen 150 
Old finish - 148, 170 
ombré - sk. 160, 164 
type het om-te-stelene 81 
ondulé: -e - sk. 155: 163 
ons inziens 76 
onyx - 148 
op : oppe 5 (predik.: attrib.) 
opalen - 171 
opalette - 155 
de open(e) - c.a. 76, 83, 5; de openere 

- 78 
de openbaar - e.v. 176, 39 (-e) 
met opgeheven hoofde 83 v. 
opossum - 145, (sk.) 148 en v. 
een opvoedend ambtenaar e.a. 176 
oranje: -n - 168 v., 76, 65, fleksieallures 

67 en v.; 38! een zwart met oranje 
- 65 
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oranje-blanje-bleu - c_a_ 65 
de organisch- - 172 
organdi - 148 
organdine - 155 
orlon-kostuum 148 
Orso-oppossum - 148 
otterhaas - 142, 163 
ottennunnel - 143, 148 
otter oppossum - 148 
Ottoman(n) - 148 
oud-zilveren 146 
Oxford drill - 145 
Oxforder - 84 
oxydé - 138, 164 

paardeharen : paardenhaar 142 
paarlen - 163, 160; zie parele(n) 
paarlemoer(en) - e_v_ 160, 153; zie 

parelmoere(n) 
het paarsen koord! c.a. 169 
pahmi - 145, 148 
paille, paillette - 155 
palis(s)ander - c.a. 151 
palmbeach - e .v. 148 
palmbladen - 141 v. 
Palmolive - 155 
palmstrooien - 161 
panama - e.v. 148 
panen - 33 
Panonia Lam - 163 
panterbont 142 (znw.) 
panterette - 154 en v. 
papier : -e(n) - c.a. 160 (pampieren), 

171; sk. 143, 138 (papiergeld); 
papierene - 167 

papier maché: -eeën - 164, 169, 29 
papillon - 148, 160 (sk.) 
paragon - 146, 148 
parele(n) - c.a. 160 
parelmoere(n) - e.v. 160, 155 
parkalex - 148 
de partikulier - e.v. 176 
pastel - e.v. 146, 151 
de pauselijk - e.v. 36, 172, 176 
peau de pêche - e.v. 155 
peau de suède - e.v. 155 
pedaline - 155 
pee-oranje - 169 
peluche - 26; zie pluche 
pensée: -en - c.a. 164, 29 
pepennunten - 171 
percal - 148 
pergament: -e(n) - 160, 167 
perkamente(n) - e.v. 160 

perletta - sk. 148, 164 
pennanent vertegenw. 173, 176 
perplex - 150 
Persianer - e.v. 147 en v. 
petit gris - e.v. 148, 154 (sk. ) 
petit-point - 148 
petroleum - 148 ! 
petschaniky - 148 
pied-de-poule - e.v. 144, 155 

pigskin - 148 
pijnhouten - 25 
pil(l)ow, pilo, pilloh - e.v. 148, 137 (-se) 
piqué - e.v. 156, 160, 164 
pitch-pine - 155; in p . en berken 155 
pitriet : -en - 143 
plaastere (n) - e.v. 171 
plaat-cantille - 154 
plaatijzeren - 142 
de plaatsvervangend - v.a. 39 VV., 

36, 37, 43, 172, 174; sk. 40, 175 v. 
planken - e.v. 33; sk. 143 
plastic - v.a. 148 V., 138, 145 
platelen - 33 

platina - e.v. 149, 158 
platiné - 164 
plavuizen - 33 
pleetzilver(en) - 144 
pleistere(n) - 171 
plexiglas - e.v. 142 
plissé - e.v. 154, 146, 160, 164 
pluche: -en = peluche(n) - e.v. 153, 

26, 143; 27 
pluchet(te) - 153 
pluchine - 154 en v. 
pluimen - 33 
(pluis) pluus - 153 
point lacé - 164 
de politiek - e.v. 176, 57 
het politieke en kultureel leven e.~. 

107 v. 

pompadour - e.v. 149 
pongé - 164 
pool - (sk. ) 151 
poolbont - 142 
popeline: -en - v.a. 153 (sk.), 31, 163 
poplin (uni -) - 149 
porselein: -e(n), porselijne(n) - 160, 28 
-poten - 143 
pracht - 119, 155 
Pra.emonstratenser - v.a. 94 v. 
de prilgroene - 75 
prima - 34, 143, 133, 149, 163 
prima kwaliteit - 143 
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de privaat- - v.a. 176, 45 v. 
proportionaalpasser 46 
de provinciaalbestuurdel' 176 
purpelen - 30, 137 
purper: -e(n) - c.a. 30 V., 159, 167; 

purper predik. 31, postpos. 134; de 
blauw-groen-pul'per ballen 65 

mnl. purpergraeu - 64 

quipure - 155 

Rabanes - 149 
race auto - 160 
de radikaal- - 179 
radium - 149 
raffia - 149 
raggen - 33 
raglan - e.v. 149, 146 
rasé - sk. 164 
ratiné - 164 (sk.) 
rayé: -e - 164; sk. 163 en v. 
rayonné - 163 
derealpolitiker,reaalpolitikusc.a. 176,46 
rechter - e.v. 76, 56; vgl. links 
de rechtskundig - 176 
den regionalen - 176 
reizend - e.v. 176 
renaissance - 130 
rendierhoornen - 142 
reversible - 155, sk. 154 V., 164 
de revolutionair- - 179 
Ribana - 144, 149 
ribs - c.a. 161 
ribzijde - 144 
Richelieu - 149 
(riet- :) riete(n) 171; skr. 143; 

rietenen - 167 
rijshouten - 141 
rijzen bed! 171 
ringtail - 149 
rips : -en - 160 V., 155, 152; sk. 153, 

157, 160 
robijnen: robine - 138: 171 
roesten - 33 
Romain - 161; sk. romain(e) 154 en v. 
roden schijnsels 30 (pseudo.en) 
de Rooms-koning v.a. 176 v. 
1'osa: -e - c.a. 169: 170 
rose (roze) :-n - v.a. 169 V., 168, 69, 

76, 145; tleksieallures 68; postpos. 
134; grijs en rose - 69; sk. 157, 159 

rosee - 169; in 't wit en rosoo 169 
rosgoud(en) - 142 
rot(t)an, rotting - e.v. 149 

royal - e.v. sk. 163, 155 
rozenhout - 25 
rubber: -en - v.a. 23- 26, 138 (rubber

bànden), 145, 152, 159, 162; sk. 143, 
147, 158 

ruche - e.v. 155 
-rug - 143 
rund box - 137 
rundleder - 143 
runds - c.a. 137 
de Russisch·orthodoxen 74 

saai: -e(n) - v.a. 161 
saffia(a)n - 149 
saffiere(n) - 172, 155 
sajetten - 154 
samblat en sambi - 149 
sameten (.ijten) - c.a. 172 
satijn: -e(n) - v.a. 161, 30, 138, 151, 

156; sk. 161, 164 
satin - e.v. 161, 154; sk. 155, 161 en V., 

164 
satinet: -ten - 161, 149; sk. 169 
saumon - c.a. 31 
schaapswollen - 144 
schaliën - 33 
schapenvachten - 144 
scharlaken - c.a. 143 
een Schiedammer 86 
schildpad:-den - e.v. 143 
·schoenen - 143 
schoonschrijver c.a. 49 
schots-en-scheve 64 
schubben - 32 
schuimrubber - 143 
schuld zijn 4 
seal - 149, 153, 164 (sk.); seal-electric 

- e.v. 149 
sealskin - e.v. 149 
serge: -en - v.a. 153 en V., 26; sergie 

- 151 
Sèvres - e.V. 147, 149 
shadow - 149 
shantung - 149; sk. 157 
shetland - 149; sk. 149, 164 
shiraz - 144, 149 
Sico-Jacquard cocos 149 
sigarenasse - 137 
silma - 149; simili - 149 
sisal - e.v. 149, 142, 147 
sitse(n) - 161; zie chits 
skunks - e.v. 149; sk. 148 
slijken - 33 
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Smyrna - e.v. 149 
smaragden, smaragten - 172; predik. 

165 
smeedijzer: -en - 142, 144 
sneeuwen - 32, 33, 166, 168 
-snoeren - 143 
de Sociaal - e.v. 177 
soie rayée - 164 
spanen - 33 
de speciaal- - 177 
spekstenen - e_v_ 144 
spiraal (duvetine -) - e.a. 154 en v. 
splitcane - 149 
sponzen - 172 
staal: stale(n) - e.v. 161; sk. 142 en v. 
staaldraad - 142 
de staatkundig - e.v. 177 
stalaktiet - 31 
stanniolverpakking 151 
-stammen - 143 
(steen) : stene(n) - e.v. 161, 76, 170, 

144; sk. 143 V., 153; stenene - 166 
stilletjes predik. 4 
stoffe(n) - 33, 154; sk. -stof - 144 
stralen - 32 
stramine - 155 
straminette - 155 
stroo : -ie(n) - 161; sk. 161, 169, 60 

(strooyen) 
struisveren - 144, 150 
stuc-marmeren - e.v. 143, 149 
stucco - 149 
de substituut- - 178 
suède - e.v. 155, 158 
suffolk - 149, 147 en v. 
suikere(n) - e.v. 172, 28 
Sumatra - 146, 149 
superol - 149 
-Swingcoat - 147 
sytka - sk. 148 

taai-taai: -en - 161 
de Tachtiger - v.a. 87 v. 
taffen - 172; taffene - 167 
taft, taffet - v .a. 149;sk. 164; taf te 172 
taffetzijde, tafzijden - 144 
tailleur, tailormade - 149 
Tana - 149 
Tanagra - sk. 150 
tapestry, tapistry - 150 
tapis beige - 155 
tarlatan - 150 
teakhout: -en - 25,141 
tebra - 150 

de technisch - e.v. 177 
teddybeer - e.v. 141 
tegelen - 33 
tene(n) - 172 
teren - 172 
terracotta - e.v. 150 
terrazo, terrasso - 150 
de territoriaal - e.v. 177; sk. 39 
thibet - e.v. 150 
tienderlei e .a. 87 
tijken - 33 
tinne(n) - 172, 147, 159 
tissu (anglais) - 150; sk. 164 
titulair- - 177 
toeë - 5 
de toegevoegde - e.v. 43, 42 
de toenmalige - sk. 35, 36, 177 
den toeziend - 174 
toile de soie - e.v. 155 
topazen - 172 
de totaal-mens e.v. 179 
Tournay Wilton - 150 
touwen - 33 
travers (laine -) - 155; sk. 150 
Travisa - 150 
trenchcoat - e.v. 150 
tricoline - 155 
tricorne - 155 
tricot - e.v. 150, 155, 158, 163; sk. 162 
Tricotage Winkel! 155 
trijp : -en - e.v. 161, 153 
Trinitariër - 95 
triplex - e.v. 150, 143 
trotté - 164 
tul(l)e: -en -:- c.a. 153 (sk.), 26, 152, 

156, 171; ze was in het tulen 153 
Tullex - 150 
turkoois: -zen - 161 v. 
turquoise - c.a. 162, 169 ; gekleed in 

turquoise 162 
tussor - e.v. 150 
Tweed - e.v. 150; sk. 146, 164 
tweepersoons - 147 
2 rij sluiting 154 
-twijn - 144 
twill - 150 
twisted - 150 (sk.) 

uit: uite - 3, 5 (predik. : attrib.) 
ult-ramarijnen - c.a. 137, 167 
uni - e.v. 150 en V., 163; sk. 150, 164 
universeel - 177 
Urselinenklooster e.v. 93 
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-vacht(en) - 144 
de vagene - !30 
Valencienne(s) - e.v. 155 
vanille - 155 
vederen, veren - c.a. 172; sk. 144, 172 
velvet: -ten - c.a. 162 en v., 154 
velveteen - 150 
velours, velouren, vloeren - v.a. 162; 

sk. 133, 142, 144, 146 en v., 150, 154 
en v., 162, 164; uni "elour - e.v. 150 

velours de Napels - 150 
veloutine - 154 en v. 
-veren - 150 
verguld(en) - !l41 

vermiljoen: -e(n) - c.a. 169, 168 (ver-
millioenen) 

verscheiden(e) - 82 
verto - 150 
veston - 147, 150 
vet leder , vetleren - 143 
veulen - 149, 151 
vice- - 178 
Victoria en Albert voltaires 150 
vieil-or - 150 
4 cents sigaar 149 
vierkante - 167, 170; vierkanten -

c.a. 30 
vilt: -en - v.a. 162, 158; sk. 144 en v., 

159,162; vilten hoed : vilthoed 162,161 

viltschoenen - 143 
vinylite - 155 
een violetten sfeer ! 169 
violijne - 154 
visgraat - e.v. 142; sk. 142 en v., 150 
vistra, vistreIla - 150 

. vitrage - 147, 155 
viyella - 150 
vlas: -se(n) - 162, 172 
vleze(n), vleeschen - 162 
vlokken - 172 
voile: -en - c.a. 153, 149 en v., 159, 

163; sk. 153, 164 
volbloed c.a. 95 v. 
voorbije - 5 

de voormalig(e) - sk. 35 v., 39 en vv., 
176, 179 

Voorsehoter - c.a. 76 
-vos - (sk.) 144 
voslam - 143 
vreemd-gouden - e.a. 75 
vrij(e) liberalen 62 
de vrijwillig (verplicht) - 58 v. 
de vrijzinnig- - e.v. 179 

de vroegere - sk. 35, 44, 178 
vuren - 32, 34 
mnl. vurijn = vurenhout - 34: 25 

de waarlijk groten 62 
de waarnemend - v.a. 34-39, 43 v., 

47, 50, 75, 172, 174; sk. 35 en vv., 
40, 44, 173; de wnd. eerste minister 
35, 38 

van zwart walnoten 143 
infin. mnl. wapen c.a. 136 
warmbloed c.a. 95 v. 
wasdoek(en) - 136, 142 
waschleder - 143 
waschzijde(n) - 144 
wassen - 172 
watten - 28, 172 
wazen - 32 
weefstof - 144 
weiten - 172 
welletjes predik. 4 
welline - 155; welliné - 155, 164 
de werkend- - 179 
werktuigkundig- - e.v. 177 
de wetenschappelijk- e.v. 177 
whipcord - 150 
Whit-Coat - 150 
wijden broek 30 (pseudo-en) 
wildleder - 143, 158 
wilgen : willige' - e.v. 162 
Wilton - 144, 150 
wit-kalken - 142 
witplanken - 143 
de wit-witte vlakte 67 
wol: -le(n) - e.v. 162; sk. 144,147 en v., 

153 en v., 162 ea v.,; zijde met wol 
kousen 144 

wolken - 32 
woollybeer - 141 
Worcester - 150 

Yersey - e.v. 150 
Y okohama, Y oroghan - 150 
Yucca - e.v. 150 

-zakken - 144 
zakkenlinnen - 143 
zandblad sigaren 142, 145 
zandcrêpe - 155 
zanellavoering 153 
zeegras - e.v. 142 
zeemleêr : -leren - e.v. 143 
zeemvellen . - 172 
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zeildoeken - 142, 136; zeildoekse: -en 
- 21, 136 

zekerere - ! 7 8 
zemelen - 172 
zemen - e.v. 162 (zeemlap) 
zephir - e.v. 150 
zibline - 155 
zijde: -en (zyë: -en) - e.v. 162 V., 147, 

153 en VV., 158, 163; sk. 74 V., 30, 
146 en V., 150, 155, 157, 161 en vv.; 
zijdene - 136, 167; de zijdenen 
pasjes 30 (hyper-en) 

zilver: -e(n) - c.a. 138 VV. , 22-25, 27; 
mn1. silverijn - v.a. 25, 29; zilver 
- 138, 140, 153, 157; wit-zilver 164 
(adv.) 

het goud- en zilver(en) - 68 V., 141 
zilvre - 166; sk. 161 
zilveren - 25, 31, 138, 141, 158, 166, 

168; sk. 144, 146, 155, 164; predik. 
139, 165; fleksie-n 139 

zilverbrokaat - 142 
zilverdraAd: zilver draá.d e.a. 138 en 

vv., 142 
zilverstaal - 143 
zilvervos - 144 
zinken - 142 
Zobelfeh - e.v. 150, 144 
zobeline - 155 
zoden - 34 
zoete-melkse pap 136 
zomer-flausch - 146 
zompen - 34 
zuurzoet c.a. 63 
de zwaar: zware zieke v.a. 60 v., 57 v. 
de zwaai op de handschen 62 
zwanendons: -zen - 142 
(kuikentjes:) geen een zwarte 181 
zwart-wit - e.v. 65 
de zwart en witte - 63 
zwart-handelaar 174 
zwavelen - 34 

lIl. TYPE: EEN SCHAT VAN EEN KIND e.v. 1) 

(die) aap van - 121, 123; dat (proleps) 
9, 121 

een alp van schoonheid 126 
haar anti-klerikaal van - 127 
duo eine (gute) Art von - 8, 116 

een baas van - 117; wat een 121 
een bakbeest van- 117, 127; hete. v.121 
een bakvis van - 127 
den ·barbaar van - c.a. 10, 121 
twee beauties van - 127 
zo'n bed van - 121 
een beeld van - 8, 117 
een beer van - 127; die 127; mv. 120 v. 
een beest van - 7, 127; dat 121; mv. 

125, 127 
wat - - - beestjes van - 127 
die bemoeial van - 121 
een (- --) bengel van - 7, 117 
een berg van - 117 
een beuker van - 117 
zijn - - - biefstukken van - 11 
eenzelfde biervat van - 127 
een - - - blaag van - 117 
zo'n - - - blafkont van - 121 
jonge bloedjes van - 125 
die bloedzuiger van - 121 

1) Duitse, franse, engelse voorbb. 7 VVo 

een bloei van - 117 
zo'n bloem van - 121 
jouw bloemkool van - 121 
een --- blok van - v.a. 117, 125 
onze brombeer van - 121 
die bluts ·van - 121 
bok van - c.a. 125 
een bom van - 117 
een bonk van - v.a. 10, 117, 127, 129 

(zie ponke); zo'n 129; mv. ~25, 127, 
129 

een boom van - c.a. 117, 127, 129; 
mv. 129 

deze botterik van - 121 
z'n - - - bout van - 121 
zo'n - - - brak van - 121 
een bram van - 127 
z'n - - - brand-van-bloemen! 126 
een brok van - 127 
de brood-trommel van - 127 
haar bruut van - e.a. 121 
een buffel van - 117 
bullen van - 127 
een (---) bulldog van - 117, 127 
een bullebak van - 127 
een bullebas van - 127 
die • - - bullterrier van - 127 
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die cerberussen van - 125 
dat charogne van - 121 

een dagdroom van - 126 
lat. deliciae pueri 7 
dat dier van - 121; mv. 121 
een dikkertje van - 117 
een arm ding van - e.a. 117 
een - - - doedel van - 117 
een - - - droge-piet van - 118 
die domoren van - 127 
een donder van - 126 
een dorado van - c.a. 118, 126 
een dot van - 127, 129; die e.a. 121, 

127; zie engel 
een dot(je) van - 117 
die - - - driftigaard van - 127 
een - - - driftkop van - 117 v. 
dikke drommels van - 121 
een - - - dronkenlap van - 118 
een droom van - 126, 127 v. 
een druif van - 118; die 121 
die koude drukte van - 121 
een duivel van - 118; die 121, 126 
een duvelsbos van zwarte haren 126! 

een --- ei van - 118 
zijn ellendeling van - e.a. 121; mv. 125 
een engel van - 118; zijn 121 
een engel, een juweel van - 118 
wat een engel van een dot van een 

hospita 11 
een of andere ezel van - e.a. 121 v.; 

mv. 121 

de - - - fat van - 122 
zulk een - - - fatsoen van - 126 
lat. filum mulieris 8 
lat. f1agitium hominis 7 
een flambouw van - 128 
die f1apdroel van - 122 
een - - - flapper van - 118 
een flirt van - 118 
een fluim van - U8 
lat. frustum pueri 7 
o frutje van - 125 

die galgebrok van - 122 
dat stuk gazzer van - 122 
een gevaarte van - U8 
een geweld van - 128 
onze Gil BIas van - 122 
zo'n ginnegapper van - 124 

die gluiper van - 122 
die - - - Godsblok van - 122 
dat Godsgeschenk van - 122 
die - - - godssehelm van - 122 
dat Godswonder van - 122 
die goudbonken van - 125 
die grappenmaker van - 122 
een gruwel van - 128; wat een 118 

een haai van - 118; die 122 
een - - - haan van - 128 
een halfslag (van) paard U7 
lat. hallex viri 7 v. 
een - - - hals van - U8 
een hark van - 118 
die harpij van - 122 
die heiden van - 122 
die heks van - 122 
die hel van - 122 
haar - - - held van - 128 
de - - - helleveeg van - 122 
een herenhuis van - 130 
kleine hokken van - 121 
die hompel van - 122 
(die) hond van - e.a. 122, 125; mv. 125 
een hond(je) van - c.a. U8, U7; zo'n 

122 
je - - - hondehok van - 122 
mijn honnepon van - 128 
haar hottentot van - 122 
een hummel van - US 
zo'n huppie van - e.a. 122, 125 

een idioot van - 128 

geen - - - jakhals van - 122 
deze jamboree van rassen, enz. 126! 
een jeugdje van - U8 
een juweel van - 126, 129 v., dit e.a. 

122, 130, 129; mv. 126, 129, 130 
een juweel(tje) van - e.a. 118, 126 en 

v., 130; dat 126; mv. 121, 126, 130 

een - - - kakelobbes van - US 
een kalf van - US, 126 
een kampioen van - U8 
die - - - kan van - 122 
die kanalie van - 122 
een (---) kanjer van - U8, 9, 128; de 

122, 128 
hun kapitein van - 122 
de karonje van - 122; dat 128 
de kasten van - e.V. 128 
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een kasteel van - 128 
dieI1!! katijf van - 128, 122 
de bleke kegels van - !l0 
een kei van - 118, 128; mv. 128 
de ... kelders van - 125 
die ... keldennot van - 122 
een Kenau van - 128 
zo een ... kerel van - 122 
het kind van - e.a. 122, 128 
eng. a kind (sort) of 116 
die houten Klaas van - 122 
die klappei van - 122 
klauwen van - 121 
een kledder van - 118 
0, ... kleppennolen va.n - 125 
die kloekhen van . - 122 
een klots van - 118 
een klomp goud van - U8 
één klungel van - 118; mv. 128 
een ( ... ) knaap van - 118 v., 127, 130; 

die e.a. 123; mv. 130 
zo'n knoeier van - 123 
zijn knollen van - 125 
een ... knots va.n - 128 
een ( ... ) knul van - 119; zo'n 123 
een .. · knuppel van - 119 
koeien·van - e.v. 128 
het purperen kokertje der poort! 10 
een ( ... ) kraai van - 119; die 123 
een kraan van - 119; wat een 128; mv. 

121 
een ... kransuil van - 119 
een crapule van - 117 
een ( ... ) kreng van - c.a. 119, 10; 

dat 123 
limbo eine kroekestop van - 8 
een ... krot van ~ 9 
een kruk van - 119, 128 
snoezige krullebollen van - 121 
een kuiken van - 119 
wat 'n kwalster van - 123 

'die ... kwelduivel van - 123 
een··· kwezel van - 128 
die kwibus van - 123 

dat lammeke Gods van - 123 
een lammeling van - 119; die 123 
een lawine van gelukwensen 126! 

. een ... leeghoofd van - 119 
een leeuw van - 119 
dat lel van - 123 
die lelijkaard van - 123 
een ander lellebel van - li9 

die ... lichtmis van - 123 
een lied van - 119 
een lijs van - 119 
een ( ... ) lobbes van - 119, 128; de 

e.a. 123 
een ( ... ) loeder van - 119; dat 123 
die lomperd van - 9, 123 
mijn losbol van - 123 
haar drie luibakken van - 125 
een .. · lummel van - 119; mv. 125 

haar malloot van - 128 
haar megera van - 123 
die menseneter van - 123 
die .. - miemei van - 123 
een braven mier van - (proleps) 9, 119 
een mirakel van - 119, 126 
een - - - mislukking van - 128 
mispunten van - 128 
een model van - 128; dat 123 
een moker(tje) van - 129 
een ... mondstuk van - 119 
monster van een mens 9 
lat. monstrum mulieris 7, 8 
een monnel van - 119; het 123 

die naarling van - 123 
die nesten van - 125 
wat een nietsnutten van - 125 
onze nietsnutters van 128 
nurksen van - 121 

die ondeugd van - 123 
(vijf ... ) ondieren van - e.a. 128 
een stuk ongeluk van - 119; dat 123 
die .. · orang·oetang van - 128 

dat paleis van - 123 
een paradijs van - 118 
vier parels van - 130 
die pauw van - 123 
lat. pestes hominUID 8 
die pis in 't bed van - 123 
die plaag van - 123 
een ploert van - c.a. 10 
mijn ploesplas van keelgeluiden! 126 
die poerem van Oom U6 
ene ponke (bonke) van - 129 
den lelijksten pop van een jongen 

(proleps) 9, 123 
een ... portret van 9 
het potstuk van - 10 
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een pracht van - 7, 11, 119, 125 en 
vv., 130 v.; pracht van (een) - c.a. 
125, 127; wat een e.a. 123, 131, 127; 
dien pracht van een treuresche 
(proleps) 9, 123 

dat prachtbeeld van - 126 
dat prachtnummer van - 128 
een pr~chtstuk van - 119 
een prachttype van - 128; dat 123, 126 
een presentje van - 119 
dat pronkstuk van - 123 
een - - - proppie van - 119 
lat. quid viri (mulieris) 8 
een rawdy van - 119 
een regenboog van - 128 
zo'n rekel van - 124 
die rekenaar van - 123 
een reus van - 119 en v., 128; de e.a. 

123 v.; mv. 121, 128 
die rhinoceros van - 128 
wat een stuk rioolrat van - 124 
die - - - rooinekken van - 128 
een oude rot van - e.v. 120 
zo'n roti el van - 124 
die rotzak van - 124 
die ruIs van - 124 
dat - - - rund van - 124 
die ruziemaaksters van - 124 

de drie sala.manders van - 125 
lat. scelus viri 7, 8 
zo'n schalk van - 124 
een schandaal van - 7 
een scharminkel van - 128 
een schat van - c.a. 10, 11,7,126,128; 

een schat van mensenkennis (foto's) 
126 en v.; schat van een meid 
(a.ppositie) 125; die e.a. 124, 128, 120, 
7; mv. 121 

een schat(je) van - 120; dat 124 
zijn schelm van - e.a. 124 
dat schlemiel van - e.a. 124 
die - - - schobbejak van - 124 
een schoft van - 120 
een schoonheid van - 128 
een schorri(e)morrie van weekdieren 

127!; haar stuk sch. 124 
de schuiten van - 125 
een schurk van - 7; die 11, 122, 124 
die - - - schutter van - 124 
dat sekreet van - 124 
een serpent van - 120; dat 124 
een sjoert van burgerjongens 127! 

een - - - slag van - 117 
een slappeling van - 120 
een - - - slee van - 120; mv. 129 
een sloddervos van - 129 
die: dat sloerie van - 124 
die - - - slokker van - 124 
een slons van - 9, 120; z'n 124 
sloofje van een sloof c.a. 125 
een slungel van - 120 
haar twee - - - slungelt jes van - 129 
die smeerlap van - 124 
snaken van - 9 
een snoes van - 9, 120, 129; haar 124 
snoesjes van - 9 
de - - - snorrebaard van - 129 
een snotaap van - 120 
een - - - snotpiegel van - 120 
uw snotter van 124 
die snuiter van - 124 
een snuitje van - 120 
een snul van - 120 
een soort (van) - 116 v. 
een soortement (van) - 117 
een spook van - 120 
een - - - sprinkhaan van - 127 
een staal van - 11 7, 120 
deze stakkertjes van - 129 
uw steenkuil van - 124 
de steenrots van mijn hart! 10 
een - - - stekelvarken van - 120 
een - - - stommerd van - 120 
een strop van - 120 
een stuip van - 126 
die stuiters van - 125 
een stumper van - 120; die 124 
een - - - stuk van - 120, 124 
die --- suffer van - 124; mv. 125 
die suffert van - 124 
die --- sukkel van - 124; mv. 129 
een sukkelaarke van - 129 
een sul van - 120; de 7 
enkele sulletjes van - 125 

die tantefair van - e.a. 124 
een tatersteen van - 120; die 124 
een - - - tippelaar van - 120 
een - - - tobbe van - 120 
een tod van - 9; mv. 9 
die - - - trekpot van - 9 
het type van een gewikste kerel! 117 

zo'n uil van - 124 
een uilskuiken van 
uitvaagsel van - 10 

120; zo'n 124 
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een varken van - 127 
uw - - - vel van - 9 
een veld van vrouwen! 127 
die verfdoos van - 124 
die viezerik van - 124 
zijn vleesbalen van - 11 
die vlegel van - 129 
dezelfde landgenoot vlerk van - 124 
een vod van - 129 
een vogelpoot van - 120 
voorbeelden van vlekkeloze plaatsing! 

126 
die - - - vreetzak van - 124 v. 
zijn vuilnisblikken van 125 

die waaghalzen van - 9 
een walvis van - 120, 129 
een weelde van - 126 
zo'n - - - wezen van - 125 
dat wijsneusje van - 125 
haar windhond van - 125 

de - - - woestelingen van - 125 
een wolk van - 120,129; wat 'ne.a. 125 
het wonder van - 10; mv. 129 
een worgbeest van - 120 
een woud van kleurige vlaggen! 127 
mijn wrak-van - 129 

die zalf van - 125 
die - - - zatladder van 129 
een zee van - - - vlaggen! 127 
die zemels van - 129 
een - - - zeug van - 120; zijn 125 
die - _. zeur van - 125 
een - - - ziel van - 120; die 125 
uw - - - zieltje van - 125 
een zog van - 120 
een - - - zuipzak van - 120 
die - - - zuurmuil van - 125 
die zwierbol van - 125 
een zwijnegel van - 120 
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