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De storm is bedaard het onweer is van . assibileering v a n de e voor i en e (ae), oe zegevierd.. heeft Zooals van e j f spreekt]
*S
t d t r W
l u i T e toesten weer a l " v o o r h e e n . D e en y blijft, die v a n - t i voor a en o eveneens hebben wy vroeger zijn strijd tegen de actie
g g ^ i U e n Latijnsehe grammatica de
e ment, uo roesianu w«~
^
d e ! en wij hebben een geheel, dat beter k l i n k t voor de nieuwe uitspraak in hoofozaak gebewerker, dr. M . B. Mendes da Costa, spreekt
eroering m ae g.>m. ^ < i
v o o r ' ó o o K ' én bovenal n a t u u r l i j k e r i s d a n w a t volgd. en bet i s niet ons p l a n het verloop
over de door hem gegeven regels voor de
ï t s p r a a k van het j^atijii be.,100 r,
' • " 1
cymnasifin
e n lyceeen heeft van de historie aan de hand van zijn boek,
„oude" uitspraak van het Latijn, voegt hij
ot het verleden, henheid is niet o u e i K . j m t n
w
„ehoolsche systeem
een nabetrachting, n o g eens opnieuw n a te
er. aan toe: „Ik hem enkel aangegeven hoe
y
eder spreekt het Latyjn weer mt naar de
. M a a r wel hebben wij dit deel met veel
het Latijn minsten» vijf eeuwen ang ,n NeWÜse, die hem het beste voorkomt.
v a n „ d e nieuwe u i t ó p r a a * .
L n o e o - e n „ n t v a n i r e t i é n tófózen H e t ia'voorderland werd uitgesproken". Uitspraak en
N u is het wel een gek ding, dat een zelfde
.
genoegen ontvangen en gelezen, m t w o o r
Gymnasium samen W i geworden, maar met
fckaL zii het een d u s i e n a a m d e „ d o o d e " , op
* *
namelijk een verzameling, een corpus om
,
geschiedenis van den strijd,
-a.U, zij hot. een u u ^ e . L t ^ i t i ,uu
, H
.
.
. het n u eens L a t i j n s c h uit te drukicen, van
derlandsobe uitrneer d a n een mamei woi ut uitgesproken.
het L a t i j n niet dood.
g ^ j u f c M * stukken uit den strijd om de
j
e d en waarin ik
Staar een andere vraag k a n zijn, ot ae „ e e n - j j
j
jj
voortzettingen, de R o k
iemand zou de polemieken i n
voor haar het veld mocht behouden, wijd ik
heid' niet te duur zou zijn gekocht met een
h
t a l e n : niemand k a n zeggen, wan' W e e k b l a d voor G y m n a s i a a l e n M i d
aan het oudste Jïederlandecfaa Oymnasium op
Sigeheele overwinning van de „ K i e k e r o - en
,
j
ontstaan, want d i t
O n d e r w i j s " a l heel precies gevolgd
« I n SSO-jarig feest."
„Kentroem''-rnethoae,
en een _ volkomen
_
'>
l g z a m o groei geweest
hebben om i n d i t werk niets nieuws
B e n zaak van nationale traditie gaat h e t
nederlaag van de nationale t r a d i t i e ; daarom l »
jj
l f . E n van weik een invloed
.
d e k k e n Bovendien zijn er nog geheelo v.olk aan. Mogen velen, niet enkel
was het den voorstanders v a n oe z.g. nieuwe j ^
i
f n s c h e en de Italiaansche ;
^ belangwekkende stukken van mede- vafcmenschen, van d i t belangrijke boek kenuitspraak te doen.
_
beschaving sinds meer d a n tien eeuwen op
d e n heer U n g e r : mr. H . G . J . nis nemen.
•
Voor ons is d i t eigenlijk geen vraag.
eld!
M a a s Geesteranus, secr. van het C o m i t é t o t
- &>
Voor het gehoor v a n velen is d a t nieuwe
i e der oude Romeinen niet minK l a s s i e k e Opvoeding, over „ d e
ten eerste eenvoudig leelrjfc.
H e t _is nier
j hebben ons de t a a l der K e r k en ï-jollandsehe u i t s p r a a k " —- en dr. H . V r o o m ,
^ ^ ^ ^
spellings-vraagsudt.
waarorj
het
humanisme, j a die der empirif
het E . - K . seminarium
t c i ^ ^ ^ M H g ^ ^ ^ ^ H ^ ^ I
argiinient
van „leelijkheid
niet opgaat, l j
t r i s c h i < p p e j geschonken: een t a a l , Qulemborg,
over „ D e Eomeinsche
mt^^^^M
omdat
men. alleen
van 0 n g e w o o n- j
j
g leeft i n d e n mond
» .
het eerste hebben wij
hetLH
heid
d e r doode
letter
formaties k a n
j , L a t i j n heeft geleerd — mQtU)
aankondiging ontleend.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
spreken.
Klanken
l e v e n , en hoe „ o n e k t ook die n i e t ivan een „ m e m e n t o
y/a4-vooral treft i n het boek i s : ten e e r s t e M
j u i s t " de traditioneel-Nederlandsche uiti " , een „ n o n possumus", non plus u l t r a ,
k k e l i j k e gelegenheid die hef g e e f i f l
spraak
d a n ook historisch moge zijn, _ zij
t u u m mobile, forum, aquarium, g y m » n alle argumenten, natuurlijk ook d i e H
verleende
aan Virgilius'
en H o r a t i u s , i
, cursus, lyceum, museum, centrum,
voorstanders
der „ n i e u w e "
uit^H
Vpoëzie en C i c e r o ' s machtig proza een sono- .
belli, v i t i u m originis, circulus vitiosus,
kennis te nemen (men weet, d a t d e H
riteit en een zoetvloeiendheid, die de eeuwen testimonium, „ i n p o l i t i c i s " , een novum, een
i
i
j t beweerde, een „ j u i s t e " u i t - H
loor zijn erkend.
K a n dezelfde b e k o r i n g factotum, een m a x i m u m , corpus, instrumenj
w i l l e n invoeren, alleen maar e e n H
uitgaan v a n de on-Nederlandsche opeensta- tarium, enz. enz. enz. —" om v a n de vele
onjuiste" dan de vigeerende, e n ^ H
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peling
v a n oe-klanken, de harde t i - k l a n k
voor uitgangen als i n rati-o, .statioj d e k's
in K e k i l i a ( C e c i l i a ) ,
magnifikenti-a enz?
Men zegge toch niet, d a t het niet slecht
klinken
omdat
het i n C i c e r o ' s tijd
! aldus geweest
moet . z i j n ; aangenomen,
dat, d i t laatste, werkelijk waar is, hoe k a n
men d a n met een kunstmatig, u i t schriftelijke bronnen gereconstrueerd samenstel van
klanken
i n werkelijkheid benaderen wat
niemand onzer ooit heeft geboord? Zouden
wij F r a n s c h of E n g e l s c h kunnen uitspreken
door
enkele
( n o g niet eens volkomen
zekere) aanwijzingen op papier? W a n n e e r
het juist i s , d a t i n d e n gouden eeuw v a n
Augustus de uitgangen -tio en - t i a n o g met
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eigennamen,
vaktermen, spreuken,
halfj
hoofdzaak linguistice-he' motieven ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
Latijnsehe of l a t e i ' n a a r het L a t i j n gevormde ^ ^ o e r d e ) .
M a a r vooral valt op, d a t de
•
o o r d e n maar niet eens te spreken. V o o r
tschappelrjke
commissie, als we d e ^ H
Q r i e k s c h z o u een verandering j a n de *
t i n u nog eens achteraf en dus rustig H
uitspraak niet e r g z i j n ; deze t a a l blijft b i n i t g e l u k k i g i n haar samenstelling ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^|H
de muren. H e t L a t i j n is niet dood, omh
methoden geweest is. Zij noem- •
t het als een sap i n onze eigen levende
verzoeningscommissie, maar bc- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
taal, onze geheele maatschappij i s doorgeh e e l uit voorstanders van de nieuwe ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
drongen. W a t w i l men nu? D a t wij onze j t r a a k .
Zij verklaarde, de „ m e d s w e r - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•j^^H
dochter „ K e k i l i a " , onzen beschavingstoei »
hoogleeraren i n het L a t i j n te ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
stand „ k o e l t o e r " en onze onverhoopte beenb b e n , maar zooals later bleek, zijn alleen H
breuk een „ f r a k t o e r " noemen en spreken
hoogleeraren der openbare universiteiten
het „ k e n t r o e m " der stad? B i n n e n de
id
te A m s t e r d a m besliste voor- •
r e n v a n het „ l y k e - o e m " of gymnasi-oem j
a r streven; prof. Wagen- •
(vooral
niet m e t een Nederlandsche 8 - M voort te G r o n i n g e n voelt er alleen voor u i t
•
gaat d a t ongetwijfeld, maar daarbij z a l het
„ t u c h t " , prof. D a m s t é te ^ ^ ^ H
d
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1 k l a n k (niet ts) werden gehoord en de blijven. E n wij leeren niet voor de school, L e i d e n ° h e e f t de nieuwe uitspraak t e r wille ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
• als k, w i e heeft d a n zoo gesproar
voor het l e v e n ; do tweespalt tusschen
- eenheid een tijd lang op zijn colleges ^^^^^^H
«Ten is het cr over cros, dat. nssibilr.tie -die beiden moet niet kunstmatig grooter
,,
r v i n d t haar
l e e ' i j k ; _ prof. ^^^^^H
(hot tot een sisklank worden, ts of tsj) van worden gebracht. D a t zou de groote massa,
£j j,
' a n de V r i j e U n i v e r s i t e i t i s een ^^^^^^^H
1,1
en d e a i n sommige gevallen a l zeer de „ s t e e d s ruimer wordende k r i n g " , waarf . Schrijnen v a n de R . K . ^^^^H
vi-,:cg
begonnen
i s , hoogstwaarschijnlijk uit de intel'ectueelen worden gerecruteerd, j j ^ v e r s i t e i t acht de invoering „ e e n .groote
nog
eer het Romeinsche R i j k u i t e e n v i e l ; onnoodig v a n de kennis der oudheid verh e i d " , en volgt — evenals zijn collega
•
heeft
zij d a n misschien i n „ d e breede vreemden. W i j leeren niet voor do school, g j j j
tijd lang deed — bij het o n d e r - ^^^^^1
volkslagen"
a l veel eerder bestaan, mis- maar voor het leven en de tweespalt tus^
i t p r a a k . T e n slotte zijn 99 ^^^^^^^^^^^^^^H
scl.ien zelfs al - i n de gouden eeuw v a n schen
d i e beiden moet niet kunstmatig
j blijkens de bekende e n q u ê t e voor | H
Augustus? M a a r i n elk geval, i s d i e assibi- grooter worden gemaakt.
D e nieuwe uitnieuwe, en 36 — hoofd- j^H
latie een organisch gegroeide toestand spraak m a a k t of verscherpt een ondersciiem
K a t h o l i e k e - voor de Italiaan„
Latiinsch
zü het d a n laat-Latijnsch, tusschen wie L a t i j n „ k e n t
e n wie net niet
ieder, althans elke school,
•
en
bestaat
n o g i n de voornaamste kent,
d a t w i l zeggen moedigt pedanterie ~ £ ^
^
.
HaagscheH
voortzetting v a n het L a t i j n , h e t F r a n s c h aan m jonge harten.
stedelijke gymnasia en het Haagsche s t e d e - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
en het Italiaansch. M e t de oe-klank staat
***
lijke lyceum hebben de oude uitspraak o p - ^ H
het heel w a t anders;
d i e i s i n zooverre
.
taande
i s ons g e ï n s p i r e e r d nieuw i n g e v o e r d ; daarmede is ze ° P
n a g e - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
onbetwist,
d a t onze u-uitspraak
niet
-,.
h i j r i i n g van. h e t óook v a n d r . noeg alle groote m e t K . Jvatn. eï nn a e i Vi m
e g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
Latijnsch
i s (behalve misschien voor de Q ¥
ieeraar aan het gymnasium weer de gebruikelijke. L n de
V r t „ & F
niet zoo zeldzame u media, die met y of i ' '
r s f o o r t , over „ D e uitspraak v a n het schillen, die onder de handhavers der t r a d i - ^ H
wisselt).
M a a r daarmede houdt d a n de Latijn" (bij V a l k h o f & C o . te Amersfoort), tioneele wijze van uitspreken bestaan a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
zekerheid ook a l weer op. O f de u i n woorheer U . is het voor een niet gering
—
u sk of sch enz.) zijn v a n ^ ^ ^ H
den als bucca, murus, duplex, bellum eti de
j
te danken, dat de nieuwe uitspraak
j } g belang «.ri komen i n een of a n d e r e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B
tallooze andere uitgangen op -um p r e c i e s
r e n d e e l v a n onze instellingen van
j iedere levende taal.
JJ
ons „ o e " is geweest of wel eenigszins nadee r e i d e n d Hooger Onderwijs niet
ge- J J
bedoelde aanslag op onze Nede^B_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_a_|
rend tot resp.
of ö — Italiaansche vormen
,
„ „.„„
,,.nn
Iandsche philologen-, zoo wel als vojkstrata-H_a_a_a_a_a_a_a_a_a_«_a_M_a
als bocca en muro zouden daarop wijzen — issss!wssss=^^
.
vVij vereenigen o n ^ p _ H _ |
staat alweer minder vast. *) M a a r goed, de
(Ingezonden mededeelmgen).
conclusie v a n den heer .Unger: i n o c H ^ p ^ p ^ p ^ p ^ p H
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c h e uitspraak, die
verleden heeft en tegen de ^ e d e r p ^ p ^ p ^ p ^ p ^ p ^ p ^ H B a B V B a B a i
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a a n S

moeilijkheden ducht, behoeft dan daarvoor
HOTEL
I O I U K I A A U ~"
Iandsche niet heftig botst. M a a r forceerei^BIBIBIBIBIj
de
gemaakte „ n i e u w e " uitspraak niet te p n s ' l O n V. f r . 13
16.
PrOSp.
t men iets dergelijks nooit.
jm
e
c
aanvaarden:
hij k a n de Romeinsche of
C. J A N E T T , Eig.
E e n geestelijk bezit is steeds
H
a
a
a
a
a
Italiaansche volgen, die ook door de R . - K .
_
'
ding, vooral wanneer
rn
de
kerkjnternationaal
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•) De Pransche u i n mur enz. enz. is volgens
de romanisten uit de Lat. u (oe) „gepalati-I
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HET LATIJNTJE

DE UITSPRAAK V A N
HET LATIJN
VOLLEDIG GEDOCUMENTEERDE GESCHIEDENIS
VAN DEN STRIJD VAN 1925
EEN

WEGWIJZER

VOOR

CLASSICI E N

NIET-CLASSICI

DOOR

DR. F. C. UNGER
M E T S P E C I A L E B I J D R A G E N V A N MR. H . G . J. M A A S
G E E S T E R A N U S E N DR. H . V R O O M

QUORUM PARS MAGNA

AMERSFOORT — VALKHOFF & Co. -

MCMXXVII

FUI

G E D R U K T TER B O E K - E N KUNSTDRUKKERIJ
G . J. V A N A M E R O N G E N & Co. / AMERSFOORT

MINERVAE AMISFURTENSI
GYMNASIO AMISFURTENSI QUINGENARIO
QUINQUAGENARIO
550 jaar bestaat het Amersfoortsch Gymnasium. ^ Als
in de in Nederland laatst-verschenen Latijnsehe grammatica de bewerker, Dr. M . B. Mendes da Costa, spreekt
over de door hem gegeven regels voor de „oude" uitspraak van het Latijn, voegt hij er aan toe: „Ik heb enkel
aangegeven hoe het Latijn minstens vijf eeuwen lang in
Nederland werd uitgesproken." c; Uitspraak en Gymnasium samen oud geworden, maar niet verouderd! f[ De
Geschiedenis van den strijd, dien ik voor de oudste Nederlandsehe uitspraak van het Latijn streed en waarin ik
voor haar het veld mocht behouden, wijd ik aan het oudste Nederlandsehe Gymnasium op zijn 550-jarig feest.
F. C . U N G E R .

VOOREERICHT.
Toen ik in December 1924 en Februari 1925 in de Societas
Philologica Lugduno-Traiectina een voordracht hield over de
voorgestelde wijzigingen in de uitspraak van het Latijn — met
die voordracht en de zich daaraan vastknoopende discussie
begonnen de voorposten-gevechten — werd ik van gezaghebbende zijde aangespoord die in druk te geven. Tijdens
den strijd des vorigen jaars bedoelde ik dat in een polemische brochure te doen. Daarvan is niet gekomen. Het spijt
me niet. Mijn boekje is nu een geschiedenis van den strijd
geworden. Mijn tegenstanders komen er nu met alles wat zij
tijdens den strijd zeiden en schreven gelijkelijk in aan het
woord.
Ik heb mijn boekje aldus ingericht: De artikelen-reeksen,
met de eerste waarvan den strijd opende en die ik verder
tijdens den strijd in 't licht gaf, heb ik in de oorspronkelijke
volgorde gereproduceerd. Telkens achter elke reeks heb ik in
een aanhangsel de letterlijk getrouwe') weergave doen volgen
meestal eerst van wat medestanders, vervolgens van wat tegenstanders na verschijning van die reeks publiceerden, verder
van ter zake dienende vergaderingsverslagen, van de officieele
gegevens van het onder de classici ten slotte gehouden persoonlijk referendum en dgl..
Aan het einde geef ik nog een „nabetrachting" met aanhangsel. In dat aanhangsel vindt men, dus geheel achteraan,
het over de uitspraak-kwestie loopende gedeelte van het verslag der Algemeene Vergadering van het Genootschap van
') Slechts storende drukfouten zijn veranderd.

vur
Leeraren aan Nederlandsehe Gymnasia van 1924, omdat het
eerst daar voor documentatie ter zake dienende was. Overigens wordt de chronologische volgorde nagenoeg geheel aangegeven door de volgorde der verschillende artikelen enz. in
mijn boekje. Een afzonderlijke chronologische inhoud was daardoor overbodig.
Men zal misschien naar een litteratuur-opgave vragen. Maar
er bestaat over het probleem, waarover de strijd liep: hoe
zal men in Nederland thans het Latijn uitspreken? geen andere
litteratuur dan de met dit boekje in haar documentatie gegeven geschiedenis van dien strijd. )
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Dr. H . Vroom, die in de Societas Ph. L.-T. een voordracht
hield over de Italiaansche („Romeinsche") uitspraak, in aansluiting aan mijn lezing, was zoo vriendelijk mij daarvan later een verkort exposé te geven ter publiceering bij mijn
tweede artikelen-reeks. Men vindt dat stuk van Dr. Vroom
ook weer in dit boekje.
De groote voorvechter voor het behoud onzer klassieke
opvoeding, Mr. H . G . J. Maas Geesteranus, wilde verleden jaar
de goedheid hebben een bijdrage te schrijven voor de toen
door mij geprojecteerde brochure. Ook die bijdrage, eerder
dus niet gepubliceerd, is thans, na overleg met den auteur,
geheel in den vorm, dien zij oorspronkelijk had, aan mijn
boekje toegevoegd.
Dezen beiden medewerkers, wier artikelen een groote verrijking van mijn boekje beteekenen, breng ik mijn oprechten
') De academische problemen vindt men behandeld in boeken als van
E. Seelmann, „Die Aussprache des Latein" 1885, H. T . Karsten „De uitspraak van het Latijn" (zonder jaartal, maar jonger dan Seelmann), in
een tijdschrift-artikel als van H. Meltzer in de „Neue Jahrbücher f. d.
klass. Altertum", 1910, p. 626 sqq. „Die Aussprache des klass. Griech. u.
Latein sprachwissenschaftlich betrachtet." Daarnaast noemde de Uitspraak-Commissie in het Weekblad voor G . en M . O. van 13 Aug. '24
nog E . Sturtevant, „The pronunciation of Greek and Latin", 1920 en
Marouzeau, „Le Latin", 1923. Verder zie men, ook voor de litteratuur,
het desbetreffende gedeelte van de „Einleitung in die Altertumswissenschaft", van Gercke en Norden.
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dank. Dien betuig ik ook aan den Heer P. van den Burg,
Med. Doet , te Utrecht, oud-leerling van het Amersfoortsch
Gymnasium, die door zijn vaardig teekenstift mij de afbeelding verschafte der Amersfoortsche Minerva ) ter opluistering van het titelblad der voor Haar bestemde feestgave, en
aan de vriendelijke teèkenares, wier hand het boekje versierde met een teekening van het „Latijntje" ). Ook den Heer
G . j . H. Benders spreek ik mijn erkentelijkheid uit voor zijn
advies en hulp bij de uitvoering van mijn boekje.
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Mijn boekje bedoelt een wegwijzer te zijn voor classici en
niet-classici. Het Latijn is een Nederlandsch cultuurbezit. Hoe
men als Nederlander 't best doet het uit te spreken gaat ieder
ontwikkeld Nederlander aan. Ook al is de strijd daarover,
in elk geval vooreerst, uitgevochten, toch zullen aankomende
classici en belangstellende buitenstaanders de partijen nog
eens hooren willen. Mogelijk zal ook deze en gene, die den
strijd meemaakte, het verloop nog eens willen overzien.
Ik roep mijn lezers het ook elders door mij geciteerde woord
van Grotius toe: Audi testes, vim testimoniorum expende, fer
iudicium.
Amersfoort, December 1926.
F. C. UNGER.
') Zij stond in den gevel van het vorige Gymnasium-gebouw en waakt
thans beschermend in de vestibule van het tegenwoordige.
) Een der oude schoolgebouwen van het Amersfoortsch Gymnasium
een typisch Amersfoortsch Muurhuizen-monument.
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(Verschenen in het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs
van 25 Maart (c. l—III), 22 April (c. IV) en 6 Met (c. V—X) 1925.)

INLEIDING.
Tot 1904, en in hoofdzaak wel tot 1910, bestond er aan de
Nederlandsehe Gymnasia en in 't algemeen in Nederland, eenheid in de uitspraak van het Latijn. Die uitspraak was een
sedert lang ingeburgerde traditioneel Nederlandsehe.
Op de drie achtereenvolgende Philologen-Congressen van
1904, '07 en '10 werd evenwel door Dr. Bierma de wenschelijkheid bepleit van een wijziging dier uitspraak en werden
daartoe strekkende voorstellen door hem ingediend.
Deze leidden tot de instelling van een Commissie voor deze
aangelegenheid door het Congres van 1907 en tot het aannemen van het beginsel van wijziging door de meerderheid
van die leden van het Congres van 1910, die zich in deze
materie bevoegd achtten.
Deze resolutie gold over 't algemeen voor weinig gezaghebbend en was voor niemand bindend.
Een aantal Classici en Gymnasia brachten evenwel sedert
deze besprekingen en na deze resolutie wijzigingen aan in de
uitspraak van het Latijn.
Sedert ontstond de „anarchie", waarvan men gesproken
heeft, of de „chaos", van welken men zich echter geen overdreven voorstellingen moet maken.
Ten slotte werd door het Bestuur van het Genootschap van
Leeraren aan Nederlandsehe Gymnasiën een Commissie ingesteld in zake de uitspraak van het Latijn, welke Commissie
geïnstalleerd werd in April 1924 en samengesteld was uit de
H.H. Bierma, Egelie, Mehler, Prof. Muller en Prof. Wagenvoort.
(Werd bij de samenstelling dezer Commissie gedacht aan
behoorlijke vertegenwoordiging der talrpe voorstanders van
de „oude" uitspraak?)
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Deze Commissie verzond in Juni 1924 een circulaire aan
de Rectoren en Directeuren der Gymnasia en Lycea, publiceerde
een verslag en diende dat in ter Algemeene Vergadering van
het Genootschap van 30 Aug. d.a.v.. )
Beschouwen we datgene wat de Commissie haar „enquête"
noemt en gaan we vervolgens eenige cijfers na. Dan komt daarbij
vanzelf ter sprake alles wat de Commissie deed, bereikte en
verder doen wil, alsmede de huidige stand der kwestie.
1

I. De „Enquête".
Er is voortdurend door de Genootschapscommissie en haar
leden gesproken van een „enquête" bij de leeraren in de klassieke talen. Maar er is bij die groep van overwegend belanghebbenden geen enquête gehouden! De bewuste circulaire toch,
aan Rectoren en Directeuren gericht, leidde geen enquête in. De
inhoud daarvan spreke voor zichzelf:
Eerst wijst de Commissie op de sedert 1910 ontstane „anarchie"
en op het ongewenschte van dien toestand, en gaat dan in
haar circulaire aldus voort:
„Nadat zij (de Commissie) zich ernstig rekenschap had gegeven van
alle voor- en nadeelen, die het volgen van de „oude" en van de „nieuwe'
uitspraak medebrengt, heeft zij gemeend, le. dat er geen voldoende gronden zijn om aan de „oude" vast te houden — en wel te meer, nu ook
in andere landen het streven zich doet gelden om tot een juistere, op
wetenschappelijk onderzoek steunende uitspraak van het Latijn te geraken —, 2e. dat zij van de „nieuwe" alleen enkele eenvoudige verbeteringen mag aanbevelen.
De commissie acht zich gelukkig te kunnen berichten dat zij kan
rekenen op de medewerking van de hoogleeraren in het Latijn aan de
rijks-universiteiten en van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam,
van den inspecteur der gymnasia en van het Bestuur van het Genootschap. Maar wanneer haar poging werkelijk de bedoelde uitwerking zat
hebben, dient zij ook te kunnen rekenen op den steun en de medewerking van de docenten bij het gymnasiaal onderwijs. Zij zou het daarom op
hoogen prijs stellen, indien U, in overleg met de collega's docenten in de
klassieke talen, haar antwoord zoudt willen zenden op de volgende vragen:
le. is de onderstelling van de commissie juist, dat ook bij U geen
bezwaren zullen bestaan tegen het toepassen van de volgende verbeteringen :
2e. kan de commissie eveneens rekenen op Uw medewerking bij de
uitspraak van c en k?
3. Welke uitspraak werd tot nu toe op Uw gymnasium gevolgd?"
') Zie het „Weekblad voor G. en M . O." van 13 Aug. en 17 Sept. 1924.

3
De circulaire stelt dus in de eerste plaats vast dat de „oude"
uitspraak dient te vervallen.
Vervolgens poneert zij naast haar eigen autoriteit die van
de niet in de Commissie zitting hebbende Hoogleeraren der
Nederlandsehe Universiteiten (behalve die van de Vrije en de
Roomsch Katholieke Universiteiten), van den Inspecteur der
Gymnasia en van het Genootschapsbestuur.
Dan vraagt zij de Rectoren en Directeuren om, „in overleg
met de collega's docenten in de klassieke talen" haar te berichten of haar onderstelling juist is dat er geen bezwaren
zullen bestaan tegen het toepassen van eenige wijzigingen en
of ze kan rekenen op medewerking bij de uitspraak van een
afzonderlijk genoemde verandering.
Dit is geen enquête, 't Is alleen een poging om, onder 't
poneeren van de autoriteit van eenige Hoogleeraren en den
Inspecteur, eenheid te krijgen in de richting, door de Commissie gewenscht. Ik mag zelfs zeggen: eenheid te forceeren,
want de circulaire werd toegezonden in het drukst van den
tijd aan 't einde van den cursus met de bedoeling van onmiddellijke toepassing na de groote vacantie.
Waarom werd zoo overhaast? Hoe weinig bezonnen konden
Rectoren en Directeuren met hun classici overleggen 1 Zullen
alle classici, vooral jongere, hun persoonlijk gevoelen hebben
durven laten gelden tegenover 't gezag der autoriteiten? Hoeveel classici verklaarden zich voor de „nieuwe" uitspraak uit
vrees de eenheid te verbreken? Waren er niet, die de vrees
dupeerde wetenschappelijk achter te blijven?
Hoe waren de meerderheden in de verschillende leerarencolleges ? —
Rector en verdere classici van het Amersfoortsch Gymnasium hebben dan ook eenstemmig, met uitvoerige motiveering,
bij de Commissie geprotesteerd. —
De eenig goede manier zou geweest zijn dat de Commissie
eerst, de zaak haar tijd gevend, een gedachtenwisseling hadde
uitgelokt, b.v. in het „Weekblad".
Dan had ze een circulaire kunnen zenden naar de Gymnasia en Lycea met verzoek om opgave van het aantal classici
dat voor en tegen verandering was.
De uitslag daarvan had dan hoogstens kunnen dienen als
basis voor een verzoek aan de verschillende Gymnasia en Lycea
om — ter wille van de eenheid — zich bij de meerderheid aan
te sluiten. Het gewicht van eenige autoriteit, welke ook, had

4
daarbij dan niet in de weegschaal mogen geworpen worden.
Men dient den classicus in zijn werk voor dergelijke aangelegenheden vrij te laten en als mondig en persoonlijk verantwoordelijk te beschouwen. Men kan zeker geen voorschriften geven, amper op een bepaalde gedragslijn aandringen in
zaken, die de wetenschappelijke overtuiging van den docent, zijn
smaak en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid als drager
eener cultuurwaarde raken. De meeningen van autoriteiten kan
hij door handboeken en vaktijdschriften op zich laten inwerken
en hij heeft in gevallen als deze 't recht dien weg, als den
eenigen, voor zich op te eischen.
Ik meen dat hierop ook slaat wat de Inspecteur ter Genootschapsvergadering opmerkte: „dat in dergelijke kwesties de
meest mogelijke autonomie moet worden gelaten".
Alleen zou een rector kunnen streven naar eenheid op zijn
gymnasium.
De afdeelingsgeneesheeren van een geneeskundig gesticht
behandelen hun patiënten volgens eigen inzicht en overtuiging,
zoolang het hun eigen afdeeling aangaat. De arts, die zich
niet kan vereenigen met de behandelingswijze, in consult door
een hoogleeraar voor een van zijn patiënten aangegeven, stelt
voor de behandeling door den hoogleeraar zelf te doen toepassen: het is hem niet mogelijk als medicus onder verantwoordelijkheid van een ander dingen te doen die hij onjuist acht.
Eenzelfde vrijheid behoort de classicus te hebben bij zijn
onderwijs.
Daarom is zelfs al een poging om pressie op hem uit te
oefenen ongeoorloofd.
De continueering van de Commissie als een soort Commissie
van Toezicht en Propaganda is zoo dan ook hoogst bedenkelijk.
Dat die Commissie telken jare de gemaakte afspraak zal „inscherpen", zooals haar Voorzitter 't uitdrukte, en aan de Rectoren en Directeuren zal verzoeken mede te deelen of zij de
afspraak handhaafden of er van afweken, beteekent de instelling
eener misplaatste curateele.
II. Cijfers.
De Uitspraak-Commissie schrijft in haar Verslag over de
antwoorden op haar circulaire het volgende: „Een zeer groot
aantal antwoorden was ingekomen op ongeveer 80 % der rondgezonden circulaires. Van deze antwoorden was de verdeeling
als volgt: 32 gymnasia en lycea verklaarden zich bereid de
voorstellen der commissie te aanvaarden, 8 verklaarden zich
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tegen, 2 gymnasia deelden mede, door bijzondere omstandigheden het antwoord tot na de vacantie te moeten uitstellen.
De commissie stelde daarop vast, dat een zoo overgroote )
meerderheid beteekende: een zooveel mogelijk eensluidende
uitspraak van het Latijn op den boven aangeduiden grondslag
is niet slechts gewenscht,. doch ook alleszins mogelijk." —
1

Volgens de laatste uitgave van het Jaarboekje van het Genootschap zijn er 54 niet-Roomsch-Katholieke Gymnasia en Lycea.
Daarvan verklaarden er zich 32 bereid ) met de Commissie
mee te gaan. Kan men 32 tegenover 22 een „zoo overgroote
meerderheid" noemen in een zeer zeker niet indifferente aangelegenheid? —
Maar nu. In het „Weekblad" van 24 Sept. '24 is bij een
mededeeling van de Commissie in een noot een lijstje gevoegd,
dat bij telling de volgende cijfers oplevert:
1

Gymn. en L y c , die onvoorwaardelijk meedoen. . . .
»
n n
» gedeeltelijk
„
(1 alleen met as etc.)
Gymn. en L y c , die meedoen „in geval van eenheid of
(groote) meerderheid"
:

25
4
92)

Van de 54 inrichtingen doet dus nog niet de helft onvoorwaardelijk mee, nauwelijks de helft onvoorwaardelijk en gedeeltelijk.
Die 9 kan men onder deze omstandigheden niet aan de zijde
der Commissie rekenen.
In elk geval zijn blijkbaar de classici dier 9 inrichtingen persoonlijk geen voorstanders der „nieuwe" uitspraak.
De 24 R. Kath. Gymnasia en Lycea zijn door de Commissie
buiten spel gelaten, aangezien zij de Italiaansche („Romeinsche")
uitspraak volgen.
Telt men deze echter mee, dan kan men zeggen dat van de
78 Nederlandsehe Gymnasia en Lycea er slechts 25 ) onvoorwaardelijk met de Commissie meegaan.
Een belangrijke vraag is ook weer hier: hoe verhouden zich
3

') Deze cursiveering is van mij. U.
) De hier genoemde cijfers zijn, naar de Voorzitter der Commissie
mij ter vergadering van gisteren (21 Maart '25, zie de „Verklaring" in het
aan hoofdstuk A toegevoegd aanhangsel p. 18) meedeelde, thans 28-4-8.
Dit levert een meerderheid op, met 2 stemmen verschil, van de inrichtingen, die onvoorwaardelijk meedoen.
) Thans (21 Maart '25), volgens den Voorzitter der Commissie, 28.
3

3
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in de verschillende college's van classici aan deze inrichtingen
de stemmen ? En hoeveel van de classici, die voor stemden, zijn
inderdaad overtuigde voorstanders van de „nieuwe" uitspraak?
De Commissie heeft dus allerminst 't recht te spreken, zooals ze in haar verslag deed, van een „overgroote meerderheid,"
die voor haar voorstellen zou zijn. Evenmin van „de groote
meerderheid der leeraren," die het met haar eens zou zijn,
zooals haar Voorzitter in de Genootschapsvergadering meende.
Dat overgroot en groot daargelaten, de beschouwing der cijfers
maakt 't zelfs waarschijnlijk dat bij een werkelijke enquête 't
zou blijken, dat de meerderheid der classici voor de „oude"
uitspraak is.
III. Een oplossing der moeilijkheid.
We zitten met de uitspraak-kwestie dus nog midden in 't
moeras, de „anarchie", den „chaos" of hoe men 't verder noemen wil.
Maar er is een oplossing te vinden bij goeden wil, die haar
uitgangspunt nemen kan in een zeer eigenaardige uitlating,
mondeling en schriftelijk van verschillende voorstanders der
wijziging vernomen, ook uit den boezem der Commissie, in elk
geval van haar leden, dat n.1. de kwestie der uitspraak niet
van zoo groot belang is.
Bij de bespreking van het Verslag in de Genootschapsvergadering heeft Prof. Muller uitdrukkelijk verklaard: „dat
voor hem de uitspraak geen punt is van buitengewoon groot
gewicht". Prof. Wagenvoort heeft toen het volgende gezegd:
„Wel is de kwestie van de uitspraak niet zoo belangrijk, (maar
de kwestie van de eenheid is zeer belangrijk)".
En Dr. Bierma, de auctor van de geheele beweging, heeft
in die vergadering opgemerkt: „De Commissie erkent ten volle
het recht van het conservatieve."
Men zou kunnen vragen: waarom is dan de moeite gemaakt?
Maar daar komen we nu niet verder mee.
Welnu dan: De voorstanders hebben slechts 25 ) der 54
(respectievelijk 78) Gymnasia en Lycea onvoorwaardelijk achter
zich, achten de zaak der wijziging niet van groot gewicht,
erkennen het recht van het conservatieve, en wenschen slechts
eenheid. Dat zij dan hun pogingen staken — hun pogingen,
die eenig en alleen de oorzaak van de verwarring waren —
l

') Thans (21 Maart '25), volgens den Voorzitter der Commissie, 28.
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dan is eenheid op den ouden voet slechts een kwestie van
korten tijd.
Want de tegenstanders gevoelen hun zaak wel als een zaak
van gewicht, wat ik later nog nader hoop te demonstreeren.
Een toch willen doorzetten op de basis der wijziging zou
ten slotte beteekenen: voor een zaak van geen groot belang de
overtuiging, smaak en sympathie willen forceeren van vele
classici in de delicate aangelegenheid der dagelijksche hanteering van 't object van hun onderwijs en studie.
Ik herinner den vader der beweging aan zijn woord in de
Genootschapsvergadering: „Als er een overgroote meerderheid
was geweest vóór de oude uitspraak, zou ik geneigd geweest
zijn de oude uitspraak weer in te voeren."
Misschien is er wel zoo'n overgroote meerderheid voor die
„oude" uitspraak, maar al zou 't nu maar eens een meerderheid
zijn zonder meer.
Wat dunkt Dr. Bierma?
't Mooist ware het als we de Italiaansche („Romeinsche")
uitspraak konden invoeren, de uitspraak van een Romaansche taal,
en wel van die der hedendaagsche bewoners van de Stad der
Romeinen. Voor die uitspraak kan men voelen! En dan zou
eenheid bereikt zijn ook met het R. Kath. deel van ons volk.
Maar om 't practisch bezwaar blijven we wel op onze traditioneel Nederlandsehe uitspraak aangewezen.
IV. De „medewerking-" der Hoogleeraren.
Hiermede kom ik tot een zeer gewichtig punt. Het standpunt der Hoogleeraren zal voor de classici een belangrijk moment
uitmaken bij hun persoonlijke beslissing in zake de uitspraak.
Er moet daarom ten dezen volkomen klaarheid komen.
Wat is het standpunt der Hoogleeraren in het Latijn aan de
Nederlandsehe Universiteiten in zake de „nieuwe" uitspraak
en hoe stond en staat het met de „medewerking" dier Hoogleeraren bij de pogingen tot invoering van die „nieuwe" uitspraak op de Gymnasia en Lycea?
Ik noem in de eerste plaats die twee Hoogleeraren, die onverdachte aanhangers zijn van de „nieuwe" uitspraak en voorstanders van haar invoering op de Nederlandsehe Gymnasia en
Lycea. Prof. Muller te Leiden heeft zich voortdurend en duidelijk
als zoodanig uitgesproken. Ten opzichte van Prof. de Groot
te Amsterdam laat het feuilleton in de N . Rott. Ct. van 20
Nov. '24, Ochtendbl. B, ook geen twijfel over.
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Met Prof. Wagenvoort te Groningen staat de zaak anders.
Prof. Wagenvoort heeft blijkens het verslag der Genootschapsvergadering van 30 Aug. ) deze reeds eerder door mij geciteerde
woorden gesproken: „Wel is de kwestie van de uitspraak niet
zoo belangrijk, maar de kwestie van de eenheid is zeer belangrijk". Nu hebben Prof. Muller en Dr. Bierma toen ieis
dergelijks gezegd. Maar Prof. Wagenvoort heeft later in denzelfden geest gesproken in een vergadering der „Societas Philologica Lugduno-Traiectina", waar ZHGel. zeer duidelijk heeft
doen uitkomen dat de „nieuwe" uitspraak hem niet na aan
't hart gaat en dat de invoering daarvan bij het onderwijs voor
hem louter een kwestie is van „tucht".
Ik stel, mede op grond van wat Prof. Wagenvoort bij die
gelegenheid verder nog gezegd heeft, vast dat ZHGel. noch
een overtuigd voorstander is van de „nieuwe" uitspraak, noch
ook van haar invoering bij den oogenblikkelijken stand van zaken.
Van welken aard de medewerking van Prof. Damsté was bij
de actie der Commissie blijkt niet duidelijk uit Verslag en
circulaire der Commissie; noch ook uit het verslag der Genootschapsvergadering van 30 Aug.
Ik heb me daarom tot Prof. Damsté gewend om nadere inlichtingen (een en ander was mij reeds bekend), en ik mag thans
het volgende mededeelen:
Prof. Damsté achtte invoering der „nieuwe" uitspraak niet geboden, vindt haar leelijk en gebruikt haar op zijn colleges niet. Indien verandering noodig ware, zou ZHGel. op historische gronden
aan de Italiaansche uitspraak de voorkeur hebben geschonken.
Daar hij echter verdeeldheid onzer landgenooten allerwegen
en nu ook al weer op het gebied der uitspraak van het Latijn
betreurde en in de meening verkeerde, dat de meerderheid
vóór de nieuwe uitspraak was, heeft hij verleden jaar zijn
medewerking toegezegd ter wille van de eenheid. Toen de
werkzaamheid der Commissie voor dat jaar beëindigd was en
hem door Prof. Muller was medegedeeld, „dat 80 % der classici
voor de „nieuwe" uitspraak was", heeft hij de geschiedenis der
actie aan zijne candidaten medegedeeld, hun aangeraden
voortaan de „nieuwe" uitspraak te volgen, voorgesteld dit zelf
1

') Om niet telkens te moeten verwijzen, vermeld ik hier dat het
Verslag der Uitspraak-Commissie voorkomt in het „Weekblad" van 13
Aug. 1924 (No. 50) blz. 1560 vlgg., waarbij ook de bekende circulaire
is afgedrukt; terwijl het verslag der Genootschapsvergadering van 30
Aug. 1924, in welke het werd behandeld, is te vinden in het „Weekblad"
van 17 Sept. 1924 (No. 3) blz. 85 vlgg.
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in zijne colleges eens te beproeven, maar zulks op hun protest nagelaten.

Bij den tegenwoordigen stand van zaken wenscht Prof. Damsté
echter niet langer geacht te worden aan de actie der Commissie
zijn medewerking te verkenen})
De Hoogleeraren Slijpen en Schrijnen der Roomsch Katholieke Universiteit volgen bij hun onderwijs de „oude" uitspraak, al „voelen ze veel voor de Italiaansche uitspraak",
(zooals ook ik, gelijk bekend is, veel voor die uitspraak voel).
Prof. Schrijnen verwijst voor zijn tegenwoordig standpunt n ó g
naar wat ZHGel. schreef in 1916, in zijn brochure „De vergelijkende klassieke taalwetenschap in het gymnasiaal onderwijs":
„Zoo kom ik tot de klankleer, en moet al aanstonds verklaren, dat ik
de kwestie van de uitspraak van vrij ondergeschikte beteekenis acht voor
school en praktijk.
Ik sta hier aan de zijde van Immisch, als hij zegt: „Die ganze Frage
ist bei einer toten Sprache praktisch von so geringer Bedeutung, dass
man durch Versuche, die „alte" Aussprache ) durchzuführen, nicht verwirrend wirken sollte". De wetenschappelijke rekonstructie der „oude"
uitspraak') - en wat is hier oude? — biedt groote zwarigheden en is
daarenboven uiterst moeilijk toe te passen. „Es ist Willkür, auf die kAussprache des c und die /-Aussprache von ti Weit zu legen, wahrend
man die Qualitatsnuancen der Vokalen hóchst unvollstandig durchführt
und durchführen kann. Ist denn die konsonantische Qualitat wichtiger
als die vocalische? Und glaubt man, dass unser (zumeist behauchtes)
deutsches k lateinisch c wirklich deckt, namentlich auch dessen Verschiedènheiten vor dunklem und vor hellem Vokal?" („Wat van de
Duitsche k gezegd wordt", teekent Prof. Schrijnen hierbij aan, „geldt,
behoudens de aspiratie ook voor de Nederlandsehe"). Wel voel ik heel
wat voor eenvormigheid van uitspraak; maar dan zou ik voor het
Latijn een „moderne" ) uitspraak verkiezen boven de historische (of
zoogenaamd historische)"
2

3

/u!l
j e n mij 't volgende geschreven
(en ZHGel. ziet die uitspraak gaarne gepubliceerd):
B o

d i e n

h e e f t

P r o f

S c h r i

n

„In alle geval is het willen invoeren van de zoogen wetenschappelijke uitspraak een groote dwaasheid, die zich gaarne
beroept op de linguistiek, en daar niets mee gemeen heeft"
Prof. R. H. Woltjer, van de Vrije Universiteit te Amsterdam,
gat ten vorigen jare den zesden herzienen en omgewerkten druk
') Deze redactie van Prof. D.'s mededeellngen is door ZHGel. zelf
voor deze publicatie nagezien en aangevuld.
) Deze „alte Aussprache" en „wetenschappelijke reconstructie der „oude"
uitspraak" = onze „nieuwe" uitspraak.
) D.w.z. de uitspraak van een der Romaansche talen.
2

3
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uit van de Latijnsehe Grammatica van wijlen Prof. J. Woltjer.
In het Hoofdstuk over de uitspraak geeft Prof. Woltjer in
6 9 als de te volgen uitspraak de „oude" aan.
Sub § 1 0 , A . 3 licht Prof. Woltjer dit standpunt als volgt toe:
„Uit het bovenstaande blijkt, dat men eigenlijk niet kan spreken van
de'uitspraak van het Latijn: het werd (afgezien van de plaatselijke verschillen) in de verschillende perioden evenmin gelijk uitgesproken als
het Nederlandsch. Eene wetenschappelijke uitspraak van het Latijn zou
derhalve medebrengen, dat men Cicero op een andere wijze uitspreekt
dan eenen schrijver van de 5° eeuw n. C , en bij den eersten jus-ti-ti-a,
zegt, bij den laatsten jus-ti-tsi-a.
Aangezien dit natuurlijk niet gaat, moet men met het oog op de
praktijk eene keuze doen.
Thans willen niet weinigen weer tot de Ciceroniaansche uitspraak
terugkeeren, en dus c steeds als k, u als oe, ti altijd als ti uitspreken.
Ofschoon dit op zich zelf gerechtvaardigd is en met het oog op de
klankleer veel voor heeft, is het, strikt genomen, niet veel minder willekeurig dan dat men de Humanistische ) uitspraak tot maatstaf neemt; )
bovendien is het voor ons toch niet meer mogelijk, geheel zoo te spreken, als de oude Romeinen in dén bloeitijd."
1

2

Ik behoef hier niets aan toe te voegen.
Het is onbegrijpelijk dat de Commissie in haar schrijven
aan mijn adres nog steeds spreekt alsof ze alle Hoogleeraren
in het Latijn aan haar kant zou hebben.
Maar de Commissie heeft van den beginne af die „ m e d e werking" der Hoogleeraren onzuiver gesteld en niet klaar behandeld.
,
. .
. .
Eerst deelt de Commissie in haar Verslag mee dat ze zich
aangaande de ziens- en gevoelswijze van „de hoogleeraren aan
Nederlandsehe universiteiten" zekerheid had te verschaffen.
Vervolgens schrijft ze in datzelfde Verslag dat de Hoogleeraren van Utrecht en Amsterdam ) hun medewerking toezegden,
en die van Leiden en Groningen ) dat al eerder hadden
gedaan.
„,
.
Onder welke voorwaarde de Hoogleeraar van Utrecht. Frot.
Damsté, zijn medewerking had toegezegd werd niet medegedeeld, noch in het Verslag, noch — wat zeker had dienen te
gebeuren — in de bekende circulaire.
Dat het ook den Hoogleeraar van Groningen, lid der C o m 3

4

D

')
*)
)
*)

s

= „oude".
Deze cursiveering is van mij. U.
g£
•
D.w.z. — wat in de circulaire vermeld wordt — van de Oem. Univ..
Leden der Commissie.

11
missie, niet om de „nieuwe" uitspraak, maar alleen om de
„eenheid" te doen was, bleek daarbij nergens.
Het geheele verband, waarin van deze vier Hoogleeraren én
in het Verslag én in de circulaire werd gesproken, wekte den
indruk dat de Commissie en de genoemde Hoogleeraren samen
als één man stonden voor de „nieuwe" uitspraak, en slechts
met de „nieuwe" uitspraak eenheid wenschten te bereiken.
De Hoogleeraren van de Vrije en de Roomsch Katholieke
Universiteiten werden dan verder in Verslag en circulaire niet
genoemd. Toch had hun afwijkend standpunt vermeld dienen
te worden. De Commissie kon dit zeer zeker kennen uit dezelfde
bronnen, waaruit ik dat zoo straks heb aangetoond, kon gemakkelijk te weten komen welke uitspraak die Professoren zelf
plegen te gebruiken — bovendien: heeft de Commissie dan
van die drie Hoogleeraren het gevoelen niet ingewonnen ? „Ze
diende zich toch zekerheid te verschaffen aangaande de ziensen gevoelswijze van de hoogleeraren in het Latijn aan Nederlandsehe universiteiten", waarmede toch klaarblijkelijk alle
Nederlandsehe Universiteiten werden bedoeld.
Wel zeide Prof. Muller ter vergadering van 30 Aug. dat de
Hoogleeraren Slijpen en Schrijnen „veel voelen voor de Italiaansche uitspraak". Maar dat ze zelf de „oude" uitspraak
volgen, zeide ZHGel. er niet bij. Het verslag van de vergadering vermeldt dat althans niet.
Evenmin sprak Prof. Muller van het uitdrukkelijke en in de
genoemde brochure gepubliceerde gevoelen van Prof. Schrijnen
over de „nieuwe" uitspraak. Hij moet dat toch gekend hebben.
Eveneens moet hij het door mij zoo juist uit de Grammatica
van Prof. Woltjer aangehaalde geweten hebben, want blijkens
de Voorrede ) heeft Prof. Muller zelf aan het tot stand komen
van den laatsten druk van die Grammatica meegewerkt.
En dan spreekt Prof. Muller toch in diezelfde vergadering
van „alle hoogleeraren", die „het met de Commissie eens waren".
1

De Commissie heeft op een manier, die niet te verontschuldigen is, allerlei uit 't oog verloren of ter zijde gelaten wat vermeld had moeten worden.
Ze heeft op een wijze, die ze niet kan verantwoorden, den
classici, aan wie ze tot opdracht had eenheid van uitspraak
te brengen, niet alles voor oogen gehouden, wat ze weten
moesten om te kunnen beoordeelen, op den grondslag van
welke uitspraak die eenheid in 't leven moest worden geroepen.
l

) P. X L
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Waar de Commissie de medewerking zocht der Hoogleeraren
en hun autoriteit wilde doen gelden, heb ik gemeend thans te
moeten nagaan hoever die „ m e d e w e r k i n g " ging en ten voorof nadeele van welke uitspraak de autoriteit van elk der
Hoogleeraren i n het Latijn geldend kon worden geacht.
Welnu, de Hoogleeraren in het Latijn van Leiden en van
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam zijn dus voorstanders van de „ n i e u w e " uitspraak en van haar invoering
bij het onderwijs.
De Hoogleeraar i n het Latijn van Groningen kan op t
oogenblik als zoodanig zonder meer niet worden beschouwd.
De vier Hoogleeraren in het Latijn van Utrecht, Nijmegen
(2 Hoogleeraren) en de Vrije Universiteit te Amsterdam staan
aan de zijde van de voorstanders der „oude" uitspraak, zooals ik „uit de feiten en de stukken" bewezen heb.
T e n slotte w i l ik er nog op wijzen — en i k meen niet te
kort te schieten in piëteit, wanneer ik dien naam hier noem —
dat de grootste Latinist, dien Nederland in jaren gekend heeft,
wijlen onze hoogvereerde Hartman, nimmer iets van de „nieuwe"
uitspraak heeft willen weten.
De Nederlandsehe classici hebben, om onbevangen te kunnen beslissen wat zij ieder persoonlijk te doen hebben, recht
om dit alles klaar en duidelijk te weten en voor zich te zien.
De Commissie voegde mij toe: „Begrijpt de Heer Unger
niet, althans bij rustig overleg
dat de o p i n i e . . . . van deze
hoogleeraren reeds op zich zelf voor hem aanleiding had behooren te zijn, de zaak nog eens ampel te overwegen?"
Welnu, een dergelijke ampele overweging raad ik thans
in de eerste plaats de Commissie aan en vervolgens den
verderen voorstanders der „ n i e u w e " uitspraak, met het oog
op het nu duidelijk gemaakte standpunt van de meerderheid
der Nederlandsehe Hoogleeraren in het Latijn.
V.

N o g eens:

Cijfers.

In het Weekblad van 25 Maart vermeldde ik de cijfers der
Commissie betreffende de Gymnasia en Lycea, die respectievelijk geheel, gedeeltelijk en „in geval van eenheid of (groote)
meerderheid zich tot medewerking bereid verklaarden." D i e
cijfers waren in de globale opgaven 28-4-8, in een gespecificeerde 25-4-9.
In haar tegen mij gericht artikel van 15 April geeft nu de
Commissie weer als cijfers 27-4-8.
Deze opgaven kloppen dus onderling niet.
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En steeds zijn er nog maar 25 inrichtingen met name bekend,
die onvoorwaardelijk met de Commissie meegaan.
Dat „eenheid of (groote) meerderheid" slinkt i n datzelfde
artikel eerst tot „meerderheid" en „eenheid", en vervolgens tot
„meerderheid" zonder meer.
E n dan wordt met dat „meerderheid" als een der factoren
een overigens i n andere opzichten ook nog heel zonderlinge
berekening geconstrueerd.
Verder is i n dat stuk de inrichting, die alleen met de lange
uitgangen meedeed, weer verdwenen, — die overigens eerlijkheidshalve wel had meegerekend mogen worden aan den
kant van de „ o u d e " uitspraak —. Ze is vervangen door een
inrichting, die alleen met de c — k niet meegaat, of daarin gemetamorphoseerd.
Wanneer we nu de nuchtere feiten, zonder meer, bezien, dan
blijkt tenslotte dat van de 54 niet-R.Kath. inrichtingen slechts
25, of misschien 27, onvoorwaardelijk „zich bereid verklaarden
tot medewerking"') met de Commissie.
Meent de Commissie nu met de 3 of 4 inrichtingen, die
„zich bereid verklaarden tot gedeeltelijke medewerking" een
meerderheid te kunnen construeeren, dan blijft dat een zwakke
meerderheid, en eene, die als zoodanig aanvechtbaar blijft.
Ook rijst nog de vraag: Zijn zelfs wel al deze inrichtingen,
die zich bereid verklaarden, practisch meegegaan ?
VI. E e n r e d e l i j k s t a n d p u n t .
De „ m e e r d e r h e i d " der niet-R.K. inrichtingen, die de C o m missie meent achter zich te hebben, blijft dus dubieus.
Nog dubieuzer is 't of ze voor haar „ n i e u w e " uitspraak een
meerderheid heeft der classici dier inrichtingen.
Dat ze de meerderheid der Hoogleeraren in 't Latijn niet
aan haar zijde heeft staat vast. —
De verhoudingen zijn dus nu z o o : Ongeveer de helft der
niet-R.K. Gymnasia en Lycea volgen, zoo goed en zoo kwaad
als 't gaat ) en met weinig of geen voordeel, de „ n i e u w e " uit2

') Mededeeling der Commissie van 24 Sept '24.
) De Inspecteur zeide ter Genootschapsvergadering van 30 Aug. '24
blijkens het verslag: „er zijn leeraren, die met het beste voornemen beginnen de nieuwe uitspraak toe te passen, maar dit langzamerhand toch
weer verwaarloozen". Op de vergadering der Groep Classici van 21 Maart
uitte een Rector hetzelfde bezwaar.
Zoo wreekt zich de kunstmatigheid.
2
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spraak, die dan nog gehuldigd wordt door twee der Hoogleeraren in 't Latijn, maar verder door zeer weinigen. Een
derde Hoogleeraar volgt haar ook nog, maar niet met overtuiging.
De andere helft der niet-R.K. Gymnasia en Lycea volgt,
zonder er eenig bezwaar van te ondervinden en zonder eenig
nadeel, de „oude", de traditioneel Nederlandsehe uitspraak, die
verder ook de uitspraak is van vier der Hoogleeraren in het
Latijn en vervolgens nog van geheel wetenschappelijk gevormd
Nederland bij 't gebruik van zijn wetenschappelijke termen
en van geheel beschaafd Nederland bij 't gebruik van Latijnsehe uitdrukkingen en benamingen.
De R. K. Kerk en de R. K. Gymnasia en Lycea volgen de
Italiaansche („Romeinsche") uitspraak.
Bij die verhoudingen is toch per slot van rekening t eenig
redelijke standpunt dat de kleine groep, die de „nieuwe" uitspraak toepast, die laat varen en haar pogingen, die verder te
propageeren, opgeeft. Te meer waar haar woordvoerders steeds
hebben verklaard dat de kwestie van de uitspraak niet zoo
belangrijk is, maar de kwestie van de eenheid wel. (Te meer
waar bij het onderwijs elk classicus, voorstander van de „nieuwe"
uitspraak het in zijn oog bestaande nadeel kan ondervangen.
Hij kan toch zoo „waar" zijn bij zijn onderwijs als hij wil
door zijn leerlingen van de „nieuwe" uitspraak te vertellen
wat hij noodig vindt, en hun die voor te doen zoo dikwijls
als hij dat wenscht, al wordt verder practisch de „oude" uitspraak gebruikt.)
Nu blijft men zitten met drieërlei uitspraak, en bereikt men
niets anders dan dat de spraakverwarring toeneemt. Maar dén
zal men alleen naast elkaar de traditioneel Nederlandsehe en
de Italiaansche houden.
VII. De vrijheid van den gymnasialen docent.
Over dit onderwerp sprekend in het „Weekblad" van 25
Maart 1.1. blz. 1119 citeerde ik de wöorden van den Inspecteur: „dat in dergelijke kwesties de meest mogelijke autonomie
moet worden gelaten." Bij een mondeling onderhoud met den
Inspecteur bleek mij nader dat ZHEd.Gestr. in de uitspraakkwestie de vrijheid van elk gymnasium op zich zelf hoog
houdt, al acht hij het gepast dat de leeraren aan één gymnasium een eenheid vormen.
Bij dat onderhoud kwam niet nader ter sprake de kwestie
der vrijheid van den afzonderlijken docent. Maar ik meen
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dat ik me niet vergis, wanneer ik zeg dat daarover wel een
communis opinio bestaat.
Tegenover de Uitspraak-Com missie, die, blijkens haar artikel
van 15 A p r i l aan mijn adres, niet begrijpt waarom het hierbij
gaat, w i l ik echter dit nog eens herhalen en accentueeren: de
wetenschappelijk gevormde docent is, zoolang het zuiver gaat
om het object van zijn onderwijs, alleen gebonden door zijn
wetenschappelijke overtuiging, zijn smaak en zijn verantwoordelijkheid als drager van een cultuurwaarde.
Dat onaantastbaar principe zal ongetwijfeld, H . H . Professoren in de Commissie, ook U w standpunt zijn bij U w onderwijs als academische docenten. De vrijheid, die Ge voor U
zelf vindiceert, zult Ge evenzeer moeten erkennen bij den
wetenschappelijk gevormden gymnasialen docent, en Ge zoudt
er voor moeten opkomen als die bij hem in 't gedrang kwam.
Wanneer 't er op aan komt, mag en moet die docent zich
vrij achten binnen de boven aangeduide grenzen, ook in de
uitspraak-kwestie. A l zal ook ik adviseeren dat, als men
er zich maar eenigszins in kan voegen, men, ook in de uitspraak, aan de inrichting, die men dient, mee opmarcheere in
't verband van 't geheel.

VIII. Het „antwoord" van Dr. Bierma. )
1

1°. Dr. Bierma verwijt mij gezwegen te hebben, toen de zaak
behandeld werd en nu op een genomen beslissing terug te
komen.
Ik heb niet gezwegen: het protest der Amersfoortsche classici aan 't adres der Commissie in Juli '24 is daarvan het
duidelijkste bewijs. Ik heb niet gezwegen, maar de Commissie
heeft dat protest doodgezwegen.
Bij dat „terugkomen op een genomen beslissing" kan D r .
B . slechts doelen op de continueering der Commissie, daar 't
aannemen van de bekende motie toch geen „ b e s l i s s i n g " heeten
kan en er verder ook geen „beslissing" in 't geheele verloop
der kwestie gevallen is.
Dat een beslissing als de continueering der Commissie, een
beslissing, die in haar verdere strekking meer dan een administratieve beteekenis heeft, als een „wet van Meden en Perzen"
verder geen voorwerp van kritiek meer zou kunnen zijn, zal
Dr. B . niet in ernst kunnen volhouden.
') Zie „Weekblad" van 8 April '25 (No. 32) blz. 1183 vlg. en het aan
hoofdstuk A toegevoegd aanhangsel p. 19.
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2°. Wat het verwijt betreft dat ik een passage uit haar verband zou hebben gelicht — ik verwijs Dr. B . naar het verslag der bedoelde vergadering, waaruit niets anders valt op
te maken dan ik deed.

3°. Dr. B. zou niet kunnen bewijzen dat er vóór 1904 geen
uniforme traditioneel Nederlandsehe uitspraak bestond behoudens de nu eens lang, dan kort uitgesproken uitgangen -as
enz.. Ieder, die vóór 1904 in een milieu van „gestudeerde" en
studeerende menschen heeft geleefd en is opgegroeid, weet beter
In elk geval zijn de middelen, die U hebt willen aanwenden,
Dr. Bierma, wel heel vreemd. Want niemand sprak vóór 1904
in ons land c, ti en a uit, zooals U vanaf dien tijd hebt voorgesteld. U w remedie was wel erger dan de door U onderstelde kwaal. E n U w optreden heeft den chaos veroorzaakt.
4°. Wanneer, Dr. Bierma, de door U bedoelde veranderingen van de uitspraak in U w schatting geen grooter beteekenis hebben dan de wijziging in de sluiting der kleeren
van de orthodoxe Doopsgezinden van Blokzijl, — en dat moet
toch wel, want anders gaat U w vergelijking niet op, — dan beklaag ik U diep dat U zich hebt laten verleiden om sedert meer
dan 20 jaar nu al zooveel kracht en tijd te geven aan een
zaak van zoo weinig belang.
IX. Het artikel der Commissie. )
1

Er zou — afgezien van wat daarvan reeds i n ander verband
ter sprake kwam — nog een groot afzonderlijk hoofdstuk zijn
te schrijven over de psychologie en de gestie der Commissie.
Maar wat ik daarin zou zeggen heeft al wel ieder, die de kwestie onbevangen volgde, gevoeld.
Ik w i l alleen van het tegen mij gerichte artikel der C o m missie dit zeggen, dat ik, toen ik het gelezen had, me met
verbazing heb afgevraagd of vijf bezadigde mannen zich werkelijk ieder persoonlijk aansprakelijk zouden stellen voor toon,
vorm en inhoud van dat stuk.
X . Een dubbele les.
De geschiedenis der Uitspraak-Commissie heeft twee dingen
geleerd.
*) Zie „Weekblad" van 15 April '25 No. 33 blz. 1194 vlgg. en het aan
hoofdstuk A toegevoegd aanhangsel p. 20.
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Ten eerste dat een dergelijke practische onderwijsaangelegenheid van één vak niet een zaak is, die door een lichaam
als het Genootschap moet worden aangevat. Bovendien, waar
blijft het Genootschap, als straks moderne talen, wiskunde enz.
ook met hun practische onderwijsproblemen zouden komen
aankloppen. )
Ten tweede dat het ongewenscht is dat hoogleeraren zitting
nemen in een commissie voor de regeling van een dergelijke
practische onderwijsaangelegenheid. En vooral wanneer een
van die hoogleeraren de geprononceerde vertegenwoordiger is
van een aangevochten standpunt in kwestie.
De professorale waardigheid loopt er gevaar mee en objectieve kijk en behandeling komen er mee in 't gedrang — van
beide kanten.
De taak van een hoogleeraar is een zeer duidelijk omschrevene. Hij is de wetenschappelijke vertegenwoordiger van
zijn vak. Hij trede tegenover gymnasiaal en middelbaar onderwijs slechts op als adviseur en bedenke dat zijn positie tegenover die wereld een zeer delicate is. Een hoogleeraar, die
gymnasium- of h.b.s.-leeraar was, breekt bij 't aanvaarden
van zijn hoogleeraarschap practisch met gymnasiaal of middelbaar onderwijs. Kan hij dat niet, dan moet hij leeraar blijven.
't Is een zaak van „goede manieren" dat men eikaars spheer
van werkzaamheid eerbiedigt.
De hoogleeraar heeft een mooie en invloedrijke positie. Maar
hij werke met den invloed van woord en geschrift, en niet met
een practische actie in den vorm als in ons geval is geschied.
't Opkomend leerarengeslacht komt onder zijn gehoor en dat
zal hij winnen, als hij weet te overtuigen. Zoo heeft hij, als
hij gelijk heeft, de toekomst, maar hij zette niet zijn waardigheid op 't spel voor oogenblikkelijk, practisch succes.
De grootkoopman daalt niet zelf af in 't marktgewoel om
persoonlijk zijn waar aan den man te brengen.
Amersfoort,
Maart-Mei 1925.
R1
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') Natuurlijk kunnen de „Groepen", die de laatste jaren worden opgericht, wel werk in die richting doen.

AANHANGSEL I.
Verklaring.
(Geplaatst in het Weekblad voor Q. en M. O. van 25 Maart 1925 boven
mijn eerste publicatie.)
De hier volgende stukjes (c. I—III) maken deel uit van een voordracht,
gisteren door mij gehouden op de vergadering der Classici van het
Genootschap, In tegenwoordigheid van Prof. Muller, den Voorzitter
der Genootschapscommissie voor de uitspraak van het Latijn.
Ik mag den voorstanders der „nieuwe" uitspraak natuurlijk niet 't
recht ontzeggen te trachten hun uitspraak ingang te doen vinden,
en ik moet objectief de mogelijkheid erkennen dat de „nieuwe" uitspraak de toekomst zal hebben en misschien iets goeds zal kunnen
brengen, hoewel ik 't zelf nog niet kan inzien, noch gelooven. Maar
de manier, waarop men iets tracht te bereiken, is niet onverschillig.
In die manier is in dit geval een en ander, waarmee ik me niet vereenigen kan, ook nog niet na wat de Voorzitter der Commissie mij
gisteren daarover heeft gezegd.
Ik meen daarom niet anders te kunnen doen dan dit onder de
oogen te brengen van alle belanghebbenden.
Want alleen dan zal ik, wanneer de „nieuwe" uitspraak overwegend veld wint, er vrede mede hebben, en velen met mij, als elk
classicus zich, met volle verantwoordelijkheid en volkomen klaar
inzicht in den stand der kwestie, van de zaak rekenschap zal hebben kunnen geven.
Amersfoort, 22 Maart 1925.
F. C. UNGER.

In het Weekblad voor G. en M. O. van 6 Mei '25 plaatste Prof. Schrijnen
het volgende Ingezonden schrijven:

De nieuwe uitspraak.
Geachte Redactie,
In het artikel van Dr. Unger over de uitspraak van het Latijn in Uw
Weekblad (no. 34 van 22 April 1.1.) vind ik een uitspraak van mij gepu-
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bliceerd, die inhoudt dat ik het willen invoeren van de zoogen. wetenschappelijke uitspraak een groote dwaasheid vind. Ik wil niet ontkennen,
dat ik dit inderdaad aan den Heer Unger geschreven heb; maar toen deze
mij verlof tot publikatie vroeg, stonden deze woorden mij niet meer voor
den geest. Ik wensch dit ter kennis te brengen, omdat men terecht een gewild
publiceeren van deze woorden als een onvriendelijkheid zou kunnen beschouwen, die geenszins in mijn bedoeling lag. Dit neemt niet weg, dat
de Heer Unger mijn standpunt in wezen zuiver heeft weergegeven, en
ik van meening blijf, dat door de actie tot het invoeren van de nieuwe
uitspraak aan de bestendiging van het Latijn hier te lande geen dienst
wordt bewezen. Met dank en hoogachting,
Uw dw. dr.
Nijmegen, 3 Mei 1925.
(get.) JOS. SCHRIJNEN.

Antwoord van Dr. Bierma.
(Verschenen in het Weekblad voor Q. en M . O. van 8 April '25).

Antwoord aan den heer F. C. Unger.
De heer Unger heeft mij beloofd nog meer over de uitspraak van het
Latijn te zullen schrijven, wat ik ongetwijfeld met dezelfde belangstelling lezen zal, waarmee ik hetgeen hij reeds te berde gebracht heeft heb
gelezen. Maar, waar hij behalve zich te richten tegen de door het Genootschap benoemde en niet uit eigen wil opgetreden Commissie, het
woord tot mij persoonlijk wendt, mag ik wel aan de Redactie van het
Weekblad verzoeken, als de inrichting van het volgende nummer het
toelaat, daarin een plaats te geven aan dit mijn kort wederwoord.
Ik begin daarbij met de passage: „Ik herinner den vader der beweging
aan zijn woord in de Genootschapsvergadering: „Als er een overgroote
meerderheid was geweest vóór de oude uitspraak, zou ik geneigd geweest zijn de oude uitspraak weer in te voeren".
Misschien is er wel zoo'n overgroote meerderheid voor die „oude" uitspraak, maar al zou 't nu maar eens een meerderheid zijn zonder meer.
Wat dunkt Dr. Bierma?" (p. 1122).
Mij dunkt dan, dat in geen zaak in geen land iets wordt bereikt, wat
nuttig en doelmatig is, als op genomen beslissingen teruggekomen wordt
door diegenen, die zwegen toen de zaak behandeld werd. En ten tweede,
dat degenen, die, toen een zaak behandeld werd, geen oordeel te kennen
gaven, volgens geldend gebruik gerekend worden er zich niet tegen te
verzetten.
Verder. De heer Unger heeft niet 't recht een passage uit haar verband
te lichten. Wat ik persoonlijk voorstelde als de thans te volgen handel-

20
wijs, was: het te probeeren met 't gedane voorstel en, bleek er na zeven
jaren nog altijd 't zelfde verzet te bestaan, dan terug te keeren tot de
„oude" uitspraak. Dit pacificatievoorstel werd door een ander commissielid bestreden en vond in de vergadering geen steun; was dus daarmee
van de baan. Meent de heer Unger, dat ik daarop nu terug zal komen ?
Ik veroorloof mij een laatste woord over de motieven, die mij bewogen hebben toen ik, nog een jonge man, met mijn overwegingen kwam.
Ze lagen in de bandeloosheid, die er toen in de uitspraak heerschte en
in de meening, dat vele dingen voor de leerlingen, die nadachten, begrijpelijker zouden worden als men 't een en ander veranderde; waarnaast ik de waarheid meende te dienen.
Noch in de uitspraak van c b.v., noch in die van sc, noch in die van
tl heerschte overeenstemming. En ik had geen moed aan de leerlingen
wijs te maken, dat in etiam de eerste syllabe kort was, omdat er één,
zegge één, medeklinker op volgde, en in etsi, waar de uitspraak net zoo
was, lang, omdat er twee volgden.
In vastum locum me demittere nolo, om Seneca te citeeren. Daarom
laat ik 't hierbij.
En de leeraren?
Wel aan de leeraren dacht ik toen in 't geheel niet. Ik dacht, dat ze
blij zouden aanvaarden, wat 't onderwijs eenigszins vruchtbaarder zou
maken, de zaken voor de leerlingen wat duidelijker, nieuwe prospekten
zou openen.
Ik had wijzer moeten zijn. Ik had thuis wel in de geschiedenis der
Doopsgezinden gelezen, dat de rechtzinnigen van Blokzijl in scherp verzet kwamen tegen degenen, die de haakjes en trensjes aan de kleeren
wilden laten vervangen door knopen en knoopsgaten.
Er zijn veel Nederlanders die zulk een kinderlijke mentaliteit bezitten.
Ook zij hebben recht, dat men rekening met hen houdt, vooral om de
gevoelselementen, die aan hunne opvattingen zijn verbonden. Maar ook
dat zij eens duidelijk gezegd — deze rechten hebben hun grenzen.
Delft.
(Set.) J. W. BIERMA.

Antwoord der Commissie.
(Verschenen in het Weekblad voor O. en M. O. van 15 April '25, na mijn
eerste publicatie (c. /—/ƒ/)).

De uitspraak van het Latijn.
Tegenover de beschouwingen van den heer Unger (zie Weekblad 1925,
p. 1116 en vlg.) wil de commissie, door het Genootschap benoemd, de
volgende opmerkingen plaatsen.
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De commissie heeft zich in verschillende en langdurige bijeenkomsten
van voor- en nadeelen eener minder onjuiste uitspraak (zie Weekblad
1925, 1560—5) een objectieve voorstelling trachten te vormen. Men leze
de t.a.p. opgesomde bezwaren tegen een moderne uitspraak over: zonder
twijfel ziet men dan, dat in die vergaderingen zaken ter sprake zijn gekomen, die de meeste leeraren niet of nauwelijks als bezwaarlijk zouden
hebben opgemerkt.
De heer Unger geeft nu aan, wat volgens hem een „enquête" geweest
zou zijn. De commissie zou gaarne eens per d e r g e l i j k e enquête aan
alle Nederlandsehe leeraren, den heer Unger incluis, in gemoede de
vraag willen voorleggen: zou ooit met zulk een onpractische behandelingswijze iets bereikt zijn ? De heer Unger is blijkbaar weinig op de
hoogte van al die verschillende wegen, waarlangs men kan wandelen
om, zonder het te willen, één groot vereenigingspunt te bereiken: de
overtuiging, dat men niet opschiet en geen resultaten ziet. Wie zich het
meestal volstrekt hopelooze van debatten in krant of weekblad voor
oogen houdt, en dan de procedure van den heer Unger in haar verdere
geledingen tracht te waardeeren op grond van eigen herinneringen, moet
den heer Unger voor een verstokten Utopist houden.
De heer Unger is bovendien voortdurend bezig met groote krachtsinspanning een openstaande deur open te loopen. De voorzitter van de
commissie heeft hem mondeling en schriftelijk met nadruk er op gewezen, dat hier van dwang, van forceeren, nooit eenige sprake is geweest. Ieder gymnasium blijft, doch als een eenheid, volkomen vrij. Als
een eenheid I Vandaar dat de commissie het verzoek richtte tot de rectoren. Dit laatste heeft, zooals hier en ook in het debat bleek, al weer
de instemming van den heer Unger niet. Men ziet hier nog eens een
typisch symptoom van wat vele Nederlanders onder vrijheid verstaan,
iets uitsluitend negatiefs: de leeraar moet tegenover zijn rector „vrij"
zijn, d.w.z. niet in de eerste plaats zich bewust van zijn recht en taak
met anderen samen actief iets positiefs op te bouwen, doch vervuld van
eigen onaantastbaatheid, die passief blijft en liever het odi et arceo
uitspreekt.
De heer Unger ontkent de bontheid der Latijnsehe uitspraak gedurende
de laatste tien jaren, begrijpelijk voor een docent, wiens ervaring tot de
praktijk van één gymnasium beperkt blijft. Wie als gecommitteerde het
land heeft doorgereisd, in de eerste plaats de inspecteur der gymnasia,
weet wel beter. Ook hier heeft den heer Unger zijn bevrijdingswaan
parten gespeeld en de objectieve rust zijner beschouwingen geschaad.
Dit wreekt zich ook elders. Bijkans als een insinuatie klinkt het, dat
de commissie eerst den Inspecteur en de hoogleeraren in het Latijn zou
hebben gewonnen, om daarna door hun gezag versterkt de weerlooze
leeraren te lijf te gaan. Begrijpt de heer Unger niet, althans bij rustig
overleg, vooreerst, dat de opinie van den inspecteur en van deze hoog-
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leeraren reeds op zich zelf voor hem aanleiding had behooren te zijn,
de zaak nog eens ampel te overwegen ? Of hebben ook deze mannen,
•die toch wel op de hoogte zullen zijn geweest van de kwestie in haar
verschillende aspecten, zich ook laten „overrompelen"? En voorts: nadat
de commissie eerlijk en objectief een enquête eerst in den kring der
commissie begonnen is, om te zien of zich daarin gaandeweg een gemeenschappelijke overtuiging en gedragslijn afteekende, heeft zij gemeend,
j u i s t v ó ó r d a t zij zich wendde tot het groote en zeer gevarieerde
leerarencorps, zich op de hoogte te m o e t e n (niet: te mogen) stellen
van de meening, die bij inspecteur en hoogleeraren ten aanzien van het
toen gebleken standpunt der commissie bestond. Had de commissie dit
niet gedaan, dan zou zij, in het leven geroepen ter bevordering der eenh e i d , haar taak al zeer zonderling hebben opgevat, immers later had
kunnen blijken, dat inspecteur en hoogeschool weer een andere zienswijze waren toegedaan.
Uit een uitvoerig schrijven van prof. Damsté aan den voorzitter dercommissie (waarvan de heer Unger kennis droeg), blijkt trouwens duidelijk, dat van die zijde het optreden der commissie als het in de gegeven omstandigheden eenig juiste is erkend en gequalificeerd.
Daarbij komt nog het volgende. Zooals de toestand thans geworden
Is, zal voortaan een gezonde vernieuwing van het voorbereidend Hooger
Onderwijs alleen bereikt kunnen worden, indien dit zooveel mogelijk
contact zoekt en vindt met het Hooger Onderwijs, met de Universiteiten. Verandering zal sneller en duurzamer zijn, wanneer de in
functie zijnde leeraren der gymnasia en de leeraren aan de hoogeschool studeerend, weten, dat beide groepen een samenhangend en zich
dien samenhang bewust geheel vormen.
Tenslotte een woord over getallen. Acht gymnasia hebben de commissie geantwoord, dat zij de nieuwe uitspraak zouden invoeren, in geval
de meerderheid zich daarvoor uitsprak-, een enkele brief sprak van „eenheid." Daar werpt de heer Unger zich op! Wordt dat niet een buitenkansje voor de Qrieksche sophisten en voor den modernen vrijheidsenthousiast, die in zijn vaandel schrijft: „daarom is zelfs al een poging om
pressie op hem (den docent) uit te oefenen ongeoorloofd" (Weekblad
1925, p. 1119)? Ieder kan desverkiezend triumfant constateeren: „zoo
lang ik nog ontbreek, ontbreekt de volledige „eenheid"; de heer Unger
s c h i j n t gelijk te hebben. Maar een docent, die niet overal het ergste
van denkt en billijk blijft, begrijpt, dat deze commissie en iedere andere
zóó moet redeneeren en niet anders kan: „wij leggen onze opinie aan
de rectoren en hun leeraren voor". Ons resultaat is, dat 27 geheel
met onze opvatting meegaan, 4 in andere opzichten geheel, verdeeld
ten aanzien van de c = k\ 7 gaan niet mee (3 beloven antwoord,
doch zenden het ook na de groote vacantie niet, 5 laten niets van zich
hooren.) Dat geeft dus op de 54 geraadpleegde gymnasia een aantal
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van 46 antwoorden, waarmee we moeten rekenen. Daarvan zijn er 31
geheel of zoo goed als geheel tot medewerking bereid, 7 niet. Deze
verhouding 31:7 geeft ons het recht (zelfs wanneer wij met bijzondere
omstandigheden geen rekening houden, groote en kleine gymnasia met
bijv. 10 en met 4 of 3 classici als gelijkwaardigheden rekenen), de 8,
die van een „meerderheid" hun medewerking afhankelijk stelden, bij de
eerste groep in te deelen en in het vervolg 39:7 als de verhouding aan
te geven." De commissie kan zich moeielijk voorstellen, dat een billijk
beoordeelaar hiertegen bezwaar heeft.
! Van verdere discussie in het Weekblad meent zij, mede onder verwijzing naar haar oproep in ditzelfde nummer, te moeten afzien.
Namens de commissie:
(get.) F. MULLER Jzn., Voorz.
„ J. MEHLER. Secr.

B.
HET UITSPRAAK-PROBLEEM EN ONZE UITSPRAAKPRACTIJK.
(Verschenen in het Weekblad voor Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs,
in wekelijksche artikelen, van 27 Mei—15 Juli 1925.)

INLEIDING.
Ieder ontwikkeld Nederlander kan zich een zelfstandig oordeel vormen over de kwestie van de bij ons gymnasiaal onderwas en i n onze samenleving te volgen uitspraak van het Latijn.
Men behoeft daarvoor geen linguist, geen classicus, zelfs
geen „klassiek gevormde" te wezen. Want het gebruik van
een bepaalde uitspraak van het Latijn op het gymnasium en
in de samenleving is i n hoofdzaak een vraag van practischen
en cultureelen aard.
Voor zoover er een wetenschappelijke kant aan die vraag is,
is dat een a/ge/neen-wetenschappelijke, die ook voor ieder ontwikkeld mensch door te denken is.
Er moet namelijk scherp onderscheiden worden tusschen de
vraag naar de resultaten der speciaal-wetenschappelijke onderzoekingen, betreffende de uitspraak van het Latijn in de verschillende perioden van zijn bestaan als levende taal, en de
vraag, welke uitspraak men practisch in Nederland zal gebruiken.
Deze twee vragen vallen volstrekt niet samen, 't Heeft voortdurend de behandeling van deze aangelegenheid vertroebeld
dat dit onderscheid niet in 't oog gehouden is.
Ieder ontwikkeld Nederlander, zeide ik, kan zich een oordeel
vormen — hij dient ook zich dat te vormen. E n wel om de
belangrijke rol, die het Latijn, benamingen aan het Latijn ontleend of met Latijnschen vorm, en Latijnsehe „gevleugelde
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woorden" nog spelen in onze cultuur — niet alleen in onze
geestelijke, ook in onze technische beschaving.
Ik stel mij voor eerst oorsprong en regels van „oude" en
„nieuwe" uitspraak aan te geven, alsmede de motiveering van
een invoering van de „nieuwe", om daarna de beteekenis van
die uitspraak en van haar eventueele invoering te behandelen.
Men houde in 't oog dat het gaat om de uitspraak van de c
van -ti- en van de a. Het verdere is bijkomstig. (Want of men
de g hard of zacht en uitgangen als -as enz. kort of lang uitspreekt, grijpt practisch niet diep in.)
I. De „ o u d e " uitspraak.
Prof. Woltjer, die in zijn Latijnsehe Grammatica, de nieuwste
groote grammatica in Nederland, voor practisch gebruik de
„oude" uitspraak aangeeft, heeft daarvoor eerst den bekenden
hoofdregel:
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Voor de uitspraak van de c en van -ti- geeft hij dan deze
bijzonderheden:
„De c wordt vóór a, o, u en au, vóór medeklinkers en aan het einde
der woorden, als k, vóór andere klinkers en tweeklanken als s of ts uitgesproken." *)
„-ti- luidt vóór klinkers als tsi; doch na s, t en x blijft de uitspraak
ti ....zoo ook in totius." )
2

') Men kan dien regel ook zoo geven: de c wordt vóór e, i , y en de
tweeklanken, behalve au en ui, uitgesproken als s of ts, anders als *
(Vergelijk het Fransch.)
) De verdere bijzonderheden van de „oude" uitspraak luiden bij Prof
Woltjer aldus:
„De i wordt uitgesproken als/, wanneer zij In't begin van eene lettergreep vóór een klinker staat, overigens als /."
„In de klankverbindingen -ngu-, gevolgd door een klinker, qu-, waarop
altoos een klinker volgt, en sua-, sue-, wordt de u in den regel als een
medeklinker (w) uitgesproken".
„De tweeklank oe wordt uitgesproken als de Hollandsche klank eu,
eu daarentegen als ui."
„Waar ie in het Latijn voorkomt, moeten steeds beide klinkers afzonderlijk worden uitgesproken."
Zie Prof. Dr. J. Woltjer, Latijnsehe Grammatica, 6e dr., door Prof.Dr.
R. H. Woltjer, Groningen—Den Haag, Wolters, 1924, § 9.
2
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Het bezwaar van de mannen van de „ n i e u w e " uitspraak
tegen deze uitspraak van c en - t i - voor onze practijk is, dat
die, naar zij meenen, in Cicero's tijd nog niet in gebruik was.
Maar zij nemen wel aan dat ze vanaf ± 150 n. C. zich in
het Romeinsche Rijk begon te verbreiden en nog vóór den
ondergang van het West-Rom. Rijk (476) in de Romeinsche
wereld algemeen was. )
1

De Latijnsehe u wordt in de „ o u d e " uitspraak zooals uit
boven opgegeven hoofdregel en bijzonderheden blijkt, behalve
in enkele gevallen als w, overigens als onze Hollandsche u
uitgesproken.
Echter schijnt in een zeker aantal gevallen in vroeger en
later tijd de u door de Romeinen als oe uitgesproken te zijn.
Er is evenwel ook een aantal gevallen, waarin dat zeker niet
zoo was. Ook de voorstanders van de „ n i e u w e " uitspraak nemen
dat aan. )
8

Dit staat dus vast: Onze „oude", traditioneel Nederlandsehe,
uitspraak sluit zich, wat betreft de punten, waarover de strijd
gaat, aan bij die uitspraak van het Latijn, die de Romeinsche
wereld zelf eens had, in elk geval in de drie laatste eeuwen
van haar bestaan, — uitgezonderd die gevallen, waarin de u
waarschijnlijk werd uitgesproken als oe.
Het is van groot belang dit in 't oog te houden.
Zoo kwam dan ook de „ o u d e " uitspraak in ons land in gebruik door de Humanisten, die zich weer aansloten bij de
uitspraak van het Latijn in zijn laatste periode. )
3

II. De „nieuwe" uitspraak.
De „ n i e u w e " uitspraak is de „ o u d e " uitspraak, op enkele
punten i n overeenstemming gebracht met op 't oogenblik door
velen, bij de onderzoekingen naar de uitspraak van het Latijn,
voor den tijd van Cicero aanvaarde conclusies.
Die punten zijn voor 't oogenblik:
De c altijd uit te spreken als k, ti altijd als ti, u altijd
als oe, de g zacht uit te spreken, de uitgangen -as enz. lang. )
4

Zoo Dr. Bierma op 't Phil. Congres 1904, die overigens nog een
„officieele", een „school-uitspraak" van de c als k tot na den val van
het W. Rotn. Rijk waarschijnlijk acht. Hand. Phil. Congres 1904 p. 137 sqq.
) Hand. Phil. Congres 1904, p. 140.
) Zie Prof. Woltjer, Lat. Gramm. § 10.
) Circulaire der Uitspraak-Commissie van het Genootschap van Juni 1924.
a

3

4
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Het volledig systeem dezer „Ciceroniaansche" uitspraak
omvat 37 regels. ) Het ideaal van de voorstanders der „nieuwe"
uitspraak moet wel zijn de geleidelijke invoering van al die
regels.
1

III. De motiveering' van een invoering der „ n i e u w e "
uitspraak.
Deze laat ik hier volgen zooals de Uitspraak-Commissie
van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsehe Gymnasiën die geeft in haar Verslag, gepubliceerd 13 Aug. 1924: )
2

Bezwaren tegen een minder onjuiste uitspraak:
1. „zij is moeielijk, moeielijker dan de oude, te moeielijk."
2. „zij beteekent een breuk met ons, Nederlandsehe, verleden (en de
oude talen staan niet sterk genoeg meer om ook nog dit te dragen)."
3 „zij is leelijk, belachelijk...."
4. „zij is, lijkt Duitsch."
5. „zij is onnoodig, omdat (a) het tot nu toe goed, goed-genoeg ging;
(b) het verkeerd gaat en er toch niets meer aan te doen is."
6. „zij is door het karakter van den u-klank iets meer vermoeiend."
Voordeelen aan een minder onjuiste uitspraak verbonden:
1. zij is, indien men zich tot de hoofdzaken beperkt, niet moeielijk,
dus ook niet te moeielijk.
2. zij schept als iedere verandering een contrast met de vroeger gevolgde praktijk; indien de oude talen blijken dezen algemeenen druk
niet meer te kunnen uithouden, ligt daarin het bewijs dat hun tijd voor
het voorbereidend hooger onderwijs voorbij is.
3. zij is evenmin leelijk of belachelijk als de uitspraak van het tegenwoordige Italiaansch.
4. zij berust op toepassing van enkele onomstootelijke gegevens der
internationale wetenschap en is dus niet Duitsch.
5. zij is noodig, omdat (a) het onderwijs nooit goed genoeg kan zijn
i.h.a.; (b) het onderwijs in de oude talen nog steeds recht van bestaan
heeft en de moeite waard is, maar voor verbetering vatbaar is: zie beneden.
6. zij is door de afwezigheid van de Ndl. g en u klank voor het stemgebruik aanbevelenswaardig.
7. zij vergemakkelijkt het scandeeren.
') Hand. Phil. Congres 1910, p. 20 sqq.
) „Weekblad voor G. en M.O.", 20e jrg., no. 50, p. 1562 sq.
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8. zij alleen laat allerlei woordspelingen, allitteraties enz. eenigszins
tot haar recht komen.
9. zij brengt er toe, dwingt er toe, de oude taal iets meer tot haar
recht te doen komen als door de ouden steeds hardop gelezen taal, als
den klank van kunstproza of van poëzie.
10. zij kan een sterke (en zeer noodige) bondgenoot worden bij het
streven het onderwijs in het Latijn in vergelijking te stellen met en te
doen profiteeren van het onderwijs in de moderne talen.
11. zij brengt grooter eenheid (a) in eigen land met de uitspraak der
katholieken en der katb. Kerk;
o. met de veranderende uitspraak in het buitenland.
12. zij komt tegemoet aan een wensch (levensbehoefte) der romanistiek.
13. zij is dus zoowel in de praktijk als in de wetenschap in aanleg algemeen.
14. zij kan dientengevolge iets tot
(a) internationale en tot
(b) historische gedachteontwikkeling bijdragen.
De Genootschapscommissie had haar „ n i e u w e " uitspraak
niet als een „minder onjuiste" behooren aan te dienen. De „ o u d e "
uitspraak sluit zich, van het standpunt der Commissie gezien,
meer aan bij die van de latere eeuwen van het Romeinsche Rijk,
de „ n i e u w e " uitspraak bedoelt zich meer aan te sluiten bij
die van den Ciceroniaanschen tijd. Beide zijn even juist —
aangenomen dat de reconstructies der „ n i e u w e " uitspraak
werkelijk Ciceroniaansch zijn — of als men w i l : even onjuist.
Want beide blijven wel ongeveer even ver verwijderd van wat
eens in een bepaalde streek, tijd, kring van de Romeinsche
wereld werkelijkheid was.
De Commissie mocht alleen spreken van een (h.i.) „meer
Ciceroniaansche" uitspraak.
Bij de „ b e z w a r e n " mis ik de vermelding van de principieele
bezwaren, waarop ik in 't vervolg van mijn betoog de aandacht zal vestigen, behalve een zwakke formuleering van een
dier bezwaren sub 2.
Van de „voordeelen" zijn de sub 1—3 genoemde verkeerdelijk als zoodanig gequalificeerd. Die 3 punten zijn geen
„voordeelen", maar slechts, verder niet nader geadstrueerde,
afwijzingen van „bezwaren".
Dit wat den formeelen kant der motiveering betreft.
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IV. De beteekenis van de „nieuwe" uitspraak en van haar
eventueele invoering-.')
a. Wetenschappelijk.
Wat is dé uitspraak, de juiste uitspraak van een taal?
Denken we ons eens een oogenblik de verschillende manieren
in, waarop men Nederlandsch spreekt binnen de grenzen van
ons kleine land. Stel u voor dat we eens zeggen moesten wat
op 't oogenblik dé uitspraak is van het Nederlandsch.
Welke stad of welk dorp, welke streek, welke maatschappelijke kring heeft 't monopolie daarvan ? Kan de school dé uitspraak voorschrijven of het tooneel?
Denken we ons nu eens den omvang in van het Romeinsche
Rijk, ten tijde b.v. van Cicero. En nemen we nu alleen maar
eens de stad Rome en stellen we ons dan eens voor hoe
Cicero zelf, de verfijnde Romeinsche ridder, allicht zijn geliefde
stad b.v. Reumèzal genoemd hebben, zijn klerken daarentegen —
met de schoolsche uitspraak — van Roma spraken en zfln
slaven van Roamao. In dien trant hebben we ons toch dat wel
te denken. Wat is dan dé uitspraak van Cicero's tijd ?
Gesteld al dat we die verschillen goed weten konden, zouden we dan, om nu maar iets te noemen, de uitspraak van
den grooten man zelf moeten verwerpen als „geaffecteerd" en de
schoolsche moeten aanvaarden van zijn klerk? En nu had ik
't nog alleen maar over de stad Rome, maar 't Romeinsche
Rijk reikte toen van Euphraat tot Atlantischen Oceaan, van
Donau tot Sahara.
En nu heb ik van verschil in tijd nog niet eens gesproken.
Maar zie onze oud-Hollandsche schrijvers eens in, onze Statenvertaling. Dan beseft men, — afgezien van de kwestie der
verhouding tusschen schrijf- en spreektaal — hoe groot verschil in uitspraak er is zelfs in zoo'n klein land over een niet
zoo langen duur van tijd.
En dan 't groote Romeinsche Rijk met zijn zoo lang bestaan!
Men gevoelt voor hoe ontzaglijk veel problemen we daarbij
staan.
't Gaat er toch niet om hoe een schoolsche groep meent,
dat een bepaalde taal moet worden uitgesproken, of had moe1

') Dit hoofdstuk bevat, gedeeltelijk verkort en gewijzigd, een lezing,
door mij in den afgeloopen winter gehouden in de „Societas Philologica'
Lugduno-Traiectina" en mede in de vergadering der Groep Classici van
het Genootschap van Leeraren aan Ned. Gymnasiën van 21 Maart 1.1.
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ten uitgesproken worden, maar hoe een bepaald volk zijn taal
spreekt of sprak.
En dan kan men beschrijven en registreeren, en thans met
phonograaph-platen of andere technische hulpmiddelen vastleggen, maar dé uitspraak, zelfs van een levende taal in een
bepaalden tijd, zal blijken een ongrijpbaar iets te zijn, een
fictie, en men zal van een bepaalden tijd slechts benaderend
kunnen reproduceeren de uitspraak van een bepaalden kring
in een bepaalde streek, telkens weer anders voor een bepaald
milieu.
Een „levende" taal zal men dan dienen te blijven uitspreken
op honderd manieren. En de eene kring zal van den anderen
blijven vinden dat die geaffecteerd, schoolsch, steedsch, boersch,
provinciaal spreekt, of hoe men verder elkaar's uitspraak zal
qualificeeren.
En een bepaalde kring van intellectueelen zal meenen dat
zijn uitspraak de ware is. En men zal die uitspraak op phonograaph-plateri vastleggen voor de historisch-taalkundige wetenschap der toekomst, en ook in 't archief der wetenschap een
„Auswahl" kunnen deponeeren van speciale provinciale of
stedelijke dialekten of hoe men ze verder noemen zal.
Maar hoe dan met de „doode" talen?
Er is betrekkelijk veel ons bewaard van de Latijnsehe litteratuur. Maar betrekkelijk niet veel wat ons kan dienen voor
benadering van een uitspraak. We zijn daarvoor aangewezen in
hoofdzaak op een beperkt aantal mededeelingen van de Latijnsehe grammatici, schrijvers over onderwerpen der spraakkunst,
en verder op de inscripties. Maar de grammatici zijn voornamelijk uit laten tijd en mannen uit een bepaalden kring. En
de inscripties plaatsen ons toch telkens weer voor het vraagstuk
der verhouding tusschen de geschreven en de gesproken taal.
Belangrijk is verder ook de wijze waarop de Grieken Latijnsehe woorden hebben weergegeven, maar veelszins wordt toch
het vraagstuk daarmee alleen maar verplaatst. En datzelfde
geldt, waar men nog weer andere antieke taalgebieden in het
probleem betrekt, of de later uit het Latijn ontstane Romaansche talen te hulp roept.
Bewonderenswaardig is wat de taalwetenschap heeft weten
te doen en men zal haar geen mooie successen kunnen ontzeggen, maar toch mogen die niet, boven hun preciese waarde,
worden overschat.
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Die successen zijn resultaten van een wetenschap, die in
zeer sterke mate hypothetisch is opgebouwd, met behulp van
onderstellingen, gevolgtrekkingen, combinaties, die men verder
experimenteel niet, of maar tot op zekere hoogte, controleeren
kan. Zelfs een vak als de phonetiek, dat zoo sterk kan staan
door zijn experiment, verliest tegenover de historie veel van
zijn vasten grond.
En de geschiedenis der Wetenschap is daar om ons te manen
tot voorzichtigheid.
Theorieën en resultaten, waarvoor gansche generaties van
geleerden het leven zouden hebben gegeven, gingen voorbij,
bleken onhoudbaar. Niet alleen in vroeger, ook nog in den
jongsten tijd.
Ik herinner hier aan't bezadigde woord van Professor Karsten:
„De uitspraak eener taal kan alleen juist en volledig worden
waargenomen door het oor en nog wel een zeer geoefend oor.
. . . . G e e n hulpmiddel kan bij het zoeken naar de uitspraak
eener doode taal dat gemis vergoeden, want geen beschrijving,
hoe uitvoerig ook, is in staat om die nuancen van klank en
klemtoon weer te geven, waarin het eigenaardige der uitspraak gelegen is." )
E n dan mag men hier zeker ook wel denken aan wat Professor
Schrijnen schreef in zijn bekende brochure, eerder reeds door
mij geciteerd, en aan zijn ook reeds door mij vermeld woord,
dat de poging om „ d e zoogen. wetenschappelijke uitspraak in te
voeren zich gaarne beroept op de linguistiek, maar daar niets
mee gemeen heeft".
1

Maar laten we aannemen, dat de taalwetenschap met
een aan zekerheid grenzende mate van waarschijnlijkheid ons
resultaten heeft geschonken, waardoor we dan nu wel meenen
te kunnen weten hoe men in Cicero's tijd overal i n 't Romeinsche gebied, de c en - t i - uitsprak, en dat de u nu eens als oe, dan
als u werd uitgesproken, en in welke gevallen.
Staat dan daarmee vast hoe wij, Nederlanders van heden,
die letters en die combinatie hebben uit te spreken?
Of, de vraag algemeen gesteld, is de uitspraak van Cicero
en zijn milieu dé uitspraak van het Latijn en moet die nu ook
de onze zijn?
Eerst de principieele kwestie. W i e ter wereld zegt ons wat
') Prof. H. T. Karsten „De uitspraak van het Latijn," Amsterdam,
Delsman, p. 2.
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het criterium is voor de Juiste", de „zuivere" uitspraak va
het Latijn?

En vervolgens, wie Dewijst ons dat men die in Cicero's tijd in
Rome had? Moet die dan misschien niet in een geheel anderen tijd, in een gansch andere streek van Italië, in een heel
ander gebied van 't Romeinsche Rijk worden gezocht? W i e
weet 't, wie zegt 't ons?

Wat den tijd van Cicero aangaat, daarvan kan nog 't v o l gende worden gezegd:
Die tijd geldt over 't algemeen voor den bloeitijd der L a tijnsehe letterkunde. Maar toch was 't een tijd reeds van verval. De tijd van kracht en kern van 't Romeinsche volk, en
dan daarmee zeker ook van wat men de „juiste" en „ z u i v e r e "
uitspraak van Latijn zou kunnen noemen, was voorbij.
N u zou men 't misschien eigenaardig kunnen achten om te
trachten de uitspraak van een bepaald milieu van dien „bloeitijd der letterkunde" te reconstrueeren en die dan te gaan gebruiken. Maar dat de aanvaarding daarvan voor de practijk een
eisch zou kunnen zijn, en dan nog wel een eisch der wetenschap — wie houdt dat in ernst v o l ?
De beantwoording van de vraag, welke uitspraak van het Latijn
voor ons aangewezen is, moet in een heel andere richting gezocht
worden.
Denken we ons de verre toekomst i n , waarin eens het
Nederlandsch „ d o o d " zal wezen.
Stel u dan eens een college in 't „ d o o d e " Nederlandsch voor.
Wat zal men daar als de uitspraak van het Nederlandsch hebben
te beschouwen, waarvan men zich als regel bedienen zal?
Dat zal toch wel de uitspraak moeten zijn van die periode,
waarin het Nederlandsch „ d o o d " werd, de vorm, die het
als spreektaal had i n zijn uiteindelijke ontwikkeling.
En dan zal men een phonograaph-plaat kunnen nemen uit
zijn archief en daarmee de taal kunnen doen hooren van een
beschaafd of van een schoolsch milieu uit die laatste periode.
En als men dan de historie behandelt van de Nederlandsehe
taal, dan zal men telkens met phonographische platen bepaalde
milieu's kunnen doen spreken uit vroeger tijden, tot op onzen
tijd terug. E n dan de historie daarvoor? Ja, hoe zal men die
behandelen? Dat stel ik me verder nu maar niet voor.
Maar nu het „ d o o d e " Latijn? Gesteld dat we precies wisten
hoe men het Latijn uitsprak in den tijd en in het milieu van
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Plautus, van Cicero, van Augustinus, kortom wanneer men
eiken auteur lezen kon met de uitspraak van zijn tijd en
milieu, dan was de zaak betrekkelijk eenvoudig. Tenminste
wanneer de philoloog de uitspraak-regels van alle tijden en
kringen omvatten kon en vaardigheid had ze in praktijk te
brengen. Misschien kon men dan voor den Latijn-leerenden
niet-philoloog nog wel een gemiddeld mixtum samenstellen
als passe-partout voor alle Latijnsehe litteratuur.
Maar nu we noch 't een weten, noch 't ander doen kunnen,
nu hebben we toch 't Latijn ook te zien als een organisch in
een bepaalden vorm volgroeid verschijnsel, dat we in zijn volgroeidheid hebben te accepteeren.
N u kunnen we niet zeggen: we nemen zoo goed mogelijk
de uitspraak van die of van die periode en passen die op
alle perioden toe.
Neen, nu moeten we zoo redeneeren: Hoe is het verschijnsel
waartegenover we staan i n zijn volgroeidheid? Hoe is de uitspraak van het Latijn aan het eindpunt van zijn ontwikkeling
als „ l e v e n d e " taal? Zoo spreken we het nu uit, met die uitspraak lezen we nu ook de Latijnsehe litteratuur van alle tijden,
behoudens dan misschien enkele gevallen van speciale uitzondering.
De eisch om in onze uitspraak van het Latijn tot die van Cicero
terug te keeren is een absurditeit, die we ons niet duidelijk
genoeg als zoodanig kunnen voor oogen stellen.
Stel u voor dat men de uitspraak van Molière's tijd en
milieu ging reconstrueeren om zoowel Zola als de „Chanson
de Poland" te lezen, of die van Vondel om Couperus voor te
dragen zoowel als „ Van den Vos Reinaerde".
De taal behoort tot die levende verschijnselen, waarbij men
voor practisch gebruik') nooit meer op haar ontwikkeling, haar
geschiedenis kan teruggrijpen. M e n laat den grijsaard niet meer
praten met de spraak van den jongeling of den volwassen
man met de klanken van de kinderkamer.
Maar we kennen ook die eind-uitspraak niet. W e kunnen
ook daarvan hoogstens slechts een zeer grof gemiddelde vaststellen, te bezwaarlijker nog door dat die eind-uitspraak i n
de verschillende deelen van het Latijnsehe taalgebied i n verschillenden tijd valt, en toch w e l zeer uiteenloopt, en bovendien dat eindpunt zeer moeilijk vast te stellen is.
') Iets anders wordt 't, als men wetenschappelijk haar historie gaat
behandelen.
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Men zou misschien van een bepaald taalgebied in dien laatsten
levenstijd van het Latijn kunnen onderstellen, dat het de zuiverste traditie heeft. Maar hoe moeilijk is ook weer dit vraagstuk, waar men dan weer de traditie vast moet stellen van
iets, dat men toch ook niet inderdaad kent.
E r is echter in deze richting wel een uitweg. Het Latijn is
niet „ d o o d , " zegt men, het leeft nog, in de Romaansche talen.
Maar zoo staan we dan voor dit dilemma: Of we willen
't Latijn leeren en onderwijzen als een levende taal — we
willen 't onderwijzen zooals we 't het Fransch, Engelsch,
Duitsch doen. G o e d ! Maar dan de uitspraak van de taal in
haar volgroeidheid, aan het eindpunt van haar ontwikkeling,
öf de uitspraak van een der Romaansche talen.
Of we leeren 't Latijn om haar litteratuur als historisch, vooral
cultuur-historisch verschijnsel. Maar dan öf alle auteurs gelezen in de volkomen juiste uitspraak van hun tijd en hun
milieu — öf in de in ons cultuur-milieu nu eenmaal geaccepteerde
uitspraak. )
Niet iets daar tusschen i n . Geen lapwerk, overgoten met
een vernis van wetenschap. Dat is der wetenschap onwaard i g ! E n 't is wetenschappelijk onwaar.
1

N u grijpt onze traditioneel Nederlandsehe, onze „ o u d e ' | uitspraak juist op de eind-uitspraak terug. E n de „ n i e u w e " uitspraak met haar wijze van uitspreken van de c en -ti- en zelfs nog,
in een zeker aantal gevallen, van de u, verwijdert er zich van.
De „ n i e u w e " uitspraak vertegenwoordigt daarmee het, welbeschouwd, dwaze streven om een organisch nu eenmaal tot
een bepaalden vorm uitgegroeid verschijnsel kunstmatig te
willen terugwringen in het kader van een vroegere bestaansperiode.
Zij is wetenschappelijk daarmee geoordeeld.
b. Practisch. )
Alle woorden, die in het Nederlandsch uit het Latijn zijn
overgenomen, direct of indirect, zijn overgenomen onder vigueur
2

') Vergelijk Prof. Woltjer, Lat. Grammatica § 10 Aanm. 3.
) Reeds op het Philologen-Congres van 1904 accentueerde Prof. J. C.
Vollgraff de vraag naar „de opportuniteit van Dr. Bierma's voorstellen
voor de praktijk". Prof. Speyer wenschte bij diezelfde gelegenheid „uitgemaakt te zien of het nuttig was te veranderen of niet", wat Dr. Bierma
z.1. In zijn toen gehouden rede niet gedaan had. Op het Phil. Congres
van 1907 zeide Prof. ]• Woltjer, om praktische bezwaren in nog weer
2
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van de „oude" uitspraak. Alle mogelijke wetenschappelijke en
technische termen en algemeen gangbare uitdrukkingen, aan
het Latijn ontleend, zijn in den vorm van onze „oude" uitspraak gemeengoed geworden.
Wat zou dus practisch 't gevolg zijn van invoering van de
„nieuwe" uitspraak?
1. Dat onnoodige moeilijkheden geschapen worden voor allen,
die Latijn leeren, bij de uitspraak van Nederlandsehe woorden
als proces, patiënt, emolument, crucifix, creatie ) enz. En dat
een algemeene onzekerheid ontstaat bij het gebruik van overal
gangbare uitdrukkingen als b.v. hora ruit, periculum in mora,
non possumus en dgl. en van benamingen als Pulchri studio,
Diligentia, Musis sacrum e.a.m.
Men heeft hiertegen aangevoerd dat men toch ook Berlijn
zegt en Berlin, Parijs en Paris enz. Dat is waar, maar dat
geldt, als ik wel zie, slechts van een beperkt aantal geographische namen. Men vernederlandscht niet woorden als lunch,
diner, so easy, Ansicht en dgl., en spreekt ze dan volgens hun
eigenlijke uitspraak alleen uit als men nu juist spreekt in de
taal waaraan ze zijn ontleend. Dat zou toch al te gecompliceerd worden.
De zaak nu staat werkelijk niet anders met de door mij
bedoelde woorden, uitdrukkingen, benamingen. Iemand, die
Latijn leert of geleerd heeft, zal zich, bij invoering van de
„nieuwe" uitspraak, steeds, al is het een ondeelbaar oogenblik,
in til van gevallen moeten herinneren dat hij nü zijn „nieuwe"
uitspraak niét gebruiken moet. Dat zal voor den een een
grooter bezwaar zijn dan voor den ander, al naar gelang van
het tempo van ieders physiologische reactie, maar een bezwaar zal het blijven, voor den een niet drukkend, voor den
ander wel.
Philologen onderschatten dit bezwaar zeer licht. De dingen
waarom 't hierbij gaat, zijn dingen, waarmee zij steeds bezig
zijn. Het woord is voor hen heel iets anders dan voor den
1

anderen trant dan ik aanvoer, dat „het voordeel, hetwelk met de voorgestelde uitspraak bereikt wordt, niet van zoodanigen aard is, dat hij
risico zou willen loopen grootere moeilijkheden in het leven te roepen." Hand. Phil. Congres 1904 p. 141, 1907 p. 279.
') Of dergelijke woorden rechtstreeks uit het Latijn zijn overgenomen
of niet, doet hier niet ter zake; want ook die, waarmede dat niet het
geval is, worden toch als oorspronkelijk Latijnsehe woorden aangevoeld.
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niet-philoloog. Hun denken en hun hanteering van de taal is
veel meer ingesteld op inachtneming van den vorm van het
woord.
Maar reeds voor den gymnasiast is het een onnoodige verzwaring van zijn, toch al genoeg opgevoerde, hersenwerkzaamheid hem te dwingen op het gymnasium b.v. de woorden
patiens, processio en amicitia uit te spreken pa-ti-ens, prokessio,
amiki-ti-a, terwijl hij straks thuis zal hebben te vragen hoe
't met den pa-tsi-ent is, of de pro-tsessie voorbijkwam en of hij
's avonds mee mag naar de uitvoering in „Ami-tsi-tsia."')
2. Bezwaren in dezen trant zullen vooral ontstaan voor de
beoefenaars der verschillende wetenschappen. Onze geheele
wetenschappelijke terminologie bestaat uit onder 't regime der
„oude" uitspraak overgenomen en ingevoerde Latijnsehe of
in Latijnschen vorm gegoten benamingen. De theoloog zal toch
wel niet praedestina-tie, spekoela-tie, soepranatoeralisme, creati anisme gaan zeggen, maar die woorden blijven uitspreken
naar den ouden trant, met -tsie en u. Maar dan zal zijn creati-o, soepra, natoera enz. van het gymnasium hem toch telkens
parten spelen.
Nog sterker zal de medicus het bezwaar gevoelen. Ik noem
maar eens naast elkaar oelkera-ti-o—ulceratie, karkinoma—carcinoom, sek-ti-o—sectie, innerva-ti-o—innervatie. Hij zal toch zeker
niet voor sek-tsie sek-tie gaan zeggen of voordilata-tsied/toto-r/c.
Zal een Hollandsch medicus gaan spreken van prokessoes
mastoideoes en moeskoeloes gloetaeoes maksimoes?
Nu is van den kant van de mannen der „nieuwe" uitspraak
gezegd dat ze dat ook niet willen. Maar met die verklaring is het
practisch bezwaar, dat ze scheppen, niet verholpen. (En zoo
zouden ze naast de „nieuwe" uitspraak hun leerlingen ook
de „oude" moeten leeren, voor practisch gebruik buiten het
onderwijs.)
.
Zal practisch van invoering der „nieuwe" uitspraak niet
't gevolg wezen dat nog meer a.s. medici dan al 't geval is
't gymnasium gaan mijden en dat de theoloog zijn „nieuwe"
uitspraak spoedig weer zal zien af te leeren? Laat ik mij tot
deze wetenschappen beperken. Ik zou op deze manier alle
faculteiten, de litterarische incluis, langs kunnen gaan.
') Hoogst eigenaardig is dat de voorstanders van de .nieuwe" uitspraak
buiten de Latijnsehe les de „oude" uitspraak willen behouden. Zoodat
dan dezelfde leeraar, als hij les geeft in het Latijn, spreekt van Kikero,
maar, als hij even later Oude Geschiedenis doceert, van Tsi-tsero, enz.
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In 't algemeen zal de spraakverwarring met Latijnsehe en
gelatiniseerde termen in Nederland toenemen.
M e n heeft gesproken van 't practisch nut der „ n i e u w e " uitspraak voor 't internationaal wetenschappelijk verkeer. Maar
eerstens heeft dat meest op 't papier plaats, en ten tweede:
de enkele Nederlander, die op internationale congressen heeft op
te treden of voordrachten houdt in het buitenland én daarbij
Latijnsehe woorden of terminologieën moet gebruiken, kan al
heel gemakkelijk die voor die gelegenheid dén uitspreken op
gewijzigde manier. Daarvoor behoeft toch niet 't geheele N e derlandsch volk een bepaalde uitspraak aan te leeren. Zelfs
zou men dan nog wel, naar 't voorbeeld van den Engelschman
in analoge gevallen, de fierheid kunnen hebben 't eens op zijn
Hollandsen te doen! E n bij particulier onderhoud is aanpassing
en wederzijdsch verstaan wel heel eenvoudig.
Bovendien, hoever gaat de internationaliteit der „ n i e u w e "
uitspraak ?
Practisch brengt de „nieuwe"
velerlei bezwaar.

uitspraak geenerlei gerief en

c. Cultureel.
Wat is cultureel de beteekenis der wijziging van de traditioneele uitspraak van het Latijn?
M . H . , ' ) het Latijn is in ons Nederlandsch beschavingsmilieu cultuur-waarde en studie-object. Cultuur-waarde voor
den grooten kring buiten ons, cultuur-waarde én studie-object
voor onzen kleinen kring van klassiek-philologen. E n wij,
kl.-phii., zijn classici in de eerste plaats en philologen i n de
tweede plaats.
Ten minste, zoo behoort het te wezen. Maar loopen we niet
gevaar meer philoloog-classicus te worden dan classicusphiloloog?
Zooals in de geschiedenis van een wetenschap iedere periode
gekenmerkt wordt door een richting, die zich accentueert, zoo
is de periode, die we nu i n onze wetenschap doormaken georiënteerd naar de philologie of, misschien juister gezegd, naar
de linguistiek. Maar de philologie, respectievelijk linguistiek,
') In dit gedeelte heb ik den vorm van mijn oorspronkelijke lezing
nagenoeg onveranderd behouden. Zoo richt ik mij wel in de eerste plaats
tot de classici, maar niet alléén tot hen.

38
hoezeer ze altijd i n onze wetenschap een zeer belangrijke plaats
moet innemen, mag haar niet beheerschen. In zake de uitspraakwijziging dreigt ze echter op 't oogenblik dat te doen. De
eenzijdige beschouwing van het Latijn als philologisch studieobject heeft 't streven naar die wijziging geinspireerd.
In de werkkamer onzer wetenschap arbeiden we aan ons
studie-object en zijn we dan, omdat de ontwikkeling onzer
wetenschap ons daartoe drijft, ihans overwegend philoloog of
linguist. Maar naar buiten zijn we classici, en als zoodanig
dragers van een cultuur-waarde, die een ideëel bezit vertegenwoordigt van het groot milieu om ons heen. Een ideëel bezit,
dat door de fijnere geesten van dien grooten kring buiten den
onzen vóóral wordt gewaardeerd, maar verder ook door een
nog veel grooter getal van belangstellenden dan wel menigmaal door ons wordt gedacht. Een teer bezit, waarmee juist
daarom met voorzichtigheid door ons moet worden omgegaan.
N u weten we toch allen uit ervaring hoe van een teer bezit ook de
vorm, de bepaalde vorm waarin 't ons eigendom werd, waarde heeft.
Men heeft zich spottend uitgelaten over dezen kant van de
zaak, die ons bezig houdt.
Ten onrechte. Men zou bijna i n Aristotelischen trant hier
kunnen spreken van de eenheid van stof en vorm. Het Latijn
is nu eenmaal met een bepaalden klank een geestelijk bezit
van beschaafd Nederland. Tasten we dien klank aan, we vervreemden mede daardoor beschaafd Nederland van het geestelijk bezit, dat altijd in dien klank sprak.
En juist omdat men, daar waar men de verhoudingen ten
deze goed en scherp inziet, zegt dat die klank, die vorm het
bijkomstige, het min of meer indifferente is, moet men juist
daar dien klank niet aantasten voor hem, die dat niet zoo
aanvoelt, omdat hij niet meer is dan een belangstellend leek.
E n nog te minder wanneer men zich eens goed rekenschap
geeft van de vraag waarom we Latijn leeren.
Niet voor philologische doeleinden! Daarvoor leeren zelfs wij,
klassiek-philologen, *t eerst in tweede instantie.
Beschaafd Nederland heeft, om 't zoo te zeggen, maling aan
philologie. Terecht. Het leert Latijn om den geest en den i n houd van de Latijnsehe litteratuur en voor beter inzicht in de
Romeinsche cultuur — tot beter verstand van onze hedendaagsche beschaving. Het leert ook niet meer Latijn als spreektaal.
Zoo heeft, zelfs al zou men een wetenschappelijk juiste uitspraak kunnen construeeren, die geen waarde meer voor hen,
die we onderwijzen en i n hun belangstelling voor de klassieke
oudheid leiding geven.
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Friedrich Blass zegt 't zoo duidelijk in zijn „Ueber die Aussprache des Griechischen": „Die Berührung mit dem Géiste
des klassischen Altertums thut uns not; für eine solche Berührung aber ist es mir nicht eben hinderlich, wenn ich etwa
Tsïtsërö ausspreche, wahrend der Mann selbst sich Kïkërö genannt hat."')
Nog eens: zelfs de beschaafde leek onderscheidt niet voldoende tusschen vorm en inhoud, de minder beschaafde nog
minder. Er is geen grooter gevaar dan ideëele waarden, wier
beteekenis nauw met traditie samenhangt, ook wat hun vorm
aangaat, te doen dobberen op de ongewisse golven van het
wetenschappelijk onderzoek. Er is geen hachelijker bedrijf dan
het overgieten van ouden wijn in nieuwe zakken of het oplappen
van oude zakken met een nieuw stuk. De zak scheurt en de
kostelijke inhoud wordt gestort.
Men onderschat de beteekenis van deze zijde van de kwestie,
omdat men de beteekenis onderschat der schijnbaar kleine
factoren. Op physisch gebied doet men dat in onze eeuw der
„draadlooze", onze eeuw, die op dergelijke terreinen al welde
schijnbaar kleine krachten kent met 't groot effect, niet meer
— op geestelijk gebied zijn we misschien nog niet zoover, is
't misschien ook nog moeilijker ze te leeren kennen.
Men stelt dan in de plaats van een traditioneele ingeburgerde uitspraak, waarvan men algemeen wist dat die in verschillend
opzicht niet „juist" was, de fictie eener „juiste uitspraak".
Die handelwijze voert het noodlot zijner onwaarheid mee. De
onwaarheid van den nieuwen vorm wordt dan op de traditioneele waarde zelf, in de voorstelling van den belangstellenden
leek, overgebracht en men werpt het „Kind mit dem Bade" weg.
Men zal mij tegemoet voeren dat men niet een „juiste",
maar een „minder onjuiste" uitspraak geven wil. Goed. Maar
de halve waarheid is nog erger dan de onwaarheid. Men geeft
dan iets, dat vleesch is noch visch. Iets trouwens, dat ook alleen maar is voor vandaag en waarvan men niet weet wat
men dan, bij 't voortschrijden van 't wetenschappelijk onderzoek, er morgen mee zal moeten doen.
Men schept thans al misverstand tusschen 't nu Latijn leerend
geslacht en 't vorige. Zal men 't over dertig jaar dan niet
weer moeten doen tusschen 't dan komend geslacht en dat
van nu?
De constantie der traditie is ons juist een belangrijke steun
') F. Blass, U. d. A. d. Griech., Berlijn, 1888, p. 1.
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bij* ons werk als classic;. Gelukkig zijn ze nog vele in ons
land, de milieu's — geslachten van juristen, medici, theologen —
waarin 't Latijn een erfgoed is. En in die milieu's wordt nu
al hier en daar ontstemming gewekt en wrevel, en ontstaat,
door een zoo formeel iets als die uitspraak, misverstand tusschen neuswijs zoontje en vader, die het erfgoed verknoeid
ziet door iets, dat hij niet vertrouwen kan.
Waarom zouden we toch de resultaten van onze vakstudie
— ook al zouden we meenen dat ze definitief en juist toegepast zijn — brengen tot den belangstellenden leek, als er
niet werkelijk een belang van dien leek door wordt gediend?
De oudheid zou hem alleen (formeel) iets nader gebracht
worden door de volkomen juiste uitspraak. De opgelapte onjuiste brengt hem alleen een gevoel van grooter onzekerheid.
De geest der oudheid wordt hem niets nader gebracht, gaat
integendeel, bij ongewisheid van het voertuig, verder van hem
afstaan.
Het gevaar van het experiment in de practijk, dat anders
speciaal den medicus dreigt, het dreigt nu ook ons in de
uitspraak-kwestie.
Wij, philologen, hebben een groot voorrecht, 't Voorrecht
dat we rustig arbeiden kunnen in eigen kring, zonder door
't gewoel van dien grooten kring daarbuiten gehinderd te worden
en gestoord, maar dat voorrecht brengt als schaduwzijde mee
dat we soms te veel leven voor en in de school en het non
scholae sed vitae vergeten. Vergeten we het óók niet bij de
beantwoording van de vraag: waarom leert men Latijn? en
bij de beoordeeling der in de laatste jaren geschapen en met
die vraag nauw samenhangende uitspraak-kwestie 1
En wanneer we iets uitdragen naar dien grooten kring daarbuiten, laat het dan niet zijn een schoolmeesterij, die alleen
moeilijkheden schept voor dien kring en geen winst. De goede
zaak, waaraan we onze krachten willen geven, is er niet door
gediend.
De problemen der uitspraak behooren thuis aan de academie,
waar verschil van inzicht onder de vakgenooten en wisseling
der theoriën met de wisseling der tijden niet schaadt, ja zelfs
de intensiteit van het wetenschappelijk leven verhoogt. Men
kan er ook den belangstellenden leek wel eens over inlichten,
maar men experimenteere niet op hem, opdat hij bij zijn belangstelling niet worde gedupeerd.
Er is gezegd dat, wanneer het Latijn die uitspraak-wijziging
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— om dat zoo te noemen — niet doorstaan kon, het dan ook
maar uit ons algemeen cultuur-bezit moet verdwijnen. Daarover nog d i t : E r zal mogelijk wel eens een tijd komen dat
men bij het onderricht der leidslieden van ons volk niet meer
zoover in de beschavingsgeschiedenis zal kunnen teruggrijpen,
dat 't Latijn er nog bij onderwezen wordt. Maar ik betwijfel
of 't onze roeping is door een ontactische daad de komst van
dien tijd te bespoedigen.
Onderdeel van de vraag naar de cultureele beteekenis is
ook die naar de aesthetische beteekenis. De aesthetische factor
toch is ook bij de uitspraak van een taal van groot belang.
Ik voor mij vind, evenals Professor Damsté en zeer velen
met ons, de „ n i e u w e " uitspraak leelijk en, vooral, g e m a n i ë reerd. N u zou dat iets persoonlijks kunnen wezen. Ik kom daar
dadelijk nog op terug.
Eerst nog d i t : zeker is dat de „ n i e u w e " uitspraak o n - H o l landsch is — ik zeg niet: Duitsch of wat ook, maar o n Hollandsch. Misschien zegt dat velen niets. M i j wel. Het Latijn,
zooals we dat leerden en gedeeltelijk nog leeren, is — ook
wat zijn vorm aangaat — een Hóllandsch cultuur-bezit. —
Maar nu nog eens objectief de vraag gesteld: geeft de
„ n i e u w e " uitspraak aesthetische w i n s t ?
Dat men die behaalt met de oe voor u, i k kan me nog voorstellen, dat sommigen meenen van wel, maar dat de harde c
en ti hier winst geven, zal toch wel niemand kunnen beweren.
Tsi-tsero klinkt melodieuzer dan Kikero of Kikkero (om nu
dat voorbeeld nog eens te noemen) en sta-tsi-o dan sta-ti-o.
Cultureel en aesthetisch beteekent de nieuwe uitspraak geen
winst, maar schade en gevaar.
d. Conclusies.
1. De praemisse van terugkeer tot de uitspraak van een
vroegere bestaansperiode eener taal is — afgezien nog van de
vraag of de daarvoor noodige reconstructie mogelijk is —
irrationeel wegens haar kunstmatige strekking en onwetenschappelijk wegens haar negatie van organischen groei.
2. Het principe van wijziging der traditioneel Nederlandsehe
uitspraak van het Latijn vloeit voort uit eenzijdige beschouwing
van het Latijn als philologisch studie-object en miskent de
ware positie van het Latijn i n ons cultuur-milieu.
3. De „nieuwe" uitspraak is zoo wetenschappelijk een on-
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juistheid, maar beteekent bovendien practisch en aesthetisch een
achteruitgang en cultureel een gevaar.
V. De Italiaansche uitspraak.
Men kan alleen, meen ik, wil men de zaak zuiver houden,
de traditioneel Nederlandsehe uitspraak gebruiken, of die van
een der Romaansche talen.
Welnu, een groot deel van Nederland, het Roomsch Katholieke, bedient zich in een belangrijke levensspheer, in
zijn godsdienstig leven, van de Italiaansche („Romeinsche")
uitspraak, de uitspraak van gezaghebbende kringen in Italië.
Die voor geheel Nederland over te nemen, daar zou veel
voor te zeggen zijn. Tegenover die uitspraak zou ook nietRoomsch-Katholiek beschaafd Nederland anders staan dan
tegenover de „nieuwe". Die „nieuwe" zegt ons in haar opgeschroefde kunstmatigheid niets. Maar de Italiaansche spreekt
tot ons, zegt ons heel veel. Want ze representeert de uitspraak
der hedendaagsche bewoners van het land der Romeinen. Daarin
spreekt een gedachte tot den beschaafden mensch, tot wie
heden met het Latijn in aanraking komt. Die uitspraak zou
eer het gevoel geven iets te winnen dan iets te verliezen.
Maar 't practisch bezwaar! Dat dunkt me hierbij weer heel
groot. Daarop zal vooreerst de invoering van die uitspraak
voor algemeen gebruik in Nederland wel moeten afstuiten.
Laat me dat niet nader meer demonstreeren. Ik zou vervallen
in een herhaling van het tweede deel van dit hoofdstuk.
VI. De „levensbehoefte der Romanistiek" en de „bevordering der historische gedachteontwikkeling".
De „nieuwe" uitspraak zou volgens de Uitspraak-Commissie
van het Genootschap „tegemoet komen aan een wensch
(levensbehoefte) der Romanistiek" en „bijdragen tot historische
gedachteontwikkeling."')
't Argument van 't belang der Romanisten maakt een zeer
eigenaardigen indruk. Een zuiver studiebelang van een betrekkelijk kleine groep nieuw-philologen, die Fransch (respectievelijk Italiaansch enz.) beoefenen, kan toch niet aangevoerd
worden als argument voor algemeene invoering van een bepaalde uitspraak van het Latijn. Zij kunnen zich toch door
0 Zie Verslag der Commissie en p. 28 van dit boekje.
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handboeken en colleges voldoende op de hoogte stellen van
de uitspraak, die hun voor hun speciale studie dienstig is. E n
't is zelfs voor hen, nuchter beschouwd, van geen belang
welke uitspraak ze practisch gebruiken, als ze eens een stuk
Latijn hebben voor te lezen of een Latijnsch woord hebben
te gebruiken.
Maar de Genootschapscommissie sprak dan van een „ l e v e n s behoefte" der „Romanistiek" die met sympathieke bescheidenheid zich eerst aandient als een „ w e n s e n " . Ik heb voor „ R o m a nistiek" al „Romanisten" gesubstitueerd. Want de wetenschap
der Romanistiek heeft toch zeker niets uitstaande met de practische toepassing van een bepaalde uitspraak van het Latijn.
(Ziehier al weer een curieus gevolg van de eindelooze dooreenhaspeling van de zuiver wetenschappelijke vraag naar de
uitspraak van bepaalde klanken, in een bepaalden tijd en een
bepaald milieu, en van de practisch-wetenschappelijke vraag
of t noodig of gewenscht is dat wij onze vigeerende uitspraak
veranderen.)
Laten we een oogenblik aannemen dat er werkelijk een dergelijke „levensbehoefte" voor de Romanisten bestaat, welke
uitspraak zou daaraan dan voldoen? E n stellen we dan tevens
de vraag welke uitspraak „tot historische gedachteontwikkeling bijdraagt".
Latijn Cicero — Fransch Cicéron — Italiaansch Cicerone
(Tsji-tsjee-ronee), Lat. statio — Fr. station — Ital. stazione
Lat. iusiitia — Fr. iustice — Ital. giustizia. De „ o u d e " uitspraak
Tsi-tse-ro, sta-tsi-o, iusti-tsi-a verklaart de Fransche en Italiaansche. Kikero, sta-ti-o, iusti-ti-a van de „ n i e u w e " uitspraak zijn aan
t begin van dergelijke reeksen antiquarische curiositeiten en
meer niet.
Welke uitspraak kan in deze en dergelijke gevallen „ l e v e n s behoefte" heeten der Romanisten en welke wekt hier historisch
besef? —
Lat. duplex — Fr. doublé — Ital. duplice (doe-pli-tsjee),
Lat. musea — Fr. mouche — Ital. mosca, Lat. musculus — Fr
muscle — Ital. muscolo, Lat. murus — Fr. mur — Ital muro
enz. : De oe-uitspraak van de u kan den Romanist lang niet
altijd als onmiddellijk werkend geestesvoedsel sterken voor zijn
levenstaak. In heel veel gevallen zal slechts bij zorgvuldige
herkauwing door hem in zijn u of o de onderstelde Romeinsche
oe kunnen worden geproefd. Denken we in dit verband alleen
nog maar eens aan dat tal van Fransche woorden als mur9
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lane, vertu, jaste, nul, fumer enz., die toch weinig naar moeroes
enz. smaken.
En voor den niet-Romanist, die de hiervoor vereischte wetenschappelijke kauw-techniek zich niet eigen gemaakt heeft, zal
't proeven van de historie in dergelijke gevallen door de „nieuwe"
uitspraak niet gemakkelijker, maar onmogelijk gemaakt worden.
En geen sterking, amper een verkwikking, misschien wel
misleiding van den smaak moet, dunkt mij, den Romanist de
oe-uitspraak brengen bij woorden als bucca, turris, ursus
enz. Ze werden toch, als ik me niet vergis, via de vormen
bocca enz. tot bouche enz., terwijl 't in het Italiaansch bocca,
torre, orso enz. bleef.
Dat nu een eventueel vroegere uitspraak den Romanist voor
de verklaring van klankveranderingen wel van dienst kan zijn,
meen ik te begrijpen. Maar overigens zou ik toch zeggen:
wat de door hem bestudeerde talen voor hem doet leven en
hem zelf tot meerder „leven" wekt, dat moet toch de uitspraak
zijn, die vigeerde, toen die talen ontstonden, d.w.z. de late,
onze „oude" uitspraak.
Mocht ik deze dingen niet goed zien, ik zal me gaarne laten
terechtwijzen door een Romanist van 't vak.
VII. De „bandeloosheid", de „waarheid", de „vereenvoudiging voor den leerling" en de „beter belichte
taalverschijnselen".
Resumeerend wil ik nog eens de punten nagaan die wel
de hoofdredenen waren, waarom men op de gymnasia en lycea
de „nieuwe" uitspraak wilde invoeren.
Men wilde een einde maken aan de „bandeloosheid", men
wilde „waar" zijn, men wilde „'t aanleeren van de uitspraak
voor de beginners eenvoudiger maken", men wilde op sommige
taalverschijnselen, speciaal de allitteraties, een „beter licht
vallen" laten.')
In zijn „antwoord" aan mij schrijft Dr. Bierma — ter adstructie
van zijn meening dat er voor 1904 „bandeloosheid" in de
uitspraak bestond — dat er „noch in de uitspraak van c b.v.,
noch in die van sc, noch in die van ti overeenstemming
heerschte".
•) Zie Hand. Phil. Congres 1904 p. 140 sq., Weekbl. voor G. en M.O.
van 8 April '25, p. 1183 sq. („antwoord" van Dr. Bierma) enz.
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Waarschijnlijk bedoelt Dr. Bierma dat de uitspraak van c
voor e enz. varieerde tusschen s en ts, en die van -ti-, voor
een klinker, tusschen si en tsi. Maar die variaties zijn toch
niet als uitspraak-verschillen, maar slechts als modificaties
van dezelfde uitspraak te beschouwen, individueele modificaties, in hoofdzaak tot meerdere of mindere verzorgdheid van
uitspraak terug te brengen. In het Nederlandsch is het toch
evenzoo met c en-ri'-gesteid. „Officier" en „station" spreekt
men in Nederland toch ook offl-tsier en offi-sier uit, sta-tsion
en sta-sion. En wie denkt bij dit verschil aan een anderen
factor dan graad van verzorgdheid? En evenmin als die variatie
ons deert in 't Nederlandsch deert ze bij 't Latijn.
Anders ligt misschien het geval met sc. Inderdaad wordt
dat nu eens sk, dan sch uitgesproken. Misschien is ook dat
alleen maar modificatie. Maar laat 't dan uitspraak-verschil
zijn. Heeft dat dan ooit geschaad of misverstand veroorzaakt?
't Hinderde toch bij de uitspraak evenmin als 't hindert dat
't eene gedeelte van 't Nederlandsehe volk 't woord „school"
als skool, 't andere het als school uitspreekt. Zóu men kunnen
beweren dat school Nederlandsch is en skool niet? De school
zal werkelijk niet kunnen decreteeren wat dé uitspraak van
haar naam is, en zich alleen maar vergrijpen aan de levende
taal als ze aan 't nivelleeren gaat.
Ik laat nu daar of uit te maken is, of sc in 't Latijn als sch
of sk of nog anders werd uitgesproken, en dan natuurlijk nog
wanneer, waar en door welke Romeinen. Waarschijnlijk zullen
de Romeinen wel — hoe voor de hand liggend is dat bij
zoo'n groot taalgebied — de verbinding sc met modificaties
hebben uitgesproken, zooals wij ons sch. Ik zou zeggen, laat
men zich toch niet schuldig maken aan de schoolmeesterij
van in dergelijke gevallen geen variatie van uitspraak toe te
laten — of van niet te begrijpen dat die er ten allen tijde
zal en moet zijn. Laat de school toch niet 't recht der individualiteit miskennen, die juist in de uitspraak van een combinatie als sc de taal als iets levends doet voelen, en Iaat ze
toch niet 't levend object van haar bestudeering doodknijpen.
En als ze aan die c of -ti- iets meent te moeten doen, laat ze
dan op meerdere verzorgdheid van uitspraak aandringen, en
verder niet.
Ik herhaal nog eens wat ik al eerder schreef: vóór 1904
bestond er één, algemeen gebruikte, traditioneel Nederlandsehe
uitspraak van het Latijn. Zoo voelde ieder het, en zoo was
het ook. Er was alleen hier en daar — als in elke taal —
wat speling in de uitspraak: een mooi bewijs dat het Latijn
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in zekeren zin nog leefde. Aan de gedecreteerde mechanische
uniformiteit van uitspraak d.w.z. de absolute doodverklaring
van het Latijn was men nog niet toe. Laten we er ons voor
wachten er thans toe over te gaan!
Laten wij Nederlanders, die zoo „ b a n d e l o o s " onze eigen
taal spreken binnen de enge grenzen van ons kleine land, ook
iets van die „bandeloosheid", als teeken van leven, behouden
mogen in onze, alleen maar hier en daar iets gemodifleerde,
maar overigens heusch tot 1904 in den grond bij allen gelijke
„ o u d e " uitspraak van het Latijn.
Over 't „ w a a r " zijn zal ik niet veel meer zeggen. Want 't
is al wel duidelijk genoeg gebleken dat de „ o u d e " uitspraak
minstens, wat „juistheid" en „waarheid" aangaat, van gelijken
rang is als de „nieuwe". Zelfs is men, als men vreest onwaar
te zullen zijn, veiliger met de „ o u d e " uitspraak, omdat die
juist op de punten, waarover 't gaat — en voor- én tegenstanders beide zijn daarvan overtuigd — ongetwijfeld zich aansluit
aan een uitspraak, die de Romeinen eens hadden, terwijl van
de „ n i e u w e " uitspraak zelfs degenen, die er vast aan gelooven, zullen moeten erkennen dat ze een hypothetische
reconstructie is. E n altijd zal men, is men bang als gymnasiaal
docent niet „ w a a r " te zullen zijn, zijn leerlingen moeten mededeelen, wélke uitspraak men ook volgt, dat die uitspraak waarschijnlijk nooit en nergens door Romeinen geheel zoo gebruikt
is, en dat „ d é uitspraak van het Latijn" een fictie is.
Overigens zal men met die verklaring, telkens weer voor
elke nieuwe eerste klasse afgelegd, tegenover zijn leerlingen
eens voor al „ w a a r " kunnen wezen. De zaak is wel heel eenvoudig, en verder niet zwaarwichtig op te vatten.
Dat de „ n i e u w e " uitspraak voor't aanleeren eenvoudiger zou
zijn lijkt al heel onwaarschijnlijk. Dit argument, indertijd in 1904
door Dr. Bierma mede aangevoerd, heeft dan ook de UitspraakCommissie niet meer gereleveerd. Hoe Dr. Bierma dit ooit heeft
kunnen zeggen is mij een raadsel, vooral daar hij toen nog de
gevallen, waarin de u wel en niet als oe moest worden uitgesproken, afzonderlijk wilde laten leeren (later zouden maar alle
u's als oe worden uitgesproken). Zeker is dat Dr. Bierma bij
deze bewering geen rekening heeft gehouden met al die kinderen
uit ontwikkelde kringen, die toch altijd no? een groot contingent aan de gymnasia uitmaken, die reeds bij hun komst op
het gymnasium van huis uit met de „ o u d e " uitspraak ver-
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trouwd zijn, omdat ze al dikwijls Latijnsehe termen en uitdrukkingen in gesprekken hoorden gebruiken. —
De „ n i e u w e " uitspraak wordt aanbevolen omdat zij sommige
woordspelingen, en vooral allitteraties meer tot haar recht
zou doen komen.
Van zulk een door de „ n i e u w e " uitspraak tot haar recht
gekomen woordspel heeft men, voor zoover ik weet, nooit
meer dan één voorbeeld aangevoerd ), uit een auteur, die nooit
door een niet-classicus gelezen wordt. )
Voor de allitteratie voerde Dr. Bierma aan:
1

2

Aen. V 4 5 1 :
It klamor keulo primoesque akkoerit Akestes
(It clamor coelo primusque accurit Acestes)
en XII 7 6 :
Haud plakitoera refer: koem primoem krastina keelo
(Haud placitura refer: cum primum crastina caelo). )
3

Daartegenover wees D r . van Vessem op het PhilologenCongres 1907 op de „ k l a p p e n d e " (klapperende?) uitspraak,
die, als in Vergilius' tijd de c altijd als k was uitgesproken,
zou ontstaan Aen. I 5 6 :
Kirkoem klaustra fremoent; kelsa sedet Aeoloes arke
(Circum claustra fremunt; celsa sedet Aeolus arce)
of Aen. I 672:
haud tanto
quokirka kapere
( — h a u d tanto
quocirca capere

')
)
)
)

2

3

4

kessabit kardine reroem.
ante dolis et kingere f l a m m a . . . .
cessabit cardine rerum
ante dolis et cingere flamma). )

Dr. Bierma op het Phil. Congres 1904. (Hand. p. 136.)
Quintilianus, Institutio Oratoria, VI, 3, 47.
Hand. Phil. Congres 1904, p. 136.
Hand. Phil. Congres 1907, p. 280 sq.

4
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En wijlen onze Hartman haalde eens Ovid. Met. III14 sqq. aan:
Vix bene Castalio Cadmus descenderat antro,
incustoditam lente videt ire iuvencam
nullutn servitü signum cervice gerentem.
en vroeg: moeten we gelooven dat Ovidius kervike gezegd
heeft.... )
1

Ziehier derhalve allitteraties, die met de „oude" uitspraak
tot hun recht komen en met de „nieuwe" niet.
Maar „allitteraties" kunnen geen bewijs voor een bepaalde
uitspraak zijn. Want men weet toch niet a priori of een
dichter een allitteratie heeft bedoeld. Men kan dat slechts
onderstellen, en men blijft onderstellen, ook al lijkt de waarschijnlijkheid nog zoo groot.
Iets anders wordt 't als men met bepaalde allitteraties bij een
bepaalde uitspraak kakophonie krijgt zooals in de voorbeelden
van Dr. v. Vessem.
Dan wordt de allitteratie een argument tegen de uitspraak,
waardoor ze kakophonisch wordt. —
Overigens, zendt men zijn kinderen naar het gymnasium
opdat taalverschijnselen hun in een helderder licht worden geplaatst? Dr. Bierma verwachtte in 1904 „dat het Latijn in de
toekomst voornamelijk voor hen dienen zou, voor wier studies
het van direkt belang is" ), d.w.z. dus voor de a.s. philologen.
Gelukkig is de toestand nog zoo dat ook nog vele andere
leerlingen de gymnasia bezoeken. En heusch, de a.s. theologen,
juristen, medici en natuurphilosophen, die nog steeds de meerderheid vormen.hebben niet veel aan die zeer dubieuze „betere belichting van taalverschijnselen", die hun bovendien op velerlei ongerief zou komen te staan, juist bij de hanteering der terminologie
van hun toekomstig eigen studievak. Maken we van onze gymnasiasten geen philoloogjesl Zij, die later philoloog worden, zullen
dat nog vroeg genoeg wezen kunnen, en de anderen hebben
er alleen maar last van, en geen voordeel of gemak.
2

Waarom het scandeeren door de „nieuwe" uitspraak vergemakkelijkt zou worden is moeilijk te begrijpen. Mijn ervaring
heeft mij geleerd dat, als men niet met geforceerde scandeeroefeningen begint, gymnasiasten met weinig moeite in korten
') Mnemosyne 1920, p. 433.
») Hand. Phil. Congres, 1904, p. 275.
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tijd door de practijk scandeeren leeren. E n ik zou zeggen dat
aan het Nederlandsch aangepaste klanken daarbij hun 't best
te stade komen.
Ten slotte kom ik op de bewering dat de „ n i e u w e " uitspraak sommige passages in de poëzie beter zou doen klinken.
Dit is zoo subjectief dat er niet over te praten valt. Welnu,
niemand belet een leeraar, die dat meent, om, wanneer hij
zulk een passage tegenkomt, die zijn leerlingen dan met de
„ n i e u w e " uitspraak voor te lezen en het ze desnoods zelf ook
zoo eens te laten doen.
Het zou toch ongerijmd zijn, dat voor die enkele passage
in de poëzie geheel Nederland zijn uitspraak zou wijzigen.

VIII. Nog eens: „de vereenvoudiging voor den leerling."
Over dit punt ben ik in 't vorige hoofdstuk eenigszins vluchtig heengegleden.
Daar is het echter toch te belangrijk voor en ik mag dan
zeker wel in een afzonderlijk hoofdstuk er nog eens de aandacht voor vragen.
Dr. Bierma zeide op het Philologen-Congres van 1904'):
„Eindelijk zal men het aanleeren der uitspraak vooral voor de beginners
eenvoudiger maken. In het eerste jaar heeft men op de beide eerste der
behandelde punten ) nog telkens fouten te verbeteren. Hef is dan ook
tamelijk ingewikkeld: rectus met k, maar centum met c, cito met c, maar
scio met k, en weer piscis met c. Evenzoo is altijd tie te spreken ge
makkelijker dan uit te spreken: nuntsius (nuntius), maar ostium, Tietsii
(Titii), maar totieus (totius) en Boeotia."
1

M a g ik alleen maar dit vragen: hoe spreekt de Nederlandsehe
„ b e g i n n e r " de hem toch in elk geval bekende woorden cadeau, conducteur, cursus, cent, citroen, cypres, directeur, Tinus,
station, bastion uit (om nu van de voor 't grijpen liggende
woorden voor elk geval maar één voorbeeld te geven)?
We zien dat de „ o u d e " uitspraak van c en ti zich volkomen
bij de eiken beginner bekende Nederlandsehe (respectievelijk
Fransche) uitspraak aansluit. Hoe kan die dan moeilijkheid
geven?
Ik gebruik dan ook al jaren lang deze methode voor „ b e ginners": Ik deel hun mede, dat men het Latijn uitspreekt als
•) Hand. p. 141.
) De uitspraak van c en ti.

2
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het Nederlandsch en dat de tweeklank ae als ee wordt uitgesproken. Dan kan men dadelijk met de eerste declinatie voort.
Zoodra ik dan daarbij het woord poena tegenkom, zeg ik — en
gewoonlijk behoeft dat dan maar ééns gezegd te worden —
dat oe uitgesproken wordt als eu. De tweeklank eu wordt later
incidenteel als ui gesignaleerd en, als men dan nog eens een
keer practisch helpt bij qu-, een consonant i of een als tv uit te
spreken u en bij totius ), dan gaat alles verder vanzelf. Nog zooveel te gereeder omdat de grammaticale stof toch altijd eerst
besproken wordt, waardoor het dan ook vanzelf niet voorkomt
dat b.v. dies gezegd wordt in plaats van dies. Bovendien brengt
nog altijd, zooals ik al eerder opmerkte, eer groot aantal gymnasiasten de „oude" uitspraak van huis uit mee.
Overigens wees wijlen Prof. J. Woltjer er zeer terecht op
„dat voor de Romeinen zeiven even goed de bezwaren van
gutturale en geassibileerde uitspraak bestonden als bij ons in
vacca, vaccae, in locus, loei, loca enz." )
1

2

Wat speciaal een geval als „scio" aangaat, men kan evengoed schio als skio zeggen en Boeotia vertegenwoordigt als
Qrieksche aardrijkskundige naam een speciaal geval. (Waarom
zou men trouwens niet gelatiniseerd Boeo-tsi-a kunnen zeggen?)
Over de oe-uitspraak van de u liet Dr. Bierma volgen:
„Eenigzins moeilijker zal het zijn de leerlingen te gewennen aan het
teeken u de waarde oe toe te kennen, maar veel last kan het niet geven,
omdat de woorden waarin ü moet uitgesproken worden in het eerste cursusjaar in zoo gering aantal zullen voorkomen, dat zij van buiten kunnen
worden gekend."

Dat beteekende inderdaad geen „vereenvoudiging".
Maar men wil dan nu maar alle u's als oe uitspreken.
IX. De oe-uitspraak van de u.
Het is goed deze nog eens op haar juiste waarde te toetsen.
Betreffende de uitspraak van de u zeide Dr. Bierma op het
Philologen-Congres van 1904 ):
3

') Waarbij men overigens ook gerust de tsi-uitspraak zou kunnen
invoeren.
') Hand. Phil. Congres 1907, p. 282.
) Hand. p. 140.
s
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„Dat u in 't Latijn gewoonlijk als oe werd uitgesproken, is een algemeen aangenomen feit, waarvoor de bewijzen te over zijn.
Maar naast de gewone u kennen de grammatici een andere, die het
midden hield tusschen u en i (Quint. Inst. or. I, IV, 8). Deze bepaling
is niet scherp, omdat het Latijn zoowel de gesloten als de open i heeft
gekend en we dus volgens de bepaling van Quintilianus kunnen weifelen tusschen u (in uur) en i (in ons ik). Als men de lijst nagaat van de
Latijnsehe woorden, waar de „u media" voorkomt, dan is het zelfs waarschijnlijk, dat dat zoowel ü als gesloten ï daarin vertegenwoordigd is.
(Vgl. Velius Longus bij Keil Gr. Lat. VII 75 sq.) Bovendien lijkt het me
zeer waarschijnlijk, dat onder deze woorden phonetische doubletten zijn.
Bij similis naast semel, simul en simulo schijnt mij ditb.v.zeer
goed mogelijk.
Voor de praktijk vond ik het beter bij al deze onzekerheden één bepaalden regel te geven".

De „u media" zou derhalve in alle gevallen (ook waar ze
i is) als u worden uitgesproken. Een compromis dus.
Iets later zeide Dr. Bierma in aansluiting hieraan — wat ik
in het vorige hoofdstuk reeds vermeldde — dat de woorden,
waarin de U (die „u media" dus) als u zou worden uitgesproken, afzonderlijk zouden worden geleerd.
Maar hier is men dan nu weer van afgestapt en men wil thans
altijd de u, ook die „u media", als oe uitspreken. Tweede
compromis.
De voorgestelde oe-uitspraak van de u vertegenwoordigt dus
een dubbel compromis.
De eigenlijke kwestie der oe-uitspraak staat daar dan natuurlijk nog naast.
X. De vermeende strijd der generaties, de onderstelde
regenereerende kracht der „nieuwe" uitspraak en de
vrees voor wetenschappelijke achterlijkheid.
Vervolgens dient nog een fictie te niet gedaan te worden,
die een juiste beoordeeling van de uitspraak-kwestie bij dezen
of genen in den weg zou kunnen staan. Men heeft al meer
dan eens, mondeling en in geschrifte, zieh uitgelaten als
zou de strijd over de uitspraak een conflict der generaties
zijn. 't Meest is mij dat opgevallen in het artikel van Dr. H .
Cannegieter in de N . Jahrbücher für das klass. Alt. e.q.s.
(Padag. Abt.) 1911, p. 175.
Maar niets is meer onjuist dan dat. Ik zou dadelijk jeugdige,
erkend bekwame, classici kunnen noemen, pas of nog niet
lang van de universiteit, en drie universiteiten vertegenwoor-
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digend, die overtuigde voorstanders zijn van de „oude" uitspraak. En er zijn oudere en oude classici, die de „nieuwe"
uitspraak huldigen.
Maar ik meen overigens in wat ik schreef genoeg aangetoond te hebben, dat de strijd niet in een conflict der generaties zijn oorsprong vindt.
't Gaat vooial om nuchterheid. Om nuchterheid, die er zich
voor wacht wetenschappelijke resultaten voorbarig te aanvaarden als definitief, maar die vooral er voor op haar hoede
is aan die resultaten een plaats te geven, die hun niet toekomt, met name in de practijk.
Zoo is 't een gebrek aan nuchterheid, wanneer men, meenende
dat men een vroegere uitspraak heeft kunnen reconstrueeren,
in bewondering voor zijn vondst, en al 't andere daarom vergetende, een latere uitspraak niet eens meer als zoodanig
erkent, laat staan de beteekenis daarvan zou uitwegen en haar
juiste positie bepalen.
De geheele „nieuwe"-uitspraak-beweging is voortgevloeid
uit enthousiasme voor wetenschappelijke resultaten, welker
waarde door gebrek aan kritisch besef niet als relatief is gevoeld, en welke men onpractisch in de plaats heeft willen
stellen van eveneens wetenschappelijk, en bovendien met
grooter zekerheid, te bepalen waarden, die practisch, ter plaatse
waar ze waren aangebracht, goed waren aangebracht.
In het vermelde artikel schreef Dr. Cannegieter dat door de
„nieuwe" uitspraak „die Lateinische Sprache.... mit neuer
Frische und neuem Leben aus dem Papier herauswachst'.
Ik antwoord daarop: de geest is 't, die levend maakt en
niet het woord, noch de uitspraak.
Ten slotte nog een kort woord over de vrees om wetenschappelijk achter te blijven. Die brengt èn ouderen èn
jongeren op een dwaalspoor: „Men moet toch met zijn tijd
meegaan," „tempora mutantur et nos mutamur in illis."
Maar: „Infidelis recti magister est metus" en — laat ik Horatius mogen varieeren — „sanam memento rebus in omnibus
servare mentem".
Overigens zullen de vreesachtigen van dit soort al wel opgehouden hebben te vreezen sedert gebleken is dat de meerderheid der Hoogleeraren niet voor de „nieuwe" uitspraak is.
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XI. De „grooter eenheid met de uitspraak der Katholieken
en der Katholieke Kerk".
Nog een enkel woord over de vraag of de „nieuwe" uitspraak werkelijk dit voordeel brengt:
„Oude" uitspraak:
„De c wordt vóór a, o, u en au [en ui], vóór medeklinkers en aan 't
einde der woorden als k, vóór andere klinkers [e, i , y] en tweeklanken
[ae, eu, oe] als s of ts uitgesproken.
-ti- luidt voor klinkers als tsi, doch na s, t en x blijft de uitspraak ti,
zoo ook in totius. (Aanm. Ook de oude infinitivi op -ier, als nitier
(= niti), behouden den zuiveren t-klank.)" )
De u wordt als u uitgesproken. —
Kortweg; c, -ti- en u worden uitgesproken als ut het Nederlandsch.
1

Italiaansche („Romeinsche",) uitspraak der Katholieke Kerk:
„c = 1" een k voor a, o, u (resp. au en ui) en voor medeklinkers,
ook voor h.
[c =] 2' tsj (sj = Fransch ch) voor e en i (resp. y, ae en oe, wanneer deze laatste een tweeklank zijn). De t w o r d t maar even
a a n g e s l a g e n . Indien de c in dit geval wordt voorafgegaan door een
s of x vervalt de t.
De Romeinen' ) laten de t sub 2° veeltijds weg.
De t van ti [-ti-] wordt als ts (niet tz) uitgesproken, wanneer op de i
nog een klinker volgt.
De t blijft echter in bovengenoemd geval hard:
a. Wanneer er een s, t of x aan vooraf gaat.
b. Als de 1 lang is. Totius.
c. In Qrieksche woorden. Miltiades.
d. In oude vormen van den infinitivus passivus. Petier",
u = Ned. oe, maar licht uitgesproken". )
1

9

„Nieuwe" uitspraak:
c wordt altijd uitgesproken als k.
ti „
„
„
„ tl, hard.
u »
.,
i,
„ oe.
') Volgens de Latijnsehe Grammatica van Prof. Woltjer, ed. 1924. Het
ter verduidelijking tusschen [ ] geplaatste is van mij. U .
) Daarmede zijn hier bedoeld de hedendaagsche bewoners van Rome.
) Volgens Romano di Roma „Romeinsche uitspraak van het Latijn
voor Nederlanders", ed. 1925.
2

3
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Voorbeelden:
„ O u d e " uitspraak.
Ital. uitspraak.
„ N i e u w e " uitspr.
carcer
kar(t)ser
kar(t)sjer
karker
Cicero
(T)sie(t)sero
(T)sjie(t)sjero
Kik(k)ero
cura
kura
koera
koera
statio
sta-tsi-o
sta-tsi-o
sta-ti-o
ostium
os-ti-um
os-ti-oem
os-ti-oem.
We zien dus dat i n de drie kardinale punten de „ n i e u w e "
uitspraak alleen met de als oe uitgesproken u tot de Italiaansche
nadert, maar met de, juist 't meest opvallend dlscrepeerende,
uitspraak van c en -ti- er zich van verwijdert.
Ik heb steeds de uitspraak van de g en van de lange uitgangen-as enz. laten rusten, omdat daarbij geen sterke verschilpunten naar voren komen.
Maar 't is toch wel curieus en de moeite waard hier op te
merken dat met de zachte g de „ n i e u w e " uitspraak alleen
voor de a, o, u (au, ui) en voor medeklinkers en h tot de
Italiaansche nadert. De Italiaansche uitspraak maakt echter de
g voor e en i (y, ae) tot dzj (gn midden in een woord is nj)
en spreekt de bewuste lange uitgangen kort uit.
Aan 't oordeel van den lezer zij overgelaten te concludeeren welke uitspraak 't dichtst bij de Italiaansche („Romeinsche")
staat en door welke de „grooter eenheid", boven dit hoofdstukje vermeld, 't meest wordt gediend.
Ik eindig deze artikelenreeks met dit, alleen in den modus
gewijzigd, woord van Grotius: Audi testes, vim testimoniorum
expende, fer iudicium.
Amersfoort,
Mei-Juli 1925.

c

jjNQER.

AANHANGSEL II.
De „nieuwe" uitspraak van het Latijn.
(Ingezonden in het Weekblad voor Q. en M . O. van 24 Juni '25.)
Meer dan eens heb ik dit jaar bij de ene eerste klas, waar de nieuwe
uitspraak is ingevoerd, mij geërgerd aan de onvoorzichtigheid hiervan
met betrekking tot de mensen van onze tijd.
Een jongen loopt met mij op en spreekt heel gemoedelik van de
„Kekilia-steeg",
waar we langs komen. Ik zie hem vol verbazing aan,
maar er is geen glimlach zelfs op zijn gezicht: hij meent dat het zo
hoort. En telkens weer in deklas moet men bij lezen verbeterend optreden:
er werd gelezen „akkentoeéren", al weer niet om de zaak bespottelik te
maken, en ik vroeg of ze nu voortaan ook „kenten" zouden zeggen.
Om dit gevolg te voorkomen zou men dus onmiddellik alle c's, die
als s klinken in officier, fabriceren, centraal, censuur, enz. ook als s
moeten schrijven; ook andere vreemde woorden als aktie, auktie, sanktie,'
zouden geheel verhollandst moeten worden geschreven, dus met s in plaats van
t, en zo staat men voor tal van moeilikheden, zoals Dr. F. C. Unger terecht
zegt (Wkbl. No. 41). De hele strijd van lang geleden over de basterdwoorden
wordt weer ontketend en weer zal blijken, dat men aan de gehele vernederlandsing daarvan niet aan-wil. In Zuid-Afrika heeft men dit proces
(pas op voor prokes; dan liever proses) veel sneller en afdoende laten
verlopen. — Ik voor mij geloof dan ook dat de invoering van de nieuwe
uitspraak van het Latijn de meest zonderlinge gevolgen voor het Nederlands zal hebben en — dat men daar niet voldoende over nagedacht heeft.
Haarlem.

(eet.) ï B. SCHEPERS.

Alliteratie.
(Ingezonden in het Weekblad voor G . en M . O. van 2 Sept. '25.)
Nu de artikelenreeks van Dr. F. C. Unger ten einde is, zou ik graag
even terugkomen op de aanhalingen op blz. 1551 van No. 44 (1 Juli'25).
Vooreerst even de meedeeling dat ik Ungers artikelen met genoegen heb
gelezen en er misschien door bekeerd zou zijn tot de „oude" uitspraak,
als ik niet meende met de „nieuwe" toch dichter bij de waarheid te zijn.
Amicus Unger, magis amica veritas. Bovendien ben ik nooit een verwoed
en fanatiek voorstander van de nieuwe uitspraak geweest; ik gun het
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iedereen auf seine Fagon in het Latijn zalig te worden, en heb vroeger
al tégenover Hartman beweerd dat „het" Latijn niet staat of valt met
een uitspraak. Toch moet ik zeggen dat ik voor Ungers bewijsvoering
veel voel en dat hij wel wat aan mijn overtuiging heeft gerammeld. In
ieder geval heeft hij mij gedwongen het pro en contra veel scherper te
stellen; bezwijk ik tenslotte voor de nieuwe uitspraak, hij moge 't mij
vergeven.
Wat nu de voorbeelden op blz. 1551 aangaat, aesthetisch gesproken
heb ik volstrekt geen bezwaar tegen de nieuwe uitspraak daarin. „Circum claustra fremunt" enz. mag gerust „klapperen", vooral wanneer we
aan de uitwerking van den wind denken: wie herinnert zich niet in stormnachten het rinkelen van vensters, het slaan van deuren, het omvallen
van emmers en dergelijke bezoekingen, toen niet M hxi $hx$&ioi<n*

ill§

Aangezien in Aen. I 672 geen bepaalde klankwerking wordt vereischt,
kan de uitspraak hier vrijwel als neutraal gelden.
In Ovid. Metamm. III 16 geloof ik zeker, juist om redenen van klankeconomie, aan kervike; immers servitli signum allitereeren dan tegenover cervice gerentem, wat m.i. veel beter klinkt; anders krijgt het vers
iets sisserigs.
Te veel k-klanken klinken overigens verre van mooi, getuige Couperus' vers:
Doch 't koeltje koom' de kuische kelk haar kozen
Dit is vast en zeker overdreven en leelijk. Hoeveel beter klinkt dan
door de economie een vers van Hélène Swarth als:
In 't welig weigras ligt de kalme koe
hoezeer die kalme koe op mij altijd een min of meer komischen indruk
maakt. Maar dat kan ik niet helpen, het is nu eenmaal zoo, een idiosyncrasie. Zulke dingen zijn zuiver individueel.
Intusschen geloof ik ook zeker een k-klank te moeten aannemen in
Lucr. II, 618 sq;
tympana tenta tonant palmis et cymbala circum
concava raucisonoque minantur cornua cantu...
om voor de hand liggende redenen.
Zoo ook, maar hier is de werking minder intens, Catull. 64, 261 sqq.
plangebant aliae proceris tympana palmis
aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant,
multis raucisonos efflabant cornua bombos
barbaraque horribili stridebat tibia cantu.
Den Haag, 25 Aug. 1925.
(get.) EDWARD B. KOSTER.
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Verzoek.
(Geplaatst in het Weekblad voor G. en M . O. van 15 April '25.)
De Commissie in zake de uitspraak van het Latijn, door het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsehe Gymnasia in 1924 benoemd, en
bestendigd in de Algemeene Vergadering van 30 Augustus 1924, richt
zich met het volgende verzoek tot de docenten in de klassieke talen.
Zij stelt er prijs op in kennis te worden gesteld met de in den loop
van dezen cursus opgedane ervaringen voor zoover zich moeielijkheden
voordeden, vragen rëzen dan wel voordeelen zich thans reeds begonnen te openbaren.
Zij wijst er nogmaals op dat het thans voor het bereiken van het beoogde doel noodzakelijk is dat men zich nauwkeurig aan de eenmaal door
de meerderheid aanvaarde regels houdt. )
De Commissie hoopt en vertrouwt door een heusche medewerking der
docenten in staat te worden gesteld, zich op grond van de oude en de
hier bedoelde nieuwe gegevens een juist en volledig beeld te vormen
van de uitspraak van het Latijn aan Nederlandsehe Gymnasia gedurende
den a.s. cursus 1925/'26.
Correspondentie te zenden aan den Secretaris. De commissie stelt
zich voor zoo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór den aanvang
van den cursus, de haar gestelde vragen in het Weekblad of schriftelijk
te beantwoorden.
Namens de Commissie:
(get.) F. MULDER Jzn., Voorz.
(get.) J. MEHLER, Seer.
1

Verslag Commissie uitspraak Latijn.
(Verschenen in het Weekblad voor G. en M . O. van 8 Juli '25.)
Leiden, . ., <„„_
Baa7nf-J
U , i 1 9 2 5

Aan het Bestuur van het Genootschap van
Leeraren aan Nederlandsehe Gymnasiën.
De Commissie in zake de uitspraak van het Latijn, door Uw Genootschap bestendigd in haar algemeene vergadering van 30 Aug. 1924, heeft
de eer U verslag van haar werkzaamheden uit te brengen.
Nadat haar door een hoog percentage der voor de onderhavige kwestie
ih aanmerking komende gymnasia en lycea welwillende medewerking
Men vergelijke deze bewoordingen met die van het hierna volgend
verslag. U.
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was toegezegd betreffende de door haar voorgestelde uitspraakwijzigingen,
meende zij in den nieuwen cursus voorloopig te moeten afwachten hoe
deze in de praktijk zouden werken. Daarom deed zij in het Weekblad
van 24 Sept. 1924 een mededeeling verschijnen over het resultaat der
door haar gehouden enquête, benevens een opwekking om haar op de
hoogte te willen houden van alles wat van belang kon zfln voor haar
bemiddelingstaak en voor haar poging om eenheid te brengen in de
uitspraak van het Latijn. Hierbij voegde zij een vingerwijzing voor de
h.i. meest praktische manier van invoering.
Aan haar opwekking, die zij in het nr. 15 April 1925 herhaalde, werd
in den loop van het jaar door een klein aantal gymnasia en lycea gehoor
gegeven. Het bleek dat er nog eenige duistere punten in de te volgen
uitspraak waren, overigens vonden enkele correspondenten dat de door
de Commissie voorgestelde wijzigingen geen bijzondere moeilijkheden,
schoon ook geen, of geringe, voordeelen opleverden.
Den 25s Maart verscheen een heftige aanval, nog door talrijke gevolgd, van Dr. F. C. Unger, op de voorstellen en het gedrag der Commissie, waarop deze antwoordde in het nr. van 15 April, tevens verklarend de discussie in dit stadium niet te zullen voortzetten.
Eerst den 23**™ Mei was het de Commissie mogelijk te Utrecht een
door alle vijf leden bijgewoonde samenkomst te houden. Hierin werd na
breedvoerige bespreking besloten deze gedragslijn te volgen:
le. Een verklaring in het Weekblad te publiceeren aangaande twee
belangrijke kwesties, waarover inlichtingen werden gevraagd, n.1. over
de ook door haar erkende halfslachtigheid der voorgestelde wijzigingen
en over het niet verkiezen van de z.g. Italiaansche uitspraak; bovendien
een beantwoording van een paar verzoeken om opheldering betreffende
de uitspraak van bepaalde vocalen en vocaal-verbindingen.
2e. Na de groote vacantie eenige artikelen in het Weekblad te plaatsen
ter toelichting en verdediging van de door haar voorgestelde uitspraak.
(get.) F. MULLER Jz., Voorz.
(get.) J. MEHLER, Secr.
ten

De uitspraak van het Latijn.
(Artikel van de Uitspraak-Commissie in hei Weekblad voor G. en M. O.
van 15 Juli '25.)
I.
Het werk der Commissie, waarmee zij het geleidelijk tot eenhe'id in
de uitspraak van het Latijn in Nederland — uitgezonderd de Katholieke
scholen, voor welke de Italiaansche uitspraak voor de hand ligt — te
brengen hoopt, heeft naast veel instemming ook bestrijding gevonden.
W.as dat van menschenwerk anders te verwachtn? Verzet ook de
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Nederlandsehe aard zich niet van nature tegen alles wat maar even 't
gevoel kan geven in een bepaalde richting te willen voeren?
Moet de Commissie, nu niet ieder het volkomen eens is geweest met
wat zij voorgesteld en gedaan heeft, haar taak als afgeloopen beschouwen, hare ontbinding bij het Bestuur van het Genootschap aanvragen
en de zaken laten loopen zooals'ze willen? Uit de wijze, waarop haar
tegenstanders gesproken hebben, krijgt zij den indruk, dat er onder hen
zijn, die dat natuurlijk zouden vinden.
Haar komt het voor, dat zij dan zich bloot zou geven aan rechtmatige
kritiek — aan deze kritiek in de eerste plaats, dat zij weinig hart en
warmte bezat voor de taak, die ze op zich had genomen.

ii
Ligt het nu op haar weg, dat zij, na eenmaal op ingebrachte bezwaren geantwoord te hebben, zich wederom keert tegen het opnieuw aangevoerde en als er dan wederwoord volgt, daarop weer antwoordt en
zich zoo in een woordenstrijd zonder einde begeeft?
Wellicht zal zij later nog eens antwoorden — in den nieuwen cursus
en dan misschien toch ook niet direct.
In ieder geval, meenen we, schaadt het niet, als de discussie wordt
uitgesteld tot den volgenden cursus.
Wellicht zullen eenigen, misschien niet eens alleen zij, die verder van
de zaak staan, ons hiervoor dank weten.

UI.
Maar wij willen op enkele ons door medestanders, gedeeltelijk voorwaardelijke medestanders, gedane vragen antwoorden, wat .ons tevens
gelegenheid zal geven om in sommige opzichten onze houding wat nader
toe te lichten.
Men heeft ons van vele zijden gevraagd waarom wij in onze veranderingsvoorstellen niet verder gingen. Anderen deelden ons mee, dat zij al
verder gegaan waren. E n het is inderdaad ook zeer verklaarbaar, dat
men denkt: „wanneer men een keer verandert, laat men het dan' zóó
doen, dat het voor een tijdje in orde is".
Kijkt een verstandig man bij veranderingen niet een eindje voor zich
uit?
Hoezeer wij ook het verstandige in deze redeneering erkennen, moeten wij hun, die zoo spreken, toch tegemoet voeren, dat zij vergeten,
dat onze Commissie in de allereerste plaats het karakter draagt van wat
men zou kunnen noemen een verzoeningscommissie. E r waren, en er zijn
nog, op onze gymnasia verschillende uitspraken in zwang, waarmee
gepaard gingen verschillende uitspraakgewoonten.
W a t kon bij dezen stand van zaken natuurlijker en redelijker zijn
dan dat de Commissie eenigszins een middenweg koos?
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Een ver doorgaan in de richting der verandering zou niet alleen
stooten tegen bestaande voorstellingen en spreekgewoonten, een gevoel
van onbehagen en verzet teweeg roepen, het zou ook praktische moeilijkheden scheppen. Maar voor alles zou het den natuurlijken regel van
recht en logica evenzeer verwaarloozen, dat wie eenheid w i l stichten
tusschen twee partijen — die beiden iets voor zich hebben — naar
beiden evenzeer zijn geest en aandacht keeren moet.
Kon dan de Commissie, zooals anderen gewild zouden hebben, alle
veranderingen wegvegen en zeggen: „als men al die nieuwigheden wegdoet, is de eenheid hersteld?" Het zou toch zeker ook met bovengenoemden regel in strijd zijn geweest.
E n dan, was de eenheid inderdaad zoo volkomen? E r zitten leden in
de Commissie, die in hun eigen jeugd bij verschillenden hunner leeraren
verschil in de uitspraakgewoonten hebben gehoord, die niet overal in het
land dezelfde uitspraak troffen. Over het gewicht dier verschillen kan
de een niet dezelfde meening hebben als de ander, maar er was verschil.
Doch dat is niet 't belangrijkst. De Commissie toch zou door zóó
te handelen haar taak verkeerd hebben opgevat. Zij moest evenzeer als
met den geworden toestand rekening houden met de eischen, die de
studie der nieuwe talen stelde. Zij kon er niet blind voor blijven, dat
men stond voor een verschijnsel, dat zich niet alleen in Nederland vertoonde, dat verschillende werken, in Zwitserland, Frankrijk, Engeland,
Duitschland, Amerika uitgekomen, bewezen, dat er in al die landen voorstanders waren eener theoretisch en historisch meer juiste uitspraak dan
die, welke men geruimen tijd, de beloopen paden volgend, in praktijk
had gebracht.
IV.
De voorstellen der Commissie zijn dus voortgekomen uit de opvatting, dat zij een houding had te kiezen tusschen de uitersten aan beide
kanten.
. .
De vraag rijst nu, of zij deze houding aannemend een juiste keuze
heeft gedaan met hare voorstellen.
W a t men de Commissie het meest voorhoudt, mondeling of schriftelijk,
soms eenigszins verwijtend soms verwonderd, is samen te vatten in de
vraag: „waarom niet de Italiaansche uitspraak genomen?" Deze Italiaansche uitspraak schijnt zoo'n aantrekking uit te oefenen, dat zelfs
de conservatieve bestrijder bij uitnemendheid der Commissie bereid was
hiervoor zijn conservatisme te laten varen. „Het beste zou zijn de Italiaansche uitspraak te kiezen. Maar dit kan nu niet," zoo drukte hij zich
ergens uit.
Wat toch is de bekoring van deze manier van uitspreken?
Heeft men zich voldoende rekenschap gegeven van de bezwaren?
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Als men soms meent, dat zij dichter staat bij de conservatieve uitspraak,
willen wij wijzen op enkele punten, die men moge overwegen.
In de uitspraak van ti voor vocaal komt ze met die uitspraak overeen, maar in de uitspraak van u (oe), een zoo gewichtig punt, wijkt ze
er van af en handelt geheel gelijk als de Commissie in haar voorstellen
doet.
In de uitspraak van ci en ce „in Inlaut" staat ze dicht bij de tot nu
toe gehuldigde, maar in de uitspraak „in Anlauf' wijkt ze er van af:
t s j i n i s (cinis), t s j e r t o e s
(certus).
De Commissie heeft juist in deze assibileeringen, welke zoo sterk afwijken van het k l a n k b e e l d , dat de Latijnsehe spelling aan den N e derlander suggereert, een bezwaar gezien — niet voor de leeraren, die
nu eenmaal aan deze uitspraak gewoon zijn, maar voor de leerlingen, die
bij deze kwestie niet geheel vergeten moeten worden. Zij meende, dat in
de k-uitspraak van de c een gering bezwaar was gelegen, dat het vooral
de ongewoonte was, die aan dit bezwaar zijn beteekenis gaf en dat het
na eenigen tijd zou uitslijten. A a n den anderen kant zijn er volgens haar
oordeel aan die uitspraak naast de theoretische toch ook practische
voordeelen verbonden, vooral voor het onderwijs in het eerste leerjaar.
Naast dit alles meende de Commissie redenen te hebben om aan te
nemen, dat op gronden, die hier nu niet nader behoeven te worden
uiteengezet, de Italiaansche uitspraak voor een gedeelte der Nederlanders steeds zoo groote bezwaren zou behouden, dat eenheid nimmer zou
worden bereikt, als de Commissie het langs dien weg zou willen probeeren.
Ons dunkt dat zij, die zich met die uitspraak wel zouden kunnen
vereenigen, de voorstellen der Commissie nog eens mogen overwegen.
Indien zij zich ten volle rekenschap geven van alles, wat de Italiaansche
uitspraak meebrengt, zullen zij naar wij mecnen de voorstellen der
Commissie verkiezen boven wat hen eerst aanlokte.
V.
Wij besluiten met het beantwoorden van enkele vragen, door verschillende collega's, die nu een jaar lang de door de Commissie voorgestelde
uitspraak toegepast hebben, gesteld naar aanleiding van allerlei, wat
zich in de praktijk heeft voorgedaan.
Zoo heeft men gevraagd naar de uitspraak van huic en cui.
Wat moet hier overwegen, het oe-element of het i-element? Wij meenen ons voor het eerste te moeten verklaren. Ui spreke men dus uit
als Nederlandsch o e i en niet als Fransch o u i . Deze uitspraak moet
verondersteld worden als een noodzakelijke ontwikkeling uit het oudere
quoii en hoiic. In de latere latiniteit zal dan de andere uitspraak ook
zijn ontstaan.
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Een tweede punt, waarnaar men gevraagd heeft, is de uitspraak van
ceu en seu. Deze vraag betreft ook nog, al zijn deze woorden niet genoemd, de interjectie heu en het woord neuter. Omdat in de gedane
voorstellen op de uitspraak van tweeklanken geen veranderingen zijn
voorgesteld, is er naar onze meening wel iets voor, hier de conservatieve
uitspraak te behouden. W i l men evenwel deze gevallen brengen onder
de uitspraak van de u, dan meenen wij, dat men na elkaar zonder
onderbreking een korte gesloten e en een oe moet uitspreken; de uitspraak zou dan benaderd kunnen worden door de Nederlandsehe letterteekens k i w en s i w.
Om met eenvoudige regels te kunnen volstaan heeft de Commissie
niets bepaald over de uitspraak van g voor nasalen, in woorden dus
als dignus en magnus. Het is wel waarschijnlijk, dat de g hier op weg
was naar assimilatie aan de nasaal, dat de uitspraak dus ongeveer
d i n g n o e s en m a n g n o e s was. Hieruit is dan in een later stadium
de nog in Romaansche talen heerschende uitspraak ontstaan, die men
dikwijls met 't teeken n aanduidt. Wanneer men dus de g uitspreekt zooals in de regels aangegeven is voor het begin van een woord, zooals
ook in dat geval de uitspraak is in het Duit sch en in 't Fransch voor
a en o, zal men van de, immers maar even genasaleerde, klassieke uitspraak slechts weinig afwijken.
Omtrent etiam is er geen enkele aanwijzing, dat het ooit anders dan
drielettergrepig is uitgesproken: ë-ti-am. Bij de geassibileerde uitspraak
komt men hier in botsing met de regels over lettergrepen, die positione
lang zijn. Men vergelijke b.v. Hor. Sat. I, 2, 44; Carm. III, 11, 29; Verg.
Aen. IV, 305.
Ten slotte heeft men de vraag gesteld: „Heeft men in de uitgangen
-as, - ö s , -ës, -ïs steeds gelijk te handelen? Is er geen onderscheid tussche deze uitgangen, waar ze tot het woord zelf behooren, en daar,
waar ze zuivere flexie-uitgangen zijn?"
Inderdaad meenen wij, dat men in al deze gevallen gelijk moet uitspreken. Dit brengt dus mee om a uit te spreken als in Ned. vaas,
5 als in Ned. roos, ë als in Ned. lees en ï als Eng. ee in cheese.
Voor het maken van een scheiding tusschen flexieuitgangen en de
gevallen, waar as bestaat uit den stamklinker met de s van den Nom.,
zou dan iets te zeggen zijn, als het de zaak belangrijk vereenvoudigde.
Maar daar de moeilijkheden veel meer in de flexieuitgangen dan in den
Nom. gelegen zijn, vereenvoudigt deze scheiding, die het nadeel heeft
van willekeurig te zijn, de zaak niet, in ieder geval voor de leerlingen,
die alles nieuw moeten opnemen, niet.
Om dat aan te toonen dienen wij de zaak in haar vollen omvang te
bespreken.
Wij beginnen met -as. Een korte flexieuitgang -as bestaat in het Latijn
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niet, noch bij de nomina noch bij 't verbum. En in de praktijk bestaat
hij in den Nom. evenmin. W e l zijn er een paar woorden met kortè stamvocaal, zooals vas (vadis) en anas, maar tegenover de overgroote meerderheid met lange stamvocaal mogen deze verwaarloosd worden.
Lang is ook de o in den uitgang -os; immers de korte o is in het Latijn
voor s tot u geworden. Aan dezen regel heeft 't woord os (ossis) om
een oorzaak, die we niet kennen, weerstand geboden en de woorden
compos en impos zijn uit compoüs en impotis ontstaan, toen de invloed
van 't geschrevene reeds als rem werkte. Deze woorden moeten dus met
een korte open o als in Ned. b l o s worden uitgesproken.
Lang is de e in den uitgang -es zoowel in den Nom. bij nomina en
in flexieuitgangen bij nomina als in flexieuitgangen bij het verbum Een
•uitzondering vormt de 2e pers. Sing. Ind. en Imp. van esse en de Nom
van de nomina met korte stamvocaal, m. a. w. die in de casus oblftmi
een ë - f ï hebben, i ) Deze laatste groep is van beteekenis door de vrij
talrijke woorden op -es, itis, zooals miles. Hier spreke men een korte
open e zooals in Ned. 1 es.
In den uitgang -us, die alleen op nomina betrekking heeft, is de u lang
m de casus obliqui der u-stammen en in den Nom. van de woorden der
3e declinatie, waar de stamvocaal niet ö of ë is. Kort is de u in den
Nom. van de woorden der 2e declinatie en 4e declinatie en de woorden
met ö of ë in den stam der 3e declinatie en in den uitgang -rus van
adverbia. Dus de u is lang in iuventüs, palüs, rus maar kort in corpus en vulnus.
Het ingewikkeldst is de zaak bij den uitgang -is, maar de ingewikkeldheid is hier niet gelegen in de Nominativusuitgangen, maar in de
flexieuitgangen.
Het lijkt ons het meest praktisch om aan te nemen, dat in den Nom.
Sing. de i van -is altijd kort is en dus, overeenkomstig de conservatieve
uitspraak, den klank heeft van de korte Ned. i , zooals in i s en m i s s e n .
Hierop zijn in 't Latijn weliswaar uitzonderingen, n.1. de monosyllaba
zooals vis en glis en de gentilia zooals Quiris, maar ze zijn niet talrijk
en komen in den Nom. Sing. in het onderwijs maar zeiden voor, zoódat
er, om de zaak niet te ingewikkeld te maken, veel voor is dit geval te
verwaarloozen.
Kort is ook de i in den Gen. Sing. van de 3de declinatie.
Daarentegen is i lang in den Ace. Plur. der i-stammen en in den Dat
en A b l . Plur. der 1ste en 2de declinatie.
In de flexie der verba is i gewoonlijk lang. Kort is de i in den uitgang
-ris van de 2e pers. Sing. van het Pass., in de eindlettergreep -tis van
*) Hierop zijn weer enkele uitzonderingen, die lange vocaal hebben,
zooals p£s. Deze willen we verwaarloozen.
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den uitgang der 2e pers. Plur. van het Act., in de 2e pers. Sing. Ind. Praes.
van de verba der 3e conjugatie en in het Fut. op -bo en in het Fut.
van esse.
>-'.iL
»
Het is in 't geheel niet zeker, dat het onderscheid in klank (timbre),
dat wij voortdurend gemaakt hebben in overeenstemming met lang en
kort, ook al in het klassieke Latijn zoo heeft bestaan. Intusschen zijn er
aan'het maken van dit onderscheid zekere voordeelen voor het onderwijs
verbonden. Bovendien is het, zij het wellicht ook niet consequent, veel in
de praktijk opgenomen. Om deze redenen hebben wij hier met theoretische onzekerheid geen rekening gehouden.
De vraag eindelijk, hoe er met grammaticale termen als „participium ,
„neutrum" en dergelijke gehandeld moet worden, raakt een onderwerp
aan, waar de bedoelingen der commissie, naar zij meent, dikwijls verkeerd verstaan zijn. Niet in de eerste plaats waarschijnlijk onder de tegenstanders bij het onderwijs, maar in wijdere kringen, vooral daar waar
men wegens opleiding en ontwikkeling in de oude talen en wat daarmee
samenhangt belang stelt. De Commissie bedoelt, en dit is ook altijd de
bedoeling geweest der voorstanders eener meer met de wetenschap overeenstemmende uitspraak van het Latijn, zich uitsluitend met de uitspraak
als onderdeel van de studie der Latijnsehe taal te bemoeien.
Dus al wat van het Latijn in het Nederlandsch is opgenomen blijft
buiten hare werkzaamheid. Daartoe behooren reeds gewone citaten als
semper excelsior". Ook medische termen, zelfs als 't zuiver Latijnsehe
woorden zijn als „tumor" en „rectum", en dus met veel meer recht die
woorden, die een eenigszins Nederlandsehe kleur hebben gekregen, als
„percuteeren" en dergelijke. Hetzelfde geldt van andere wetenschappen,
wiskunde en astronomie b.v., en dus ook van taalkundige termen. Supinum, futurum, participium zijn in 't Ned. algemeen gebruikelijke woorden
geworden. Over namen als „Amicitia", „Musis sacrum" en zoo behoort
dus niet gesproken te worden.
In hoeverre toch op deze gebieden door verandering van uitspraak
eenige onzekerheid en ongelijkheid ontstaan kan, dat is een onderwerp,
dat de Commissie gaarne in een later artikel afzonderlijk behandelen zal.
Namens de Commissie:
(get.) F . M U L L E R Jz., Voorzitter.
(get.) J. M E H L E R , Secretaris.
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Discussie over het Verslag der Uitspraak-Commissie in de
Algemeene Vergadering van het Genootschap van Leeraren
aan Nederlandsehe Gymnasia van 28 en 29 Aug. 1925.
(Overgenomen uit het verslag dier vergadering in het Weekblad voor
G. en M . O. van 9 Sepi. '25.)
Bij de behandeling van punt 9 worden alle verslagen goedgekeurd.
Alleen dat van de Commissie voor de uitspraak van het Latijn geeft
aanleiding tot de volgende discussie: De Heer K e u l e n , het woord
verkrijgend, zegt, dat de Commissie, die benoemd is om eenheid te brengen in de uitspraak van het Latijn, nu 2 jaren gewerkt heeft. Zij heeft
haar doel niet bereikt en zal het nooit bereiken. Het stellen van haar
vier punten is slechts een eerste stap: later komen er wellicht weer
nieuwe punten en dan zal er opnieuw tweespalt komen tusschen de
conservatieven en de vooruitstrevenden. De Commissie, die eenzijdig is
saamgesteld, draagt het vitium originis in zich. Daarom stelt Spr. voor
het mandaat der Commissie niet te continueeren. Dan is er nog een
kwestie. In het Weekblad van 22 April heeft de Heer Unger met de
stukken bewezen, dat de Commissie eenzijdig voorlichting gegeven heeft
inzake de medewerking der hoogleeraren. Zij liet na Prof. Woltjer van
de Vrije Universiteit en de hoogleeraren van de R.-K. Universiteit te vragen.
Het verbaast Spr., dat de Commissie gezegd heeft, dat ze in Sept. vermoedelijk indirect zal antwoorden, en dat ze dat niet terstond gedaan heeft.
Prof. W a g e n v o o r t wil gaarne enkele opmerkingen maken, echter
niet als vertegenwoordiger van de Commissie, want hij heeft geenerle
opdracht. Het is onjuist, dat alleen voorstanders der z.g. nieuwe uitspraak in de Commissie zitting hebben. Zoo is Spr. zelf niet bepaald
voorstander, maar uit utiliteitsoverwegingen, n.1. om eenheid te krijgen
in de uitspraak, ging hij met de voorstellen mee. Ook eenige andere
leden zijn geen voorstanders. Onjuist is ook, wat de Heer Keulen opmerkte over het niet-uitnoodigen van de door hem genoemde hoogleeraren: ze zijn uitgenoodigd. De Commissie is inderdaad, noodgedwongen, eenigszins overhaast te werk gegaan en het tijdstip was
ongunstig; maar men wilde zoo spoedig mogelijk een beslissing.
Overigens is van ernstigen tegenstand op de vorige vergadering niets
gebleken. Spr. ziet gaarne een uitspraak van de vergadering over het
met-verlengen van het mandaat.
De V o o r z i t t e r is dit niet met Prof. Wagenvoort eens. Immers de
Commissie kan haar standpunt niet verdedigen. Hij stelt voor, dat het
Bestuur de kwestie zal onderzoeken en naar bevind van zaken handelen. De Heer De V r i e s ondersteunt het voorstel-Keu 1 en. De Heer
V a n IJzeren vraagt, hoe Prof. Wagenvoort denkt over de moreele
verplichting der gymnasia om de uitspraak te handhaven, zoolang de
1
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Prof. W a g e n v o o r t meent dat de gymnasia vrij blijven: één school,
die weer wilde veranderen, deelde het de Commissie mee. De Heer
K e u l e n vindt het gevaar hierin gelegen, dat de pracüjk van het onderwijs tot een object van wisselende wetenschappelijke inzichten gemaakt
wordt. Hij stelt de volgende motie voor: .De Alg. Verg., gelet op de
tot dusver bereikte resultaten! verder gelet op de terzake gevoerde
discussie in het Weekblad, spreekt de wenschelijkheid uit, het mandaat
der Commissie niet te continueeren." De Heer W e s t e r h u i s meent,
dat eerst de verdediging der Commissie dient afgewacht te worden;
bovendien is de groep Classici niet gehoord. Mej. R o o s e en de Heer
V e r r i j p sluiten zich hierbij aan. De Heer F e r n h o u t deelt mede,
dat, hoewel op de eerste vergadering der groep Classici een lezing gehouden werd over de uitspraak, het niet de bedoeling van het bestuur
der groep was, zich te spannen voor de zaak tegen de Commissie.
Prof. W a g e n v o o r t is het eens met den Heer W e s t e r h u i s : het
zou niet juist zijn de kwestie in deze vergadering uit te maken. Het
Bestuur zou in overleg met de classici kunnen overwegen, hoe de zaak
geregeld dient te worden. De Heer A l m a zou een persoonlijk referendum willen zien gehouden; de Heer V a n Y z e r e n een referendum door
tusschenkomst van de correspondenten. Tevens wil hij het Bestuur in
overweging geven, dat de Commisie haar werkzaamheden aan het eind
van het volgend jaar beëindigt. De Heer W a r te na vindt dat de Commissie, die zich diligent verklaard heeft, dat moet blijven en niet doodbloeden.
De Heer K e u l e n voelt in zijn motie een vormbezwaar en wil aldus
wijzigen; .De Alg. Verg. enz
besluit een persoonlijk referendum te
houden en noodigt de Commissie uit, totdat de uitslag van het referendum bekend is, haar werkzaamheden te staken". De Heer V a n Yzeren
wil de motie aldus amendeeren: ,De Alg. Verg. enz
verzoekt aan
de Commissie een persoonlijk referendum te houden". De Heer K e u l e n
kan zich hiermee vereenigen. Prof. W a g e n v o o r t vermoedt, dat de
Commissie hiertegen geen bezwaar zal hebben, maar wil graag aldus
lezen: „de Commissie in overleg met het Bestuur."
Na deze wijzigingen wordt de motie zonder stemming aangenomen.

De uitspraak-kwestie van het Latijn.
(Ingezonden in het Weekblad voor G. en M. O. van 16 Sept. '25.)
Het verslag van de A.V. van het Genootschap heeft eenige elementen,
die ik van beteekenis acht, uit het debat over bovenstaande kwestie achterwege gelaten. Met medeweten van onzen lsten Secretaris mogen dan
hier nog enkele aanvullingen een plaats vinden, benevens enkele losse
opmerkingen over de geheele aangelegenheid.
Het werk van de uitspraak-commissie mag tot dusver niet geslaagd
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heeten. Dat .s misschien niet zoozeer de schuld der commissie als zoodanig, a s wel hiervan, dat zij door haar eenzijdige samenstelling en
ten gevolge van de basis, waarop zij eenheid trachtte te verkrijgen voor
een onuitvoerbare taak werd gesteld. W e l voerde prof. Wagenvoort ter
A . V . nuj tegemoet dat de commissie niet geheel uit voorstanders bestond
maar de meerderheid, waaronder de voorzitter, bestaat toch degelijk uit
mannen die, blijkens hun ijver, van de invoering der nieuwe uitspraak
een soort ideaal gemaakt hebben. N u begrijp ik wel, dat de commissie
zooals zij eenmaal was samengesteld, moeilijk anders kon doen en met
de 4 punten als minimum-basis eenheid zocht te bereiken. Hoewel dus
aanvankelijk als middenweg bedoeld, kon toch dit voorstel slechts i n stemming vinden bij de verklaarde voorstanders en verder bij enkelen
die a tout p n x eenheid wenschten. Maar vele anderen begrepen dat dé
consequenties van de werkmethode der commissie moesten meebrengen
dat over eemgen tijd nieuwe voorstellen nieuwen strijd zouden doen
ontbranden en de eenheid, gesteld zij ware bereikt, opnieuw op een
zware proef stellen. N u reeds waren er onder de medestanders der
commissie eemgen die bedenkingen maakten ten opzichte van de c = k
Deze eerste stap zou door meerdere moeten worden gevolgd: immers
een uitspraak op 3 of 4 punten gerectificeerd - aangenomen dat dit
zoo is - zou eerst recht een hybridisch karakter krijgen. Een dergelijke
opmerking is, als ik mij goed herinner, ook reeds gemaakt door D r C
wilde op het philologen-congres te Leiden in 1910
W a t dan? Op de A . V . werd gezegd: „ l a a t de zaak doodbloeden". Dat
adv.es acht ik niet juist; daarvoor is de zaak te belangrijk. Een commissie
bl.jve bestaan, maar aanvaarde als gewijzigde opdracht: wetenschappelijke voorlichting te geven door middel van ons orgaan. Zij make het
gymnasium, dat behoefte heeft aan rust en evenwicht, niet tot een arena
disputationum" en wachte, totdat omtrent alle punten (ik meen 37) der
uitspraak-kwestie klaarheid bestaat. Intusschen make men zich niet al te
ongerust over den chaos, die er zou heerschen; die is door verschil in
uitspraak niet grooter dan ze reeds is door 't verschil van leer- en leesstof en valt in 't niet bij het groote verschil, ontstaan door de invoering
van de Romeinsche uitspraak op Katholieke gymnasia en lycea.
Die weg kan lang zijn, maar er is hier geen periculum in mora en de
commissie moge gelooven, dat het geen star conservatisme is als van
die rechtzinnige Doopsgezinden in Blokzijl (Weekblad 32 p 1084) wanneer iemand eerst goed van alles w i l zijn toegerust, voordat hij zich op
weg begeeft. N u reeds dreigt de uitspraak-kwestie een mode-kwestie te
worden; een rector, overigens van groote wetenschappelijke verdiènsten
merkte tegen mij op: „je moet toch met je tijd meegaan." Gelukkig dat
daartegenover ook notr aarzeling staat P« wi+ioi,
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scnap geen wetenschap is. De commissie en allen, die met haar sym-

68
pathiseeren, zullen dus goed doen in het optreden der voorstanders van
de oude uitspraak geen bestrijding quand-même te zien, maar een eerlijke
poging om het oude, dat zij goed vinden, te handhaven tegenover het
nieuwe, waarvan hun het nut nog niet is gebleken.
Over de „medewerking der hoogleeraren" moet mij nog een enkele
opmerking van 't hart. Ik meen, dat de commissie hierbij twee taktische
fouten heeft begaan, die op de gevoelens van vele leeraren een onaangename uitwerking moeten hebben gehad. De eerste is deze, dat de hoogleeraren-leden der commissie eigen autoriteit zoozeer op de weegschaal
hebben gelegd en het gezag van de Latijnsehe leerstoelen te Leiden, Groningen en Amsterdam in deze zaak hebben willen laten gelden, zonder
blijkbaar van beteekenis te achten, dat de groote latinisten, die tot voor
kort die leerstoelen zoo lang met roem hebben bekleed, nimmer iets van
de nieuwe uitspraak hebben willen weten. E n waarom — dit in de tweede
plaats — niet vermeld de meening van Prof. Woltjer, welke uit diens
grammatica te lezen was, noch die van de beide hoogleeraren in Nijmegen,
die niet aan de Romeinsche uitspraak gebonden zijn, zooals werd verondersteld, maar de oude uitspraak gebruiken. Dit alles maakt op mij den
indruk, dat de commissie zich niet onpartijdig tegenover de kwestie gesteld
heeft en daardoor vooral de tegenstanders tot verweer heeft gedwongen.
D r . Unger is de eerste geweest, die uitdrukking heeft gegeven aan vele
bezwaren, die bij tegenstanders meer of minder bewust leefden. De hooghartige en ietwat spottende toon, waarvan de commissie zich in haar
antwoord aan D r . Unger bediende (Weekbl. 33, blz. 1194—1197) doet
almede de vraag gewettigd schijnen, of het haar niet aan het juiste
inzicht in haar taak heeft ontbroken.
Amersfoort.

(get.) B . K E U L E N .

De uitspraak van het Latijn.
{Ingezonden in het Weekblad voor G. en M. O. van 23 Sept. '25.)
Bij het lezen van Dr. Unger's artikelenreeks zal wel menigeen, die de
de ka- en oe- uitspraak voorstaat, de gewaarwording hebben gemerkt,
die Socrates in den Protagoras beschrijft: „Toen hij dit gezegd had,
voelde ik mij eerst verdoofd en duizelig, alsof ik een slag van een goed
vuistvechter ontvangen had." De zaak der oude uitspraak heeft een arsenaal getoond, een strijdlust en een geestdrift, wel geschikt om de velen
uit den droom te helpen, die dit Polen reeds lang verloren waanden.
De oe-ka-ti-ers — zoo mogen gemakshalve de nieuwlichters genoemd
worden naar de drie hoofdstrijdpunten (u, c, ti) — wenschen de wederpartij — die men non-oekatiërs zou kunnen heeten — van harte geluk
met de betoonde kracht.
Is het juist, dat wij daareven de oekatiërs nieuwlichters noemden?
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Velen hunner zijn reeds dermate aan het oekatisme gewend, dat zij bij
het spreken van een non-oekatiër verbaasd, haast verschrikt ophooren.
Ook zijn al eenige jaargangen van studenten afgeleverd, die, van hun
eersten Latijnschen dag af in het oekatisme gedrenkt, de andere uitspraak, als een vreemd dialect, ternauwernood verstaan. Een der groote
grieven van Dr. Unger, de verwijdering tusschen jong en oud, gaat meer
en meer haar beteekenis verliezen.
Trouwens, waaraan ontleenen de non-oekatiërs het recht om het
oudere geslacht voor hun principe op te eischen? Is het volstrekt ondenkbaar, dat een vader, in stêe van geërgerd, zich verblijd voelt, wanneer zijn zoon zich als oekatiër Iaat hooren? Dat die vader, in plaats
van de uitspraak zijner eigen gymnasiale jaren voor de eenig goede,
ware en schoone te houden, integendeel zich koestert bij de heerlijke
gedachte: „Zie, mijn lieve, oude Latijn, het leeft nog, het leeft nog beter
dan voorheen!" De oudere, die met kennelijk genoegen zijn lievelingsspreuken in beide uitspraken ten beste geeft; met de glimlachende tusschenvoeging: „of zooals men tegenwoordig zegt..." — zoo'n oudere is
geen zeldzaamheid. Men schrijve toch den gemoedelijken Hollandschen
ouden heer geen al te tragische gevoelens toe. Hij weet zich met een
sprankje humor over de kleine bezwaren van zijn gezondheid en van
de nieuwe uitspraak heen te zetten.
Zie, het schijnt me toe, dat Dr. Unger's voorstellingen veelal wat te
somber, wat te zwaar op de hand zijn, ja, dat dit het algemeen karakter
zijner artikelen is: breed uitmeten van geringe bezwaren en verkleinen
der lichtpunten. Zoo vindt, hij het vaststellen van dè uitspraak, de juiste
uitspraak een onverrichtbare taak. „Stel u voor, dat we eens zeggen
moesten, wat op 't oogenblik dè uitspraak is van het Nederlandsch"
(Weekbl. 40 p. 1433).
Inderdaad, een volkomen gelijk- en gelijkvormige uitspraak voor alle
Nederlandsehe individuën bestaat niet. Toch is er een gemiddeldBeschaafdNederlandsen.... maar behoef ik uilen naar Athene te dragen? Zou b.v.
een buitenlander geen algemeen-geldig Nederlandsch kunnen leeren ? Er
zijn kléine verschillen, zeker, maar zeer gröote overeenkomsten. Geen
Nederlander, al is zijn beschaafdheid nog zoo onafhankelijk getint, spreekt
„saas" uit in plaats van „kaas". Indien men Dr. Unger's passage over Reumè
van de ridders, Roma van den klerk en Roamao van den slaaf ernstig
wilde toepassen en dus geen onderscheid maakt tusschen lichte nuance's
en geweldige verschillen (zooals c = see of ka) en daarop zou willen
gronden de onmogelijkheid van het vaststellen eener uitspraak, welnu,
dezelfde bezwaren gelden, om een voorbeeld te geven, tegen het nonoekatisme zelf. Zal een non-oekatist, omdat lijn Amsterdamsche geestverwant zegt Roamao, zijn Haagsche medestander Reumè, ontkennen dat
er een eenheids-non-oekatisme is? De graden — en in de praktijk beteekenen graden meestal zoo veel — worden uit het oog verloren. De
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oekatist wenscht een paar zeer sterke afwijkingen te verhelpen en wel
een paar, die gemakkelijk te verhelpen zijn.
Dat de taal bij eiken kilometer afstand en bij eiken dag historie verandert, behoeft ons geenszins tot een vertwijfelend „panta rhei" te brengen,
dat alle eenheid van taal en taai-uitspraak zou uitsluiten. Er zijn immers
altijd tegengestelde tendenzen, middelpunt-zoekende krachten aan 't werk.
Zulk een tendenz wordt vertegenwoordigd door den naam Cicero, het
eeuwen-verdurend model voor de beschaafde Latijnsehe prozaschrijvers,
vooral bij het late nageslacht der antieke letteren. Zulk een tendenz is
het vulgair Latijn, dat in de uiteen-gelegen deelen van het Romeinsche
rijk een verbazingwekkende gelijkheid vertoont, ongeveer als de Grieksche koinè. Waarom trouwens Cicero altijd weer te noemen ? De kracht
van het oekatisme huist in het feit, dat zijn klankenstelsel geldt voor
zoo goed als alle op het gymnasium gelezen schrijvers. Wie strijden w
behoort zich tegen dezen burcht te keeren. 't Is geen deugdelijk-redmiddel hiertegenover te spreken van het hypothetisch karakter van de
resultaten der taalwetenschap (Weekblad p. 1435). Er blijven ten allen
tijde lieden, die er aan vasthouden, dat de zon om de aarde draait en
op het onverklaarde staren ten einde het verklaarde niet te zien.
„De geschiedenis der taalwetenschap') is daar om ons tot voorzichtigheid te manen" zegt Dr. Unger. Deze woorden maak ik tot de mijne;
slechts met een kleine toevoeging: de geschiedenis der taalwetenschap
in Nederland is daar om ons tot voorzichtigheid te manen. De houding
van mannen als Cobet tegenover de (vergelijkende) taalwetenschap wordt
door het thans levend geslacht nog steeds betreurd. Mogen wij ons hoeden, dat hét nageslacht onze houding tegenover het uitspraak-probleem
niet betreure! Of ook Blass, die p. 1485 geciteerd wordt, een navolgenswaardig voorbeeld is in deze materie, staat te betwijfelen. Zeker is, dat
zijn herziening van Kühner's groote Grieksche grammatica wegens haar
conservatisme een koel onthaal vond.
De moeielijkheid, die zich voordoet bij de Latijnsehe termen en gangbare zegswijzen, weegt misschien nog het sterkst. Wat de Commissie
(Weekbl. No. 46 pag. 1624/25) zegt, zal niet ieders bijval vinden. M.i.
behooren alle termen en uitdrukkingen, die onveranderd uit het Latijn
zijn overgenomen, naar het oekatisme te worden uitgesproken. De andere,
die door afval of verandering van uitgang verfranscht zijn (accent, percuteeren) kunnen in de betreffende klanken het Fransch volgen. Zooals gezegd, hier zijn moeielijkheden. Wegen ze echter tegen de voordeelen op?
Boven is geoordeeld, dat de hier besproken artikelenreeks de lichtpunten van het oekatisme verkleint. In zeer hooge mate geldt dit voor
den schoonheidsfactor. Het Latijn der non-oekatisten mist den oe-klank.
Dr. Unger verklaart zelf — en de lezer bedenke, wat zulk een concessie
') Ik heb 't algemeener gezegd: „de geschiedenis der Wetenschap". U.
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in den mond van een intransigent voorvechter beteekent — zich nog te
kunnen voorstellen, dat sommigen meenen met oe voor u aesthetische
winst te behalen. Het Latijn der oude school verminderde het aantal der
gulle, met mime mondholte gesproken klanken (waarvan de a en o zelfs
voor den onontwikkelde een bijzondere bekoring van het Latijn uitmaken) door de u niet als oe, maar op z'n Hollandsen uit te spreken.
Het Latijn nu heeft waarlijk geen behoefte aan vermeerdering van
klanken in de soort van de Hollandsche u en uu, die ontstaan door vernauwing van den doorgang tusschen tong en gehemelte. Hoeveel IndoGermaanschen klankrijkdom verloor het reeds aan de il Tweeklanken —
behalve au — bezit het bijna niet meer. In samenstellingen wordt menige
a tot i (cado: accido). Nu gaat men de oe uitbannen, een klank, die in
meer dan eéne taal (Grieksch, Fransch) na door de eene deur verdwenen
te zijn, door de andere weei binnentreedt; waarbij een min of meer bewuste aesthetische selectie, een in de taalwetenschap wellicht te karig
berekende factor, van invloed kan zijn.
Behelzen deze beschouwingen iets nieuws? Volstrekt niet; maar het
kon z'n nut hebben, de instemming met de hervormde uitspraak oók eens
in het Weekblad uit te spreken, 't Zou niet de eerste maal zijn, dat een
zwakke zaak, met liefde en overtuiging verdedigd, versterkt werd door
het zwijgen der andersgezinden. Daarom ook worde 't veroorloofd te
eindigen met een zuiver persoonlijke, een gevoelsverklaring. Ten volle
zij onderschreven de meening, dat bij het oekatisme het Latijn ,mit neuem
Leben aus dem Papier herauswachst." Vergilius is in de oude uitspraak
ternauwernood genietbaar meer. Het klinkt alles te schel, te gierend.
Een Latijnsehe réde in den vroegeren trant treft het oor onaangenaam.
De hervorming der uitspraak is een der beste diensten, die in den laatsten tijd aan de Latijnsehe studiën bewezen zijn.
Utrecht.

(get.) J. H. V A N H A E R 1 N G E N .

De uitspraak-kwestie van het Latijn.
(Ingezonden in het Weekblad voor G . en M . O. van 30 Sept. '25.)
In zijn stukje over bovengenoemde kwestie citeert de Heer Keulen het
volgende gezegde van een rektor tegen hem: „Je moet toch met je tijd
meegaan", als bewijs dat het een mode-kwestie dreigt te worden. Ik
denk echter dat bedoelde rektor niet uit modezucht voor het invoeren
der nieuwe uitspraak was, maar meende dat het gymnasium het aan zijn
naam als wetenschappelike instelling verplicht is de sinds lang vaststaande resultaten van het wetenschappelik onderzoek der uitspraak in
te voeren. Want de wetenschappelike juistheid der 4 voorgestelde punten
is nog door geen tegenstander met eenig steekhoudend argument be-
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streden. Voor zoover ik weet is het enige wat in dat opzicht gezegd
is: Zou dat nu wel zo vaststaan? Zou het later niet weêr gewijzigd
worden? Maar dat zijn louter vragen die in zich zelf geen kracht hebben, daar men die wel tegen de gehele wetenschap kan richten, en die
alleen uitgesproken worden om andere argumenten wat te versterken.
Daarom is de volgende zin van de Heer Keulen dan ook onjuist: „Gelukkig dat daartegenover ook nog aarzeling staat en kritiek, zonder
welke wetenschap geen wetenschap is." Want beiden gelden in dit geval
niet het weten, maar de toepassing van het weten in de praktijk. Ik zal
aan de bezwaren hiertegen ingebracht niet alle waarde ontzeggen, maar
het zijn geen wetenschappelike bezwaren. Langdurige deelneming aan
de strijd voor de vereenvoudigde spelling van het Nederlands heeft het
mij ook reeds geleerd; want er is een merkwaardige overeenkomst tussen
beide kwesties, altans in de angst voor het veranderen van het bestaande:
het is de angst voor het verbreken van banden die waarde zouden
kunnen hebben, het is ook een aesthetiese waardebepaling, kortom het
zijn in beide gevallen voor een groot gedeelte gevoelsbezwaren, en
daarom werken ze ook zo opwindend.
Een van de argumenten is ook, dat gedeeltelike verbeteringen van onze
uitspraak afgewezen moeten worden, omdat ze in haar geheel toch niet
te herstellen is. Is dit echter een juist standpunt? Dan zouden we ook
in het filologiese, historiese, mythologiese onderwijs vele partiële verbeteringen moeten afwijzen. Met die wèl toe te passen wordt het gymnasium
nog geen „arena disputationum," evenmin als met het invoeren van een op
sommige punten gewijzigde uitspraak, wanneer dit maar algemeen geschiedt.
Indien het onderwijs in de klassieke talen impopulair zou kunnen
worden door een gewijzigde uitspraak, zooals men vreest, dan staat daartegenover dat het dit bij niet klassiek-gevormden voor een deel juist ts,
omdat sinds lang erkende fouten niet worden verbeterd.
Het enige bezwaar bestaat mijns insziens in de lichte verwarring op
de school gesticht door het verschil in uitspraak tussen Latijnse woorden
en de afleidingen daarvan in het Nederlands en Frans. Daartegenover
staat echter dat de spelling met c of s voor de leerlingen nu geen moeilikheden meer kan geven. En mag dat bezwaar nu opwegen tegen de
algemene eis van elke wetenschappelike instelling om de waarheid
telkens dichter te benaderen?
(get.) J. BERLAGE.
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De uitspraak van het Latijn en de Romanistiek.
(Ingezonden in het Weekblad voor G. en M. O. van 30 Sept. '25.)
Van bevriende zijde ontving ik het Julie-nummer van het „Weekblad",
met verzoek mfln oordeel te zéggen over hetgeen Dr. Unger op bi. 1546
en vlg. uiteenzet over „De levensbehoefte der Romanistiek en de bevordering der historische gedachteontwikkeling". Daar schr. aan het eind
van zijn beschouwingen verklaart dat hij zich gaarne door een Romanist
van 't vak wil laten terechtwijzen, zal ik trachten aan deze wens te voldoen. Tot mijn spijt dan moet ik vrijwel alle beweringen van Dr. Unger
tegenspreken; ik verbaas mij er zelfs over dat een ernstig man, als hij
ongetwflfeld is, zich niet heeft laten voorlichten, vóór hij naar de pen
greep om anderen te leiden op een gebied, waarop hij blfckbaar nog
nooit een stap gezet heeft.
Laten wij zijn betoog op den voet volgen. „De oude uitspraak Tsitse-ro, sta-tsi-o, iusti-tsi-a verklaart de Fransche en Italiaansche", zegt
Dr. Unger. Het tegendeel is waar: de uitspraak ts in statlo, wel verre
van het Italiaanse stazione te verklaren, verdoezelt de historiese ontwikkeling door de schijn op te wekken dat er geen probleem is, en hoe
Dr. Unger Ital. Cicerone (Tsji-tsjee-ronee) histories kan verklaren door
de uitspraak Tsi-tse-ro, is mij een raadsel. Gaat men daarentegen uit van
de uitspraak k, dan zijn de met c beginnende woorden in alle Romaanse
talen en dialekten te verstaan, in de eerste plaats natuurlik in die talen
welke de k tot den huidigen dag onveranderd bewaard hebben — want
die zijn er! —; om nu maar te zwijgen van de Nederlandse woorden
als kelder (cellarium), keizer (Caesar).
Wat betreft Lat. düplex - Fr. donble - Ital. duplice, Lat. müsca Fr. mouche - Ital. mosca - , Lat. mürus - Fr. mur - Ital. muro, enz.,
het zou mij te ver voeren, indien ik wilde uiteenzetten waarom ook hier
de „oude" uitspraak het inzicht in de ontwikkeling dier vormen vertroebelt en waarom verschillende hiermede samenhangende verschijnselen daardoor ten énen male ondoorzichtig worden. Ik moge volstaan
met een enkel feit te releveren: Om te beginnen zou ik de lezers willen
uitnodigen de volgende eenvoudige volzin, die enigszins gewijzigd in
elk handboek voorkomt, met de „oude" uitspraak hardop te lezen: „De
n van Lat. murus blijft in de meeste Romaanse talen ongewijzigd, bijvItal. en Spaans muro (moero); in het Frans en Provensaals daarentegen
wordt de u gepalataliseerd, dus mürus wordt mur." Bij het horen van
deze zin zal men zich ongetwijfeld afvragen of de Romanist niet van
alle logica gespeend is, daar hij beweert dat een klank die zich wijzigt,
onveranderd blijft, en een die onveranderd blijft, zich wijzigt! Men
erkenne dat de „nieuwe" uitspraak voor de Romanistiek een „levensbehoefte" is. - Verwarring sticht ook onze oude uitspraak in woorden
als düplex en müsca, waar wij twee verschillende klanken doen horen,
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terwijl de Franse vormen doublé en mouche de Romanist dwingen van
een en dezelfde klank — hetzij oe of o — uit te gaan.
Ten slotte moeten wij een ogenblik stilstaan bij de volgende uiting
van Dr. Unger: „wat de door hem (n.l. de Romanist) bestudeerde talen
voor hem doet leven en hem zelf tot meerder „leven" wekt, dat moet
toch de uitspraak zijn, die vigeerde, toen die talen ontstonden, d.w.z.
de late, onze „onde" uitspraak." — Ik weet niet wanneer de Romaanse
talen „ontstonden", die immers — zooals schr. met instemming aanhaalt —
„dieheutige Entwicklungsphase der Sprache der alten Römer" zijn; het
tijdstip, waarop men tot het bewustzijn kwam dat men geen Latijn meer
sprak, Is voor elke taal verschillend; zo heeft het Frans zich spoediger
en grondiger gedifferencieerd dan het Italiaans. Hoe toen de uitspraak
der taal (of talen?) was, is ons vrijwel onbekend en het is me dan ook
totaal onbegrijpelijk hoe men dat stadium der taal kan vereenzelvigen
met onze Nederlandse uitspraak van het klassiek Latijn, die bijv. In
murus twee klanken doet horen welke zeker aan het vóór-Romaanse
tijdperk onbekend waren, en die een tweelettergrepig Deum uitspreekt
waar het Vulgair Laüjn ongeveer D è w zal uitgesproken hebben.
Hoewel ik mij niet wil mengen in het debat over de wenselikheid of,
en zo ja, in hoeverre de wetenschappelike uitspraak van het Latijn op
onze gymnasia dient ingevoerd te worden, kon ik toch niet nalaten de
opvatting van de heer U., die zo zeer indruist tegen de zienswijze der
Romanisten, in dit blad aan een korte kritiek te onderwerpen, zowel om
aan de wens van schr. zelf te voldoen als ook om mogelike verspreiding
van verkeerde opvattingen tegen te gaan.
Groningen.

(get.) K. SNEYDERS D E V O G E L .

DUPLIEK.
(Verschenen in het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelhaar Onri r™ii«
van 21 en 28 October 1925.)
P

In terugslag op mijn publicaties van den voorzomer verschenen een dupliek van de Uitspraak-Commissie en artikelen
van de H.H. Dr. Edw. B. Koster, Dr. J. H. van Haeringen,
Dr. J. Berlage en Prof. K. Sneyders de Vogel. ) Ten antwoord
moge hier, door de vriendelijke welwillendheid der Redactie
van het Weekblad, nog een korte dupliek mijnerzijds een
plaats vinden.
1

I. „Dé waarheid". Wat in de bovengenoemde artikelen wel
het meest opvalt is de daarin uitgesproken meening dat men
met de „nieuwe" uitspraak dichter bij „dé waarheid" zou zijn.
Nog eens wil ik daar tegenover stellen dat de „oude" en
de „nieuwe"^ uitspraak beide een „waarheid" representeeren.
De „nieuwe" dan de „waarheid" van een vroeger, de „oude"
die van een later tijdperk der Latijnsehe taal. Met dien verstande dat de „oude" uitspraak zeker een „waarheid" vertegenwoordigt (voor- en tegenstanders van haar toepassing in de
practijk zijn het daarover eens), en de „nieuwe" uitspraak
mogelijk. Want al moge voor een aantal menschen de „nieuwe"
uitspraak een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebben, ze blijft een waarschijnlijkheid.
Maar „dé waarheid" voor onze uitspraak-praetijk vertegenwoordigt de „oude" uitspraak.
Want wie op een taal, die een afgesloten ontwikkeling heeft
doorgemaakt, een gedeeltelijke verjongingskuur wil toepassen,
door voor practisch gebruik bij een paar punten terug te
grijpen op de uitspraak van een vroegere periode, komt door
dit kunstmatig bedrijf tot een onwaarheid. De gemaniëreerdheid toch is nooit echt, d.w.z. ze is onwaar.
De „nieuwe" uitspraak, die niets anders is dan de, op
') Zie bet „Weekblad voor G . en M . O." van 15 Juli p. 1619 sqq
2 Sept. p. 29 sq., 23 Sept. p. 137 sqq. en 30 Sept. p. 183 sqq..
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enkele punten „verjongde", „oude" uitspraak, treedt ons
zoo tegen — gelijk ik 't al eens eerder uitdrukte — als
een oud man, gehuld in een knapen-toga, met een bulla
om en nog een paar kinder-attributen in de hand. De oude
man is „echt", de kinder-uitrusting is 't, op zich zelf, mogelijk ook, maar de combinatie is onwaar. Een „hybridisch" )
monstrum.
Hier moge, mutatis mutandis, gelden: „Ne forte seniles
mandentur iuveni partes pueroque viriles".
1

II. Een feitelijke onjuistheid. De oe-uitspraak. Dr. van
Haeringen schrijft dat reeds „eenige jaargangen van in het
„„oekatisme"" gedrenkte studenten zijn afgeleverd."
Maar: te Utrecht en Nijmegen en aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam volgen de hoogleeraren in het Latijn de
„oude" uitspraak, en te Groningen en Leiden wordt de „nieuwe"
uitspraak pas sedert één jaar bij het onderwijs in het Latijn
gebruikt. Prof. Muller, die haar te Leiden invoerde, gebruikte
haar te Amsterdam aan de Gemeentelijke Universiteit, voor
het eerst, vanaf 1919, en zijn opvolger gebruikt haar daar thans
wel na hem.
Uitsluitend aan die Universiteit kunnen er dan nu eenige
doctorandi zijn, die hun hoogleerasr in het Latijn zich steeds
van de „nieuwe" uitspraak hoorden bedienen. Overigens zullen ook die classici van Amsterdam van de andere hoogleerarerjj
wier onderwijs ze volgden, öf niet öf weinig die „nieuwe"
uitspraak hebben gehoord, 't Is toch van voldoende bekendheid dat ook die andere hoogleeraren aan de verschillende universiteiten over 't algemeen de „nieuwe" uitspraak n i e t volgen.
Dr. van Haeringen zou werkelijk niet staande kunnen houden
wat hij neergeschreven heeft. )
8

Het is den Heer van Haeringen in meer dan één opzicht
nog niet genoeg duidelijk wat ik reeds eerder schreef:
„De helft der niet-Roomsch-Katholieke Gymnasia en
') Dr. Keulen in het „Weekblad" van 16 Sept. p. 97.
) Dit geldt ook, wanneer Dr. v. H. op door de Gymnasia en Lycea
afgeleverde studenten mocht gedoeld hebben. Want op slechts een, waarschijnlijk kleine, minderheid der in aanmerking komende Gymnasia en
Lycea is het „oekatisme" langer dan één jaar in gebruik, terwijl eerst
verleden jaar ongeveer de helft dier inrichtingen (d.w.z. een derde deel
van het totaal aantal G. en L.) zich bereid verklaarden het in te voeren,
en gedeeltelijk dan nog alleen in de nieuwe eerste klasse.
2
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Lycea volgt de „oude", de traditioneel Nederlandsehe uitspraak, die verder ook de uitspraak is van vier der zeven
Nederlandsehe Hoogleeraren in het Latijn en vervolgens nog
van geheel wetenschappelijk gevormd Nederland bij 't gebruik
van zijn wetenschappelijke termen en van geheel beschaafd
Nederland bij 't gebruik van Latijnsehe uitdrukkingen en benamingen."')
Zoo is de toestand en niet anders. Ieder, die het oor eens
te luisteren legt buiten den engen kring der classici-„oekatiërs"
kan zich spoedig genoeg daarvan vergewissen.
En veel toekomst kan ik in die wijde kringen der „nonoekatiërs" aan de „nieuwe" uitspraak niet voorspellen.
Een overwonnen standpunt is de „oude" uitspraak allerminst.
Wat de meening van Dr. van Haeringen betreft dat 't Latijn
met de „oude" uitspraak „schel en gierend" zou klinken, hij
zal zelf wel toegeven, dat met zijn, zoo apodictisch uitgesproken, subjectief oordeel niet iedereen maar zoo dadelijk mee
zal gaan. De rasechte Nederlander voelt niet veel voor al
die galmende, pathetische oe-klanken. Doch bovendien, is de
-uitspraak van de u de allesbeheerschende factor? Want aan
de k- en ti- uitspraak kan toch de „verbetering" niet liggen.
Maar buitendien vestig ik zijn aandacht nog eens weer op
het dubbel compromis, dat de oe-uitspraak van de u vertegenwoordigt. De „oekatiër" spreekt daarbij voor 't gemak
de u ook maar als oe uit, waar de Romein ze, naar des
„oekatiers" eigen overtuiging, uitsprak als ü en i. (Waar blijft
ook zoo „de waarheid"?)
En inderdaad, men spreekt in Nederland „kaas" niet kaas
en saas uit. Maar wel — en dat raakt juist de zoo hoog aangeslagen oe-uitspraak — „huis" nu eens huus, en dan weer
hoes. Er zijn vele Nederlanders, die die eene of die andere uitspraak van b.v. dat woord „huis" hebben, en die uitspraak is
Nederlandsch. (Want we willen toch immers de taal als levend
beschouwen en haar niet het wurgtouw aanleggen eener schoolmeestersuitspraak?)
Maar is dan juist zulk een voorbeeld, als die uitspraak
van ons „huis", ons niet een openbaring, voor wat mogelijkheden ons het uitspraak-probleem der Latijnsehe u plaatst?
En dan moge hier zeker nog dit onderstreept worden dat,
zoo de u-uitspraak van de Latijnsehe u niet de drie manieren,
') Zie het „Weekblad" van 6 Mei p. 1309 [p. 14].
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waarop men die dan zou hebben uitgesproken, dekt, de oeuitspraak dat toch evenmin doet.
Waarom zou dan de „oude" u-uitspraak, met haar oudste
rechten, haar plaats voor de „nieuwe" oe-uitspraak ruimen?
III. Wetenschap en practijk. Aan Dr. Berlage, dien de
eisch der wetenschap vooral zwaar weegt, kan ik — om niet
in te veel herhalingen te vervallen — alleen nog eens weer,
naar het advies der Uitspraak-Commissie zelf, ) „ampele overweging" aanraden van „de opinie der hoogleeraren in het
Latijn," van de dragers dus in 't bijzonder van de wetenschap,
waarom 't hierbij gaat. ) De balans slaat dan wel diep door
ten gunste der „oude" uitspraak, ) en wel heel diep, wanneer
men 't gezag der leerstoelen in de weegschaal werpt, in den
zin als door Dr. Keulen bedoeld. )
Met name mag ik Dr. Berlage (en Dr. van Haeringen) zeker
nog wel eens herinneren aan wat Prof. Schrijnen oordeelt
over het verband, dat men leggen wil tusschen het uitspraakprobleem en de linguistiek, ) en aan wat indertijd wijlen Prof.
J. Woltjer en. wijlen Prof. J. S. Speyer hebben gezegd op het
Philologen-Congres 1907. )
1
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Bij de vergelijking, die Dr. Berlage maakt met de vakken
geschiedenis enz., vergeet hij dat het daarbij gaat om den inhoud, terwijl het bij de uitspraak gaat om een vorm, een
draagster, die niet zonder eindelooze verwarring inconstant
wordt gemaakt, en waarbij al of niet voorbijgaande wetenschap') „Weekblad" van 15 April, p. 1195 [p. 21].
) Zie mijn artikel „De medewerking der Hoogleeraren", „Weekblad"
van 22 April, p. 1236 sqq., en het stukje van Prof. Schrijnen, „Weekblad"
van 6 Mei, p. 1307 [p. 7 en 18].
) Prof. Wagenvoort verklaarde nog ter Alg. Vergadering van het Genootschap van 29 Aug. 1.1. dat hij „zelf niet bepaald voorstander is van
de z.g. nieuwe uitspraak, maar uit utiliteitsoverwegingen, nl. om eenheid te krijgen in de uitspraak, met de voorstellen meeging". (Verslag
in het „Weekblad" van 9 Sept, p. 38 sqq. [p. 65].) Zoo blijven slechts twee van
de zeven hoogleeraren in het Latijn, die van Leiden en Amsterdam (Gem.
Univ.), als overtuigde voorstanders van de „nieuwe" uitspraak over.
(Wie in de Commissie die „eenige andere leden" wezen mogen, die „ook
geen voorstanders" zijn, zooals Prof. Wagenvoort in diezelfde vergadering 't uitdrukte, is volkomen duister.)
<) „Weekblad" van 16 September, p. 98 [p. 68].
*) „Weekblad" van 22 April, p. 1238, cf. dat van 6 Mei, p. 1307 [p. 9 en 19].
) Hand. Phil. Congres 1907, p. 278 sqq.
2

3

6
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pehjke resultaten alleen een zuiver-philologisch belang hebben
Ook Dr. van Haeringen moge dit laatste bedenken waar hij
om de t meest op 't gymnasium gelezen auteurs de „nieuwe"
uitspraak aanbeveelt. In de eerste plaats blijft hij dan toch die
auteurs lezen met wat een caricatuur is van de uitspraak van
hun tijd — nog te erger, omdat die dan een air aanneemt van
meerdere of mindere „echtheid". — Vervolgens leert hij — om
mij tot de drie groote faculteiten te beperken — de a.s. juristen
en theologen een uitspraak, die hun later bij hun speciale Latijnsehe auteurs niet past,') de a.s. medici een, die hen later
dagelijks t gebruik van hun speciale termen bemoeilijkt.
IV. Het uitspraak-probleem en de Romanisten. Wat
deze zijdehngsche kwestie betreft, heeft m.i. het artikel van
Tf-?, ^ y ?
° g e i mijn ongelijk niet aangetoond. Het
blijke hieruit:
Wannéér de Romaansche talen zijn ontstaan heb ik, evenmin als Prof. de Vogel, me ooit verbeeld te weten. Maar wat
we wel meenen te weten en waar we 't allen over eens zijn
is dat ze ontstonden, toen de assibilatie van de c en van ft
algemeen verbreid was.
Dr. Bierma zeide dan ook eens, over die assibilatie van
de c: en van ft sprekende: „Deze uitspraak moet zich, zooals
uit de Romaansche talen blijkt, ) verspreid hebben over het
geheele {Romeinsche) rijk, voordat de samenhang tusschen de
deelen geheel was verbroken." )
e

e r s

d e

v

2

8

Hier moeten ook duidelijk wetenschap en praktijk uit elkaar
worden gehouden.
Wetenschappelijk kunnen de resultaten van onderzoekingen
2T., e 5 n ,..y r o e g e r e P
den Romanist van dienst zijn Ik
heb dadelijk gezegd dat ik me dat kon voorstellen en misgun
»
allerminst dat hij daarvan kennis neemt.
Maar voor practisch gebruik is toch de Romanist, om
dezelfde redenen als wij allen, aangewezen op de „oude" uitspraak. Maar bovendien nog te meer omdat in den tijd van
de late uitspraak zijn aanknoopingspunt met 't Latijn ligt. En
ik „vereenzelvig" onze „oude" uitspraak daarmee niet, maar
jHist in die assibilatie van de c en van ft sluit zij zich bii
die late uitspraak aan, en de „nieuwe" niet.
1

e r i o d e

R o m a n i s t

') Zie hierover ook de woorden van wijlen Prof. J. Woltjer op het
Philologen-Congres 1907. Hand. p. 279.
) Cursiveering van mij. U.
*) Hand. Phil. Congres 1904, p. 138.
2
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De oe-uitspraak van de u kan — ten minste zonder nadere
preciseering — geen afdoend element in een betoog als van
Prof. de Vogel opleveren, omdat men daarmee evenmin geholpen is, als met de u-uitspraak, voor de drie manieren,
waarop dan de Romeinen de u zouden hebben uitgesproken.
Wat het voorbeeld „deum" betreft, men is, dunkt me, met
„deum" dichter bij „dèw" dan met „deoem".
In 't algemeen moet toch ook niet zijn practische uitspraak,
maar zijn studie den Romanist doen voelen waar problemen
schuilen. Trouwens — en hierin schijnt Prof. de Vogel mij
te hebben misverstaan — ik heb nooit bedoeld dat de „oude"
uitspraak de historische ontwikkeling, tot ver terug, van de
afzonderlijke woorden der Romaansche talen zou doen aanvoelen, maar wel het historisch aanknoopingspunt van die talen
aan het Latijn.
Ten slotte houde Prof. de Vogel mij de opmerking ten goede
dat de redactie van handboekzinnen secundair is en geen argument opleveren kan, zelfs niet min of meer.
V. De dupliek dér Commissie en het referendum. Na
de in zoo krenkende bewoordingen vervatte repliek der Commissie van 15 April aan mijn adres heb ik in 't openbaar mij
er toe beperkt mijn verbazing te kennen te geven over dat
stuk. Ik heb alleen nog 12 Mei in een schrijven de aandacht
van het Bestuur van het Genootschap gevestigd op „de wijze
waarop de Commissie gemeend had een lid van het Genootschap, die een zakelijke kritiek leverde op haar arbeid.Je
moeten repliceeren." Of het Bestuur al of niet daarin aanleiding heeft gevonden de Commissie op de wenschelijkheid van „goede manieren"') te wijzen, is me onbekend. Maar
zoo het gebeurd is, heeft het de Commissie niet verhinderd
15 Juli in haar dupliek ) weer te schrijven:
„Verzet ook de Nederlandsehe aard zich niet van nature
tegen alles wat maar even 't gevoel kan geven in een bepaalde richting te willen voeren?"
Hier past een woord van krachtig protest. Bona-fide-bestrij2

') De Voorzitter der Commissie zeide ter Algem. Verg. van het Genootschap van 30 Aug. 1924: „de uitspraak-kwestie is.... een kwestie van
goede manieren". (Verslag „Weekblad" van 17 Sept. 1924, p. 86.) Welken
zin die woorden toen hadden is me niet volkomen duidelijk. Maar 't
ware aanbevelenswaardig geweest ze in letterlijken zin in practijk te
brengen.
*) Die overigens geen, of althans geen nieuwe, argumenten bevatte.
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ders, collegae nog wel, zouden, omdat ze het oude en beproefde niet maar zoo dadelijk willen opgeven, handelen uit
pure halsstarrigheid 1
Is dit alles volgens de wetten van de Republiek der Wetenschap? Daar tracht men te overtuigen, niet te overbluffen.
Daar eerbiedigt men eerlijk inzicht van andersmeenenden,
maar dringt niet eigen opinie op, op straffe van hoon. Een
wetenschappelijke dictatuur, zooals de Commissie die scheen
te willen, is een absurditeit — om me niet nog sterker uit te
drukken. En met een testimonium paupertatls, uitgereikt aan
collegae, dient men een zaak niet.
De Commissie verwees mij uitdrukkelijk naar het gezelschap der Qrieksche sophisten. Maar waar zoek ik bij haar
den waren Griekschen geest? In stede daarvan vind ik dien
geest van onverdraagzaamheid, die juist voor Griekenland
noodlottig werd.
't Is te hopen dat toekomstige andere Genootschapscommissies verder steeds zich zullen weten te plaatsen op de
basis der collegialiteit en de, nog altijd klassieke, deugd van
hoffelijkheid tegenover den tegenstander van goeden trouwe
zullen weten hoog te houden.
Smalend verwierp de Commissie een half jaar geleden mijn
idee van een referendum, evenzeer als ze mij toen in denzelfden
toon „ampele overweging van de opinie der hoogleeraren"
adviseerde. Ik kon haar een week later uit de stukken aantoonen dat de Commissie zelf — ondanks haar samenstelling )
— niet eens behoorlijk over die opinie was geinformeerd en
dat die opinie gunstig was voor de „oude" uitspraak. Thans
gaat 't weer op dezelfde wijze: de Commissie geeft een, naar
't scheen, principieel standpunt op, onder pressie eener motie
van de laatstgehouden Algemeene Vergadering van het Genootschap en aanvaardt een referendum. Ook al zou dit referendum uitvallen ten gunste van de „oude" uitspraak, dan
nog zal mij een gevoel van weerzin bijblijven over dit bedrijf.
Een fiere weigering der Commissie zou, zelfs voor mij, in haar
actie een lichtpunt zijn geweest.
Wat nu overigens dat referendum zelf aangaat, zij nog op1

') Deze proefneming, om het door de Commissie zoo aanp'pnrp7Pn
contact met het universitair H. O. via een gemengde commissie van
professoren en leeraren tot stand te brengen, moet wel heel weinig geslaagd heeten.
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gemerkt dat 't streven naar een kunstmatige eenheid in zich
zelf geoordeeld is. Vervolgens dat elk gymnasium of lyceum
vanzelf wel naar eenheid streven zal. Maar dat daarnaar alleen
gestreefd mag worden langs den weg van redelijk overleg,
met 't oog op de vrijheid van den gymnasialen docent in den
zin als ik die eerder heb omschreven.
Ten slotte, wat is „een eenheidsregeling, rustende op de
eenheid en op de autonomie van ieder gymnasium(lyceum)" )?
Ik weet het niet.
Maar ik weet wel dat, wanneer het referendum ten gunste
van de „oude" uitspraak uitvalt, op de voorstanders van de
„nieuwe" uitspraak de dure plicht zal rusten hun woord waar
te maken dat 't hun alleen om de eenheid te doen was en
dat de uitspraak geen zaak is van groot gewicht.
Amersfoort, October 1925.
F. C. UNGER.
1

') Zie het stembiljet voor het referendum (p. 95).

AANHANGSEL
De Uitspraak van

het

III.
Latijn.

(Ingezonden door Dr. J. W. Bierma in het Weekblad voor G. en M. O.
van 9 December '25.)
De beslissing, of er op de stukken van den Heer Unger geantwoord zal
worden, behoort door de Uitspraak-Commissie te worden genomen. E n
het antwoord zelf behoort door haar te worden vastgesteld of althans,
als zij de opstelling daarvan aan een der Commissieleden overlaat, te'
worden goedgekeurd. Wanneer afzonderlijke leden der Commissie, een'igszins in verband met de door den Hr. Unger geschreven artikels over de
Uitspraak van het Latijn en den naar aanleiding van het optreden deiCommissie ontstanen strijd schrijven, zijn zij daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Dit' is het geval met dit stuk. Ik meen het recht te hebben
persoonlijk iets over het door den Hr. Unger geschrevene onder de aandacht der lezers van het W k b l . te brengen, omdat de schr. meer dan eens
mij persoonlijk in de zaak heeft betrokken. De beschouwingen, die ik
daarna aan de oude en nieuwe uitspraak — om deze gemakkelijke maar
niet geheel juiste namen nu maar te gebruiken — wijd, konden, omdat
zij geen polemisch karakter dragen, door iedereen, mogen dus oók door
mij, geschreven worden zonder nadere ruggespraak.
Op de Algemeene Vergadering van het Genootschap, die in Augustus
1924 in den H a a g gehouden werd, heb ik, zooals degenen, die deze vergadering bijgewoond hebben, zich nog wel herinneren zullen, voorgeslagen
een andere handelwijze te volgen dan thans inderdaad gevolgd is. Mijn
voorslag kwam hierop neer: de praktijk te laten beslissen. Ik wilde zeven
jaar lang den invloed van de voorstellen der Commissie laten werken —
een getal, dat ik koos om dezelfde leerlingen zoo min mogelijk te laten
veranderen — en dan, als het niet bleek, dat een belangrijke meerderheid
bestond voor de veranderde uitspraak, de eenheid in de richting der oude
uitspraak zoeken. Een der medeleden van de Commissie bestreed dezen
voorslag, omdat hij naar zijn meening te weinig vertrouwen in eigen zaak
verried, maar door den Hr. Unger werd mijn voorslag niet gesteund
Daarentegen trachtte hij mij wel later tegen de andere leden der Commissie uit te spelen. Ik vind deze houding, als het hem om het belang van
het onderwijs te doen is geweest, niet te begrijpen.
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In zijn slotwoord zegt hij: „Maar ik weet wel dat, wanneer het referendum ten gunste van de „oude" uitspraak uitvalt, op de voorstanders van
de „nieuwe" uitspraak de dure plicht zal rusten hun woord waar te
maken dat 't hun alleen om de eenheid te doen was en dat de uitspraak
geen zaak is van groot gewicht".
Dit is nooit door de voorstanders der nieuwe uitspraak verklaard. Het
is een onwaarheid en ik kan moeilijk aannemen, dat het een onbewuste
onwaarheid is, want dan zou ik den schr. te zeer de gave der onderscheiding moeten ontzeggen.
Een commissie van vijf leden van het Genootschap heeft op het verzoek
van het Bestuur zich belast met de taak een poging te doen om tot een
uniforme uitspraak van het Latijn te komen. Het lag voor de hand, dat
die Commissie, die in dezen het Bestuur van 't Genootschap vertegenwoordigde, haar poging zóó inrichtte, dat ze van beide richtingen, die
der nieuwe en die der oude uitspraak, wat nam. Of haar poging van juist
inzicht blijk gaf of niet, heeft hier niet mee te maken. Maar hoe zou zulk
een commissie de voorstanders der nieuwe uitspraak kunnen vertegenwoordigen?
N o g zwaarder weegt voor mij het volgende tegen den Hr. Unger. Nooit
heeft hij in zijn artikelen verklaard (en hij laat 't tegendeel zelfs doorschemeren), dat hij zioh bij een beslissing der meerderheid neer zou
leggen. Hoe kan hij dan zonder blikken of blozen eischen van degenen,
die het niet met hem eens zijn, dat zij zich wel bij een meerderheidsbeslissing zullen neerleggen?
Ik hoop, dat uit een bespreking van het wezen der oude uitspraak en
hare waarde voor het onderwijs, gevolgd door een behandeling van de
nieuwe uitspraak, het duidelijk zal worden, waarom ik mij nooit zal kunnen neerleggen bij de oude uitspraak, al w i l ik daarom niet dwars door
alle mogelijke bezwaren heen haar invoeren bij 't onderwijs. V a n dit
laatste getuigt 't feit, dat zoolang ik rector te Alkmaar was, ik nooit over
de nieuwe uitspraak gesproken heb en ik hier te Delft de zaak pas aan
de collega's heb voorgelegd, toen de brief van de Commissie daartoe
aanleiding gaf.
Ik zal mij bij het bespreken der bezwaren tegen de oude uitspraak
bepalen tot de veranderingen, die de Commissie heeft voorgesteld. Op
het oogenblik zijn deze punten het eerst aan de orde; en een bespreken
van de oude uitspraak in haar geheel zou voor een artikel in het W b l .
te lang worden.
Daarbij begin ik met de twee punten, die de Hr. Unger vooral in de
voorstellen der Commissie wraakt,
de uitspraak van de c en van ti.
*) W k b l . p. 301: „ W a n t aan de k- en de ti-uitspraak kan toch de „verbetering" niet liggen.
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dat men in Grieksche woorden ti voor klinkers niet als t s i e moet uitspreken.
Dit brengt voor den leerling de moeilijkheid mede om, waar hij in
de geschiedenislessen gewoon is te spreken vanB ö o t s ïe en B ö o t s ï e r s,
in de Latijnsehe lessen duchtig op te passen, dat hij van B o e o t i e a en
B o eo t i e ï spreekt.
Ook de genetivus van t o t u s brengt menigeen 'n berisping. Wee den
arme, die t o t z i e u s in plaats van t o t i e u s uitspreekt. „Maar jongen,
de i is toch lang. Vergeet je dan alles?"
En waarom dit onderscheid tusschen f voor lange en f voor korte i'?
Om niets. Ik kan er ten minste geen enkele reden voor vinden.
Zoowel in Grieksche woorden als in Latijnsehe, voor korte evengoed
als voor lange i werd in de beschaafde uitspraak van het Latijn de t
uitgesproken als t en niet als ts.
En men wil deze willekeur der geassibileerde uitspraak handhaven,
hoewel ze de al zoo tijdroovende studie van de beginselen van het Latijn
belemmert, hoewel ze aanleiding geeft tot barbaarsche medeklinkerklonters. Want in de klankgroepen f a k t s i e o, d i r e k t s i e o zijn combinaties, die voor Italiaanschen mond schier onuitspreekbaar zijn en in de
levende taal, zooals wij met zekerheid kunnen concludeeren, nooit hebben
bestaan. Toen de assibileering zich voltrok in de levende taal, viel volgens
een regel, die in het Latijn steeds door gegolden heeft, de A-klank uit.
Er is aan de oude uitspraak, zoowel van c als van ti nog een ander
bezwaar verbonden, een prosodisch.
Men onderwijst aan de leerlingen, meestal zonder het hoe of het
waarom van de zaak uit te leggen, dat een lettergreep, waarin een korte
klinker staat, die door twee medeklinkers wordt gevolgd, in de Latijnsehe
versleer voor lang geldt. Men wijst er op, dat soms een letterteeken, b.v.
de x, de waarde kan hebben van twee medeklinkers. Dat dus nex een
lange lettergreep is, ook al volgt hierop een woord in het vers, dat met
een klinker begint. Maar het feit, dat in stultitia b.v. of in neces, uitgesproken volgens de traditioneele manier, de lettergreep, die op stul
volgt en de eerste van neces volgens den gegeven regel ook lang moeten
zijn, terwijl de leerling ze in het vers als korte lettergrepen behandeld
ziet, wordt onbesproken gelaten.
Hiermee wordt aan de natuurlijke gave van waarnemen van feiten en
• 't trekken van conclusies uit de gedane waarnemingen een wond toegebracht door hen, die zich hiervoor wel 't allerzorgvuldigst hebben te
wachten.
De oude uitspraak van de u levert voor den leerling, die met het Latijn
begint, niet de minste moeilijkheid op, dat moet worden erkend. Met den
regel, dat de u in het Latijn net zoo wordt uitgesproken als in het Nederlandsch, is hier alles gezegd. Maar zoo krijgt de Latijnsehe u ook zeer
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tegen z'n aard allerlei klankwaarden, die hem volkomen vreemd zijn.
Het meest oneigen is voor hem nog niet de u-uitspraak zooals in het
Ned. u w, veel vreemder is voor het wezen van het Latijn de uitspraak
van fructus, fulgeo en dergelijke. E n het grillige in dit geval is, dat in
woorden, die heel duidelijk nauw verwant zijn, zooals b.v. fruor en fructus,
fluo en fluctus, de u in 't eene geval de heldere, in 't andere de doffe
uitspraak heeft. Ja, wat sterker is, al naar de flexie wisselt kan hetzelfde
woord de eene of de andere uitspraak hebben, zooals b.v. bij duco en
duxi. De ongerijmdheid, die de Nederlandsehe uitspraak hier en in andere
gevallen heeft, wordt allen nog overtroffen door die van de Engelsche
uitspraak; de conventioneele uitspraak van het Fransch en van het
Duitsch staat het begrijpen van samenhang van klanken niet of veel
minder in den weg.
W a t bezwaar is er dan ook tegen, dat men den leerling bij 't begin
mededeelt: de u is in het Latijn het teeken van den klank, die in het
Nederlandsch met oe wordt weergegeven?
' Verzwakken wij hiermede ons gevoel van onafhankelijkheid, ons nationaliteitsbesef?
Het feit, dat men hier zich tot nog toe door sleur heeft laten leiden,
kan toch niet gelden als argument. D i t argument is als de legendaire
schorpioen, het draagt een angel, waarmee het zich zelf dood steekt.
Immers alle verbetering zou, gold deze logica, onmogelijk worden.
Alleen de H r . Unger heeft nog een ander argument gevonden. A a n vaardt men de oe-uitspraak, zegt hij, dan begaat men een dubbel compromis. Het is erg jammer, dat hij zijn denkbeeld niet wat nader heeft
uitgewerkt. Ik kan alleen raden, wat hij bedoelt. M a a r hoevele compromissen zijn er dan niet in de oude uitspraak der u?
Velen zijn aan de oude uitspraak gehecht zonder dat zij de vraag,
of zij juist of wel mooi is, voor bespreking vatbaar achten. Zij hebben
zelf, toen ze jong waren, het Latijn zóó leeren uitspreken, zij hebben het
zóó van hun vader gehoord, deze uitspraak is met hun gevoel, met voorstellingen en herinneringen, die hun lief zijn, samengeweven, zoodat
degene, die hun deze uitspraak w i l afnemen, hun iets liefs ontrukt. Dat
dezen zich tegen een veranderde uitspraak te weer stellen, is begrijpelijk.
Maar bij velen staat het toch anders. Zij zouden, als ze zich zelf wilden
peilen, geen gehechtheid vinden aan de oude uitspraak, maar wel een
telkens opstribbelend gevoel van verzet tegen het vreemde en ongewone,
dat hun door anderen wordt opgedrongen of schijnt te worden opgedrongen. Ook zulk een verzet is niet een ongewoon verschijnsel. W e
behoeven slechts om ons heen te zien om symptomen van iets dergelijks
bij andere volken te vinden. De Duitschers houden hardnekkig aan hun
Gothische letter vast, hoewel zij zelf toegeven, dat zij onpraktisch is en
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onduidelijk en van andere volken hooren, dat zij aan de lezers, die gewend
zijn aan de Italiaansche letter, na een tusschenpoos steeds weer moeite
veroorzaakt. De Engelschen willen hun ouderwetsohe maat- en muntstelsel
niet opgeven, hoewel het aan dit schrander volk niet ontgaan kan, dat
het een belemmering is bij hun handelsverkeer en hun reizen.
Maar ieder moet toch voorzichtig zijn, dat hij zich niet te sterk met
dergelijke door de spin van het conservatisme gesponnen draden omwikkelt.
Vertegenwoordigt inderdaad de oude uitspraak van het Latijn een traditie in Nederland? Het komt mij voor, als ik er over nadenk, dat zij een
vrij zonderling samenraapsel vormt. De uitspraak van de c is waarschijnlijk uit Frankrijk gekomen, want zij beantwoordt aan de functie, die deze
letter in het Fransch heeft, terwijl ze, naar ik meen, niet geheel overeenkomt met het gebruik van de c in het Middel-Nederlandsch. De uitspraak
van ti doet weer aan Italiaansohen oorsprong denken, want sprak men
uit naar de klankwaarde, die deze letters in het Middelnederlandsch en
het tegenwoordig Nederlandsch hebben, dan zou men komen tot hetzelfde
als de Latijnsehe uitspraak meebrengt. De uitspraak van de ae en oe
verraden weer Duitschen oorsprong; althans zij beantwoordt niet aan de
klankwaarden, die deze letterverbindingen hadden in het Middel-Nederlandsch.
Alleen voor de u, waar dat mijns inziens juist het minst gewenscht
was, heeft men zich geheel laten leiden door het Nederlandsch gebruik
van dit letterteeken. In vele gevallen zijn daardoor in het Latijn kleurlooze
lettergrepen ontstaan, Waar die taal heldere had.
E n heeft men nu hier inderdaad te doen met een onafgebroken traditie?
Ik geloof dat in verschillende gevallen dit niet 't geval is. In de uitspraak
van cai en huic heeft altijd een zeker verschil en weifeling bestaan. En
ook in de uitspraak van sc. Hiervoor geeft de grammatica van Capelle,
die vroeger algemeen gebruikt werd, in den van 1878 dateerenden 4en
druk den volgenden regel:
sc, in het begin van een woord of lettergreep, wordt voor a, o, u, au,
r als sk, in alle andere gevallen als sch uitgesproken, b.v. scamnum (lees
skamnum), scio (lees schio).
Maar mijne leeraars hielden zich daaraan niet, waarschijnlijk, omdat
zij in hun jeugd een afwijkende uitspraak hadden geleerd. E n de uitspraak
als sch heeft, naar den indruk, dien ik heb, nooit algemeen ingang gevonden. Het is dan ook wel heel vreemd, moeilijkheden in te voeren, die op
niets steunen. De scholarch had net zoo goed kunnen voorschrijven: de d
wordt in het begin van Latijnsehe woorden uitgesproken als een /, maar
in het midden als een d.
Zoo is er zeker in de vorige eeuw op verschillende punten weifeling en
verschuiving geweest.
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En zijn wij er nu zoo zeker van, dat de traditie de uitspraak der groote
mannen, der heroën onder de Latinisten, weergeeft?
De eigenlijke klassieke studiën in Nederland — als men Erasmus die
hoewel geleerde ook, meer auteur en pamflettist dan geleerde was ter
zijde laat — beginnen met twee vreemdelingen, Lipsius en Joseph Justus
Scahger, die, de eene Belg en de andere uit het Fransche gedeelte van
Zwitserland, geen van beiden ongetwijfeld iets, dat op de zoogenaamd
Nederlandsehe uitspraak geleek, hebben gebruikt. In den volgenden tijd
blijven steeds vreemdelingen een belangrijke plaats innemen in het veld
der klassieke letteren in Nederland, Saumaise, een Franschman en Johannes F n d . Gronovius, een Duitscher, in de 17e eeuw, Ruhnken, een Duitscher, en Wyttenbach, een Zwitser, in de 18e eeuw. Zij hebben allen daar
valt niet aan te twijfelen, ook hier de uitspraak van hun land mee heen
genomen en zijn deze blijven gebruiken.
E n de talrijke Nederlandsehe geleerden, die hiertegenover zijn te
stellen, Hemsius, Vossius, Grotius, Pieter Burman, Oudendorp door het
lange verblijf in het buitenland van sommigen, het menigvuldig verkeer
met vreemdelingen van anderen moeten ze een uitspraak gehad hebben, het
kan haast niet anders, die een min of meer kosmopolitisch karakter'had
gekregen.
Ik geloof dan ook, dat hetgeen men wel de nationale uitspraak noemt
min of meer een golvend en vloeiend mengsel gedurende de voorafgaande eeuwen, pas in de 19e eeuw haar beslag heeft gekregen en zooals
ik uit de regels van Capelle meen te mogen opmaken, nog niet eens in
het begin dezer eeuw.
Ik kan niet inzien, waarom dit een zoo dierbaar bezit zou zijn Praktische moeilijkheden er mee brachten mij indertijd te Nijmegen tot nadenken en zoeken. En ik had toen van niemand den indruk gekregen dat
hij er zoo mee was ingenomen. Trouwens velen hadden en hebben'nog
hun eigen liefhebberijtjes. De eene verlengde min of meer op goed geluk
enkele van de lange eindlettergrepen, b.v. es van de 5e declinatie of us in
den Gen. Sing. en den Nom. en Ace. Plur. der 4e declinatie, zonder zich
om de rest te bekommeren. Een ander weer wierp zich op de korte e
en sprak die in enkele woorden uit als de Ned. e in b e f, maar volstrekt
niet alle korte e's, zoo eens een enkele, om zich een cachet van wetenschappelijkheid te geven. Ik heb er een gekend, die zich met groote zelfbewustheid beperkte tot bene, dat hij uitsprak en liet uitspreken als
„benne". Dat was zijn shibboleth. Die uitspraak bracht hij aan alle leerlingen bij.
E n juist door dezen wordt menigmaal een poging om eenig systeem
in de wijzigingen te brengen en iets te scheppen, waarop later kan worden voortgebouwd, het schamperst afgewezen.
Waarom komt het er wel op aan, hoe men het Gothisch, het oud-

90
Fransch, het oud-Noorsch, het Sanskriet, uitspreekt en vindt men in alle
leerboeken regels daarvoor, die men zich eigen maakt en tracht te volgen, en wordt dit in het Latijn afgewezen?
Het is een zaak, die beslist moet worden niet uitgaande van het belang
dergenen, die Latijn hebben geleerd of die het doceeren, maar van dat
dergenen die het leeren en zullen leeren. Het moet niet retrospectief, maar
prospectief worden óverwogen.
De vraag, of de voorgestelde veranderingen inderdaad beantwoorden
aan de historische werkelijkheid, of het inderdaad zeker is dat de R o meinen het letterteeken u als o e, ti ook voor klinkers als t i e, c als k
hebben uitgesproken, moge in het oog dergenen, die zich eenigszins
bezig gehouden hebben met de studie der klanken en hun historischen
ontwikkelingsgang, geen bespreking meer vereischen, zij verdient wel een
bespreking voor degenen, die van historische taalstudie niets weten en
niets willen weten dikwijls. Achter hun verzet schuilt toch menigmaal de
overtuiging, dat dit hoogst problematieke dingen zijn en dat de gegevens
om zoo iets te beslissen ontbreken. Het is een meening, die ik ook dikwijls
heb hooren uitspreken door menschen, die geheel buiten deze kwestie
staan, van het Latijn zich heel weinig meer herinneren, maar over deze
zaak toch wel een meening meenen te mogen hebben. E n in de bespreking van den H r . Unger was de achtergrond dezer meening, naar het
mij voorgekomen is, duidelijk merkbaar.
W a a r berust dan de stelling op, dat de Romeinen u, globaal genomen,
als onze oe hebben uitgesproken?
In de eerste plaats op het Italiaansch. Daar is een onafgebroken traditie van klank en klankwedergave.
Dat een woord als u n o, of m u r o beantwoordt aan het Latijnsehe
unus en murus zal niemand betwisten. De gevallen, waarin u van het
Latijn o (de klank van Ned. korte o) geworden is in het Italiaansch,
steunen deze stelling. Want ii ligt articulatorisch heel ver af van o, doch
oe daar zeer dicht bij. Zoo dicht liggen deze klanken zelfs bij elkaar,
dat korte o in eindlettergreep in een bepaalde periode tot u is geworden
en later weer overgegaan in korte o.
„Maar het Fransch dan", zal iemand mij tegenwerpen. Het Fransch
heeft in verschillende perioden Latijnsehe woorden uit de taal der geestelijken en later der geleerden overgenomen, en in deze woorden komen
natuurlijk die klanken voor, welke de kerkelijke of de geleerdenuitspraak
in de periode van overname meebracht. Zoo zijn er heel wat Latijnsehe
woorden met u-uitspraak in 't Fransch overgegaan, zooals cure, duc,
curieux, lune. D e woorden evenwel, die van het begin af de taal eigen
waren, die de ontwikkeling van Latijn tot Fransch hebben meegemaakt,
hebben, voor zoover ze niet onder den invloed van bepaalde wijzigende
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klankwetten gekomen zijn, de oe-klank behouden, zooals tour, cours jour
Ook de vroeg in het Germaansch overgenomen woorden bewijzen de
oe-uitspraak; zoo het Gothische lukarn dat 't Latijnsehe lucerna is 't
Duitsch Butter, dat H laat-Latijnsche butyrum of buturum is ( G r
pOVTVpOV
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E u eindelijk mag ik mij wel beroepen op de Grieksche transcriptie van
Latijnsehe namen en woorden *««;,.«,« (Furius),
S «AT,-«««
(Sulpicius) ftjtmfc. (velatura) bij Plutarchus, vfypovp
g
veratrum) bij Dioscorides. W a n t onze op Byzantijnsche traditie berustende uitspraak van
in het Grieksch moge voor de klassieke tijden niet
6f K , » ! : ° °
"
«ld en later is zij dat wel geweest,
u i t blijkt o.a. uit de manier, waarop de nieuw-testamentische eigennamen in het Gothisch worden behandeld.
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Uit deze Grieksche transcripties blijkt ook, dat de u in 't Latijn niet
steeds gelijk klonk, want gewoonlijk wordt
gebruikt, soms • ( N o W
een enkele keer
. ( W ^ A * W A A « ) . D a t we in de laatste gevallen te
doen hebben met een anderen klank dan die, welke benaderd wordt door
onze o, ,s duidelijk. Omdat velen aan deze gevallen groote beteekenis
toekennen, wil ik hier even bii stil staan. F r h p « r „ „
—
.....
genissen van grammatici, waaronder die van Quintilianus (die hier ook
grammaticus is) en Priscianus het duidelijkste zijn. Ik citeer den eerste
U , 4, 8 ) : medius est quidam u et i litterae sonus, non enim sic .optimum'
dicimus ut „opimum'.
F

Deze klank komt vooral voor in woorden, die gewoonlijk met i worden
geschreven, zooals libens, pontifex, ultima, virtus, maar ook in enkele
namen vooral, die met u worden geschreven, zooals Romulus, Sulla Uit
de getuigenissen der grammatici mogen we opmaken, dat de Romeinen
hier niet constant geweest zijn in hun uitspraak. E n ook dat de beschaafde
manier van spreken dichter bij i dan bij u gestaan heeft. Het is dan, naar
mijn tegenwoordige meening, ook niet waarschijnlijk, dat in den tijd van
Cicero hier door de beschaafde klassen een klank werd uitgesproken die
overeenkomt met onze u (studie), maar een die tusschen dezen klank en
de t inhgt en d<en de onontwikkelde Italiaan nu nog gebruikt, als hij eens
een Du.tschen naam moet uitspreken, waarin ü voorkomt
D o o r ü uit te spreken treft men 't juiste evenmin als door oe uit te
spreken ) en, waar men thans in verreweg de meeste dezer gevallen i
uitspreekt, en schrijft, zou er weinig tegen zijn, naar 't mij voorkomt
deze uitspraak algemeen te maken, en i uit te spreken, waar toevallig
optumus of lubet in den tekst staat.
In elk geval, hoe men in deze zaak ook beslissen w i l — het geldt hier
veel meer de uitspraak van de i dan van de u; men behoeft de citaten
H V g l . M a x . Victorin., Keil V I , 196, 3 sqq.

'
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der grammatici maar na te zien om dit te begrijpen. De a is hierbij met
zoo weinig gevallen betrokken, dat dit op de vraag over zijne uitspraak
niet van invloed mag zijn.
Wanneer men de assibileerende uitspraak van ti voor vokalen aanvaardt, m.a.w. als men voor de uitspraak van deze klankgroep de uitspraak van de laatste eeuw van het Romeinsche rijk kiest, geeft de gewone oude uitspraak grond tot twee bedenkingen:
1°. dat niet in te zien is, waarom men anders handelt met de lettergreep di voor vokalen dan met de lettergreep ti, waar hetzelfde assibilatieproces zich aan beide voltrokken heeft, zooals uit de Romaansche talen
blijkt (niet alleen prezzo (pretium) maar ook mezzo (medius) en ook
ongeveer in denzelfden tijd, zooals de getuigenissen der grammatici bewijzen, die van beide lettergrepen tegelijk spreken; vgl. Pompeius, K . V .
286, 7 sqq.;
2°. dat deze uitspraak veel te scherp is, zooals uit het getuigenis van
Papirius bij Cassiodorus ( K . VII, 216, 8) blijkt: „ i u s t i t i a cum sic
scribitur, tertia syllaba sic sonat quasi constet ex tribus litteris T Z et I,
cum habeat duas T et I. Dat de z hier een anderen klank heeft gehad
dan de Duitsche z blijkt uit de meermalen voorkomende weergave daarvan
door sd, waarin s = onze z moet zijn geweest.
Wanneer men dus zegt, dat men, uitsprekend op de oude manier, ten
minste juist handelt, wat het Latijn van den lateren tijd betreft, begaat
men een dwaling.
Uit verschillende feiten blijkt, dat deze uitspraak voor de beschaafde
kringen zich pas in de laatste eeuw van het keizerrijk baan gebroken
heeft, al mag ze in de volkstaal, het vulgair-Latijn, al eerder, waarschijnlijk
eerst in bepaalde geografische gebieden, in zwang geweest zijn. De grammaticus Servius, die i n de 4e eeuw na Chr. thuis behoort, bestrijdt ze nog
in zijn commentaar op Donatus, K . IV, 445, 8 sqq.: Iotacismi sunt, quotiens post TI vel D l syllabam sequitur vocalis, et plerumque supra dictae
syllabae in sibilum transeunt, tune scilicet quando medium locum obtinent.
Etiam sic positae sicut dicuntur, ita etiam sonandae sunt ut d i e s t i ar a s. Maar uit zijn getuigenis volgt tevens, dat de spreekfout, die hij
afkeurt en verbetert al meermalen werd gemaakt. E n dit wordt door
andere plaatsen uit zijn geschriften bevestigd. Bij latere grammatici, b.v.
bij Consentius, bij wien zijn Gallische nationaliteit misschien ook van
eenigen invloed is, wordt de regel net omgekeerd gegeven en het niet
assibileeren als fout aangemerkt.
Gegevens om nader uit te maken, wanneer in de taal, meer bizonder
in de volkstaal deze assibilatie het eerst opgetreden is, staan ons niet ten
dienste. Bij Quintilianus wordt er geen spoor van aangetroffen; het woord
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komt voor, maar als een Grieksche term, door Grieksche
rhetoren voor een uitspraakfout in het Grieksch gebruikt.
De inschriften, waarin ti voor ci staat of omgekeerd, zooals mundiciei
(136 n. chr.), tribunitiae (222 n. ohr.), definiciones (tusschen 222 en 235
n. chr.) wijzen nog op een uitspraak kj en tj, welke articulatorisch zeer
dicht bij elkaar liggen, gelijk ieder bij zich zelf kan nagaan.
Het feit, dat Servius de assibileerende uitspraak nog als foutief beschouwt, kan wel als een aanwijzing beschouwd worden, dat zij niet veel
voor 400 v. chr. de overheerschende kan zijn geworden. —
Dat de Latijnsehe c gedurende den geheelen duur van het West-Romeinsche rijk en nog eenigen tijd daarna een klank had, die ongeveer
weergegeven kan worden met onze k, ziet men nog telkens betwijfelen
of min of meer schuchter als wel waarschijnlijk erkennen. E n toch is dit
een feit, dat vaststaat en ook zeer goed bewijsbaar is.
t

Ik stel hierbij aan het begin, omdat dit het meeste direkt spreekt, het
feit, dat alle Latijnsehe woorden met c, — onverschillig, of die c aan'e of
i dan wel aan een andere vokaal voorafgaat — welke vroeg in het Germaansch opgenomen zijn, in deze talen een k hebben. Zoo komt het
Germaansche kelder (Keiler) van cellarium, kalk van calcem, kist van
cista, kers (Midhd. kerse) van cerasum; Goth. lukarn komt van lucerna,
karkara van carcer, peika van picea, akeit van acetum. Zijn evenwel dé
woorden in christelijken tijd overgenomen, dan vertoont zich een klankverschil, al naar de c in 't Latijn voor a, o, u en medeklinker aan den
eenen of e en i aan den anderen kant staat: crucem werd tot Kreuz cancelli tot Kanzel. Daar de bekeering der Germanen tot het christendom
in de 7e en 8e eeuw valt, komt men hiermede meteen tot een terminus.
Dat evenwel de k-klank in sommige gevallen voor e en i reeds eenigszins aangetast was en tot ± kj geworden in de uitspraak van sommigen
in veel vroegeren tijd, bewijzen de hiervoor aangehaalde inschriften Dit
verhinderde evenwel niet, dat hij door een vreemd oor nog als k werd
opgevangen.
W i l men hiernaast nog meer bewijzen?
Ze zijn te vinden in de Grieksche transcripties:
M^KEAAOJ,
K««>V,
Dat de Grieksche k in dergelijke gevallen door ons juist
(ongeveer juist) wordt uitgesproken, blijkt ook uit overgenomen woorden, b.v. karaat, dat van het Grieksche w &Ttm, een als gewicht gebruikte peul, stamt.
M«*,*« .
{

t

Het blijkt uit getuigenissen van grammatici. Onder de gevallen van zgn.
verdubbelde consonanten worden aangevoerd accedo, accipio, saccis. V e lius Longus zegt, dat de spelling coquit de voorkeur verdient boven cocit,
hoewel men in beide gevallen enkel maar één klank, k, uitspreekt.
E r zijn nog wel meer bewijzen aan te voeren, maar deze mogen v o l -
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staan. Hiertegenover is geen enkel getuigenis aan den anderen kant te
zetten:
Ten slotte een enkel woord over de moeilijkheden, die zich voor zullen
doen, wanneer menschen, die de conservatieve uitspraak toepassen in aanraking zullen komen met gebruikers van de nieuwe uitspraak. Die moeilijkheden zijn door den bestrijder van de nieuwe uitspraak voorgesteld als
heel groot. Het zou wel noodig zijn, zoo heeft hij zich uitgelaten, dat de
studeerenden twee uitspraken leerden in het vervolg, de oude en de
nieuwe, om geen bezwaren te ondervinden. En het schijnt, het is mij verzekerd door iemand, die in de gelegenheid geweest is er iets van waar te
nemen, dat hij hiermee op velen indruk gemaakt heeft.
Is het inderdaad zoo, dan verbaast het mij. Want de onwaarachtige
overdrijving spreekt duidelijk uit zulk een voorstelling.
Zal bij de medici, wanneer de professor spreekt van nervus vagus of van
uterus bij den student, die aan de nieuwe uitspraak gewoon is, eenige
twijfel ontstaan omtrent de bedoelingen van zijn leermeester? Neen immers. E n omgekeerd evenmin. Meestal zal bovendien op die colleges de
zaak die genoemd wordt, geheel onafhankelijk van den naam, die er aan
wordt gegeven, al aanwezig zijn in den geest. Alleen bij een enkel woord,
zooals occiput, kan in 't begin, dat er over wordt gesproken, eenige onzekerheid bestaan, maar na enkele minuten zal die overwonnen zijn en niet

meer terugkeeren,

j^i:*^

E n bij de juristen en theologen, waar gewoonlijk zinnen en geen woorden worden geciteerd, zal de onzekerheid heelemaal niet 'bestaan. Zou
iemand, die gewend is aan de oude uitspraak een zin als deze, werd hij
opgelezen in de nieuwe uitspraak niet begrijpen? „ N a m ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale
est".
W a t wel zal voorkomen, is dat de gebruikers van de oude uitspraak
de nieuwe uitspraak, zoolang zij aan deze niet gewend zijn, een oogenblik
belachelijk vinden, en dat zij, die aan de nieuwe uitspraak gewoon zijn,
dat vinden van de oude. Het kan zelfs wel gebeuren, dat een hoogleeraar,
even ontstemd door het nieuwe, zich, al naar zijn wezen, een spottende
of bitse opmerking laaf ontvallen. Maar kan men, als men zich indenkt in
den toestand, dat anders dan in het begin veronderstellen? Het is gedurende den oorlog hier en daar wel voorgekomen, dat een Duitsche
leerling een Nederlandsch gymnasium bezocht. In het begin keken
zijn medeleerlingen even op, als ze hem Latijn hoorden lezen, maar
na een paar dagen was dat gevoel van het vreemde weggesleten. Zou dat
hier met oudere en wijzere menschen anders zijn? Dat aan te nemen staat
met een beleediging gelijk.
Maar zelfs al ware het zoo, dan mocht dit deze verandering, aangeno-
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men, dat zij op zich zelf gewenscht is, niet tegenhouden. Elke verbetering
brengt gedurende een periode van overgang bezwaren mee Reeds het
feit, dat zij niet bestendig zijn, maakt, dat men er over heen behoort te
stappen.
Ik richt mij tot de jongeren onder de collega's in de eerste plaats met
het verzoek ernstig het voor en tegen der voorgestelde veranderingen te
overwegen. D a t zij zich daarbij zullen laten leiden door eigen gemak
kan ik natuurlijk niet aannemen. Maar laten zij evenmin zich laten beheerschen door de vraag, wat de voorstanders der oude talen die in deze
zaak geene verantwoordelijkheid dragen, er over denken. D a t blijve buiten
beschouwing. Evenmin als de leeraren zich met de studie van 't recht
hebben te bemoeien ligt het op der juristen weg in deze onderwijszaak
mee te stemmen. E n is het belang, dat voorstanders van de klassieke talen
hierin stellen, zoo zwak, dat door zulk een verandering, hun voorliefde voor
die opleiding wordt weggenomen, dan moge die verdwijnen, hoe eerder hoe
beter. Sympathieën, die op zoo weinig steunen, kunnen éen zaak niet baten
E n nooit is het ergens goed voor geweest, als men iets, dat geen eigen
levenskracht meer had, door angstige bescherming en gejammer om steun
in het leven trachtte te houden.
(get.) J. W . B I E R M A .

In het Officieel Gedeelte van het Weekblad voor G. en M. O van 16
Dec. '25 verscheen de volgende publicatie:

Genootschap.
L. S.
Namens het Bestuur deelt ondergeteekende mede, dat het van de
Commissie inzake de uitspraak van het Latijn den uitslag ontving van
het ingevolge de op de laatste algemeene vergadering aangenomen
motie, uitgeschreven referendum. Die uitslag wordt hieronder afgedrukt
en tevens, op verzoek van de Commissie, een schrijven gepubliceerd
dat ze aan het Bestuur deed toekomen. Ondergeteekende herinnert dé
leden eraan, dat het door de Commissie, in overleg met het Bestuur,
verzonden stembiljet aldus luidde:
Vragen.
I) Acht gij het gewenscht dat voor
de uitspraak van het Latijn
aan de Nederlandsehe Gymnasia (Lycea) een eenheidsregeling
wordt tot stand gebracht?

Antwoorden.
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II) Zijt ook gij van oordeel dat een
dergelijke eenheidsregeling zal
moeten rusten op de eenheid en
op de autonomie van ieder gymnasium (lyceum)?
UI) Een dergelijke eenheidsregeling
is denkbaar
a) op de basis, door de bewuste
commissie voorgesteld.
b) op de basis der zoogenaamde Italiaansche uitspraak.
c) op de basis der conservatieve
uitspraak.
Welke van deze drie mogelijkheden
verkiest gij?

II)

III) (Zoo mogelijk met a, b of c te
beantwoorden).

(get.) A. SIZOO,
Secretaris.

Hilversum, 4 Dec. 1925.

Referendum uitspraak Latijn.*)
Naar de namen der docenten.
NAMEN

I

II

IU
b
c

a
Albers, C. — (Arnhem, G.)
neen )
Alma, L. — (Amsterdam, L.)
ja
Anrooy, J. F. P. van — (Maastricht, G.) i
ja
Assmann, M . M. — (Leiden, G.) . . . .
ja
Baale, M . J. — (Amsterdam, G.) . . . .
bl.
Bauwens, J. — (Den Bosch, R. K. L.) . .
bl.
Beljaars, M . H. W. C. — (Venray, R. K. G.)
ja
Bennewitz, P. W. — (Delft, G.) : . . .
ja
Berlage, J. — (Deventer, G.)
ja
Beversen, N. £ — (Leiden, G.) . . . .
ja
Bierma, J. W. - (Delft, G.)
ja
Bleek, G . W. van — (Rotterdam, Ger. G.)
ja
1

bl.
neen
ja
ja
bl.
ja
ja
ja
neen )
ja
ja
ja
4

ja?
ja
ja
ja )
ja»)
2

ja
ja
ja
ja *)
ja
ja
4

ja

*) Opmerkingen:
') Voorloopig.
*) Anders b.
) Om vele redenen van practisch nut.
) Wel op eenheid, niet op auton. ) Voel ook voor b.
*) VERKLARING: bl. = blanco. — G. = Gymnasium. — L. = Lyceum. — n.1.
= non liquet. — o.v. = onder voorbehoud. — z.v. = zonder voorkeur. — ? —
vermoedelijke bedoeling van den stemmer.

3

4

4a
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NAMEN

I

II

Bloemers, J. H. F. — (Zutfen, G.) . . .
ja
Blokhuis, G. — (Hilversum, G.) . . . .
z.v.
Bode, K. J. J. de — (Bussum, Chr. L.) .
ia
Boer, H. — (Doetinchem, G.) .
ja
Boer, A. de — (Rotterdam, Ger. G.) . .
ja
Boissevain, A. C. H. — (Zwolle, G.). . .
ja
Boomkamp, J. H. v. Leeuwen - (Rotterdam, L.) ja
Bosselaar, D. E. — (Gouda, G.) . . . .
ja
Botschuyver.H.J, — (Amsterdam, Ger.G.)
ja
Braaksma, H. M. — (Nijmegen, G.) . .
ja
Brabants, F. L. — (Den Bosch, R.K.L.) .
bl.
Brakman, C. — (den Haag, le G.) . . .
ia
Brascamp, H. D. — (Utrecht, G.)
. . .
ja
Breen, J. - (Tiel, G.)
ja
Brink, H. W. N. ten — (Hengelo, G.) . .
ja
Brinkgreve, J. W. — (Delft, G.) . . . .
bl.
Brommer, G. — (Alkmaar, G.)
. . . . o.v. )
Brouwer, H. J. de — (Tilburg, R. K. L.) .
ja
Brouwer, P. C. de — (Tilburg, R. K. L.) .
ia
Bruijn, J. C. — (den Haag, le G.) . . .
ja
Buizer, C. M . — (Haarlem, Chr. L.) . .
ja
Burgersdljk, L. A. J. — (Middelburg, G.) .
ja
Cannegieter, H. — (den Haag, le G.) . .
ja
Cauveren, J. E. — (Doetinchem, G.) . .
ja
Cohen, D. — (den Haag, L.)
ja
Coldewey, H. — (Doetinchem, G.) . . .
ja
Coul, J. H. J. Op de — (Den Bosch, R.K.L.)
bl.
7

a
ja
neen
ja
ja
ja
ja
ja
bl.
ja
ja
ja
ja
bl.
ja )
ja
ja
ja
)
ja
neen )
bl.
ja
ja
ja
ja
n.1.
ja
ja
ja
n.1.
ja
ja
ja
ja
ja
o.v. ) ja
ja

III
b c
ja )
ja
ja
ja
1

ja

ja )
2

3

5

6

ja
ja )
s)
ja
4

6)
ja

ja
ja
ja )
8

ja
ja

9

ja

Opmerkingen:
9 Wil men eenheid, dan zal die m.i. alleen te bereiken zijn door de Ital. uitspraak te volgen, daar de R. K. Gymnasia in geen geval een wijziging zullen
willen...; door terugkeer tot c zullen de gemoederen het snelst bedaren en
zal voorkomen worden dat, na het rumoer over de uitspraak van 't Latijn,
voor 't Grieksch hetzelfde gebeurt.
) Op de basis der historisch in Nederland geworden uitspraak
) Of b.
) Als de meest practische en door de groote meerderheid van ons volk gewenschte.
) Z. v. ) Niet elk gymn. regele het afzonderlijk.
') Alleen voor geval lila.
) Voor Kath. scholen practisch 't eenig mogelijke.
2
3

4

5

6

8

') lil
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NAMEN

I

II
a

Dam, R. J. — (Zutfen, Chr. L.) . . . .
neen
Decker, ]. de — (Amsterdam, L.) . . .
ja
Deemter, R. van — (Arnhem, Chr. L.). .
ja
Deknatel, C. — (Amsterdam, G.). . . .
ja
Dokkum, A. van — (Groningen, Chr. G.
ja
Dolhain, H. — (Zutfen, G.)
ja
Eenhorst, H. C. J. — (den Haag, 2e G.) .
ja
Egelie, A . J. — (Breda, G.)
ja
Engelkes, W. E. — (Harderwijk, (Chr. L.)
ja
Engers, M . — (Zwolle, G.)
ja
Enk, P. J. — (Leeuwarden, G.) . . . .
ja
Eernstman, J. P. A. — (Den Haag, L.). .
ja
Esser, J. J. — (Kampen, Ger. G.). . . . neen )
Esveld, W. H. C. van — (Bloemendaal, L.) o.v. )
Everts, P. S. — (Rolduc, R.K.G.) . . .
ja
Eykman, J. C. B. — (Zutfen, Chr. L.) . . neen
Fernhout, J. — (Zeist, Chr. L.) . . . .
ja
Flink, J. — (Hilversum, Chr. L.) . . . .
ja
Fokkinga, D. — (Harderwijk, Chr. L.) . .
ja
Gaasbeek, A. M . — (Hengelo, G.) . . .
ja
Geurts, J. N. I. M . — (Baarn, L.) . . .
ja
Goedhart, J. H. — (Arnhem, G.) . . . . neen')
Greebe, C. A. A. J. — (Groningen, G.)
ja
Groen, N . — (Zaandam, L.)
o.v. )
Grom, W. Le — (Tiel, G.)
ja
Groningen, B. A. van — (Leeuwarden, G.)
ja
Gruys, H. — (Amsterdam, L.)
ja
3

4

8

III
b c

bl.
ja
ja
o.v. )
ja
ja
ja
)
)
neen
ja
n.1.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
n.1.
ja
ja )
bl.
neen ) ja*»)
ja
ja
ja
ja
ja
bl.
o.v. )
ja
neen
ja
ja
ja )
bl.
)

ja?
ja

1

:

2

2

)

ja

ja *)
ja *)
3

4

5

ja?

6

ja
ja
ja
ja?

8

ja
ja

10

10a

1,a

)

Opmerkingen:
') Eenheid van de leeraren aan elke school is gewenscht.
) Heb geen ervaring met a opgedaan.
) Acht het van weinig belang. ) Met zooveel doenlijk onderscheiding van
lange en korte klinkers in de uitspraak.
) Liefst op basis van oude of desnoods Ital. uitspraak. ) desnoods b.
) Met eenige vereenvoudiging.
) Is niet de eenheid van een gymn. een ietwat beweeglijke ondergrond voor de rust
van een eenheidsregeling ? ' ) Liefst voortgaan met te wijzen op het nut en belang.
) Voorloopig.
) Aan elk gymn. eenheid; de minderheid der gymnasia schikke zich naar de
meerderheid.
') Mits voor alle gymnasia en lycea.
) Alle consequenties inbegrepen. De comm. publiceere een korte bandleiding,
zoo noodig.
) Bl.
J

3

Sa

4

4a

6

6

a

7

s

,0

10a
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NAMEN

I

H

a
b
c
Gunning, C. P. — (Amsterdam, L.) . . .
ja
n.1.
ja
Gunning, Ph. G . — (Den Haag, 2e G.) .
ja
ja
ja
Haeringen, J. H. van — (Utrecht, G.) . .
bl.
bl.
ja
Haeringen, K. van — (Haarlem, Chr. L.) .
ja
ja
ja
Hagt, J. van de — (Assen, G.)
o.v. )
ja
ja
Heeringa, D. — (Zutfen, G.)
ja
ja
ja
Hendrix, P. — (Dordrecht, G.)
. . . .
ja
z.v. )
')
)
*)
Heogeveld, A. — (Utrecht, Chr. G.). . .
o.v.')
ja
ja
Hensen, A. I. — (Katwp, R. K. G.) . . .
ja
ja
ja
Herten, J. van — (Den Bosch, R.K.L.). .
bl.
ja
ja
Heijboer, A. — (Dordrecht, G.) . . . .
ja
o.v. ) o.v. »)
Hille, G. E. van — (Den Haag, 2e G.) .
o.v. ) neen a)
ja b)
Hillen, M . T. — (Zutfen, G.)
ja
ja
ja
Hillesum, L. — (Deventer, G.)
ja
bl.
ja*)
Hoebanx, W. — (Den Bosch, R. K. L.) .
bl.
ja
ja
Hoest, J. W. A. de — (Utrecht, Chr. G.) .
ja
ja
ja
Hoff.J.J.T. Coops van't—(den Haag, leG.)
ja
ja
ja
Hofstee, K. (Groningen, G.)
ja
n.1.
ja
Hondius, J. J. E . — (Leiden, G.) . . . .
ja
n.1.
ja
Hoogeveen, D. M. — (Haarlem, G.). . .
ja
bl.
ja
Hoogeweegen, C. - (S.J.) (den Haag, R.K.G.)
ja
ja
ja )
Hooghiemstra, D. W. — (Assen, G.) . .
ja
ja
ja
Hoogland, J. P. — (Groningen, G.) . . .
ja
n.1.
ja
Hoorn, B. B. van den — (Haarlem, Chr. L.)
ja
ja
ja
Hooykaas, J. — (Arnhem, G.)
neen )
bl.
ja?
Hoving, W. — (Winschoten, G.) . . . .
ja
neen
ja
Italië, G . — (den Haag, 2e G.) . . . .
ja
n.1.
ja
Jonge, J. de — (Hilversum, Chr. L.) . .
ja
ja
ja
Jonge, L. F. M. de — (S.J.) (Katwijk, R.K.G.)
ja
ja
ja
1

2

4

5

2

4

8

5

7

8

Opmerkingen:
*) Voor herstel der oude eenheid.
) Mits er eenheid is; geldt ook voor III.
) Maar niet door een meerderheid van stemmen.
*) In het Ned. blijve de gangbare Ned. uitspraak. *>) Maar men benadere alle
klanken naar beste weten en men geve een volledig stel uitspraakregels. De hervorming betreffe uitsluitend den klank van het opgelezen of voorgedragen Latijn.
) Net als voor de spelling van het Hollandsch. 5») Van hooger hand opgelegd
(net als de spelling van het Holl.). »t>) Anders b.
) Anders c.
) In aansluiting aan de wenschen van het Doorl. Episcopaat.
) Voorloopig.
J
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4
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NAMEN

I

Jungius, C. L. — (Gorkum, G.) . . . .
Kamp, J. — (Rotterdam, G.)
Kan, A. H. — (Utrecht, G.)
Katwijk, A. F. van — (Zaandam, L.) . .
Keulen, B. — (Amersfoort, G.) . . . .
Klinkenbergh, R. — (Roermond, R. K. G.) .
Knook, P. C. — (Amsterdam, L.) . . .
Kok, L. G. J. J. — (Apeldoorn, G.) . . .
Koning, P. de — (Enschede, L.) . . . .
Konijnenburg, J . W . T . v . —(Apeldoorn, G.)
Kooistra, IJ. — (den Haag, L.)
Koopman,' J. C. — (Utrecht, Chr. G.) . .
Koopmans, J. J. — (Arnhem, Chr. L.) . .
Koops, M. A. — (Amsterdam, G.) . . .
Koperberg, S. — (Zaandam, L.) . . . .
Koster, Edw. B. — (Den Haag, le G.) .
Koster, J. W. J. — (Rotterdam, G.) . . .
Krings, C. W. — (Amsterdam, G.) . . .
Kuiper, T. — (Arnhem, G.)
Kuijpers, K. — (Amsterdam, Ger. G.) . .
Laan, P. A. van der — (Utrecht, G.) . .
Lagas, R. J. A. — (Roosendaal, R. K. L.) .
Leeuwen, J. van — (Bloemendaal, L.) . .
Leopold, H . M. — (Hilversum, G.) . . .

H

UI
b c

a

neen') bl.
ja
neen )
ja
ja
ja
o.v. )
ja )
ja
ja
ja
ja
bl.
ja
ja
ja
n.1.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja )
ja
neen
bl.
ja
ja
neen?») neen?" )
ja
bl.
ja
n.1.
neen ) bl.
ja
neen
ja
ja
ja
ja
o.v. )
n.1.
o.v. )
ja

ja?
ja

2

8

ja
ja
ja

4

5

3

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja?
ja
ja b)
8

ja
o.v.')
ja?
ja )

8

11
u

9

ja
ja »)
1

ja"a)
ja

Opmerkingen:
) We hebben al veel te veel regelingen, waaraan slechte docenten en slecht
controleerende rectoren zich toch niet storen en waarvan alleen de ordelijke
en met eerbied vóór wetsbepalingen aangelegde docenten de dupe worden.
) Eenheid in het geheele land.
) Wel op de eenheid, maar niet op de autonomie.
) Wel gewenscht, maar niet van overwegend belang.
) Gewenscht wel, noodzakelijk niet.
•) Waarom? zooveel verwarring zal een verschil in uitspraak niet geven.
a) Zooveel mogelijk vrij laten. b) Waarbij ik de verschillen, die ik meen te
moeten aannemen, ook in de uitspr. zal laten hooren.
) Zoolang niet de voorstellen der comm. nog verder gaan.
) Voorloopig.
<>) Met uiteenzetting in V en VI van klassieke uitspraak.
'- ) a in principe, b daar deze aan onze scholen meer gebruikelijk is.
") Maar gebaseerd op de conserv. uitspraak.
) desnoods b.
) Herstel van de eenheid is gewenscht.
x

2
3
4

5

6

6

7

8

0
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NAMEN

II

Leopold, J. H. — (Apeldoorn, G.) . . .
ja
ja
Liempt, L. van — (Gouda, G.)
ja
bl.
Lievegoed, A. — (den Haag, le G.) . .
ja
n.1.
Loeft, A. Rutgers van der—(den Haag, 2e G.)
ja
ja
Logeman, J, C. — (Rotterdam, Ger. G.) .
ja
ja
Lulofs (Gorkum, G.)
neen
bl.
Luijk, P. van — (Katwijk, R.K.G.) . . .
ja
neen
Maes, V. — (Roosendaal, R. K. L.) . . .
ja
ja
Mallinckrodt, H. H. — (Winschoten, G.) .
ja
ja
Meer, S. van der — (Amsterdam, Ger. G.)
ja
ja
Meerwaldt, J. D. — (Amsterdam, G.) . . neen') bl.
Mehler, J. — (Baarn, L.)
ja
ja
Mendelson, H. — (Sneek, G.)
ja
neen
Meyer, T. M . L. — (den Haag, L.) . . .
ja
ja
Minderaa, P. — (Zeist, Chr. L.) . . . .
ja
neen? )
Moltzer, M . N . J. — (Alkmaar, G.) . . .
ja
ja
Müller, C. M. S. — (Venray, R . K . G . ) . .
ja
ja
Nawijn, W. — (Kampen, Ger. G.) . . .
z.v.
ja
Niemeijer, J. — (Hengelo, G.)
ja
n.1.
Noordewier, M . — (Bussum, Chr. L.) . .
ja
ja
Nooten, C. van — (Groningen, G.) . . .
ja
o.v.')
Nijhuis, G. J. — (Breda, G.)
ja
ja
Oldewelt, H. M. J. — (Bloemendaal, L.) . o.v. )
n.1.
Oorde, W. van — (Breda, G.)
ja
ja
Oosthoek, H. - (Utrecht, Chr. G.) . . .
ja
ja
Opstelten, J. C. — (Haarlem, G . ) . . . .
ja
ja
Oudegeest, H. J. — (Nijmegen, G.) . . .
ja
ja
Paassen, C. R. van — (Zeist, Chr. L . ) . .
ja
n.1.
Palache, A. — (Enschede, L.)
ja
n.1.
5

III
b

a
ja

c
ja
ja

ja
ja
ja?
ja
ja )
)
1

3

2

)

)
ja
o.v.» )
2

s

ja
ja )
4

ja
ja »)
ja
5

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja »)
ja
ja
ja

7

7

ja
ja
ja

Opmerkingen:
0 Doch op de R. K. Lycea wordt b geeischt.
) Z.v.
) Onnoodig. '«) Zoodra als vierde mogelijkheid in stemming gebracht zou
worden een zooveel mogelijk wetensch. uitspr., zou ik daarvoor stemmen, bij
wijze van proefneming.
) Deze heeft nl. hier te lande reeds een beduidenden aanhang. Iets feitelijk
constants is verder in een van nature wisselend proces als uitspr. niet te vinden.
) „Zou moeten rusten" ja, maar dan komt ze er nooit. ») of b.
') D.w.z. de minderheid der docenten aan een inrichting voege zich naar de
meerderheid, en het kleinste aantal inrichtingen naar het grootste.
) Maar gebaseerd op de oude of op de Ital. uitspr. '») Desnoods b.
2
3

4

5

7

5
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NAMEN

I

Pattist, M . J. — (den Haag, Sted. L.) . .
ja
Pereira, S. Rodrigues — (Hilversum, G.).
ja
Peyrot (Amersfoort, G.)
ja
Pluytn, H. van der — (Den Bosch, R.K.L.)
bl.
Polak, N . T. — (Delft, G.)
ja
Pot, E. E. — (Harderwijk, Chr. L.) . . .
ja
Prins, N . — (Rotterdam, G.)
ja
Quéré, O. J. — (Utrecht, Chr. G.) . . .
ja
Rank (Gorkum, G.)
neen
Renkema, E. H. — (den Haag, Chr. G.) .
ja
Renkema, M . — (den Haag, Chr. G.) . .
ja
Ribbink, C. M . — (Leeuwarden, G.) . .
ja
Roebroek, F. L. H. — (Rolduc, R.K.G.) .
ja
Rogge, IJ. H. — (Rotterdam, G.) . . . . neen
Roobol, A. — (Utrecht, G.)
neen
Ruiter, S. Tromp de — (Groningen, Chr. G.)
ja
Rurris, J. — (Rolduc, R. K. G.)
ja
Rutgers, A . — (Amsterdam, G.) . . . . .
ja
Samson, A. — (Zutfen, Chr. L.) . . . . neen
Sassen, F. — (Rolduc, R. K. G.) . . . .
ja
Schaink, C. — (Amsterdam, Ger. G.) . .
ja
Schepers, M . — (den Haag, le G.) . . .
ja
Schopman, L. M. — (Venray, R. K. G.)
ja
Schot, L. S. — (Amsterdam, Gem. Meisj. L.)
ja
Schuursma, J. A. — (Baarn, L.) . . . .
ja
Schwartz, M . A. — (Assen, G.) . . . .
ja
Sizoo, A. — (Hilversum, Chr. L.) . . .
ja
Sloten, G. H. van — (Zwolle, G.) . . .
ja
Slijper, E. — (Utrecht, G.)
ja

II

a

n.1.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
bl.
)
ja
ja
ja
ja
neen
ja
ja
neen')
ja
n.1.
ja
ja
neen ) ja
bl.
ja
ja
neen )
neen
ja
ja
ja")
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
2

III
b c
ja
ja
ja')
ja
ja
ja
2

ja
*)

)

ja
ja
ja )
4

ja )
5

6

9

ja?
ja )
7

ja )
8

ja a)
ja
9

ja

Opmerkingen:
') Met lange uitspr. van lange klinkers en lettergrepen.
) Het kan overal blijven als het is, zonder eenige schade.
') Ieder gymn. moet vrijheid hebben inzake de uitspr.
*) Anders b. ) Met eenige vereenvoudiging.
*) De autonomie der gymnasia bestaat ook voor de wet niet.
) Met eenige vereenvoudiging.
*) Op de basis der conservatieve (d.i. tot nu toe in Nederl. gangbare) uitspr.
*) Het geheele land moet als éénheid worden beschouwd. ») De eenige nog
levende uitspr., die ook gevolgd wordt als men in het Lat. zingt en die goed
is vast te stellen.
•) Op de eenheid zonder voorbehoud: ja, op de autonomie vooralsnog; ja.

2

5

7

9
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NAMEN

I

II

Smilda, H. — (Groningen, G.)
ja
Smit, H. — (Hilversum, G.)
bl.
Smith, A . — (Bussum, Chr. L.) . . . .
ja
Smits, A. M. J. H. — (Rolduc, R.K.G.) .
ja
Söhngen, C. J. — (Doetinchem, G . ) . . .
ja
Sormani, P. V. — (Nijmegen, G.) . . .
ja
Spaendonck, A. J. van — (Tilburg, R.K.L.)
ja
Spiegel, H. J. van der — (Rotterdam, Ger. G.)
ja
Sprey, K. — (Arnhem, Chr. L.) . . . .
ja
Tarrant, M . A. E. — (Tiel, G.) . . . .
ja
Terpstra, J. L. A. — (Deventer, G.) . . .
ja
Teeuwisse, H. A. — (den Haag, Chr. G.).
ja
Thiel, J. H. — (Haarlem, G.)
ja
Thijssens, W. — (Roermond, R. K. G . ) . .
ja
Tichelaar, L. — (Assen, G.) ja
Unger, F. C. — (Amersfoort, G.) . . .
ja*)
Veen, B. van der — (Gouda, G.) . . .
ja
Velde, R. van der — (Amersfoort, G.). . neen
Verdam, H. D. — (Dordrecht, G.) . . . neen )
Verhaart, M . — (Den Bosch, R.K.L.) . .
bl.
Vermolen, F. J. W. S. — (Venray, R.K.G.)
ja
Versondert, A. — (Roermond, R.K.G.) .
ja
Vliet, F. van der — (Hilversum, G.) . . neen
Vliet, J. A. C. van — (den Haag, le G.) . neen
Vooys, C. J. — (Enschede, L.)
ja
Vreeken, W. A. L. — (Nijmegen, G.) . .
ja
Vreese, L. de — (Roermond, R. K. G.) . .
ja
Vries, M. de — (Amsterdam, G.). . . . neen
Vrijlandt, P. — (Alkmaar, G.)
ja
8

o.v. )
bl.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
neen
ja
bl.
ja
ja
ja*)
n.1.
neen
neen?
ja
ja
ja
o.v.')
bl.
n.1.
ja
ja
bl.
n.1.
1

III
b c

a
ja

ja
ja
ja
ja
ja )
2

ja )
3

ja
ja
ja
ja )
ja
4

ja
ja
ja
ja
ja )
ja
ja?
8

ja
ja
ja
ja' )
ja
ja
ja
a

ja
ja?
ja )
8

Opmerkingen:
O Naar de meening der meerderheid zal de minderheid zich moeten schikken,
zoowel wat ieder gymn. betreft als alle te zamen. ) Of b. ) Om praktiese overwegingen. ) Of c.
) Overigens liever b dan a.
) Een uitspr. wordt niet geregeld, maar ontstaat van zelf.
) Eenheid op iedere school gewenscht, maar echte geloovigen van elk der drie
richtingen zou men toch vrij moeten laten. ' ) Wie dertig jaar lang het Lat.
op de „conserv." manier heeft uitgespr. als onderget., verkiest dat uit den aard
der zaak te blijven doen. Daar er nog te veel van die conservatieven zijn, zijn
de tijden voor een eenheidsregeling, op welke basis ook, nog niet rijp.
) In 't algemeen de nieuwe uitspr. (der comm.)
*) Ik meen sub I en II neen gestemd te hebben. [Vgl. p. 82.] U .
2

3

4

5
e

7

a

8
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NAMEN

I

II

III
a

Wal, L. van der — (Zwolle, G.) . . . .
Warners, J. J. — (den Haag, Chr. G.) . .
Wartena, J. A. — (Winschoten, G.) . .
Wartena, J. R. — (Leiden, G.)
Wartena, Sj. — (Leeuwarden, G.) . . .
Werff, W. — (Rotterdam, G.)
Westerhuis, D. J. A. — (Arnhem, Chr. L.)
Wientjes, A. G. — (den Haag, Chr. G.) .
Wilde, C. - (S.J.) (den Haag, R.K.G.) .
Wit, A. de — (Venlo, R. K. G.) . . . .
Wijnberg, S. — (Sneek, G.)
IJzeren, J. van — (den Haag, le G.) . .
Zelnstra, H. — (Venray, R . K . G . ) . . . .

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
z.v.
ja

ja
ja
ja
neen )
o.v. )
bl.
ja
ja
ja
ja
ja
n.1.
bl.

b

c

ja
ja
ja')
ja

1

ja

8

ja
ja
ja
ja )
4

ja
ja
ja
ja

Naar Gymnasia en Lycea.
Gymnasium of Lyceum

Alkmaar, (G.) . . . .
Amersfoort, ( G ) . . . .
Amsterdam, (G.) . . .
Amsterdam, (Ger. G.). .
Amsterdam, (L.) . . .
Amsterdam, (Gem. M . L.)
Apeldoorn, (O.) . . . .
Arnhem, (G.)
Arnhem, (Chr. L.) . . .
Assen, (G.)
Baarn, (L.)
Bloemendaal, (L.) . . .
den Bosch, (R.K. Lycea).
Breda, (G.)
Bussum, (Chr. L.) . . .
Delft, (G
Deventer, (G.) . . . .

a n

&

a

n
0

t a
0

3
4
4
5
1
3
4
4
4
3
3
7
3
3
4
3
65

j

"

e i I

»

3
7

4
5
4
2

2
2
1

1 2

3
2
1
3
3

t

1
7

«.

z.v.

1

4
1
4
3
2
1 2
1

21 11 32

1

0

Opmerkingen:
') Invoering op gymnasia is misschien prematuur voor de bekeering van alle
professoren.
') Algemeene regeling gewenscht.
) Wel op de eenheid. Niet op de autonomie van ieder gymn. (lyc).
) Persoonl. voor de conserv. uitspr., maar wegens den wensch van het Doorl.
Episk. ben ik voor de zoog. Ital. uitspr.
3
4
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G y m n a . i « m of Lyceum

A

£ ™ $ £ -

Doetinchem, (G.) . . .
Dordrecht, (G.) . . . . .
Enschede, (L.) . . . .
Gorkum, (G.)
Gouda, (G.)
Groningen, (G.) . . . .
Groningen, (Chr. G.) . .
Den Haag, (le G . ) . . .
Den Haag, (2e G . ) . . .
Den Haag, (Chr. G.) . .
Den Haag, (R.K.G.) . .
Den Haag, (Ned. L.) . .
Den Haag, (Sted. L.) . .
Haarlem, (G.) . . . .
Haarlem, (Chr. L.) . . .
Harderwijk, (Chr. L.) . .
Hengelo, (G.)
Hilversum, (G.) . . .
Hilversum, (Chr. L.) . .
Kampen, (Geref. G,) . .
Katwijk a. R., (R.K.G.) .
Leeuwarden, (6.) . . .
Leiden, (G.)
Maastricht, (G.) . . . .
Middelburg, (G.) . . .
Nijmegen, (G.) . . . .
Roermond, (R.K.G.) . .
Rolduc, (R.K.G.) . . .
Roosendaal, (R.K.L.) , .
Rotterdam, (G.) . . . .
Rotterdam, (Geref. G.) .
Sneek, (G.)
Tiel, (G.)
Tilburg, (R.K.G.) . . .
Utrecht, (G.)
Utrecht, (Chr. G.) . . .
Venlo, (R.K.G.) . . . .
Venray, (R.K.G.) . . .
(Immac. Concept.)

Venray, (R.K.G.)
(St. Angela)

Winschoten, (G.)
Zaandam, (L.) .
Zeist, (Chr. L.) .
Zutfen, (G.)
Zutfen, (Chr. L.)
Zwolle, (G.)

&

a

^

e n

A

3
3
3
3
5
2
9
5
5
2
1
3
3
3
3
5
3
2
3
4
1
1
4
4
5
2
6
4
2
3
3
6
5
1
2

. . .

3

. . .
. ^ .
. . .

3
3
3
4
3
4

. . .

«

65

219

"

21 11
4
1
i
i
1
4
1
3
4
5
4

4

1 5
1

4

bl.

z.v.

1

0
j

1
1

1 1

4
3

*

32
3
i
2
2
2
1

1
3
3
1 2
5
1
2
2
1 2
1 1 2
1

3

4
5

2

1

1 1 4
1 3

1 1
3

3
1 1
1
2

3
5

1

3
2

2
3
1
4
78 36

1
3
3
99

1
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Aan het Bestuur van het Genootschap van Leeraren aan
Ned. Gymn.
Het tweede referendum inzake de uitspraak van het Latijn, door ons
op Uw verzoek uitgeschreven onder de leeraren in de oude talen aan de
Ned. Gymn. en Lycea, had den volgenden uitslag: uitgebracht 219 stemmen, waarvan 3 blanco, terwijl 3 verklaarden geen voorkeur te hebben;
78 stemmen voor de nieuwe, 36 voor de Italiaansche, 99 voor de oude
uitspraak.
In dezen uitslag vindt onze commissie aanleiding U te verzoeken,
haar van het gegeven mandaat te ontheffen, en wel op grond van de
volgende overwegingen. Toen de commissie de haar indertijd gegeven
opdracht aanvaardde, heeft zij gemeend, het gevoelen te moeten inwinnen van hen, die van nabij betrokken zijn bij een regeling der uitspraak
van het Latijn. Daartoe verzocht zij o.m. aan alle rectoren, haar op de
hoogte te willen stellen van de meening der leerarencolleges. Zij gaf er
zich rekenschap van, dat de tijd, die beschikbaar bleef voor het houden
van onderlinge besprekingen, niet ruim toegemeten was, maar meende
dat hierin met wat goeden wil van weerszijden geen onoverkomelijk
beletsel kon gelegen zijn en dat te meer niet, omdat door velen het bestaan van groote verschillen in de uitspraak als een ernstig bezwaar
werd gevoeld — dat dit gevoelen ook door Uw Bestuur werd gedeeld,
blijkt reeds uit de instelling der commissie — en er dus veel aan gelegen moest zijn, dat deze toestand, indien eenigszins mogelijk, niet nog
een jaar werd bestendigd. De uitslag van dit eerste referendum wekte
bij de commissie de gegronde verwachting, dat — zoo al niet terstond,
dan toch binnen afzienbaren tijd — eenheid bereikt kon worden op de
basis van de door haar voorgestelde regels, die wij kortheidshalve met
den naam „nieuwe uitspraak" bestempelen. Op het gegronde van die
verwachting wil de commissie den nadruk leggen. Dat n.1. de R. Kath.
inrichtingen, tot wie zij zich eveneens wendde pour acquit de conscience,
voor het grootste gedeelte aan de Italiaansche uitspraak zouden vasthouden,
overeenkomstig den uitgesproken wensch van het Doorl. Episcopaat,
was te voorzien. Van de 49 niet-R. Kath. inrichtingen evenwel, die ons
antwoordden, verklaarden 27 zich onvoorwaardelijk tot medewerking
bereid, bovendien nog 8, ingeval er eenheid bereikt zou worden (5) of
een meerderheid bleek te bestaan (3), terwijl 11 scholen geen of slechts
gedeeltelijke medewerking toezegden en 3 nog geen beslissing genomen
hadden. De commissie meende nu met recht te mogen verwachten, dat
op grond van dezen uitslag van de 49 bedoelde scholen 35, althans 30,
de nieuwe uitspraak zouden invoeren, mits men niet, gelijk geschied Is ),
de scholen, die geen antwoord zonden, stilzwijgend tot de tegenstemmers
1

') Wkbl. no. 36 p. 1308.
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rekende, maar ze bij de beoordeeling van den uitslag buiten beschouwing liet.
Met de zienswijze der commissie vereenigde zich de Genootschapsvergadering van 30 Aug. '24, zonder dat er eenig protest opging. Van
dat oogenblik al althans had de commissie niet alleen het recht, maar
ook den plicht, met kracht te werken voor de eenheid op de basis der
nieuwe uitspraak. Evenwel stak in Maart 1925 een storm op, gepaard
met een overvloedige stortbui van ingezonden stukken in het Weekblad,
en in dien storm blijken tal van schepen gekapseisd. Immers de uitslag
van het nu gehouden referendum — ingesteld op uitdrukkelijk verzoek van
Uw Bestuur, aan welk verzoek wij daarom vooral gevolg gaven, om niet
den indruk te wekken, dat wij inderdaad een eenheid poogden te forceeren, gelijk van zekere zijde vriendelijkerwijze werd ondersteld— wijst
uit, dat de nieuwe uitspraak niet meer kan staatmaken op een meerderheid onder de niet-R.K. gymnasia en lycea. Telt men naar het voorbeeld
van Dr. Unger ) de R. K. gymnasia mede — en wie principieel vasthoudt aan het persoonlijk karakter van dit referendum, kan zelfs moeilijk
anders doen —, dan heeft geen enkele richting een absolute meerderheid
behaald, en zou men hoogstens kunnen constateeren, dat de meerderheid
b.v. a als oe wenscht uit te spreken. Deelt men het standpunt der commissie, dat in deze aangelegenheid de scholen als eenheden moeten geteld worden, en dat de R. Kath. scholen beter buiten beschouwing blijven, dan is er een meerderheid aan de zijde der oude uitspraak, maar
die is o.i. niet zoo groot, dat zij tot een vaste conclusie leiden kan,
vooral niet, omdat het verloop der zaak vanzelf de vraag doet rijzen,
hoe lang nu deze meerderheid zich zal handhaven.
De poging, om tot eenheid te geraken in de uitspraak van het Latijn,
Is mislukt. Er is vooralsnog geen aanwijzing, dat een nieuwe poging,
in welke richting ook ondernomen, meer succes zou hebben. De commissie verzoekt U daarom, haar te ontheffen van de haar opgedragen taak.»)
2

De commissie voornoemd:
(get.) F. MULLER Jzn., Voorzitter.
„ J. MEHLER, Secretaris.
„ J. W. BIERMA.
„ A. J. EGELIE.
* H. WAGENVOORT Jr.
') Wkbl. no. 30 p. 1118.
) Wkbl. no. 30 p. 1121.
) Blijkens een mededeeling in het Officieel Gedeelte van het „Weekblad" van 9 Dec. '25 werd door het Bestuur van het Genootschap deze
ontheffing onder dankbetuiging verleend en de opheffing der Commissie
aanvaard. U.
2
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De latijnse oe in het Frans.
(Ingezonden in het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs
van 30 December 1925).
In de beschouwing die dr. J. W. Bierma, in een vorig nummer van het
Weekblad, wijdt aan de uitspraak van de latijnse oe, spreekt hij ook over
de ontwikkeling van die klank in het Frans. Dr. B. beschouwt die ontwikkeling als een argument voor de uitspraak als oe in 't- Latijn. Dat is
volkomen juist. Maar op een geheel andere wijze als de schrijver zich
dat voorstelt: zijn argumentatie is hier absoluut fout; de feiten zijn heel
anders. En het schijnt mij wenselik, deze kwestie even recht te zetten,
juist in 't belang van de goede zaak zelve.
De latijnse lange oe is in 't Frans gepalataliseerd tot ti, b.v. mïïrum
> mar; plu's > plus; de-üsquam > jusque; rüsca > rucke, enz.
De latijnse korte oe heeft zich geopend tot gesloten o, en is op die
wflze samengevallen met de lange latijnse o, die ook geworden is tot
gesloten o. Die gesloten o ontwikkelt zich tot eu in open lettergrepen,
tot oe in gesloten lettergrepen, behoudens enkele biezondere gevallen.
B.v. duos > deux, güla > gueule, zoals flörem > fleur, nepötem > neveu.
Daarnaast: turrim > tour, diürnum >jour, gütta > goutte, ürsum >ours,
zoals: cö(n)stat > coüte, töttum (klassiek: tütum) > tout, enz.
Er is dus geen sprake van, zoals dr. B. zegt, dat ü de uitspraak zou
zijn alleen in leenwoorden, en dat woorden als tour, cours, jour de oe
„behouden" zouden hebben, gedurende ruim duizend jaar heeft men hier
een o uitgesproken!
Het treft ons romanisten telkens weer dat classici zo lichtvaardig oordelen over feiten uit de romanistiek. Wanneer de schrijver van de bewuste alinea even de moeite had genomen een klein handboekje van
franse historiese fonetiek op te slaan, zou hij gezien hebben dat het hier
volkomen vaststaande, zeer elementaire feiten betreft, die een eerstejaars
student hem in vijf minuten had kunnen uitleggen.
Tu quoque, Bierma!
Leiden.
(get.) C. DE BOER.

De „Belg" Justus Lipsius.
In een onder bovenstaanden titel ingezonden stuk betoogt Dr. Paul
Vrijdaghs in het „Weekblad" van 30 December 1925 dat Justus Lipsius
geen „Belg", ) maar een Vlaming was.
Aangezien het artikel verder voor den uitspraakstrijd geen bijdrage
oplevert is het niet in zijn geheel opgenomen.
1

') Vgl. het artikel van Dr. Bierma van 9 Dec. '25 [p. 89].

D.
NABETRACHTING.
I. Het laatste artikel van Dr. Bierma en de afscheidsmissive der Uitspraak-Commissie. Over de aantijgingen,
waarmede Dr. Bierma zijn artikel van 9 Dec. 1925 begint
kan ik kort zijn:
Ter Genootschapsvergadering van 30 Aug. 1924 was ik
niet aanwezig. Het verslag dier vergadering') behelst over
een voorstel van een proeftijd van 7 jaar niets. Ik vernam
daarover eerst iets in Dr. Bierma's artikel van 8 April 1925.
Het verwijt een onzuivere politiek te nebben gevolgd kan
mij dus niet treffen.
Telkens is in wat de voormannen der Uitspraak-Commissie
zeiden en schreven en in de stukken der Commissie, waarin
vooral hün gedachten tot uiting kwamen, het streven naar
eenheid op den voorgrond gebracht en geaccentueerd dat
de uitspraak geen zaak was van groot gewicht. ) Maar die
voormannen waren ook de representanten bij uitnemendheid
2

') Men zie het aanhangsel hierachter [p. 116 sqq.].
) Dr. Bierma noemt in zijn artikel van 8 April '25 als het eerste der
motieven, die hem dreven, de „bandeloosheid" in de uitspraak [p. 20],
en komt in zijn artikel van 9 Dec. '25 daar nog weer op terug [p. 85 sqq.].
Hij vergelijkt de „nieuwe"-uitspraak-wijzigingen met subtiele wijzigingen
in kleedersluiting [p. 20]. De Uitspraak-Commissie diende zich in haar
circulaire van Juni 1924 aldus aan: „De commissie, benoemd door het
Bestuur van het Genootschap om een poging te doen in ons land zooveel mogelijk te komen tot eenheid in de uitspraak van het Latijn, richt
zich tot U . . . . " (Dat 'zij verder in die circulaire een bijzondere basis
voorstelt doet niets af van het feit dat zij de eenheid op den voorgrond
plaatst.)
Men vergelijke hiermede den aanhef van het artikel der Commissie
van 15 Juli '25 [p. 58] en bet slot van het artikel, waarmede ze afscheid
nam [p. 107].
Men zie verder vooral wat door drie leden der Commissie, w.o. Dr.
Bierma, gezegd is in de Genootschapsvergadering van 30 Aug. 1924
lp. 116 sqq.] en verder weer door het lid Prof. Wagenvoort in die van
29 Aug. '25 [p. 65].
2
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der „nieuwe"-uitspraak-menschen. N o c h het een, noch het ander
kan, waar de stukken spreken, worden ontkend. Waar ik ze
dus terecht vereenzelvigde en hoogstens mij te sterk uitdrukte „dat 't hun alleen om de eenheid te doen was" (vooral
ware beter geweest), kan een beschuldiging van onwaarheid,
bewuste of onbewuste, mij bezwaarlijk in de schoenen worden
geschoven. Overigens vraag ik me af hoe 't mogelijk is dat
iemand tot dergelijke persoonlijke beschuldigingen vervalt.
De open vraag of ik eventueel mij al of niet bij een meerderheidsbeslissing in door mij niet gewenschte richting zou
hebben neergelegd — waartoe voor mij in elk geval niet op
grond van iets wat ik zei of schreef eenige moreele of
zakelijke verplichting zou hebben bestaan — is allerminst een
tegenhanger van het feit dat wat D r . Bierma c.s. zeiden en
schreven hun wel een verplichting van dien aard oplegde. Ik
heb hen aan die niet door mij g e c r e ë e r d e verplichting alleen
herinnerd.
Inderdaad had de Commissie zich door deze zichzelf geschapen verplichting en door haar mandaat') gebonden moeten
achten om, toen de „ o u d e " uitspraak bij het referendum een
belangrijk aantal stemmen meer kreeg dan de „nieuwe", te
trachten de voorstanders van de „ n i e u w e " uitspraak te w i n nen voor de eenheid — in stede van af te treden.
W i e aandachtig het artikel van D r . Bierma van 9 Dec. 1925
verder leest, ziet dat D r . B . assibilatie van c en -tl- aanneemt,
die zich in de geschreven taal reeds in de 2e eeuw n. C h r .
manifesteert (dus in de gesprokene al wel eerder be') Nergens is gebleken dat dit verder ging dan het brengen van eenheid, en van de voorstanders der „oude" uitspraak in de Commissie
( = de meerderheid der Commissie? men zie hierna) is trouwens niet
aan te nemen dat ze een mandaat zouden hebben aanvaard, dat hen
a priori aan de „nieuwe" uitspraak bond.
Volgens het verslag der Qenootschapsvergadering van 28 en 29 Aug.
1925 [p. 65] heeft Prof. Wagenvoort gezegd dat er behalve ZHGel. nog
„eenige andere leden der Commissie geen voorstanders" waren van de
„nieuwe" uitspraak. Het woord „eenige" moet in elk geval een lapsus
van dén Spreker of van het verslag zijn, want Prof. Muller en (of) Dr.
Bierma kunnen er niet onder begrepen zijn. Maar wanneer verder het verslag juist is en Prof. Wagenvoort zich niet heeft vergist, dan komt alles
in een nog zonderlinger licht te staan. Want dan zou de meerderheid
der, immers uit vijf leden samengestelde, Commissie uit voorstanders der
„oude" uitspraak nebben bestaan en de Commissie zich zelfs niet onbewust een commissie voor de invoering der „nieuwe" uitspraak hebben
kunnen voelen.
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stond. ) In de 7e en 8e eeuw zou dan, blijkens de in
het Gothisch ontleende woorden, die assibilatie zich geheel
voltrokken hebben. ) Maar toen was toch het Latijn immers
nog een levende taal! En dan kom ik weer neer op wat ik al
eerder heb betoogd, dat men een „doode" taal dient uit te
spreken met haar eind-uitspraak, ook in de wetenschap en
alleen bij haar historische behandeling eens incidenteel de
uitspraak van vroegere perioden vermeldt.
Of nu onze „oude" uitspraak van c en -ti- die assibilatie
precies weergeeft, of niet, is een tweede kwestie, overigens
van ondergeschikt belang. Dat zouden we dan nog kunnen
trachten te verbeteren, als dat voor onzen Nederlandschen
mond mogelijk is en we voldoende zekerheid omtrent de
absoluut juiste uitspraak van gezaghebbende kringen of gebieden hebben kunnen. (We zouden dan meteen de geaspireerde ^-uitspraak er bij kunnen invoeren, als men dat dan
vereischt zou achten en 't ook practisch niet te bezwaarlijk
zou zijn.)
1

2

Het bezwaar van Dr. Bierma tegen de u-uitspraak, met het
oog op duco-duxi enz., begrijp ik heelemaal niet. De daar
door Dr. B. bedoelde wisseling van klank is toch een algemeen verschijnsel bij declinatie en flexie: compromis-compromissen. Of, om nu niet een vreemd woord als voorbeeld te
nemen: ik kom — wij komen. Ik zie in mijn verbeelding taalgeleerden van de toekomst zich al aftobben over de vraag
of men in het „doode" Nederlandsch koom of kom, komen of
kommen uitspreken moet.
Dr. Bierma beschuldigt mij van „onwaarachtige overdrijving in zake het bezwaar dat de „nieuwe" uitspraak zou
hebben meegebracht voor medici, theologen, juristen. Nu zou
het door mn niet eens genoemde of bedoelde gevaar voor
misverstand op colleges nog 't minst geweest zijn. Maar
ur. ts. schijnt inderdaad niet te weten hoever 't dagelijksch
ior2 r l
M

n

« !
- Bierma zeide op het Philologen-Congres
1904: „De eerste inscripties, die doordat de lettergrepen ci en ti verwisseld worden, bewijs geven van de geassibileerde uitspraak, komen
vanaf t midden der 2e eeuw n. Chr. sporadisch voor". Hand. p. 137.
) Op het Phil. Congres 1904 zeide Dr. Bierma: „Deze uitspraak moet
zich, zooals uit de Romaansche Talen blijkt, verspreid hebben over het
was» H d ° ° 138 ^
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gebruik van Latijnsehe termen en termen met Latijnschen vorm
in de geheele medische wereld gaat. Ook bij de theologen gaat
het hier niet om nu en dan eens een citaat, maar om een geheele „vak-terminologie". Bij de juristen is dat wel niet anders.
En laten we de mannen der andere wetenschappen niet vergeten.
Ik heb trouwens duidelijk genoeg gezegd dat 't gaat om
het practisch gebruik onzer geheele wetenschappelijke terminologie, waarvoor de „nieuwe" uitspraak ongewenschte en onnoodige bezwaren zou hebben geschapen.
Wat ik over het dubbel compromis der oe-uitspraak van
de u schreef moet, mét mijn voorstel om -ti- in Grieksche
woorden en totius ook tsi uit te spreken, Dr. Bierma zijn
ontgaan. Men vindt dat elders in dit boekje gereproduceerd, )
evenzeer als datgene, wat ik al lang geantwoord heb op de
altijd weer opnieuw door Dr. B . gememoreerde „bezwaren"
betreffende de uitspraak van sc en dergel.. lam sat est.
1

Objectief-zakelijk was de Uitspraak-Commissie in haar
replieken niet. Over wat zij bij haar aftreden schreef kon ik,
verheven tot den rang van een Iupiter tonans, voor mij persoonlijk bezwaarlijk geërgerd zijn! Of die collegae-opdrachtgevers, wier broze geesteshulkjes „in den storm gekapseisd"
heetten, zich evenzeer gestreeld voelden ? Een hecht anker
bleek dan de „nieuwe" uitspraak in elk geval niet.
II. Nog eenige citaten. Hier mogen mogen nog eenige ter
zake dienende citaten een plaats vinden.
Prof. Damsté vestigde mijn aandacht op deze uitspraak van
Prof. P. Wendland in „Le Latin langue internationale" van
J. R. Aubert ):
2

„Wer bedenkt, mit welchen Schwierigheiten die Lautphysiologie bei
Feststellung der Aussprache lebender Sprachen und Dialecte zu kampten
hat, kann nicht voraussetzen, dass die auf dem Qebiete competenten
Forscher sich zu der dem wissenschaftlichen Wahrheitssinne widerstreitenden Aufgabe der Feststellung der Aussprache hergeben werden".

Dr. W. J. W. Koster schreef in de N . Rott. Ct.: )
3

„Inderdaad, er is niet één algemeen geldend stel regels te geven;zou
') [P. 50 sq. en 70 sq.]
) Reims-Paris 1906.
y 2j
') Av. bl. van 27 Nov. '24, naar aanleiding van het eerder Lp. 7J door
mij vermelde feuilleton van Prof. de Groot.
2
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het dus niet beter zijn, als wij het Latijn hieven uitspreken, zooals wij
dit steeds gedaan hebben?"....
„Kunstmatig blijft de voorgestelde uitspraak, daar wij niet weten hoe
de Romeinen de c en g, die in de inscriptie's elkaar vervangen, precies
weergaven; in elk geval zou „Kikkero" hun weinig minder barbaarsch
klinken dan „Tsietsero" of „Siesero". In de uitspraak van de u onderscheiden de Latijnsehe en de hedendaagsche grammatici verschillende
nuances, waarvan één met onze „uu" te identifieeren is en een andere
zeer nadert tot de doffe o in „dom" en het Fransche ,,-um". Zouden wij
nu maar ineens klakkeloos uniforme „k"- én „oe"-klanken gaan substitueeren? Verdere afwijkingen in de uitspraak wil men laten voortbestaan; het geheel blijft dus een oppervlakkige reconstructie.
Ten slotte de twee gangbare argumenten (er zijn er gelukkig betere 1):
de Grieksche transscriptie, en de koekoek. Het Grieksch bezat geen c,
en bezigde dus overal, waar het teeken voorkwam, de k; dit bewijst
evenmin iets voor de uitspraak, als wanneer het de Romeinsche „v" ook
voor klinkers met „oe" weergeeft, en het Chineesch, dat geen r kent,
„Christus" met „Ki-li-se-toe".
De vogel koekoek zegt „koe-koe" en heet in het Latijn „cuculus", maar
in bet Grieksch „kokkux"; er valt dus voor de uitspraak niet zonder
meer die conclusie, welke men gewoonlijk hoort verkondigen, uit dit argument te trekken".

Ten slotte is wel zeer merkwaardig dat de in ons land
laatst-verschenen Latijnsehe grammatica') in haar voorbericht
de volgende woorden behelst van de hand van haar bewerker, Dr. M. B. Mendes da Costa:
„Ten slotte: de uitspraak. — Wat ik daarover in § 2en 3heb gezegd ),
stemt volstrekt niet overeen met de wijze, waarop de Latijnen spraken;
dat weet ik best; maar het Latijn is nu eenmaal een doode taal, en bet
is wel doenbaar te benaderen hoe de letters hebben geklonken, doch
dit met z e k e r h e i d uitmaken kan men niet. Bovendien: een zelfde letterteeken werd soms op twee, drie wijzen uitgesproken; m.a.w.: de
Romeinen drukken twee, drie verschillende klanken door hetzelfde teeken
uit, evenals dat in levende talen geschiedt, denk maar eens om de 1 in
het Engelsch, om de x in het Fransch, om de v in het Nederlandsch.
Wat heb ik nu in § 2 en 3 gedaan? Ik heb enkel aangegeven hoe
het Latijn minstens 5 eeuwen lang in N e d e r l a n d werd uitgesproken;
en op die wijze v e r s t o n d men elkaar ). Wie daarmede niet tevreden
1

2

') Beknopt Leerboek der Latijnsehe Spraakkunst door M. B. Mendes
da Costa en J. J. Hartman, I. Latijnsehe Vormleer, door Dr. M. B. Mendes da Costa. 9e Druk. Leiden, van Doesburgh, 1926.
) Waar Dr. M. da Costa de regels geeft van de „oude" uitspraak.
2
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is en zijn leerlingen quasi-diep wil laten doordringen in de latijnsehe
phonetiek, ga zijn gang; maar hij bedenke wel dat b.v. de u werd uitgesproken als oe allerminst een regel is, dien men den leerlingen mag
inprenten; deze zou moeten luiden: de u werd uitgesproken op 3 manieren
Gesteld nu eens dat de docent zich de reusachtige moeite zou getroosten erachter te komen en te memoriseeren, hoe telkens die u moet
hebben geklonken, — en dat dan nog maar heel approximatief, — wat
zal hij dan met zijn klasse aanvangen ? Moet hij elke(n) leerling op de
vingers tikken, als die het verkeerd uitspreekt?
En dan: er zijn — de c daargelaten — nog zooveel andere letters,
welker uitspraak allerminst vaststaat. Het latijnsehe woord voor reeds
b.v.; dat hebben we altijd, allemaal, uitgesproken j-a-m: jam. — „Fout!"
zegt de linguist: „in het Italiaansch is het gia; daaruit blijkt dat bij de
Latijnen le. de m bijna onhoorbaar was, 2e. de j ongeveer klonk als
dz met een extractje van een 1 er tusschen"....
Kortom: ik meen te hebben bewezen dat aan het quasi-juist uitspreken der latijnsehe letterteekens zoo enorm veel vast zit, dat men de
hersentjes van de jeugdige leerlingen er niet mede mag aftobben, daargelaten nog dat de stugge organen van de Nederlanders eerst na heel
veel oefening geschikt worden gemaakt tot het j u i s t uitspreken van
het schijnbaar stroef-klinkende, maar inderdaad zoet-vloeiende Latijn!"

III. Samenvatting. Aan het einde van mijn taak gekomen
wensen ik nog eens te accentueeren dat ik mij niet begeven
heb in een beoordeeling der oogenblikkelijke resultaten van
het wetenschappelijk onderzoek in zake de uitspraak van het
Latijn in een bepaalden tijd, streek, milieu. ) Ik wil die in
hun waarde laten, zij 't dat ik herinner aan het woord van
den bioloog von Uexküll: „Eine wissenschaftliche Wahrheit
ist ein Irrtum von heute".
Ik wilde 't alleen hebben over de uitspraak-practijk in Nederland. Introductie van boven aangeduide resultaten — die
in de werkkamers der wetenschap behooren te blijven — in
die uitspraak-practijk zou voorbarig zijn en misplaatst, nu en
later. Voorbarig, omdat men in de wetenschap nooit het scepticisme uit het oog mag verliezen, dat haar eerste bestaansvoorwaarde is. ) Maar misplaatst vooral, omdat nimmer de uitspraak van één tijd, streek, milieu — gesteld dat men die
zou kunnen reconstrueeren — zou kunnen gelden als dé uitspraak voor de geheele Latijnsehe litteratuur, en evenmin als
de dwingende uitspraak voor een cultuurland, waar het L a 1

2

*) Men vergelijke p. 24 van dit boekje.
) Zie ook de desbetreffende opmerking van Dr. Keulen [p. 67 o.a.].
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rijn, mede in wetenschappelijke en technische terminologie,
een eigen beschavingsbezit is geworden.
Te minder bestond nog in het onderhavige geval, waarover
de strijd liep, reden om de traditioneel geworden') Nederlandsehe uitspraak te wijzigen, waar die wijzigingen haar verder
afgebracht zouden hebben van wat ongeveer de eind-uitspraak moet zijn geweest van het Latijn als levende taal.
IV. Huidige verhoudingen en toekomstverwachting. Hoe
de verhoudingen thans zijn, aan het einde van den strijd, is
met het referendum gebleken. 99 classici hebben zich voor
de „oude" uitspraak verklaard, 78 voor de „nieuwe". ) De 36
stemmen voor de door mij naast, feitelijk nog boven, de „oude"
gestelde Italiaansche („Romeinsche"; uitspraak komen vooral
van R. Katholieke zijde. Daar is men uiteraard op die uitspraak aangewezen.
Wat de academische leerstoelen betreft geldt nog ten volle
wat ik schreef in mijn artikel „ D e „medewerking" der
Hoogleeraren" [p. 7 sqq]. (Waarbij men vergelijke hetgeen
Dr. Keulen opmerkte over het gezag der leerstoelen [p. 681.)
Want wel volgt de Nijmeegsche Hoogleeraar Prof. Slijpen
sedert het begin van den vorigen cursus de Italiaansche uitspraak, maar Z.H.Gel. acht, om redenen van wetenschap en
praktijk, de „nieuwe" uitspraak te veroordeelen.
De Italiaansche uitspraak heeft natuurlijk in R. Katholieke
kringen een verzekerde toekomst. Daarnaast zal in Nederland
de „oude" uitspraak, die zich geeft voor wat ze is, met recht
zich handhaven, niet alleen om haar oudste rechten hier te
lande, maar ook en vooral om haar grootere practische gemakkelijkheid. Aan de „nieuwe" uitspraak, met haar affectatie
van (meerdere) juistheid, valt geen groote toekomst te voorspellen, niet ornaat ze thans het veld verloor, maar omdat
wat onwaar ) is geen bestand heeft.
2
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Amersfoort, November 1926.

F. C . U N G E R .

') 't Zij dan sedert korter of langer tijd.
') Hoe op 't oogenblik, naar de gymnasia en lycea gerekend, de verhoudingen zijn, heb ik niet meer nagegaan. De beide Haagsche Stedelijke Gymnasia en het Haagsche Stedelflk Lyceum voerden met ingang
van den laatsten cursus de „oude" uitspraak weer in. Daarmede is ze op
nagenoeg alle groote niet-R. Katholieke inrichtingen weer de gebruikelijke.

A A N H A N G S E L IV.

Discussie over het Verslag der Uitspraak-Commissie in de
Algemeene Vergadering van het Genootschap van Leeraren
aan Nederlandsehe Gymnasia van 29 en 30 Aug. 1924.
(Overgenomen uit het verslag dier vergadering in het Weekblad voor G .
en M. O. van 17 Sept. '24).
Thans wordt het woord verleend aan Prof. M u l l e r , die als gast de
vergadering bijwoont, ter toelichting van het verslag der Commissie tot
regeling van de uitspraak van het Latijn (Weekbl. 50 pag. 1560). Punt
l l n en 11/ zijn daartoe verwisseld.
De voorzitter merkt nog eerst op, dat de uitspraakkwestie reeds lang
aan de orde was. Op een vroeger gehouden philologen-congres werden
verschillende regels aangenomen. Langzamerhand ontstond echter een
chaos in de uitspraak van het Latijn. Daarom heeft het Genootschapsbestuur deze zaak in handen gegeven aan deskundigen, die een enquête
zouden instellen bij de leeraren. Deze commissie heeft de zaak degelijk
onderzocht, zooals blijkt uit haar rapport. Spr. geeft thans Prof. M u l l e r
het woord.
Prof. M u l l e r stelt in de eerste plaats op den voorgrond, dat voor
hem de uitspraak geen punt is van buitengewoon groot gewicht. De
uitspraak-kwestie moet geen hoofdzaak worden. Naar sprekers meening
is het slechts eene kwestie van goede manieren, geen crimineel delict;
geen hoofdzaak der klassieke opvoeding.
De Commissie stelde een enquête in bij de leeraren aan de gymnasia,
de hoogleeraren in het Latijn en den Inspecteur. (Deze is inmiddels ter
vergadering gekomen.) De Inspecteur kon zijn moreelen steun geven aan
de zienswijze der Commissie. Ook alle hoogleeraren en de groote meerderheid der leeraren waren het met de Commissie eens. De bedoeling
is niet te komen tot een uitspraak met allerlei exotische, vreemde klanken,
maar tot één, die zoo dicht mogelijk staat bij de uitspraak van het
Nederlandsch. Voorgesteld werd de c uit te spreken als k in alle gevallen; de u als oe, en een juistere uitspraak van de uitgangen. Geaarzeld was bij de uitspraak van de c en de g. De katholieke hoogleeraren S I ij p e n en S c h r i j n e n voelen veel voor de Italiaansche uit-
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spraak. Hierin komen echter vele nieuwe on-Hollandsche klanken voor,
die voor ons onderwijs nadeelig zouden zijn. Gekozen werd c als k en
de g als zachte k omdat die voor den Hollandschen mond geen bezwaar opleveren. Deze keus. werd gemaakt, al zullen dan de katholieke
scholen wel niet meêdoen. Naar sprekers meening heeft het weinig zin
door de vergadering te laten stemmen. Deze bestaat toch niet uit enkel
classici. Men moet daarom niet vervallen in de vroeger begane fout en
niet trachten de voorgestelde uitspraak door stemming van eene gemengde vergadering op te dringen. Met eenigen tact kan op den duur
deze kwestie wel tot een goed einde gebracht worden. Van het begin
af had men haar in deze baan moeten leiden.
Spreker stelt aan de vergadering voor de Commissie te continueeren;
deze kan dan vóór de Paaschvacantie van ieder jaar in het Weekblad
de gemaakte afspraak „inscherpen" en aan de rectoren verzoeken mede
te deelen of zij de afspraak handhaafden of er van afweken. Zoo blijft
de Commissie op de hoogte.
Alvorens de discussie over het aanhangige punt te openen, richt de
voorzitter een welkomstwoord tot Dr. V i n k e s t e ij n, in de eerste plaats
als vertegenwoordiger der regeering. De verhouding tot de regeering was
in conferenties niet altijd goed. Spreker gaf in zijn openingswoord uiting
aan den wensch, dat daar ook zou komen het geloof in eikanders waarheidszin. Het Genootschap speelde nooit den rol van den handigen man,
die daardoor concessies tracht te krijgen. Door voorlichting van den
Inspecteur zou die toestand wellicht kunnen veranderen. Intusschen is
het ons buitengewoon aangenaam, dat juist de heer V i n k e s t e i j n de
vertegenwoordiger is, die behalve voor de regeering ook in zijne andere
kwaliteiten aanwezig is. Ik heet u bij dezen hartelijk welkom in onze
vergadering.
Bij de nu volgende discussie naar aanleiding van het door Prof. M u 11 er gesprokene, merkt de heer V a n I J z e r e n op: „Wat nu voorgesteld
wordt is in hoofdzaak hetzelfde begin van 1910 (philologen-congres). Is
het de bedoeling daarbij te blijven of wil men verder gaan?"
De heer B i e r m a , lid der Commissie uitspraak Latijn, zegt: „Wat in
de toekomst ligt, weten wij niet. De Commissie had gedeeltelijk de taak
om het chaotische op te heffen. Het eenige wat gedaan kan worden, is
stemmen wekken en de stemming peilen." De Commissie erkent ten
volle het recht van het conservatieve. Als er dus eene overgroote meerderheid was geweest vóór de oude uitspraak, zou spr. geneigd zijn geweest de oude uitspraak weer in te voeren. Nu moet men probeeren
langzamerhand de anderen ook te winnen. Daarom moet men allerlei
verdere finesses nog niet te berde brengen. Later kan men weer verder
zien! Prof. M u l l e r onderstreept de woorden van Dr. B i e r m a . Hij
wijst er nog op, dat allen samen toch één groot geheel vormen en leest
daartoe eene zinsnede voor uit een schrijven van Prof. D a m s t é . Juist
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voor hen, die naar Hollandschen aard „de kat uit den boom willen
kijken", is hei goed dat de Commissie permanent blijft.
Het derde aanwezige lid der Commissie, Prof. W a g e n v o o r t is van
eene eenigszins afwijkende meening. W e l is de kwestie van de uitspraak
niet zoo belangrijk, maar de kwestie van dè eenheid is zeer belangrijk.
Kan het Genootschap op het oogenblik toch geen besluit nemen, waarin
v/ordt uitgesproken, dat eenheid gewenscht is; dat de Commissie de
meerderheid achter zich heeft; dat het daarom wenschelijk is de door de
Commissie voorgestelde uitspraak in te voeren? W e l moet men niet
dwingen, dat is spreker eens met de vorige woordvoerders, maar men
moet toch ook niet al te besluiteloos zijn.
De Voorzitter is het eens met Prof. M u l l e r èn met Prof. W a g e n v o o r t . De meerderheid is toch vóór de vier regels van de Commissie.
De vergadering kan alleen uitspreken de wenschelijkheid, dat er zooveel
mogelijk eenheid in de uitspraak zij. Dan kan de Commissie verdere opdracht krijgen. Vrij spoedig zou spr. de vraag aan de rectoren willen
gericht zien: „Hebt gij nu ook de nieuwe regels in toepassing gebracht?"
Prof. M u l l e r kan meegaan met Prof. W a g e n v o o r t, als maar niet
minder deskundigen zich over de kwestie gaan uitspreken. Hij heeft derhalve geen bezwaar tegen een dus geformuleerd voorstel.
De Inspecteur, D r . V i n k e s t e i j n , zegt, dat in dergelijke kwesties de
meest mogelijke autonomie moet gelaten worden. Spr. deelt nog eene
moeilijkheid mede, die zich in een dergelijk geval voordeel in zijn praktijk
als rector; er zijn leeraren, die met het beste voornemen beginnen de
nieuwe uitspraak toe te passen, maar dit langzamerhand toch weer verwaarloozen.
E r is zeer zeker groote verwarring en daardoor groote moeilijkheid
bij den overgang van het eene gymnasium naar het andere. Spr. zou
het voortbestaan der Commissie zeer toejuichen. Hij belooft zijn invloed
aan te wenden en vraagt ook of de Vereeniging van Rectoren en Conrectoren hier niet nuttig werk kan verrichten. Laat ieder in zijn kring
zoo krachtig mogelijk werken tegen verslapping, een gevaar, dat, naar
spr. uit de practijk weet, niet denkbeeldig is.
Ten slotte wijst D r . V i n k e s t e i j n nog op één punt: wenscht men
invoering van de voorgestelde uitspraak in alle klassen tegelijk öf in de
eerste klas? D i t laatste zal gemakkelijker ingang vinden!
D r . B i e r m a : De bedoeling was alleen voor de le klas.
D r . V i n k e s t e i j n merkt nog op, dat, al is het gemakkelijker de
invoering te beginnen met de eerste klas, er natuurlijk geen bezwaar
tegen is als een gymnasium de uitspraak tegelijk in alle klassen invoert.
Prof. M u l l e r wijst nog op het geringe bezwaar tegen geleidelijke
invoering voor leeraren, die verschillende klassen hebben. Overwegend
is dit bezwaar echter niet.
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De heer Z e l d e n r u s t dient thans de volgende motie in:
De Alg. Verg. van het Genootschap spreekt de wenschelijkheid uit,
dat er eenheid kome in de uitspraak van het Latijn aan de Nederlandsehe
Gymnasia en Lycea en draagt de uitspraakcommissie op alle stappen te
doen, die tot het verkrijgen van die eenheid kunnen leiden.

Prof. W a g e n v o o r t meent, dat in deze motie niet is verwerkt, dat
de eenheid verkregen moet worden in de richting door de Commissie
voorgesteld. Het Genootschap moet de wenschelijkheid uitspreken, dat
deze regeling tot stand komt.
Dr. R e n k e m a stelt een andere motie voor op grond van de 3 punten
van het rapport der Commissie, Weekbl. 50 pag. 1560.
De heer Zeldenrust is groote tegenstander van lange moties. En de
motie R e n k e m a is heel lang. Wel heeft spreker geen bezwaar tegen
wijziging in de aangegeven richting.
De S e c r e t a r i s doet thans voorlezing van de aldus gewijzigde
motie-Z e l d e n r u s t :
De Alg. Verg. van het Genootschap, gezien het verslag der Commissie
tot regeling van de uitspraak van het Latijn; gehoord de besprekingen
en debatten daarover in de vergadering van Zaterdag 30 Aug. 1924,
spreekt de wenschelijkheid uit, dat er zooveel mogelijk eenheid kome in
de uitspraak van het Latijn aan de Nederlandsehe Gymnasia en Lycea
en draagt de uitspraak-commissie op alle stappen te doen, die kunnen
leiden tot het verkrijgen van die eenheid, op den grondslag van de voorstellen der Commissie.

De heer R u t g e r s v a n d e r L o e f f stelt een nog kortere motie
voor, die hetzelfde betoogt.
De Voorzitter vraagt welke motie de Commissie verkiest. De Commissie blijkt verdeeld.
De Voorzitter brengt nu in stemming de motie Zeldenrust, gewijzigd
in den door Prof. W a g e n v o o r t bedoelden zin. Deze wordt aangenomen, waardoor de andere moties vervallen.
De Voorzitter zegt, dat de uitspraak-commissie dus blijft bestaan;
eene commissie, waarop wij wel eenigszins trotsch mogen zijn, daar verschillende ) professoren er lid van zijn.
1

') Hier voert het enthousiasme spreker of verslaggever te ver. Of
hebben we hier te doen met die imaginaire „eenige" leden der Commissie van het verslag der volgende Algem. Vergad. van het Genootschap? U.

DE HOLLANDSCHE UITSPRAAK.
Het doel, het eenig doel, van het Gymnasiaal onderwijs is,
niet het bijbrengen van een zoo groot mogelijke hoeveelheid
kennis van een aantal bij de wet voorgeschreven wetenschappen, waaronder zich toevalligerwijze ook de studie van het
Grieksch en die van het Latijn bevinden, doch het geven van
een klassieke of humanistische opvoeding De veredeling van
het gemoed, de vorming van het intellect, de harmonieuze
ontplooiing der persoonlijkheid, ziedaar het paedagogisch
ideaal, hetwelk sedert vele eeuwen ons Voorbereidend Hooger
Onderwijs bezielt.
Hieruit volgt, dat op het Gymnasium de eereplaats van
rechtswege toekomt aan dat onderwijs, hetwelk spreekt tot
hart en geest beide, verder, dat daar niet, ten nadeele der
humaniora, vakken mogen worden toegelaten, welke een zuiver banausisch karakter dragen, en ten slotte, dat iedere
voorgestelde verbetering of wijziging allereerst aan bovenomschreven ideaal moet worden getoetst.
Uit dit gezichtspunt beschouwd, blijkt de voorgestelde verandering onzer traditioneele uitspraak van het Latijn overbodig.
Onze voorouders hebben, met die uitspraak, de klassieke
opvoeding tot een zoodanige volmaaktheid weten op te voeren,
dat wij die opvoeding, met rechtmatigen trots, mogen beschouwen als een bij uitstek nationaal instituut. Die uitspraak
heeft hen niet verhinderd de schoonheid der Latijnsehe klassieken in zich op te nemen, en zich, gelijk door het in het
Latijn geschreven deel onzer eigen litteratuur afdoende wordt
bewezen, de Latijnsehe taal, tot in hare fijnste nuances, als
een tweede moedertaal eigen te maken.
Op de Hollandsche scholen, waar—naar het eenstemmig oordeel der beschaafde wereld — het beste onderwijs werd genoten,
onderwezen wij aan onze jeugd en aan de vele duizenden
vreemdelingen, die van heinde en verre toestroomden om door
ons in de klassieke oudheid te worden ingewijd, onze uitspraak
van het Latijn. Nimmer bleek deze laatste een beletsel voor
de Fransche, Durtsche, Hongaarsche, Russische, Spaansche,
Engelsche, Schotsche, Zweedsche of Poolsche studenten, die
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(na elders volgens een afwijkende uitspraak Latijn te hebben
geleerd) aan onze Universiteiten en Athenaea colleges volgden,
examen deden en promoveerden. Ieder oogenblik werden destijds aan onze Hoogescholen buitenlandsche professoren benoemd; onder het personeel onzer Latijnsehe en Illustre Scholen
waren talrijke vreemdelingen.
Welnu, niemand heeft ooit klachten uit die dagen vernomen
betreffende de toen reeds heerschende verscheidenheid in de
uitspraak van het Latijn. Scholieren en studenten getroostten
zich de moeite die taal te verstaan, onverschillig hoe ze werd
uitgesproken, en de docenten wisten zich in korten tijd aan
het Hollandsch gebruik aan te passen.
Dat de bestaande uitspraakverschillen thans plotseling
ongerief zouden teweeg brengen, nu het Latijn (ondanks het
hardnekkig verzet van Hollandsche geleerden) zoo goed als
overal als universitaire taal is afgeschaft, is moeilijk aan te
nemen. Er bestaat trouwens sedert eenige jaren een internationale uitspraak, de Italiaansche, welke door de Katholieke
Kerk in alle landen voor eeredienst en school is voorgeschreven, en waaraan alleen reeds om dien reden, een
langer bestaan en een grootere verspreiding mag worden
voorspeld dan is weggelegd voor de, ten deele zeer onwelluidende uitspraakwijzigingen, welke verleden jaar te kwader
ure op eenige onzer beste Gymnasia zijn ingevoerd.
Deze wijzigingen, die een zonderling, barbaarsch-wetenschappelnk voorkomen geven aan de tallooze Latijnsehe
woorden, spreuken en uitdrukkingen, welke in de loop der
eeuwen in ons spraakgebruik zijn opgenomen, scheppen een
kunstmatige klove tusschen het Latijn en het Nederlandsch,
tusschen den ontwikkelden Nederlander en den, tot leerlingphiloloog gestempelden gymnasiast. Aldus wordt ons volk
vervreemd van een school, aan welker weldadigen invloed
1? • j f " ,
'
oefte bestaat, en het is niet
duidelijk, welke professioneele belangen of welke theoretischwetenschappelijke voordeelen tegen dit zoo ernstig nadeel
zouden kunnen opwegen.
Noch in Frankrijk, noch in Italië, noch in Spanje, noch in
fif n i g 3
<f spreekt men het Latijn uit, zooals
thans bij ons wordt voorgesteld. In geen enkele Romaansche
taal wordt, of werd, in alle gevallen, de c als k uitgesproken.
Moe, gelijk door sommigen wordt gemeend, de voorgestelde
moderniseenng zou kunnen beantwoorden aan „een levensbehoefte der romanistiek" is derhalve, zonder nadere toelichting, duister.
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Zal ooit met absolute zekerheid worden uitgemaakt, dat te
Rome ten tijde van Cicero door de aristocratie de c overal
als k, de u overal als oe werd uitgesproken ? Zal hieromtrent
ooit eenstemmigheid heerschen onder de twintig of dertig tot
oordeelen bevoegde specialisten, die zich, in en buiten Europa
met dergelijke philologisch-litterarische problemen bezig
houden? En wat waarborgt ons, wanneer eenmaal dit laatste
het geval is, het definitief karakter van dit deskundig oordeel.
Of zou men de uitspraak van het Latijn op onze scholen
telkens willen wijzigen wanneer, op grond van nieuwe gegevens en nieuwe onderzoekingen, door gezaghebbende autoriteiten de desbetreffende conclusies der vorige generaties
worden bestreden en door andere vervangen?
En wanneer wij thans de schooluitspraak van het Latijn in
overeenstemming brengen met „den tegenwoordigen stand
der wetenschap," zal men dan niet weldra ook die van het
Grieksch aan een dergelijke verjongingskuurwillen onderwerpen,
en de taal van Homerus anders dan die van Demosthenes
willen uitspreken?
Het is maar al te duidelijk, dat door dergelijke half-wetenschappelijke noviteiten op en om het Gymnasium een spheer
van geheimzinnige onzekerheid wordt geschapen en de aandacht der docenten wordt afgeleid van de schoone en verantwoordelijke taak, waarmede zij zich hebben belast en die niet
het allerminste verband houdt met theoretische discussies over
de vermoedelijke uitspraak van deze of gene letter in dit of
dat tijdvak. Deze taak is tweëerlei: vooreerst moet de klassieke opvoeding op onze Gymnasia tot een zoo groot mogelijke volmaaktheid worden opgevoerd; vervolgens moeten
de zegeningen dier opvoeding tot een steeds talrijker élite,
uit alle standen gerecruteerd, worden uitgebreid. Door de
nieuwe uitspraak van het Latijn wordt het eerste niet bevorderd, het tweede belemmerd.
Immers, door het invoeren der voorgestelde wijzigingen
wordt steun gegeven aan de helaas nog niet geheel verdwenen—
doch thans in verreweg de meeste gevallen beslist onjuiste —
meening, welke in de tweede helft der vorige eeuw onberekenbaar nadeel heeft teweeggebracht, de meening n.1., dat op
het Nederlandsch Gymnasium minder aandacht wordt geschonken aan den vormenden en veredelenden invloed der humaniora
dan aan (in verband met het doel der school) ten eenenmale
onbelangrijke onderdeden van philologische vakstudie.
De docenten, die, met het verlangen het onderwijs te hel-
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pen verbeteren, hunne meening over het onderhavige vraagstuk aan de Uitspraak-Commissie hebben doen kennen, maken
deel uit van een corps, waaraan de belangen der klassieke
opvoeding veilig mogen worden toevertrouwd. Genoemde
Commissie zelve telt onder hare geleerde leden den humanist,
wiens fijn gesneden pen, voor eenige jaren, de eerste was om
bedoelde belangen met kracht te verdedigen. Op grond hiervan mag dan ook de stellige verwachting worden uitgesproken,
dat, dank zij aller loyale medewerking, de voorgestelde uitspraakwijzigingen op onze Gymnasia niet zullen worden ingevoerd.
Mr. H . G . J. M A A S G E E S T E R A N U S .
Fourolles,
Juni 1925.

DE ROMEINSCHE UITSPRAAK.

Van de drie methoden van uitspraak, waaruit we voor het
Latijn praktisch hebben te kiezen of te combineeren (de klassieke, de Hoilandsche, de Romeinsche), heeft elk zijn vooren nadeelen.
De eerste zou speciaal op het gymnasium de meest gewenschte zijn, als het best passende bij de schrijvers, die daar
in hoofdzaak worden gelezen. M a a r . . . . ze kan slechts uiterst
gebrekkig worden gereconstrueerd. Want zooals overal, waar
de viva vox ontbreekt, is hier hoogstens zoo iets te bereiken
als het Fransch van een Hollandschen schooljongen, dat door
geen „echten" Franschman, als hij het hoorde, zou worden
verstaan. E n deze moeilijkheid geldt bovendien voor het Latijn
in geheel bijzondere mate, omdat we daar bij twee voor de
uitspraak zoo hoogst gewichtige factoren als woordaccent en
kwantiteit, ondanks alle theorie, praktisch voor twee groote
raadsels staan.
De Hoilandsche uitspraak heeft (of: had?!) hetvoordeel.de
eenmaal gevestigde te zijn. Quieta non movere! Daarenboven
is ze uitteraard het meest aan onze Hoilandsche spreektechniek
aangepast. Ze heeft echter dit gebrek, dat ze geheel anders
is dan die, welke in het levende Latijn inderdaad gebruikelijk was.
De Romeinsche uitspraak, d.i. die, welke gebruikt wordt
door beschaafde bewoners van het tegenwoordige Rome, heeft
het voordeel, dat ze de levende voortzetting is van de klassieke, de „ O u d - R o m e i n s c h e " uitspraak, en dat ze als bestaande,
„levende" uitspraak gemakkelijk te determineeren is (misschien
kan hiervoor de radio menigeen nog van nut zijn!); ze heeft
het nadeel, dat ze in den loop der eeuwen eenigszins, ofschoon betrekkelijk weinig, is veranderd.
Volgens sommigen heeft de Romeinsche uitspraak nog het
bezwaar, dat zij voor de leerlingen te moeilijk is. Maar dit
bezwaar geldt m.i. meer voor de leeraren, die zich voor die
uitspraak nieuw moeten „instellen", dan voor de leerlingen,
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die op dit punt nog onbevangen zijn. Eenige moeilijkheid kunnen alleen de e en o in open lettergrepen geven. )
Wat echter voor de Katholieken de Romeinsche uitspraak
boven andere verkieslijk maakt, vooral bij hun liturgie, is op
de eerste plaats: de eenheid, het verband met de Kerk van
Rome, de „omnium Ecclesiarum Mater", en daardoor ook mei
de eerste Christelijke eeuwen. Mgr. van Schaik heeft dit eens
als volgt uitgedrukt: „Daar loopt een lijn van geleidelijkheid
van af de toespraken van Clemens en Linus in de catacomben
tot aan de allocuties van Leo XIII en Pius X in het Vaticaansch
paleis". A l dien tijd is men te Rome Latijn blijven spreken;
die taal is dus in zekeren zin een levende taal gebleven en
vormt zoodoende een levenden band, die ons met het oude
Rome verbindt. Met het oude Rome der catacomben.... maar
ook met dat van forum en comitia: dit eerste motief geldt dus
niet uitsluitend voor Katholieken I
Een tweede reden hangt samen met den specifiek-katholieken Kerkzang: het Gregoriaansch. De Gregoriaansche melodieën zijn in de laatste 50 jaren vooral door de munitieuze
manuscript-studiën der Benedictijnen in haar oorspronkelijke
gedaante van 1000 en meer jaren geleden hersteld. Bij die
oorspronkelijke gedaante behoort echter ook de oorspronkelijke uitspraak van den tekst en deze wordt het best benaderd
door de uitspraak, die te Rome altijd levend gebleven Is.
Geldt dit laatste misschien ook weer niet in niet geringe mate
voor de voordracht der oud-Romeinsche letterkundige produkten? Vooral nu de klassieke uitspraak als zoodanig dood
is en verdwenen?
1

Na het voorafgaande zal het geen verwondering wekken, dat
de beweging voor de Romeinsche uitspraak van het Latijn, nu
ruim 50 jaar geleden, is uitgegaan van iemand, die zich vooral
op het gebied der liturgische wetenschap groote verdiensten
heeft verworven, n.1. Dom Guéranger, abt der Fransche Benediktijnen (gest. 1875). Zijn strijd voor de eenheid in de liturgie
en tegen de speciaal-Fransche liturgische gebruiken, uitvloeisels
van het Gallicanisme, bracht hem ertoe, ook te ijveren voor
de eenheid in de uitspraak van het Latijn als liturgische taal.
Persoonlijk sprak hij bij het lezen der Heilige M i s het Latijn
reeds op Romeinsche wijze uit.
') Voor een uitvoerige beschrijving der Romeinsche uitspraak verwijs
ik naar het bekende boekje: Romeinsche uitspraak van het Latijn voor
Nederlanders door Romano di Roma. Utrecht, Wed. J. R. van R ó s s u m ;
laatste uitgave 1925. [Prijs f 0.15. U.]
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Onder zijn opvolger, Dom Couturier, werd omstreeks 1880
de Romeinsche uitspraak ingevoerd in alle kloosters der Fransche
Benediktijnen, die sindsdien de krachtige bevorderaars der hervormde uitspraak zijn gebleven. Ook in ons land stichtten zij,
20 a 30 jaar geleden, een klooster, nl. te Oosterhout; dit
klooster was al spoedig bekend om de hoogstaande uitvoering
der Gregoriaansche gezangen, waarbij volgens de gewoonte
der orde de Romeinsche uitspraak werd gevolgd.
Dit voorbeeld nu der Fransche Benediktijnen werd door andere kloosterorden en in verschillende bisdommen successievelijk nagevolgd, zoodat de nieuwe uitspraak zich geleidelijk
uitbreidde over Frankrijk, België en Engeland, al werden daarbij hier en daar concessies gedaan aan de van ouds gebruikelijke uitspraak dier verschillende landen.
In de Duitsche landen schijnt men algemeen vast te houden
aan de eigen uitspraak, die trouwens, vooral wat de klinkers
betreft, niet zoo heel veel van de Romeinsche verschilt.
In Nederland nu werd, buiten de Benediktijnerabdij te Oosterhout, waarover reeds gesproken is, voor het eerst een min
of meer officieel begin gemaakt op het Liturgisch Congres te
Breda in 1911. Bij die gelegenheid werden nl. bij wijze van
proef de Gregoriaansche gezangen uitgevoerd in de Romeinsche
uitspraak onder leiding van een Benediktijn der Oosterhoutsche
abdij n.1. Dom Sergent. Deze proefneming bracht de pennen
in beweging van voor- en tegenstanders; maar ten slotte moesten
de bezwaren van sommigen wijken voor de ideëele en aesthetische voordeelen en sinds Paschen 1915 moet op voorschrift
der Nederlandsehe Bisschoppen bij de openbare Katholieke
Liturgie de Romeinsche uitspraak van het Latijn worden gebruikt. Het natuurlijk gevolg daarvan was, dat ze ook op de
meeste Katholieke gymnasia, lycea en seminaria werd ingevoerd.
Onder de voordeelen, aan een „minder onjuiste" uitspraak
verbonden, noemt de Uitspraak-Commissie in haar verslag van
13 Augustus 1924: „zij brengt grooter eenheid: a. in eigen
land met de uitspraak der katholieken en der katholieke kerk;
b. met de veranderende uitspraak in het buitenland."
Ongetwijfeld zou de eenheid nog meer gebaat zijn met de
invoering, niet der klassieke, maar der Romeinsche uitspraak.
E n zijn daaraan wel overwegende bezwaren verbonden?
Dr. H . V R O O M .
Culemborg,
Juni 1925.

Addenda et Corrigenda.
Op pag. 80 vindt men in mijn antwoord aan Prof. Sneyders de Vogel:
men is, dunkt me, met „deam" dichter bij „dèw" dan met „deoem". Prof.
de Vogel maakte er mij opmerkzaam op dat met de w de velare halfklinker aangegeven is, die de Franschen b.v. in out en bois uitspreken.
Daarmede moet dus mijn opmerking vervallen.
Pag. 24 4e regel v.b. voor: Weekblad voor Middelbaar en Gymnasiaal
Onderwijs te lezen: Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs.
Pag. 57 voor: F. Mulder Jzn. ie lezen: F. Muller Jzn.
Pag. 82 noot, voor: (p. 95) te lezen: [p. 95].

