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Voorwoord

Een paar jaar geleden ben ik gestart met een persoonlijk project naar aanleiding van
discussies over de spelling van het Nederlands en over het Nederlands als tweede taal bij
inburgering.
De vraag achter dit project was: hoe zou vereenvoudigd Nederlands er uitzien en hoe zou
het gebruik ervan worden ervaren? Tevens speelde de vraag hoe het toch komt dat de
talen die ik kende (naast het Nederlands, het Frans, het Italiaans en het Engels) altijd
onderdelen hadden die moeilijk te leren waren. Dit gold zowel voor de grammatica als de
spelling.

Op de laatste vraag wordt in dit werk niet ingegaan aangezien het besturderen van de
geschiedenis van een taal een hele andere activiteit is dan het analyseren van die taal en
op basis daarvan een nieuwe ontwerpen.

Voor u ligt het eerste prototype van Makky, de Nederlandse naam voor de nieuwe taal1

die ik ontworpen heb.
De naam van deze taal is afkomstig van de veronderstelling dat het leren ervan een
‘makkie’ moest zijn: zowel voor de 45-jarige Italiaan die geen Nederlands spreekt als de
50-jarige Hollander.
Bij het ontwerpen van Makky begon ik langzamerhand in te zien dat een Hollander meer
moeite ermee zou hebben dan een Italiaan: in Makky worden dezelfde Nederlandse
woorden gebruikt maar dan anders geschreven en de woordvolgorde volgt andere
grammaticale regels.

Een eerste vingeroefening heeft geleid tot Makky-1. Het resultaat heb ik op het internet
gepubliceerd.
De geconstrueerde taal Makky die u in deze studie aantreft heet: Makky Prototype I.

Ik ben geen taalwetenschapper en ik heb ook geen ervaring met taalanalyse. De
achterliggende reden dat ik met Makky ben begonnen, was, naast nieuwsgierigheid, mijn
ergernis over de overregulering in onze samenleving. Hoe zit het met de regels van onze
taal?

Het ontwerpen van Makky heeft geen ander doel dan het bouwen van een model om zo
de karakteristieken ervan te kunnen bestuderen en van het resultaat te kunnen genieten.
Het is echter niet doenlijk om een volledige modeltaal binnen redelijke termijn in je vrij
tijd te ontwikkelen. Daarom de toevoeging ’Prototype I’. Stapsgewijs zal Makky wellicht
uitgroeien tot een volwaardige modeltaal.

Deze studie heeft geen wetenschappelijke pretenties.
Vergelijkt u Makky eens met Middeleeuws Nederlands of Afrikaans. Wat zijn uw
bevindingen?

D. Steevensz
Amsterdam, mei 2006

                                                          
1 Naast kunsttaal komen de volgende termen in het Nederlands voor: geconstrueerde
  taal, artificiële taal, plantaal, geplande taal, modeltaal of linguafictie.
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Het Alfabet

Makky is een fonetisch schrift en gebruikt 1 letter of 1 lettercombinatie voor elke klank.
Een klank kan daarom door één en slechts één letter of één lettercombinatie worden
weergegeven. Door dit uitgangspunt vervalt de noodzaak om dubbele medeklinkers te
hanteren.

De klinkers

□ a (altijd, dat)
□ ā (aap, daar, zodra)
□ ê  (erwt, pet)
□ ē (eten, reep, twee)
□ e (de, een, ‘t)
□ i (is, dit)
□ y (iets, triest, jury)
□ o (op, dop)
□ ō (oor, boos, hoezo)
□ û (urn, dus)
□ ū (uur, opportuun)
□ u (oer, boek, koe)
□ ũ (* alleen incombinatie met /y)

□ ain (dédain)
□ aï (judaïca)
□ au (vrouw, houden)
□ êy (ijs, ei)
□ ũy (huis)
□ yuv (kieuw, nieuw)

De medeklinkers

□ b (boek, abdij, verenigd)
□ c (charge, chocolade, Corintisch)
□ d (dat, aldus, gehad)
□ f (vader, afraffelen, graf)
□ g (goed, opgroeien, dag, Chorizo,

      afwachten, gedacht)
□ h (horizon, aha)
□ j (jurisprudentie, onjuist)
□ k (kade, akker, plek)
□ l (lopen, altaar, del)
□ m (marine, amicaal, dam)
□ n (neus, anjer, speen)
□ p (pot, aperitief, klap)
□ q (goal, nasi goreng)
□ r (ruim, aarde, daar)
□ s (schelp, asbest, das)
□ t (televisie, etsen, dit)
□ v Wordt alleen gebruikt in combinatie

     met yu tot yuv zoals in ‘kyuv’
     (= N: kieuw)

□ w (twee, water, Darwin)
□ x Wordt niet gebruikt (xylofoon ->

     ksylofōn)
□ z (zagen, grenzen, Koblenz)

□ ks (actie)
□ nj (champagne)
□ ng (lang)
□ nk (slank)
□ tj (tjokvol, tjilpen, tjalk)
□ ts (gratie)
□ zj (jus, charge)
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Woordvolgorde

Een gebruikelijke woordvolgorde van een Nederlandse zin is als volgt.
1. onderwerp
2. persoonsvorm
3. meewerkend voorwerp
4. tijd- en plaatsaanduiding
5. lijdend voorwerp
6. vervolg werkwoordelijk gezegde

Voorbeeld.
□ Pieter heeft Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven
□ Peter gaat met de fiets van huis naar de bakker, via de bibliotheek.

In Makky is de volgorde anders en kent een striktere woordvolgorde (waar niet snel van
afgeweken mag worden):
1. tijdaanduiding
2. plaatsaanduiding (in ruimtelijke zin, zie voorbeeld -a)
3. onderwerp
4. persoonsvorm
5. meewerkend voorwerp
6. lijdend voorwerp
7. verplaatsingsaanduiding (zie voorbeeld -b)

Voorbeelden:
-a  Gisteren in de tũin Pyter gevenalt ān Jasper en apel
-b  Gisteren in Amsterdam Pyter gānal mêt de fyts van hũis, fia de byblyōthēk nār de
      baker.
-c   Ze gān nār de fēst, huwel ze nyt zeyn ũytgenōdigt
-d   Hey zêgen dat hey goed kênen zeyn būrman

Het verschil tussen de plaatsaanduiding en de verplaatsingsaanduiding is subtiel:
M: Fōrig jār in Amsterdam ik wōnenal
M: Fōrig jār ik gānalt met de fyts nār Amsterdam.

Vragende vorm
In Makky wordt de vragende vorm gemaakt door een vraagteken te zetten voor de
desbetreffende zin.
□ In Amsterdam hey wōnen.
□ ?In Amsterdam hey wōnen.

Voorbeelden.
□ Morgen hey kōmen nār Amsterdam.
□ ?Wanēr hey kōmen nār Amsterdam.
□ In Amsterdam hey kênen vēle mōie plêkjes.
□ ?Dry jār (al) in Amsterdam hey wōnenālt.

Schrijfwijzen

De tussen /n wordt in Makky niet gebruikt als die in het Nederlands niet wordt gehoord:
□ bukekast
□ hondehok
□ bryfebus.

Wel:
□ zēfentyner (N:: zeventig)
En verder: N:: pannenkoek  M:: panekuk en N:: aktetas  M:: aktetas.
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In Makky eindigen woorden altijd op een /p (en nooit op een /b) en op een /t (en nooit
op een /d, ongeacht de meervoudsvorm):
N:: getob  M:: getop
M:: Strāt - strāten, bārt - bārden.

Woorden die in het Nederlands geschreven worden met een /v worden in Makky
geschreven met een /f:
N:: geven  M:: gēfen
In het Nederlands kennen we: N:: raaf - raven. In Makky wordt dit: M:: rāf - rāfen.

Dubbelletters worden in Makky niet gebruikt:
M:: behāglik
M:: onmidelik

We schrijven 1 /s in een samengesteld woord, als je de s kunt horen.
□ statsionspleyn
□ regēringsverklāring
□ stationstraat
□ zonnesgeyn
□ kōninginnedag
□ bōrdevol
□ āpetrots
□ bēregoed
□ pārdeblum
□ katekrũyt
□ padestul
□ bolebōs
□ sgatebaut
□ tarwebrōd
□ reystepap
□ sekretarisblad (sekretaris / sekretarisen)
□ aktetasen
□ hartelûst
□ rugesprāk

Incongruentie
In het Nederlands dienen onderwerp en persoonsvorm beide of in enkelvoud of in
meervoud staan, bijvoorbeeld: een aantal jongeren misdroeg zich.
Een aantal is een enkelvoudig woord en de kern van het onderwerp. De persoonsvorm
moet dus ook in enkelvoud staan.

Maar in Makky maakt het niet uit vanwege de eenvormigheid van het werkwoord:
□ En āntal jongeren zig misdrāgenal
□ Zey zig misdrāgenal.
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Het lidwoord

Makky kent één onbepaald lidwoord:
M:: en (M:: en buk  N:: een boek)

en twee bepaalde lidwoorden:
□ M:: de (M:: de buk  N:: het boek)
□ M:: hêt, dat wordt gebruikt vóór een werkwoord (M:: hêt lōpen N:: het lopen) of bij

een overtreffende trap: hêt leukste.

Zelfstandig naamwoord

Voor een zelfstandig naamwoord kan, net als in het Nederlands, een lidwoord staan,
maar het hoeft in sommige gevallen niet:
M:: Ik gān kōpen en buk
M:: De buk zeyn dūr; de buken zeyn dūr.
M:: Ik hauden van zon en zee.

Werkwoorden kunnen ook als zelfstandig naamwoord gebruikt worden:
M::  hêt lōpen.

Meervoudsvorming
Het meervoud krijgt:
♦ de uitgang ‘es’ indien het woord eindigt op een ‘s’
♦ de uitgang ‘s’ in alle andere gevallen.

Voorbeelden:
□ de man  de mans
□ de amandel  de amandels
□ de kolēgā  de kolēgas
□ de wāter  de wāters
□ de kōdeks  de kōdekses
□ de bāsis  de bāsises
□ de êksāmen  de êksamens
□ de muylikheyd  de muylikheyds
□ de lid  de lids
□ de sgip  de sgips
□ de mēlōdy  de mēlōdys.

In het Nederlands krijgt een woord in het meervoud een ander betekenis als je de
meervoud anders maakt.
Zo wordt schot – schotten (schutting) en schot – schoten (van een vuurwapen).
In het Makky blijft het meervoud slecht op 1 wijze gevormd.
Het woord M: ‘sgot’ wordt in het meervoud ‘sgots’ in beide betekenissen.
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Werkwoorden

Er zijn drie grondvormen van het werkwoord: onbepaalde wijs, onvoltooid deelwoord en
voltooid deelwoord. Voorbeeld:
M:: branden, brandend, verbrand.

Onbepaalde wijs (infinitief)
Een infinitief kan ook als zelfstandig naamwoord gebruikt worden. Er staat dan /hêt voor
de onbepaalde wijs:
□ Hêt hũylen stānal hem nāder dan hêt lagen.
□ Hêt fisen zeyn zeyn lûst ên zeyn lēfen.

Aanvoegende wijs (conjunctief)
Bestaat niet in Makky.
Zinnen die in het Nederlands de aanvoegende wijs gebruiken worden omgezet.
□ N:: leve de koningin  M:: we wênsen de kōningin een lang lēfen
□ het ga je goed  ik wênsen jey gān gut

Gebiedende wijs (imperatief)
De gebiedende wijs wordt gevormd door een uitroepteken te plaatsen voor het
persoonlijk voornaamwoord dat aan het werkwoord vooraf gaat.
□ !Jey lōpen
□ !Jey dōrwêrken ēns

Tegenwoordig / onvoltooid deelwoord
In Makky bestaat het tegenwoordig deelwoord alleen als overblijfsel uit het Nederlands
t.b.v. de vorming van een bijvoeglijk naamwoord (adjectief).
□ N:: De brandende zon  M:: De brandende zon.

Voltooid / verleden deelwoord
In Makky bestaat het voltooid deelwoord mde t.b.v.  de vorming van een bijvoeglijk
naamwoord (adjectief).
□ De āngebrande kalkun.

Tegenwoordige tijd (tt)
 ik bedanken (N:: ik loop)
 ik worden bedankt (N:: ik word bedankt)

Verleden tijd (onvoltooid/voltooid)
 ik bedankenal (N:: ik bedankte)
 ik wordenal bedankt (N:: ik werd bedankt)

Verleden tijd (voltooid)
 ik bedankenalt (N:: ik heb/had bedankt)
 ik zeyn/zeynal bedankt (N:: ik ben/was bedankt)

Toekomende tijd (onvoltooid)
 ik bedankentu (N:: ik zal bedanken)
 ik wordentu bedankt (N:: ik zal bedankt worden)

Toekomende tijd (voltooid)
 ik bedankentur (N:: ik zal bedankt hebben)
 ik zeyntu bedankt (N:: ik zal bedankt zijn)
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Enkelvoud en meervoud
Er is geen verschil in persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud.
□   Ik lōpen nār hũys.
□   De lērlingen lōpen nār hũys.

Als constructies
N:: als ik jou was, deed ik het  M:: als ik zeyn jey dan ik duntu hêt
N:: als ze me dat werk aanboden, zey ik meteen ja  M:: Als zey ānbydentu mey dat
wêrk dan metēn ik zêgentu ja
N:: als ik het (nu) zou pakken ...  als ik paken hêt ...
N:: als ik het gepakt zou hebben ....  als ik pakenalt hêt ...
N:: als ik het morgen zou zeggen ...  als morgen ik zeggentu hêt ...
N:: hij gedraagt zich alsof hij hier de baas is  M:: hyr hey zig gedrāgen alsof hey zeyn
de bās
N:: ik wil graag dat je meegaat (wilsuiting)  M:: ik willen dat jy mēgān (mêt mey)
N:: ik wou graag dat je meeging (wens)  M:: ik wensen dat jy mēgān (mêt mey)

Wederkerende werkwoorden (reflexieve werkwoorden)
Dit zijn werkwoorden die voorafgegaan worden door de woorden /zig en /zigzêlf.

N:: ik vergiste mij  M:: ik mey fergisenal
N:: jij hebt je vergist  M:: jey je fergisenalt
N:: hij vergist zich  M:: Hey zig fergisen

N:: ik heb me geschoren  M:: ik mey sgērenalt
N:: ik ben geschoren  M:: ik zeyn geschōren
N:: ik was geschoren  M:: ik zeynal geschōren

Onsplitsbare werkwoorden
In tegenstelling tot het Nederlands worden werkwoorden niet opgesplitst.
Voorbeelden:
M:: opbêlen, ik opbêlen Hans, ik opbêlenalt Hans.

Koppelwerkwoord, zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord
De koppelwerkwoorden zijn, net als in het Nederlands: zeyn, worden, bleyfen, leyken,
bleyken, scheynen, hēten, dûnken, fōrkōmen.
□   Jāp zeyn zyk
□   De meysje leyken mu
□   Meyn fader worden bōs.

Een hulpwerkwoord vind je altijd samen met een zelfstandig werkwoord.
□   Zey spēlenal
□   Hey worden gezogt.

Bij de hulpwerkwoorden kunnen, willen, zullen, mogen, moeten en hoeven is dit een
infinitief.
□   Zey kûnen mōi spēlen fyōl.
□   Hey nyt mōgen falen.
□   Hey wilen zuken.
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De passieve vorm
Werkwoorden kunnen in de passieve of de actieve vorm worden gebruikt.
De passieve vorm kent twee variaties door de twee hulpwerkwoorden die beschikbaar
zijn (zijn en worden):

Actief - Nederlands
Heden: Jan steelt de fiets
Onvoltooid/voltooid verleden: Jan stal de fiets
Voltooid verleden: Jan heeft/had de fiets gestolen
Onvoltooid toekomend: Jan zal de fiets stelen
Voltooid toekomend: Jan zal de fiets gestolen hebben.

Passief- Nederlands
Heden: De fiets wordt door Jan gestolen
Onvoltooid/voltooid verleden: De fiets werd door Jan gestolen
Voltooid verleden: De fiets is / was door Jan gestolen
Onvoltooid toekomend: De fiets zal door Jan worden gestolen
Voltooid toekomend: De fiets zal door Jan zijn gestolen.

Actief - Makky
Heden: Jan stēlen de fyts
Onvoltooid/voltooid verleden: Jan stenal de fyts
Voltooid verleden: Jan stēlenalt de fyts
Onvoltooid toekomend: Jan stēlentu de fyts
Voltooid toekomend: Jan stēlentur de fyts.

Passief- Makky
Heden: De fyts worden gestōlen door Jan.
Onvoltooid/voltooid verleden: De fyts wordenal gestōlen door Jan
Voltooid verleden: De fyts zeynal gestōlen dōr Jan
Onvoltooid toekomend: De fyts zeyntu gestōlen dōr Jan
Voltooid toekomend: De fyts zeyntur gestōlen dōr Jan.

Voornaamwoorden

Persoonlijke (1,2), bezittelijke (3) en wederkerige (4) voornaamwoorden

□ 1-   ik,   me,  meyn,  me

□ 2-   jey,  je,  jauv,  je
□ 2-   ū, ū, ūw, zig

□ 3-   hey,  hem,  zeyn,  zig
□ 3-   zey,  hār,  hār,  zig
□ 3-   hêt, hêt, hêtes,  zig

□ 1- wey,  ons,  onze,  ons

□ 2- jûly,  jûly,  jûly,  je
□ 2- ū, ū, ūw, zig
□ 3- zey,  ze,  hûn,  zig
□ 3- hêtenr,  hêten,  hêtens,  zig.
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Aanwijzend voornaamwooord (geldend voor enkel- en meervoud)

N: deze, dit  M: dēze
N: die, dat  M: dy

□   Deze kind wōnen hyr in de strāt.
□   Deze zeyn meyn fryndin.
□   Dy kind wōnen in Amsterdam.
□   Deze macyne zeyn fan mey.
□   Dy macynes zeyn fan him.

Het betrekkelijk voornaamwoord

Een betrekkelijk voornaamwoord voegt twee zinnen samen en verwijst naar (heeft
betrekking op) een eerder genoemd woord: M:: dy, wy, wat, wār.

Wat
□ wordt gebruikt na de volgende woorden: ales, yts, weinig, nyts, fēl:

ales wat, yts wat, weinig wat, nyts wat, fēl wat
□ verwijst ook naar een hele zin: hei nyt bellenalt mei, wat ik finden hēlemāl nyt leuk
□ gebruik je na een overtreffende trap: Dēze zeynalt hêt leukste wat ik zynalt

Waar verwijst naar een ding, er staat een voorzetsel bij: de kast wārin ik lêgen mein buk
zeyn beyna fol.

Wie verwijst naar een persoon; er staat een voorzetsel bij:
N:: de man met wie ik sprak, is mijn buurman  M:: de man mêt wie ik prātenal, zeyn
meyn būrman.

Vragende voornaamwoorden
?Dy man zeyn wy
?Jey wilen wat in je kofy
?Wār we gān nār tu
?Wārom Jey wêgaan
?Ik kōmen hu bey de statsyon

N:: Welk en welke  M:: welke.

□ ?Ik muten nēmen wêlke treyn
□ ?Welke buk zeyn van jauv

Bijvoeglijk naamwoord

Het bijvoeglijk naamwoord eindigt op –e, tenzij het woord al op ‘e’ eindigt – dan blijft het
woord ongewijzigd. Bijvoeglijk naamwoorden worden niet verbogen:
□ en mōye dag
□ twē dūre stropdasen
□ en grōte hũys
□ dry blauwe sgunen
□ en ōranje hud.

Bijvoeglijk naamwoorden worden net als in het Nederlands veelal geplaatst voor het
zelfstandig naamwoord, maar kan er ook achter staan; je zet er dan geen /e achter:
□ De strāt zeyn lang (de lange strāt).
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Je zet een /e achter het bijvoeglijk naamwoord als het bij een zelfstandig naamwoord
staat.
□ de zwarte pārd
□ en zwarte pārd
□ de hōge tōren zeyn en fertraut bāken
□ de ferbrande hũys bydenāf en tryste ānblik.

Een bijvoeglijk naamwoord kan afgeleid zijn van een voltooid deelwoord, er komt dan
een /e achter het voltooid deelwoord.
□ N:: Het huis is afgebrand. M:: de afgebrande hũis
□ N:: Het boek is besteld. M:: de bestêlde buk
□ N:: De koper is opgelicht. M:: de opgeligte kōper
□ N:: Het gras is gemaaid. M:: de gemāyde gras
□ N:: De schade is vergoed. M:: de vergude sgāde
□ N:: De tuin is besproeid. M:: de bespruyde tũin.

Telwoorden

De telwoorden zelf zijn onveranderlijk.
□ nul (0) :nulste
□ ēn (1) :ēnste
□ twē (2) :twēste
□ dry (3) :dryste
□ fyr (4) :fyrste
□ feyf (5) :feyfste
□ zaes (6) :zaesste
□ zēfen (7) :zēfenste
□ agt (8) :agtste
□ nēgen (9) :nēgenste
□ tyn (10) :tynste
□ ēntyner-twee (12) : ēntyner-twēste
□ ēntyner-agt (18) : ēntyner-agtste
□ twētyner (20) : twētynerste
□ twētyner-een  (21) : twētyner-ērste
□ drytyner (30) : drytynerste
□ drytyner-twē (32) : drytyner-twēste
□ fyrtyner (40) : etc.
□ feyftyner (50)
□ zestyner (60)
□ zēfentyner (70)
□ agttyner (80)
□ nēgentyner (90).

De ērste (N: = eerste) man op ārde.
De nēgenste (N: = negende) frau.
De nēgentynerste (N: = negentigste) man.

We gaan verder:
□ twēner (100) (N: honderd)
□ dryner (1000) (N: duizend)
□ fyrner (10 000)
□ feyfner (100 000)
□ zesner (1 000 000) (N: miljoen)
□ zēfener (10 000 000)
□ agtner (100 000 000)
□ nēgener (1 000 000 000) (N: miljard)
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□ tynar (10 000 000 000) (N: 10 miljard)
□ twēnar (100 000 000 000) (N: 100 miljard)
□ ...
□ nēgenar (1 000 000 000 000 000 000) (N: 1 miljard miljard)
□ tynur (10 000 000 000 000 000 000)
□ ...
□ nēgenur (1 000 000 000 000 000 000 000 000 0000)
□ --- HIER STOPT DE NAAMGEVING ---

□ twētyner-dry  (23) = drieentwintig
□ fyrtwēner-fyr-feyf  (435) = driehondervijfenveertig
□ drydryner-fyr-feyf-zes (3456) = drieduizendvierhonderdzesenvijftig.

De drydryner-fyr-feyf-zeste man op aarde =
De drieduizendvierhonderdzesenvijftig man op aarde.

8 123 456 789
M: agtnēgener-ēn-twē-dry-fyr-feyf-zês-zēfen-agt-nēgen
N: negen miljard honderddrieentwintigmiljoen vierhonderdvijfenzestigduizend
    zevenhonderdnegenentachtig.

½ : ēn-twēste
¾ : dry-fyrste
7/200: zēfen-twētwēnerste
5,6: feyf koma zês
0,08: nul koma nul agt

In de Nederlandse wiskunde geldt de regel dat 6-3*5 = 6-15 = -9 want de
vermenigvuldiging gaat voor. In het Makky gelden geen voorrangsregels. Dus 6-3*5
=3*5=15. Om in het makky het resultaat –9 te verkrijgen schrijft men de zaak als volgt:
6-(3*5) = -9. Want wat tussen de haakjes staat dient eerst uitgewerkt te worden.

De operatoren heten:
□ = māken
□ + [plûs] 3+9=12 dry plûs nēgen māken tyner-twē
□ - [min] 8-5=3 agt min feyf māken dry
□ : [dēl] 10:2=5 tyn dēl 2 māken feyf
□ x [kēr] 7*6=42 zēven kēr zês māken fyrtyner-twē

□ √ [wortel] 3√27=3 dryste wortel twētyner-zēven māken dry
□ µ [magt] 4 µ 3=64 fyrste magt dry māken zêstyner-fyr

Een tekst in Makky (En têkst in Maky)

Hieronder worden drie teksten gepresenteerd. Eerst in het nederlands, dan in het
pseudo-Makky, dan in het Makky.
Pseudo-Makky is Makky geschreven op de Nederlandse wijze; het is dus Makky zonder
het Makky-alfabet.
Ik heb er voor gekozen dit te doen om de overgang van Nederlands naar Makky wat
makkelijker te maken.
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Nederlands
De eetkamer met zijn eikenhouten betimmering en zolderbalken was klaar voor
ontvangst en Snow keek door de verbindingsdeur naar de plaquette boven de open haard
in de pre-Victoriaanse zitkamer.

Met de plaquette werd iemand herdacht die ook Charles heette: Charles Darwin, die
meer dan een eeuw geleden als fellow van Christ’s in deze zelfde kamers had gewoond.

Wat een groot voorrecht voor degenen die zijn uitverkoren, dacht Snow, terwijl de
tijdloze woorden van Wordsworth hem te binnen schoten, ‘om in Cambridge te studeren,
in de voetstappen van beroemde mannen te treden, door dezelfde poorten te gaan, te
slapen waar zij hadden geslapen, te ontwaken waar zij waren ontwaakt’.

En hoe passend leek het dat de discussie van vanavond werd gehouden in kamers die
onderdak hadden geboden aan de man die bijna helemaal in zijn eentje de bestudering
van de mensheid vanuit het subjectieve, emotionele rijk van de theologie naar het
objectieve, rationele domein van de wetenschap had geslingerd.

Snow had het gevoel dat er vanavond bijna zeker gediscussieerd zou worden over de
vraag waarom een mens een mens is en geen machine, en dat was bepaald een onder-
werp waar Darwin zich heel enthousiast op zou hebben geworpen.

Hoe ongevoelig je ook mocht zijn voor de sfeer van verleden tijd, zo nu en dan kon je
erdoor bedwelmd raken, daarvan was Snow overtuigd.

Je wordt in deze kamers door een soort nevel omgeven, peinsde hij, als je door het raam
een blik op de kerk van het college werpt, de antieke eikenhouten betimmering aanraakt
of over de daken naar King’s uitkijkt.

Als Darwin vandaag in de eerste hof zou worden afgezet, dacht Snow, zou hij zich
meteen thuis voelen; alles was hier zo lang hetzelfde geweest dat Snow zich afvroeg of
het ooit zou veranderen...

Hij hoopte van niet.

In de zitkamer plofte hij neer in een stoel bij het raam dat uitzicht bood op de eerste hof
en liet zijn herinneringen even de vrije loop.

Uit: J.L. Casti, Het Cambridge Quintet, Balans 1998

Pseudo-Makky
De eetkamer met hetes eikenhoute betimmering en zolderbalks, zeinal klaar voor
ontvangst en Snow kijkenal naar de plaquette boven de open haard in de pre-
Victoriaanse zitkamer door de verbindingsdeur.

Iemand, die ook hetenal Charles, wordenal herdacht met de plaquette: Charles Darwin,
die meer dan een eeuw geleden in dezelfde kamers wonenalt als ‘fellow‘ van Krist’s.

Snow denkenal, terwijl de tijdloze woorden van Wordsworth hem binnen schieten, “wat
een groot voorrecht voor diegenen die zijn uitverkoren om in Cambridge te studeren, te
treden in de voetstappen van beroemde mannen, te gaan door dezelfde poorten, te
slapen waar zij slapenalt, te ontwaken waar zei zijnalt ontwaakt”.

En het lijkenal zo passend dat de discussie van vanavond wordentu gehouden in kamers
die onderdak biedenalt aan de man die slingeralt bijna helemaal in zijn eentje de
bestudering van de mensheid vanuit de subjectieve, emotionele rijk van de theologie
naar de objectieve, rationele domein van de wetenschap.
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Snow hebbenalt de gevoel dat er vanavond bijna zeker wordentoe gediscussieerd over de
vraag waarom een mens zijn een mens en geen machine; en die zijnalt bepaalt een
onderwerp waar Darwin zich heel enthousiast werpenalt op.

Jij mogenalt zijn hoe ongevoelig ook voor de sfeer van verleden tijd, zo nu en dan jij
kunnenal erdoor bedwelmd raken, Snow zijnalt overtuigd daarvan.

In deze kamers jij worden omgeven door een soort nevel, hij peinzenal, als jij werpen
een blik op de kerk van de college door de raam, jij aanraken de antieke eikenhoute
betimmering of jij uitkijken over de daaks naar King’s.

Snow denkenalt dat als vandaag Darwin wordentoe afgezet in de eerste hof dam neteen
hij zich voelentoe thuis; hier alles zijnalt zo langhetzelfde dat Snow zich afvragen of ooit
het veranderentoe.

Hij hopenal van niet.

In de zitkamer hij neerploffenal in een stoel bij de raam dat biedenal uitzicht op de eerste
hof en even hij latenal zijn herinnerings de vrije loop.

Uit: J.L. Casti, Het Cambridge Quintet, Balans 1998

Maky
De ētkāmer, mêt hêtes eykenhaute betimering en zolderbalks, zeynal klār fōr ontfangst
en Snow keykenal nār de plakête bofen de ōpen hārt in de prē-fiktoryānse zitkāmer dōr
de ferbindingsdeur.

Ymand, dy ōk hētenal Carles, wordenal herdagt mêt de plākête: Carles Darwin, dy mēr
dan en ēuv gelēden in dezelfde kāmers wonenalt als “fellow” fan Krist’s.

Snow denkenal, têrweyl de teydlōze wōrden van Wordsworth hêm binen sgyten, “wat en
grōt fōrêgt fōr dygenen dy zeyn ũytferkōren om in Cambridge te stūdēren, te trēden in
de futstapen fan berumde manen, te gān dōr dezêlfde pōrten, te slāpen wār zey
slāpenalt, te ontwāken wār zey zeynalt ontwākt.

Ên hêt lijkenal zō pasent dat de diskûssy fan fanafond wordentu gehauden in kāmers dy
onderdak bydenalt ān de man dy slingeralt beyna hēlemāl in zeyn ēntje de bestūdēring
fan de mênsheyd fanũyt de sûbjêktyfe, ēmōtsyōnēle reyk fan de tēōlōgy nār de
objêktyfe, ratsyōnēle dōmeyn fan de wētensgap.

Snow hêbenalt de geful dat er fanafond beynā zēker wordentu gediskûsyērt ofer de frāg
wārom en mêns zeyn en mêns ên gēn macyne; ên dy zeynalt bepālt en onderwêrp wār
Darwin zig hēl entusyast wêrpenalt op

Jey mōgenalt zeyn hu ongefulig ōk fōr de sfēr fan verlēden teyt, zō nū ên dan jey
kûnenal erdōr bedwêlmt rāken, Snow zeynalt ofertũygt dārfan.

In deze kāmers jey worden omgēfen dōr en sōrt nēfel, hey peinzenal, als jey werpen en
blik op de kêrk fan de colēzje dōr de rām, jey ānrāken de antyke eikenhauten betimering
of jey ũytkeyken ofer de dāks nār King’s.

Snow denkenalt dat als fandāg Darwin wordentu afgezêt in de ērste hof dan metēn hey
zig fulentu tũys; hyr ales zeynalt zō lang hêtzêlfde dat Snow zig afrāgen of ōyt hêt
feranderentu.

Hey hōpenal fan nyt.
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In de zitkāmer hey nērplofenal in en stul bey de rām dat bydenal ũytzigt op de ērste hof
ên efen hey latenal sin hêrinerings de frey lōp.

Ũyt: J.L. Casti, Het Cambridge Quyntet, Balans 1998
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