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VOORREDE.

DB scbrijver eener voorrede beeft zijn: eigen boek tot onderwarp, en bandelt dus over ~ne stof. ~~rvan bij vpo_~ ~- .nog
zeker meer weet dan iemand anders, ~~ten onder de ge-.
leerden .n.iet.uitgezonderd.

Maar dat voorregt is van korten duur;

want, indien zijn werk in bet gebeel gelezen wordt, weten zijne
lezers er binnen kort even veel van als hij zelf, en hebbe~, op_
bunne b_eurt, in de beo~rdeeling van bet boek, dit vooruit, dat
zij' niet, gelijk de scbrijver, door vooringenomenheid misleid of
geblinddoekt worden.

Wie deze waarheid beseft, gevoelt oo!t

zijne onbevoegdbeid om over de waarde !8Jl zijn eigeo W_!U'k uit•

-

~

,.

~

spraak te doen : bet. past hem met bescheidenheid af

.. ~

11'1111'

te wacbten

·'

wat deskundigen er van zeggen zullen, en ~elfs in twijfel te stel-:,
len of dezen bet in het_geheeLeener heoordeeling zullen waardig
.

keuren.

.

Alzoo, niet de waarde van ons werk, maar bet doel, dat

we ons bij bet scbrijven daarvan voorstelden, en de redenen
waarom wij de stof juist zoo en niet anders bebandelden-ziedaar hetgeen waarover wij ons voorloopig w:enschen~ te yerklar_en.
W at bet eerste betreft, wenscbten wij eene paging aan te

wenden, om het Nederduitsch in Zuid-Afrika te herstellen •. . Wij
kimnen dit niet ter neder schrijven, zonder zelf te glimlagchen om
bet denkbeeld, dat we ons, bij den aanvang dezer onderneming,
misschien diets maakten, di.t te kunnen doen.

Drie jaren en

~es

maanden zijn er sedert verloopen ; en in dien tusschentijd hebben wij zoo veel nieu'Ye proeven van onverscbilligheid, ten aan-

*A

...
iv

~ij

denken. Thans

onze

moeite besteden, gelijk een ~ oeesp e_er een ongeneeslijken !ijder •
wiens kwaal in Mre verderflijke uitwerkingen wei eenigzins kan
gematigd, wfe'il~ ~gew'ls!.flfl ..dcibd•wt!l ·een1gen- tijd .kan vertr; agd
: · . ; , • ~aar

o'-!-"-'e~t" ~otl(~e~ " erate _nlet , ~eer- te hopen
?' ;-alf."' 'iiet ~iddJY
besJot; n -bad~le~ ~n$ t~~bedi;~;n,
-- waarvai.;lj
' ·\
.
oJ

&

-

'

.., ...,

"-

,.

""

•

-

-

zo~. e~n schoo~~oek ~lj_n. bestemd om, ~oor mee~deren omvang, en

peh~ ;d~r Kaapsche }eugd . gewijzigde inrigting, de
baekje~, -die .;!.t d~s"verre ~op de ~bole;· geln:uikt werden, te ver-.
"!
.. .
:vangen. . On_de.r de bewer~ing is ons doel, en met hetzelve, na-

. nair · de
·

#

tuurlijk. ooJ<

-

...

.

-

'bet' !Diddel, 'groot~lijks

"'7

•

--

vail. _ged~~nfe' _veranderd.

·Het ~~am bij ons,_9 p, dat wij !liet alleen voor -de schooljeugd,

tft.aa~.
1n:~er ind~ eerste -Plaats: voor--.aogaa~d~
;nder.
'
wijzefs,- sehrijven moesten . . Zoo kre~g onze tt~ak eep g(~oteren
.. . .
.
- .
.
~

~

'«lMva g ; en, daar wij nu vele en velerlei boeken over ODS ond~r# eq) begonnen ~ve-rhoop te halen, b~ffiade zich Qnze gezigt-

~inder .nog verder uit, en bekroop ons de lust om het werk zoo

in te rigten, dat het ook voor Nederlanders een_:,belangrijke zijde
hebben kon.

Dat _denkbeeld bezielde den scnrijver met ijver, en ,

zoo dikwijls bet~ voor den-geest kwa~·. -gevoeld~ hij zich -n ader ·

aan zijn vac:terlanft ; · en welk Hollander, die een reeks van jaren
in de vreemdetingschap heeft doorgebragt, kent de ICracht niet
van net ~tezegd'e :
Est aliquid patriis

vi~;ioum

fioibus esse.

Het hoek moest aus voor den Kapenaar unus instar

Oln/IZUm

'I

wezen: de vraagbaak voor aen onderwijzer, en teve ns "de bron ~
.

#,

r_

"("

.

~
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waaruit bij ontleenen kon, betgeeh ter rned~deellng aan leel'ling. en van ~lleFlei leeftijd geschikt ware: en aa~renboven moe~t
bet voor den Nederlander, wei niet alles, maar toch iets van dat-

gene··~yatten, ·wat bij in de ~erken onzer voorgangers, over het.
\
zelfde onderwerp, te vergeefs zoeken ·zou.
· .:Met zulk een veelledig deel voor oogen, ~kan· bet niet bevreemden, dat a11e hoofdsiiiltteii _van he( boe~-j;nst-niet v~n eeJierlei
'

~

r

!Jewerking waren ;' daar wij

l>

'

e~Cindeiwijzer schreven ;

dan weder-v<for

•

•

nu ·een voor · ere sChooljeugd,
bier den Kape-

naar, en ·etders den Nederlander voo~ den geest h~en.
neer men hierbij

in aanmerking

Wau-

neemt, dat de' ~kwe~·f

zoo hooggaande geschillen over kleinigheden in de taal, altijd
vo6r den schrijver iets belagchelijks gehad hebben, dan zal
men hem wel vergeven, dat hij den le1.er niet overal met een
strak. gelaat, maar menigmaal .met een ontfronsd.•v~orboord, en·
wei eens met een glimlach, die misschien met de gewigtige taak
van taalzuiveraar weinig strookt; te · gemoet treedt.

Wie zich

daaraan ergert'; 'hiile- gerust over zulke ligtzinnigheid de ·schouders op; de scbrijver kan niet helpen dat

~ij

zoo, en l'iiet

anders, bestaat.
Wilden wij m eene ui_tvoerige aanwijzing treden van ~etgeen
orrs boek van andere Spraakkunsten ondersebeidt, d'an zouden
wij den schijn hebben van ons gescllrijf te wille~ opvijzelen, en
ons (dat tienmaal erger is) daartoe van bet

hate"lij~ste

aller

middelen te bedienen,-dat van bet werk onzer voo;g;gers in

·"

de scbaduw te stellen.

..

Liever willen wij volmondig erkennen,

hoe groote verpligting we aan die verdienstelijke mannen neb ben-,
'

die zoo vee! bijdroegen om a:m onzc taal eene eenigzins

.

~aste

vorm te geven, waardoor zij aan de voortbrengselen . onzer
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letterkunde ongetwijfeld een duurzaam bestaan yerzekerd ·hebben.
Misschien valt het dezen of genen in bet oog, dat iemand, die
als schrijver zoo weinig bekend is, van. achtbare man·nen, als·'vAN
- DEB PALM, SIEGRNBREK en andere sprekende, zulks gewoonlijk
zonder vermelding van hunnen ambtstitel doet: wij voor ons
gelooven, dat men een wezentlijk geleerde niet beter onderscheiden

~'

.dan door den naam, -waaraan zijne verdiensten eenen

luister~rbonden hebben, dien hij nooit van een ambi had kubnen

ontleenen.

Erzijn veel Professoren in de Welsprekendheid, maar

er is, tot nog toe, maar Mn VAN DER PALM.

Wanneer een

Engelschman kort. af BYRON zegt, dan spreekt_ hij van den
dichter, die den titel van ·lord niet noodig heeft.

He links the

lArd .ill tile Poet. ' Dit zij op dit punt ooze vera6twoording.
Wij vragen den lezer verlof, nog een paar woorden te mogen
zeggen over drie onderwerpen, wier behandeling in ons hoek
eene aanmerkelijke ruimte beslaat : de Uitspraak, de Leer dtr
Gesla_chten, en de Spelling.
wij, dat

verdi~stelijke ·

W at de uitspraak betrelt, gevoelen ·

mannen,. die in-dit-opzigt van de oude

school zijn, en geen aanleiding gehad hebben, om zich bekend
te maken met hetgeen, van tijd tot tijd, over dit onderwerp, in
Holland bet Iicht zag, ons welligt van nieuwigheidszucht zullen
verdenken. Dezen worden venocht bet gezag dier scluijvers,
waarop wij ODS in bet Hoofdstuk over Uitspraak beroepen,
onpartijdig tf wegen; en kunDen zij daarin niet berusten, dan
voegen wij er ten overvloede nog twee getuigenissen, die ODS
onlangs ter hand kwameD, bij.

De punten waaromtrent het

gebr:uik bij_open bare sprekers nog niet gevestig~ is, komen voor

'45, 52; ,Aant. 2, _op' 55; '56 en 60. Hetgeen wij daar, op
geng van BILDERDIJK, KINKER en anderen, beweerden, vinden
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wij beaamd in eene onlangs, bij de - Hollandsche Maatschappij
van Fraaije Kunsten en W etenschappen, bekroonde Prijsverhan·
deliug over Uiterlijke Welaprekendheid.

De· amaakvolle en

geleerde Schrijver, Mr. A. BooAERs, bedient .zich, onder anderen,
.van de volgende woorden: " Ook tegen de meest voorkomende
spraakfeilen zouden wij dan met kracht·te velde trek ken.
die, als de DorpschoolJQeeater vanlflLD&JLPi~ er aiel,

Hug,

-

toe·

leggea ·o~. waar de wet-der weiiuidendheid bet::&Qder~ ~rdert,
iedere letter - echter, in -aile gevalle, zoo te laten ·hooren, all
dezelve_aileen en afzonderlijk gewoon is te klinken,-hun zouden ·
wij den regel op ~et hart drukken, die bij T_EN KATi, I. D.,
p. 126 te lezen is enz.

De lange I- en IJ-klank, zoo vaak ver·

keerdelijk aan de achtervoegeels

i~e

en ijke gegeven, zou onze

gisping niet ontgaan : gelijk ook zij geene genade in ooze oogen
ZQUdeD v~,

die

(toJ

•uuljjki ~ du flltlhWlttulJKidJ

onze NG, waar .die twee karaktera slechts eene~ letterklank
moeten afbeelden, aplitsen, om de N. en de G. afzonderlijk te

doen. hooren, Qf wel in den

ni!g_~-n_g

S.CH -en SCHE, waar zulks

slechts de scher.pe ' vervangt, niet aileen die a, maar ook daar.
enboven de ck uitspreken." (Zie de gen. Prijsvr. in ~e Nieuwe
Werken der Holl. Maat. voorn., D. I., bl. 167.
De t \¥eede getu.ige~ waarop wij OQ.S beroepen, is N. BuTS,
il) zijn Leven en Karl\kter \'an J. H. " AN DJB. PALM~ alwur
·-"

bl. 81 verzekerd wordt, hoe afkeerig die sierlijke apreker

.

waa

van al de bovengenoemde spraakfe_ilen.
Wat nude 'Leer der Geslachten van zelfstandige naainwoorden
betreft, wat men daarover riieuws in onze regels vindt, it niet·
· ligtvaardig aangenomen, maar berust op eene twee maal herhaalde
lezing van WEILANDS Handwoordenboek; eo het bewijs der
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.regel.s, voor zoo ver zij op.de eindletter gegro9~ zijn, 1s te vinden in onzen afzonderlijk uitgegeven Geslaclltwijz~r, alwaar
men 4,500 naam ww. naar de .ein.dletter bij_ee.?

ge~teld

yindt.

In de spelling heb ik gee!le i:eden ~ge':.~nden, om in zaken van
aanbelang van de bekende, maar in navolging van

BILDERDIJK

d_oor velen misken~e, . en althans bo;~n mijnen lof verheve~e "\1:e!han~_eli~~! ,Yan__~~C!ENB£E!t af t~ .;.w_ijken.

Deze Ver-

h~_!l~e mg~ onlan_gs_ door · een v.erdienstelijk t~al~enn~ - _A. DE JAGE.R, · op

nieuw getoetst, in

e~ne_bij

de Holl. Maat. v.

Fr. Kunsten en Wetenschappen, metgoud .bekroonde Beantwoor·
ding_der vraag:

~·In

hoeverre zijn

d~

tegenwerpingen, in de laatste

tijdcn tegen de inger:oerde spelling gemaakt, gegrond; en.in 'hqe 'C?fTT.e
behooren zij tot t•erbet~ring onzer taal te worden aangeuomen en inge·
vuerd ?''

De veranderingen door den kundigen steller van het

an~twoord !?orges~el~ zi"~ zoo w!in_ig in .§,eta]_, ~at zoq !e ons

al ten voile daarmede vereenige~ kqnden, ' wij nogtans in bet bekroonde geschrift een

~ieuw

en bondig bewijs zouden zien, voor

de h_9oge )V~:g~e va1~ Sxwg~~EKS Verhandeling over de Spelling.
Om ruimte te
eigenn~men,

~paren,

hebben we, in, de meeste

gevrulen~

kunstwoorden, en andere vee_lvuldig voorkomende

uitdrukkingen afgekort.

Opdat hieruit geene onduid~ijkhei!i

o~~~a _ge':.~n wiJ • . a_c}1te~. de?_, 1~!1QY_D, _~~ vo~«:,Jijst

der geb~uikJ~ v~rk-orti~~ • '- , _ ,

INHOUD.

EERSTE DEEL.
EERSTE HOOFDS',['UK, IN DRIE AFDEELINGF.N.
-

Bladz.

I

I

A. Het Nederduitsche A BE.
B. Nadere beschouwing der letters.
C. De· Uitspraak.
.
,

4
10

TWEEDE HOOFDSTUK.

Algemeen overzigt der Rededeelen.

;,

23

DERDE HOOFDSTUK.

31

Naamvalten.
VIERDE HOOFDSTUK.

36

Verbuiging.
VJJFDE HOOFDS'fUK.

Geslachten.

47

-

~

- ZESDE llOOFDBTUK._,

51

Het Getal in Zelfstandige Naamwoon}en.
ZEVEND~ ~OOFDSTUK.

64

BijvoegeiUke Naamwoorden.
ACHTSTE HOOFDSTUK.

Voornaamwoorden.

73
NEGENDE HOOFDSTUK.

Algeme.ene beschouwing van het W erk woo rd.

86

TIENDE HOOFDSTUK.

Vervoeging van Gelijkvloeijende Werkwoorden.
ELFDE HOOFDSTUK.

92

--

Vervoeging :van Ongelijkvloeijende Werkwoordert.

10

TWAALFDE IIOOFDSTUK.

Onregelmatige Werkwoonlen.

119

DERTI.ENDE IIOOFDSTUK.

126

Bijw<?orden. •
VEERTIENDE IIOOFDSTUK.

128

V oorzetsels.
VIJFTIENDE

HOOFDSTUK.

Voegwoorden en Tusschenwerpsels. -

130

X

INHOUD.

Bladz.
ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Afleiding in

~1et

algemeen.

132

ZEVENTJENDE HOOFDSTUK.

W oordontleding.

·
~PEL

139

LING.

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Algemeene Regels voor <fe Spelling. ·

· ·-

157

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Onderacheiden gebruik ·van Klankverwanten. •

159

lfWIN'TIGS'fE ~OOl"DSTUK.

Verdubbeling van Schriftteekenen.

16'3

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Inlassching van Letters, voornamelijk in zamenstellingen.

I 7,1

TWEE. EN 'TWINTIGSTE HOOFDSTUK,

Spelling van W oorden van vreemden oorsprong.
:PRIE EN TWINTIGSTE

176

HOOfDS'fU~.

Het Afbreken· van Woorden. •

179

VIER BN T1VIIft'JGftB KOOFDSTUK.

Gebruik van Hoofdletters en van eenige Leesteekenen.

180

TWEEDE DE EL.
VIJF EN TWINT1QST1i1 HOOFDSTUK.
Syntax~s

187

in het Algemeen.
ZES EN TWIWTIGSTE llOOPDSTUK.

Over den Volzin. •

ibicl

ZEVEN EN TWJNT.GSTE HOOFDSTUK,

O~c\erl!nge ~:?etrekl{ini 4~r wqor~en doo~ Overeenk®Jst.
ACHT EN

'r,Wl~TIQSTE

~91

HQOfDSTlJK.

nderlinge betre~kipg der woorden door B.ebeffsohing.

195

NEGEN :tiJN 'fWlN'l'lGS'I'E HOOFDS'fUK.

W oord voeging, of volgorde der W09,l'den.

~ J.4,

Redeverband.

223.

EEN EN DER'l'IGSTE HOOFDSTUK,

Zinsch~iding en Zinteekens.

TD-KGIFT.

,

froeve van I<aapsch Taaleigen, van biadz.1 tot xxyi,

- .

2~~

LLJS'l' VAN VERI):ORTINGEN IN DIT WERK
. VOORKOMENDE.

Aanm.

aanmerking,
aantoonend,
aanvoegend,
. A~nv.
A fl.
afleiding,
Bedr.
bedrijvend,
Bet.
beteekenis,
Betr.
be trek kelij k,
Bijv.
bijvoegelijk,
Bijw.
bijwoord,
consonant,
Cons.
denkbeeld,
Denkb.
deelwoord,
Dlw.
. E. .
Engelsch
enkelvoud,
Enkelv.
Fransch,
F.
gebiedend,
Geb.
gebruik,
Gebr.
Gesl.
geslacht,
getal,
Get . .
Hoogduitsch,
H. D.
Hooge School, of
H. S,
Heilige Schrift,
Kenm.
· kenmerk,
Lettergr. - lettergreep,·
Lidw:
lidwoord,
M.
manoelijlc, ·
Mrv.
nieervout1,
N mv.
ilaamval
0.
onzijdig, .
0. H.
oud Hollandsch,
Onbep.
onbepaald,
Aant.

Onderw: • onder·W!lrp,
Onvolm. onvolmaakt,
Onpers.
oniJersoonlijk, ·
Onregelm; onregelmatig,
Pers. ·
persoon of persoon~
lij~.
.
regelmatig,
Regelm.
spraak,
Spr.
Spra~kk.
spraakkunst,
Spraakl. spraakleer,
T.
tijd,
TT.
tijden,
Taalgebr• taalgebruik,
Tegenw. tegenwoordig,
· telwoord,
Telw.
tweeklank,
Tweekl.
uitgang,
Uitg.
uitspraak,
Uitspr.
Uitz.
uitzondering,
vrouwelijk,
Voegw.
voegwoord,
Vok.
vokaal,
Voorb.
voorbeeld,
Voornmw. voornaamwoord,
Voorw.
voorwerp,
Voor~l.
voorzetsel,
w.
wijs,
w,
woord,
Wederk. wederkeerig,
Wkw.
werkwoord,
Zamenst. zamenstelling.

v.

De verJuLbeling der laatste lett~ rs beduidt het meervoud :
uitzz. uitzondainee11 ; ww. wo01·den enz.
De namen Weiland , Siegenbeek, Bilderdijk en Meijer, worden
yeelal door de eerste letter-aangeduid.

Xll

VERKLARINO DER HOOFDLEM'ERS ONDER DE
VOORBEELDEN .

. B.
J.CI.

E. A. Borger,

· J. Clarisse,
v. Hde Ph. W. van Heusde,
v. H.
M. C. van Hall,

v. d. H. Abm. des Amorie van
der Hoeven,

v. Hdp.
v. d. P.
Sp.
S. St.
J.d. Vr.
L. W.

G. K. van Hogenclorp•
J. H. van der Palm,
H. J. Spijker,
S. Stijl,
Jeronimo de Vries ,_ ,
B. T. Lublink Weddik

Zie voorts het zestal aan den voet van b]; 235.

LIJST DER INTEEKENAREN.

E.xcmpl.

R:lCmpl.
Balfour , ( Katrivier. )
l
Green, J. 1
Green, W.- I
Mento, J. C.
Twaalj
Read, J unr. J. 2
Read, Sr. J.
1
nodger, c. s. - Z es
Thomson, Wel.Eerw . W. R.
1
Vanbolen, H. '""<:" Beaufm·t.
Reer, Job. Henricus de
Fraser, Wel·Eerw. Colin
Heineman, Jacob Gerhardus
Meiring, Albertus
Meiring, George
Breda' s Do1·p.
13adenhorst. Casper H endrik
Beck, Lodewijk Wm. Chr.
Breda, Dirk Gijsbert vanBreda, Michie! Jacob van
Brink, Wel-Eerw. Job. Jac.
Durmer, Marthinus Georg
Kolver, Andries Lutgers ....Mol, Jun. Job. Cornelis Toit, Petrus Johannes duUijs, Cornelis Janse Uijs, Petrus Johannes

Sanders, W.
Smith, T . Taylor, Wel -Eerw. J,
Verster, J.P . ..:.... Zeiler, F. F. -

George.
Ballot, Wel-Eerw.
S. S.
Bergh, E. Btewis, J. C. George Reading Room,
Harpe, B. de Ia- Kuij s, W. C. Niepoth, A. H.
Paterson, Thomas J.Swemmer, J. P.- Smuts, W. A. ·-

J:

l
l
1
1

1

l
2

Vier
1

Vij.f
1
1

I
2
2
1

Caledon.
Cassie, Wel-Eerw. John
Needham, J . S.-

Ctan william.
Roode, F. Rouxbaix, Wel-Eerw. E.
H. F. de- Schonnberg, J. J.

C1·adock.
Armstrong, R. M. Beer, D. G. S. de Beer, S. P.M. deBuuren, C. G. E. van Buuren, J. G. van
Chiappini, L . Comb, C. H . M .
Gilfillan, W.
Pietenen, W. H.
Rowles, S .
"'

1

1
1

1

·Tiim

1

·Tien
2

Vij!'

Vijj
2

Tien

G raajf-Reinet.
Adendorff, M. J.
Berrange, A. Borcherds, H. J.
Buchanan, S. Cloete, J, H . ..:....
Enslin, J. St. Enslin, Cbr. B.
Enslin, And. A.
Enslin, H. A. Krebs,G. L angeveld, W. J .
L eeb, Sr. J. L.Martens, D. M.
Rijneveld, W. C. van
Muller, Tb. Murray, Wel-Eenv. A.
Schindehutte, J. J. Sendick, J. W.Wagner, J . H. Ziervogel, C. B. Kaapstad.
Anhuijzer, Sr. F. L.Auret, Abraham- Auret, Jer. (Beaufort)
Baard, S. H. Bam, H. T.- Bam, J . H.- Beck, Wel-Eerw. J. H.
Beer, P. de (Paarl) Bergh, 0. MartbinusBergb1 J . M. van den

1
1

Tim
Tie11
2
Drie
2
2

1
1

2

1

l
J
1

Tien
2
2

vur
:<!

2
2

2
2

2
1
I

2

Viif

Viif

Vyj
2

I
2

Vtif
I

2
2
1
1
I
1

Tien
l

l
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Berrange, Mej•1fvr. C. G.Berrange, Mr. D. F.- Berrange, J. C. Blanckenbergh, Job . . Gysb.
Blare, John- Borcherds, Sr. P. B.Brand, C. J. Brand, P. Alb. Breda, Pz. A. van
Breda, H. van Breda, Sr. M. van
Breda, Az. P. van
B
·, C. H.
Brinl,, A~J_ah~m
Brink, C. P. Brink, Stephanus
•
Brink, Sz. S. <}{uchanan, Wij liam -· Bnijskes, G.
Cloete, J. P. Collard & Co. JJenij ssen, Mr . D .
D enijssen,jl. J .Denijssen,_Mr. P. J.Dreijer. J, . •F •. - . Fame, W_e i-E~ rw. A.Faure, ~r . A.
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- A•• HET NEDERDUITSCHE ABE.

Wat letters ziJn.

1. Letters; de eenvoudigste bestanddeelen .van

woor~

den, worden ook schriftteekenen en klanUteekenen ·genoemd. Zij zijn schriftteekenen, in zoo verre elke letter
hare eigene gedaante heeft·; klankteekenen, in zoo verre
elk tee~en ons · en klank beriru:teP.t, ,.di~. .w~in..., de
uitspraak daa1:mede te verbinden helibeu. _ --:~ ___• ·
De klanlcen ouder dan derzelver teekenen.
2. Dat .de klan}<en van elke taal ouder zijn dan derzelver teeR:enen, ligt in den aard der zaak; want men
had reeds lang gcsproken, eer men de nuttigheid_inzag
·
van zijne woorden voor het oog af te beelden.
Het letterschrift.
3. De gedaante der letters is niet willekeurig, maar
heeft meestal ~aren grond in de ldanken die zij voorstellen. Dit is dooF . t~Y!Jg~le~rden in bijzonderheden
aaugeweien, maar zoodal:tig betoog maakt geen nood_zakelijk· gedeelte van de spiaakkunst uit. Deze bet.:eikt
haar doel, dat is, zij leert ons wel-spreken, wanneer ~j
ons met de gebruikelijke schriftteekenen, en met de
klanken, die wij, paar de beste uitspraak, daarme.d e
verbinden moeten, bekend maakt;
Het abe.
4. De letters in zekere aangenomen volgord~ sepl!.iatst,
maken ·gezamentlijk _het zo<?gen~amcte _
ai;>J uHi-·! !We:.b:eB

HET NEDERDUITSCHB ABe.

naming blijkbaar uit de twee eerste letters der reeks ontleend is.

-Verschil hierover.
5, Het Nederduitscbe abe wordt niet door allen even
eehs opgegeven·. Het doelmatigste zal wel zijn, alle
letters daarin op . te nemen, waat·van we ons in bet
acbrijven bedienen. . Wij stellen bet dus als volgt :
A B C D E F G H I . J K L· M N 0 P .Q R

ST U V

Y/ X IJ (Y) Z.

De teek~ns zijn ·zeven en twintig, waarvan twee,
namelijk ij en y een' gemeenschappelijken naam hebben.
Waarin het bestaat.
6. Aan sommige der opgegeven letters' wordt baar
bestaan als zo~danig -betwist, en aan andere eene plaats
in ons abe ontzegd·. ·zoo lang men zicb da:arvan blijft
bedienen, is bet eerste ongerijmd, en bet tweede onbillijk. Dit zullen wij in bijzonderbeden aantoonen.
--- OverdeC.
_
- 7; -De wordt-dool" velen-als eerr-nfJemdeling uft ons
abe verwezen, en-ten boogste in vereeniging met de h,
die zelve naauwelijks als ·eene letter erkend wordt; voor
-Hollandsch aangczien. Siegenbeeks woordenlijst nogtans geeft niet minder dan vier en dertig woorden op, die
met c_beginnen ;~ en... waar blijven dan nog die waarin c
niet de eerste letter J~, als oceaan, officier, enz.? Dat die
woorden van vreemden oorsprong zijn betwisten wij niet,
_maar indien wij ze niet missen kunnen, (en dat kunnen
we zeker niet,) laten wij er dan de letter bij nemen, die
'wij noodi'g bebben om ze te spellen.
~~er de B pJs lette/.
8. De ~.:zegt men, is niet meer dan uitblazing van
·den adem, en op grond daarvan ontkent men baar be' staan als letter. Eilieve! wat zijn dan de andere letters
· anders dan uitblazingen, op verscbillende manier door
de spraakorganen gewijzigd? Is' die uitblazing boorbaar ?
Is er een onderscheid tusscben aan en haan, oud en houd?
.liebben we ook een teeken voor die hoorbare uitblazing,
~ fO~r dien . klank ? 0 ja.-W:el nu, laten wij ·dan dat
klailkte~ken, gtlijk de -andere, ·retter noemen.

c

__

-

..
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Over de J. ·
9. J, zegt men, is anders niet dan i, eeni~zins van
gedaante veranderd; en bet bewijs is, dat onze voorouders deze twee schrifttecken.en met elkander verwisselden, en zoowel iaer en Jonathan _schr~ven, als jalf!_ en
Jonathan. De goede. menschen merkten niet op dat ~ij
een en hetzelfde teeken in tweederlei hoedanigheid be·zigden, als klinker en als medeklinker: Dit tweederlei
gebruik, hetzij duidelijk ingezien of duister gevoeld,
moest natuurJijk aan1eipin~ NCD om op de kortste wijs
iQ bet gebrek te VO()fZ!en. Dat d~ oqqeg. beid«}_,.schriftteekenen door elkander g~bruikten, daaru~t kaw niet
blijkeri dat de twee letters in .aarden wezen de~eJfde-ziJn-;
daaruit bJijkt alleen dat zij het onderscheid niet opmetkten. Het bestaan van· tweederlei teeken is zelden, ini~
schien nooit eene toevalligheid. Dat j of i · (wf!.nt de
gedaante maakt het wezen JVan ·ae letter niet -uit) . piet
altijd klinker is, blijkt onder anderen daaruit<lat zij met
g verwisseld werd, in jonnen voor gunnen b. v. en nog
wordt in het gemeenzamejij voor gij. Is er dim tusschen
i e~ g ook geen _ondersch~~d? Erkep!J~ wij _d~t 2,n ze
voorouders gedwl!ld_, ~ebben, doo~;· twee ~verscliillt~nde
.dingen voor een aan te zien. Het- georuik heeft hier_uitspraak gedaan, door j naar de medeklinkers en i na~r de·
klinkers te verwijzen.
Over de Q.

· -

10. Deze letter is in alle Nederduitsche woorden door
kw vervangen. In Romeinsche namen, b. v. Tarquiriius,
en in Latijnsche woorden, die niet voor vertaling vatbaar
zijn, als quaestor, kunnen wij haar niet missen. Laat
. zij hare plaats in _de rij der letters behouden, al hebbe_n
wij haar niet dikwijls _noodig.
- - ~- - ". ·Over U en

·v. '

~- ~-~~

- -ll. Dezen staan tot ~e.!kaar gelijk i ·en j, en werden
oulings met elkander verwisseld. Thans verschillen zij
als klinker en medeklinker, en worden te regt als afzonderlijke letters erkend.
Over de W.
··
12. W is alleen voor het oog e~ne dupbel~ v, !fb_ans
·beet zij we, welke benam~ng, daar het ~ezen _eeper 1e~ter
. niet enkel in de ged(ante bestaat;:zeR~r verkieslijl( -is

B*
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hoven die van dubbele uve, dat zoo vcel beteekende als
dnbbele v.; want bet is nog niet lang geleden dat men de
v uve of euve noemde.
' '
Over de X.
13. Dit schriftteeken heeft hetzelfde regt op eene
plaats in ons abe als q. Xerxes; Xanthus, Ximenes,
}(averius enz. zijn namen waarin men de x niet ontheren kan.
·

en

.
Over de /J
Y.
-~- i4. Dezir schriftteekenen verschillen in zoo vele opzigten van elkander, dat zij hijna niets anders gemeen hebl:Jen dan den naam. De ij is, . wat den oorsprong betreft,
niet anders dan ii, waarbij men de tweede i onderuithaalde, gelijk _men nog ll,let de tweede s van sf doet. Op
grond hiervan wordt haar bestaan als letter in twijfel getrokken; maar ten onregte, daar zij niet slechts in gedaante, maar ook in klank, van eene verdubbelde i verschilt, zoo als wij, in de behandeling der uitspraak,
·
breeder zullen aantoonen."
De y: is de,'-Grieksche upsilon, zoo aJ.s zij ook hij de
Duitscfiers genoem~d wordt, en de i Grec d.er Franschen.
_Wij dulden haar als vreemdeling onder de letters op denzelfden voet als q en x . Met haar schrijven wij Cyrus,
Lycurgus, Pythia, enz.
Besluit uit het voorgaande.

·]5. Wij meenen aangetoond te hebben, datal de letters, die men, als vreemdelingen, w~l eens wat scheef
aangezien, en in menige spraakkunst, ·als rekruten bij
eene exercitie, buiten bet gelid gesteld heeft, ons in het
schrijven te pas komen, en daarom aanspraak hebbcn op
eene meer liberale behandeling dim haar veelal te beurt
valt.
B. NADERE BESCHOUWING DER LEITERS.

Onderscheid tusschen lclinkers en medeklinkers.

· ·16. De letters worden naar hare verrigting in klinkers
en medeklinkers verdeeld; waaruit men ziet dat bet klinfih.~aa!l ~~iqe gemeen is. Het voorgevoegde mede onderscheid~ ~e_ b~narningt -der tw.eede soQrt )etters van die der
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ecrste, en duidt aan dat een klinker, ook zonder hulp van
andere letters, een duidelijk verneembaren klank heeft,
terwijl een medeklinker aileen met een' ldinker verbonden duidelijk gehoord wordt.
Klinkers niet gewigtiger dan medeklinkers.
17. Men zou dwalen indien men uit deze benamin~
gen wilde afleiden dat klinkers gewigtiger zijn,. als b~
standdeelen van een woord, dan medeklinkers. Wat
bet meeste geraas maakt is niet juist het belangrijkste.
Als ldanken maken de klinkers onze spraak hopr~r, eg.
dat is geen geringe dienst; maar hunne betee~-eiDs entleenen zij van den medeklinker aie hen verg~zelt. Het
kleinste kind zegt a; maa~· dat is w~l een . galm, maar
nog geene spraak ; zoodra het ·n u eene p of eene m voorop leert zetten en pa, ma zegt, dan krijgt zijne a eene
beteekenis, die van den medeklinker ontleend wordt.
De beteekenis der woorden in de medeklinkers gelegen.
18. Wanneer men hier hijvoegt, hetgeen in ons hoofdstuk over afleiding blijken zal, dat de beteekenis der
woorden, gelijk in dit eenvoudige voorbeeld van pa en
ma, voornamelijk in de ' medeklink~rs te .Zoeke · dan .
zal men zich _ niet 'verwonderen; dat sommige taalgeleerden dezen - lwofdklanken, 'de l klinkers daarentegen
hulpklariken genoemd hebben.
!(linkers.
19. Wij hebben in ons abe zeven klinkers, a, e, i,
u, ij en y. Buiten ons abe hebbe.n wij er meer, te weten
twee- en drieklanken, maar dezen worden door zamengestelde teekenen afgebeeld, en kunnen daarom onder
de letters, als eenvoudigste bestanddeelen van een woord,
geene plaats hebben.
·
· Tweeklanken. •
20. Ben tweeklank is een klank die goor de vereeniging
van twee verschillende schriftteekenen wordt afgebeeld.
De benaming is niet vap. de gelukkigste, want ei en oe
worden even eens door eene enkele uitstooting van "den
adem gevormd als o ·en u. Deze enkelheid van uitst~
ting is zoo wezentlijk in de zoogenaamde tweeklanken, 1
dat zij niet meer als zoodanig erkend worden wanueer
men beide klinkers afzonderlijk ho.ort : _dit blijkt onder
anderen uit Goel, . Sinai'; .Altigai1. Spreek oe, oil; &'~ z60

o,

~
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vlug uh als "gij wilt, er zal nooit oe, ou, ei uit ontstaan.
Het dubbelt~, de tweeheid, om bet eens zoo te noemen,
is niet in den klank maar in de letter gelegen. Misschien
zou de benaming tweeklinker beter geweest zijn, maar ik
zal de eerste niet zijn Dm dien naam in te voeren. Waar
zou bet ook met de taal been, indien men alle diugen
verdoopte, .<lie namen dragen met hunnen aard strijdig ?
~ 1 De eenlgste t~eeklanken . die deze ben~m.ing, bij eene oppervlakkige
bescbouwmg; scbijnen te wettigeti, zijn aai en ooi, au en eeu. In aai en ooi
is werkelijk overgang van aen O. tot i, en de mond gaat in het uitspreken.van
eene. g
e tot eene kleiner~ opening o_ver} ec!!_~r !ijn de klanken niet gee~lfeld
aar worden' door eene uitstoqtmg van den adem voortgebragt'
PJijk t '
:Ofen.in de" muzfjk door een boogje ve'rbonden. Hetgeen men
ac}lter a en ee in au en eeu, ook in eenen adem hoQrt, is geen u-klank, maar
die van·tien medeklinker w, die er op volgt.

_-~

'N adere _aanwijzing daarvan.

~

21. De eerste klinker in ee•en tweeklank kan ook
verdubbeld -.zijn, zof!der dat de tweeklauk d.aardoor van
aard _verandert, -en drieklank wordt. Wann_eer wij 9it
in. ilet oog houaen, zuilen wij bevinden dat wij .tien
fweeklanken bebben, te weten :
.
_ , .. aai, in kraai, . ; ·· . ,
ie, in vr_iend,
; - ~ : au/ . ~~.:.da.\l.'f'
o?i:, ;in mooi,
-~
laauw,
.oe, m bloed,
- e~u, · nf leeuw, ' ':
ou, in ·stout,
-- ei, in klei,
· ui, in fluit.
eu, in breuk,
·
· Daar de opgenoemde tweeklanken, blijkens de bijgeyoegde 'toorbeelden, zoowel in teeken als in . klank yerscbillen; 'geloof ik niet dat men ze tot een kleiner. getal
brengen kan, zonder den misslag te begaan, van van~en te scbeiden betgeen bij elkander behoort .
.t -- ~ Over au en.aau, .
22. Wil men tusscben au en aau verscbil maken, dan
mqet men liet laatste uithaauweii, en dat is in de be·schaafde spraak niet gebruikelijk. De verdubbeling der
a bestaat bier allf!en voor bet oog. Of die vcrdubbeling
·ill ~an niet beboorde plaats te bebben, is een onderzoek
dat op zijnen tijd, bij de bebandeling der spelling, ZO\i
ktfrinen voorkomen.

----_ _, J: .

~~

~-: .·· . ::'2'.: ~. l>at-eJ,e en

Over eu en eeuw·.

eiuw,

nfet in lengte ~lleen, 01aar ook in
klani· verschille~- biervan kan ln'en ' zicb iigtelijk over-

'f:
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tuigen. Rek de uitspraak van beu zoo lang als uw adem
toelaat, cr zal nooit beeuw uit ontstaan.
·
·
Drieklanken.

24. Een drieklank is ~en klank door de _vereeniging
van drie verscl:tillenqe ~chriftteek~ns vom:gesteld. Enke}::.
heid van uitstooting is zoowel eigenschap van drieklanken als 'van tweeklanken, waarom dan ook de naam van
drieklinkers misscbien gepaster zou zijn.- ·_l(atkre a ani'oizing .d~arv~n;. ~ - ; -.
. .
5. De drieklanken zijp ·ieu, in nier£,w, ~ oei; in 'h,ri.
}Vat de vorming aezer klanken betreft; daQ.rop is toepas=selijk hetgcen in. de aanteekening op de tweeklanken
gezegd is.
_
_ __ ·
_ · _Z.amengestelde. Medeklinkers. -

26. Zamengestelde f!1edekfinkers zijri vereenigiilgeii van
twee*medeklinkers, die als deelen van zoodanige zamenstelling anders kliriken, ·dan . wanneer zij afzonderlijk
voorkomen.
Zij zijo ch, ng, .nk, th en ph. _De 'drie·eerste ~]!1 reeds
vroeg door taalkJJndigen _als . zamengestelae klan'ifeelcens
erkend ; -en de ch lieeft bij sommigen zelfs eene ptiiats in
bet abe gekregen. De twee laatste heeft meil niet voor
vol aangezien. Wij merken op dat th, behalve in eigennamen, als Thomas,_Theodora, enz. ook in thana en the..e.
voorkomt: Zegt men thana is zamentrekking voor te
hands, wat bewijst dat ? en -zoo het al wat bewees; diip is
thee nog geene zamentrekking van te hee. Indien 1qen
geene ph wil erkennen, dan moet men Theophilus, -Stephanus enz. met f spellen, eene spelling waarover geleerden het oiet eens zijn. De voorzigtighei~ gebiedt
geene schriftteekeos te bannen; zorideJ" ~eker te ~_ijri; da;t
wij ze niet no'Edig hebberi: . . -. ; - -~- - - .

-

Volledige Klanklijst.

.

-

-

z;. Wanneer wij nu al onze letters, enkele zoowel als
zamt:ngestelde, aan ooze -taal eigene, zoowel als nit
·andere tal en ontleende, monsteren ; en daarbij in zoo
verre de volgorde van bet ab€ hewat:en, dat ieder zamen - g~steld klankteeken achter het eerste gedeelte van desze_l.fs. ·zamenstelling ~ordt. ingescho_v~n·.;. d_an_.:ye~~Ji!gen
WliJ de onderstaande .volledige klankl~Jst •. -· ..-.... _,_ _ .•.

S
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a; -aai, au (aau), b, c, ch, d, e, eeu,
i, ie, ieu, j, k, I, m, n, ng, nk, o, oe,
ph, q, r, s, t,. th, u, ui, v, w, x, ij, y,
Van deze vier en veertig lett~·s zijn
~ers- en ·de overige medeklinkers.

ei,' eu, f, g, h,
oei; ooi, ou, p,
z.
negentien klin-

Niet alle klftnkteekenen in het abe op te nemen.

·28. Indien men al de letters van deze volledige klanklijst aan het abe wilde opd1•ingen, zou men eene dwaas- ·
heid doen ; hetzelve behoort als eerste overzigt, slechts
onze gebruikelijke schriftteefn~nen; ae eenvoudigste beiifandaeeleh van woorden, te bevatten. Maar uit d~e
eenvoudige worden ook zarrtengestelde of-gemengde besfanddeelen' van woorden gevormd, welke als klankteekenen wei deg~lijk on.derscheiden zijn van de enkele letters,
door wier vereeniging zirvoor bet oog worden afgebeeld.
E~P§ :..monstering van. den voorraad der middelen, waar.van de. verscheidenheid der uitspraak afhangt, kalf niet
.onbetangrijk zijn.
Stellen wij ze nog eens in het gelid, de geraasmakende
klil!~e..rs, l!ls_ 11!uzijl{~nter~, voorop, en daarna de stille
_matrr il~.:..tc )ne-e.r-uitwerkend~ medeklinkers:
: A, ifdi, au, (a: 1) E, eeu, ei, _eu r I, ie, ieu; O, oe,
.oei, ooi, ou; U, ui, IJ, Y.
.
. · B, C, ch; D, F, G, H, J, K, L, M, N, ng, nk, P,
~p.,_ Q, _R, S, T, th, _V, W, X, Z.

r

:..~

·Nudere· veschouwing van de -namen der medeklinkers.
enkele medeklinkers hebben wij
namen : de zamenstellingen worden naar b.eide bestand_deelep genoemd.
De namen der medeklinkers dienen niet aileen om ze
'te ond~rsc~eiden_, maar tevens om hunne" uitspraak
kennelijk te maken. Dat die namen nief zonder behulp
van eenen klinker kunnen uitgesproken worden, ligt in
den aard der zaak. Opmerkelijk is het dat men daartoe
dee, den minst duidelijken kli.nker gebruikt heeft, als
~wilde men .de klankeloosheid van een' op zich zelven
-staandep. medeklinker aanduiden. De eenigste uitzon-deringen zijn de namen ha, ka en ku. Ondoelmatig is
~t dus, aat wij deze naauwelijks hoorbare e lang uitspreK~Jl eh._M; de, ~~ ~eg_.gen, in stede . V!!ll ve, de, te. J!e
namen der letter~ tienoev~~f wel '"m bet spraakgebrU1k

' -29: 'Aileen . voor ae
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niet veranderd te worden, maar dat .de verkorte benamingen be, ce, de, enz. beter geschikt zijn om kinderen te leeren Iezen, is reeds lang opgemerkt, en
wordi door de ondervinding gestaafd. Tot dat einde
wordt het ook dieustig bevonden de namen ef, el, em, en,
er, es, ix, te veranderen in fe, le, me, ne, t·e, se, xe.
Bilderdijk geeft lh zijne spraakleer (biz. 55) eene red en voor de benamingen der letters waal'in de korte vokaalklank voorop komt, welke veel waarscbijnlijkheid heeft. "Wij noemen ze, zegt hij, ejfe, elle, emme, enne, er1·e,
esje, en i:re. Bet is, zichtbaar, omdat terwijl bij onze overoude Voorvaders de
overi ge letters alleenlijk een sy1be beginnen konden, deze die sylbe ook
eindigen kondeo. Men sebree{ en sprak oudtijds : geif, wei, stom, kan, war,
kty, en jlu:r; maar inen sloot geen sylbe inc, in d, in g, in k, in "· · in w,
noch in z" En dit onderscheid, beweert hij, werddoor de dubbelehenamingen efte, elle, enz. aangeduid.

Verdeeling der Medeklinkers .
30. Het is- van ouds gebruikelijk om· de medeklinkers
in zekere klassen te verdeelen, naar de verschillende
spraakwerktuige n, die tot derzelver uitspraak het meest
bijdragen. Dit geschiedt niet zoo zeer met oogmerk om
de j uiste uitspraak dier letters te do en kennen, als wel
omdat bet altijd een groot gemak is, gelijksoortige dingen onder eene gemeenschappelijke benaming te begrijpeq.
· - '
~r:.
31. Naar deze wijze van verdeeling, ,;allen de mede.klinkers in vier hoofdklassen, en vijf losse letters, dat is
die tot geene dier klassen lmnnen gebragt worden.
·
Lipletters : b, p, f. v,
m.
Tongletters : d, t, l, n, r.
Keelletters: ch, g, k, q.
Tandletters : c, s, z.
Neusletters: ng, nk.
Keel-tandletter: x. Longletter: h, en Verhemelte)etter: j.
.
Hierbij merken wij aan dat c aileen met den 8-klank
tot de tandletters behoort, maar met den k-klank tot de
keelletters moet gerekend worden. Voorts dient men
ook te weten, om bij het lezen van t-aalkundige schriften
niet . vreemd op te kijken, dat de tandletters om haar
sissend geluid ook fluitletters heeten, dat de h eene aanblazing (adspiraiio) en . de t• hondsletter (littera canina)
genoemd wordt, omdat zij sterk ' uitgcsproken ons -bet
kporreu vap eenen hof!.d herinnert.

w,
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Verwante letters.
32. In den ruimsten zin zijn alle letters die tot eene
klasse behooren verwant; maar in engere beteekeuis
noemt men verwante letters die, welke aileen duor
meerdere of mindere inspanning van betzelfde orgaan
verscbillen. Van daar de verdeeling in harde en zachte
letters van hetzelfde orgaan. Zachte zijn b, d, g, v, z,
welke t!ard uitgespr.oken overgaan in p, t, cb; f, s.
C. UITSPRAAK.

' Qpzettelijke' hehandeling daarvan niet ovprtollig.
33. De uitspraak der Nederduitsche taal, hoe regdmatig ook, vereischt ·eene opzettelijke behandeling, en
dit willen wij niet slechts van de Kaap de Goede Hoop, .
maar ook van de Nederlanden verstaan bebben . . Onze
taalleernars intusscben hebben zich 'van eene opzcttelijke
behandeling dier stof onthouden, en wat zij ons daarover aanbieden, moeten wij op bet ruime veld der regels
over de spelling, als verstrooide korenaren bijeen lezen.
-Van <laar dan -ook dat gescbilpunten dit gedeelte onzer
· spraak betreffen~ op den duur onbeslist blijven. Men
is· bet over hoofdzaken, dat is over algemeene regels,
stilzwijgend eens, maar wanneer men over bijzaken
twijfelt of onderling verschilt, dan is er vaak geen beroep
op eeriig erkend gezag. 'Wij zullen trachten algemeene
regels te ontwerpen, in overeenstemming met die wetten
der uitspraak, welke, zonder als zoodanig afgekondigd
·en aangeplakt te zijn, nogtans bet gebruik regelen;
daarna zullen wij aan deze r~gels en eenige verstrooide
wenken van taalkundigen de ons voorgekomen onregel·matighcden toetsen, en' eindelijk over hetgeen
spraak
in deze vollq:ilanting kenmerkt, bet noodige trachten te
:zeggen.

ae

Wze hevoegde voorgangers in de uitspraak zijn.
34. Eenparigheid van uitspraak bestaat, in de verscbilJende gewesten van bet koningrijk der Nederlanden,
·zoo min als in de verschillende graafschappen van Engeland. lntusscben zal geen Vries, Zeeuw, Geldersman
-enz,, van opvoeding, t,e n zij bij den zonderling. wil uitbange~ vergen dat de overige -gewest,en {bet eigentlijk

UITSPRAAK,

11

Holland daaronder begrepen) de uitspraak van zijn gewest
tot rigtsnoer aannemen. Holland wordt onder de gewesten als voorganger in de uitspraak erkend. Maar ook
Holland is· in dezen aan de vcrscheidt>nheden van tijd,
plaats en stand" onderworpen. Men sprak daar veor
lwnderd jaar anders dan thaus, men spreekt ook nu nog
anders in Noord- dan in Zuid-Holland, anders in de
steden dan op bet land, in den bur~rstand dan bij de
aanzienlijken. ·wie behooren nu toongevers .te zijn?
Ongetwijfel.d de hoogere standen der groote steden, dewijl men daar bet groot$tl;! getal wei opgevo~de menschen
bij een vindt, die vail kindsbeen aan zich zekere kieschheid vail ·spraak hebben eigeri gemaakt. Dezen gaan
met den tijd mede, en kunnen ook niet anders ; zelfs het
stedelijke wordf bij hen bet minst opgemerkt, want wie
zich daar niet van ontdoet, spreekt plat of gemaakt.
Dit laatste is bet gebrek der Hagenaars; 1 wier spraak
misschien de beschaafdste is, die in geheel Nederland
gesproken wordt. ~
1 lk geloof dat mijoe s~dgeoootell, welke ik hler van gemaaktheid in hunne apraak betigt, bet in dit opzigt al vrij schappelijk maken in vergelijking
Vtet,de beW'onera van andere ...identie.ateden • •Dat do hoogoreatanden van
aile hoofdplaataen er o~ al aan hechten om leta van bWlDII hoogbeid Zlllfs in
bunne spraalr. te Iaten bltJkeo, is eene bekencte zaak, die men Diet gehtel op
rekeoiog der ijdelbeid beboeft te atelleo, daar zij bij . do veratendigen onder
ben zeer wei kan voortkomen uit de bewustbeid, dat men regt heeft van hun- ·
nen stand de hoogste beschaving in spraak zoowel als in m.anieren te verwach·
ten. Het streven biernaar, niet altijd met oordeel en taalkennia gepaard
11aande, geeft aanleiding tot bespottelijkbeden, waarvan men onvermijdelijk
m den om gang iets overneemt, maar waarvoor men zich in de openbare voordragt weet te wachten.
·
a Ik zeg miuchien, om niet als H agenaar van partijdigbeid te worden
beschuldigd, en den schijn te hebben van aan Amsterdam en Rotterdam <len
handschoen toe te werpen. Immers geldt bet bier eene soort van besehavfug,
daar men al te vee! aan hechten kan, en waarover men zich niet te stellig
moet uitlaten, wil men niet bij vet·standigen verdacht worden van in de war!l
~eachaafdheid nog _weinig gevorderd te zijn.

Wat d~ besckaafde uit~raa.k kenmerkt• .
35. De heschaafde uitspraak heeft twee hoofdkenmel'"'
ken: juistheid en welluidendheid. De juistheid vloeit
voort uit de kennis der spelling, waardoor wij ' van zelf
aanleiding krijgen, om alle letters te laten hooren en aan
elke letter den haar eigenen klank te geven ; de welluidendheid leert ons al wat hortend, hard en wanklankig
is, vermijden. Zij is iu de_uitspraak die bevallige achteloosheid, die niet duldt dat wij in den ongedworigen
'. spreektrant des omgangs letterknechten- wordet~. Men
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verwacht van een wel opgevoecl mensch geheel andere
aanbevelingen in gezelschap, dan eene stipte inachtneming der regels van de spelkunst, door eene slaafsche
uitspraak aan het gehoor opgedwngen.
·
Onderlinge betrekking van juistheid en welluidendheid.
36. J?tistheid is .de regel, ·en welluidendheid de uitzondering. Door beide in acht te nemen, spreekt men los
en bevallig. Wic alleeri de eerste betracht, wordt stijf;
wie de laatste over9rijft, gemaakt. Bet eerste noemt
men in de wandeling pedanterie, het Iaatste, affectatiewoord~n , di-e wij wet missen J<uflnen.
..,._
Het gebied van j uistheid_ en van welluidendheid nader
aangewezen.
~7. Dat beide gepaard moeten gaan, is reeds gezegd.
Intusschen wordt in de taal des omgangs iets meer van
de juistheid aan welluidendheid opgeofferd, dan in de
openbare voordragt. Ook. client aangemerkt, dat bet
welluidende in de taal des omgangs niet altijd volstrekte,
maar dikwijls conventionele, dat is, op aangeuomen gebruik berustende welluidendheid is. Want bet gewone
streelt bet oor meer dan bet ongewone, en al wat zonderlirig is moet men vermijden. Dat in de openbare
voordragt meer juistheid, meer afgepastheid van uitspraak in acht genomen wordt, li.gt in den aard der
zaak; zij toch zet aan de spraak die deftigheid bij, welke
den toehoorder stE;eds herinnert, dat er niet over beuzelingen gebandeld wordt, en welke tevens van den kant des
sprekers een blijk van bedachtzaamheid en van de aan
zijne boorders verscbuldigde achting oplevert. Daar wij
nog aanleiding krijgen zullen om op dit onderwerp terug
te komen, zullen wij hier slechts een .voorbeeld tot opheldering bijbrengen. In het dagelijksche Ieven zeggen wij
brob, op liet spreekgestoelte broeder, beide even gepast,
· en daarom welluidend. De meerdere juistheid van broeder doet den openbaren spreker daaraan de voorkeur geven; het gevestigd spraakgebruik gebiedt ons in den omgang bro€r te zeggen. Het laatste kan op den kansel,
even min als het eerste in . een gesprek, geduld worden.
,./

~

..

Hoofdregel eener juiste uitapraak.

38. liij i~_ deze L Spreek j;elijk gij ackrijft, dat is, laat
elke le~(in een woord _hoOJ;~n, _e..n _wei met den haar
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eigenen klank. De voorschriften der welluidendheid zijn,
zoo als ( § 36)· reeds gezegd is, de uitzonderingen op dez.en
regel.
De klank der letters zich zelven steeds gelijk.
39. Daar de regel der juistheid van ouds in de uitspraak va·n het Nederduitsch in acht genomen werd,
heeft elk schriftteeken doorgaans zijn eigenen klank,
die in klinkletters alleen aan verkorting of verlenging,
eu in medeklinkers aan ve)'zachting of verharding onderhevig is.
_
- -_
-

40. Voorbeelden van alle Nederduitsche Vokaalklanken,
A. is kort in mat, stand, lang in maat, dalen.
E. is kort in vet, keld, gevoel, bevel, lar1g in beeld, tering,
bedelaar
I. is kort in kin, stipt, en wordt v~rlengd door e in
lied, zwieren enz.
_
0. is kort in pot, mond, lang in poot, boven, loopen.
U. is kort in nut, punt, lang in vuur, gluren.
IJ. is voor geene verkorting vatbaar en luidt e\·en
eens in 'tijd en vlijt als in strijden en lijden. •
Y. die aileen !n eigennamen en woorden yan 9rieks9hen oorsprong voorkomt, heeft den klank i .en
is lang in : Cyrus, kort in systema, syllabe. - '
Twee- en drie-klanken kunnen uit den aard niet anders
dan lang zijn, gelijk uit de volgende voorbeelden blijken
kan:
·
·
Aai : taai, verfraaid, maaijen.
Au of aau : dauw, gaauw, verflaauwd, kaautoen.
Eeu: meeuw, Zeeuwsch, hij geeuwt, breettwen.
Ei : lei, meid, weiden.
Eu : beu, preutsch, leugen.
Ie : ik zie, vljet, v~rsieren.
leu : nieuw, hij vernieuwt, kieuwen.
Oe : moe, doen, vloeken.
Oei : boei, hij schroeit, vloeijen.
Ooi : plooi, hij hooit, looijen.
Ou : vrouw, schout, zij zouden.
Ui: lui, guit, clruiven.
1

Voor llet slijk

z~g t

men in de ge111eeozame taal de alik.

Wat een klinker kort, wat lang ·maakt.
.
41. Een enkek klivker van een' ·pf meer:~Winkcrs
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i~ dezelfde letter~reep gevolgd, is kort, zoo afs blijkt uit
mat, stand enz. b1erboven aangevoerd. Eeu dubbele klink.er, alsmede eei1 klinker, hetzij enkel of dubbel, aan be.t
emde van eene lettergreep is lang, zoo als blijkt uit maat,
daten enz. Zie daar den regel. IJ is altijd latig, en een
enkele e zonder l<lemtonn is aan bet einde van eene
l~ttergreep kort, als gevoel, bevel, gering. Zie daar de
Uitzondermgen.
.
·
.
VerandttrliJ~keid der_. Vokaalklanken.
42. Daar _de vokaalklanken, aJs zuivere ui_tademingen,
grootendeels door meerdere of mindere opening van den
mond verscbillen, is ·bet niet t~ verwonderen, dat zij al
zeer ligt verwisseld worden, en somtijds tot klanken verbasteren die aan de zuivere uitspraak der Nederduitsche
taal gebeel vreemd ~ijn. Deze verwisse1baarbeid is
··dan ook de oor;r.aak waarom l1et gewestelijk onderscheid .
in de uitspraak bijna uitsluitend in de vokaalklanken
gevonden wordt. Deze onregelm'atigbeden in baar gebeelen omvang na te gaan, zou niet ligt doenlijk, en
altbans met bet doel van dit werk strijdig zijn. Wij
zullen ons tot die bijzonderbeden bepalen, waaromtrent
bij de -wei opgevoede klasse eenig verschil wordt opge·merkt.
·
De Haagsche a.
43. De Hagenaars geven aan aa, wanneer er eene r op ·
volgt, eenen klank die onhollandsch is. Het is die van
de. Franscbe ai, in faire. Men spreke met dien klank
uit : Het paard slaat met zi;jn staart tegen ~ijne laarzen,
en men oordeele of bet wei luirlt. Wij gelooven dat men
het veilig als gemaaktbeid kan afkeuren. Altbans in
Amsterdam en Rotterdam zou het er zeker voor gehouden
worden.
·
Dat · de verwisseling van den a.klank met dien van e'van ouds niet ongewoon was, blijkt nit de tweederlei spelling die men bij Cats, Haygens, enz.
aantreft. Daar toch leest men weerd, pee1·d, kandeleer, peerl, enz. Zoo ook
bernen en bm·nen, sttr en star, ontfe•·met~ en ontfa•·men. De letter r schijnt
bier toe aanleiding gegeven te hebben.

Het onderscheid tusschen scherplang en zachtlang,
scherpkort en zachtkort in e en o.
44 .. Dat dit onderscbeid van ouds bestond, en tot rigtsnoer van · de spelling met enkele of dubbele klinkers
diend_e, beeft Ten Kate in ~et bree~e aangetoond ; 1 dat
, bet als eene gewestelijke bijzohderheid nog bestaat, leeren
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onze taalkenners van lateren tijd. 9 Dat iutusschen (mei
uitzondering misschien van bet verschil van def-kort en
hel-kort) dit onderscheid grootenrleels verloopen ·is, en
bij nette sprekers niet gehoord wordt, is mede zeker.s
Bij gevolg kan het tot rigtsnoer voot· de spelling niet
meer dienen, en, hoewel het altijd eene belangrijke bijzonderheid in de geschiedenis onzet· taal blijven zal,
beeft bet, dunkt ons, in de beoefening, geene nuttigheid
meer, en kau dus in een leerboek~ dat zich niet met
wijdloopige be&j>iegelingen inlaat, wei gemist worden.
1 In bet J. Deel nn zi~ Aenleiding euz.'' en aldaar nader .de "Derde
Verbandeling van 't .~rzoek onr onze N~d!!rdllitsche letterk~nbn.''
• P. Wellanda Niderd. Spraatk., bl. 21 en voir~.; Bilderdijks- Nederl.
Spraakleer, bl; 33 el) volgg.; Siegenbeek, Verbandeling enz., bl. 129.
• Dit wordt met m~erdere of mind ere huiverigbeid door Weiland, Siegenbeek
en Bilderdijk op de, in bovenstaande a•nteekening gerepte plaatsen, erkend.
Maar zelfs Ten Kate noemt dit onderscheid, bl. 159, een oud egt onderiJcheid ...
. dat nu onze uitspraek reeds quijt geruekt is. Waar ecbter het Doord _onze
op de kort te •oren genoemde Amstel- ·en Rhijnlanders schijnt te slaan. Wat
daarvan zij, ik beroep mij op hen die in de beschaafde kringen onzer groote
•teden verkeerd hebben, of men -daar deze bijzonderbeid van de Maaslandsche,
Zeeuwsche en Groningsche spraakverscheidenbeden opmerkt.

I aan het einde van ·eene letterg?·eep.

45. I komt in Hollandsche woorden zoo veel ik weet
-niet aan bet einde van.eene letterg~p vo.Or, buiteh de
verlenging van woorden op ig uitgaande, als ne-de-ri-ger,
me-ni-ger-lei enz. In zQodauige woorden · Iaten zich
vele sprekers door de bij ons gebruikelijke wijs van
afbreken tot eene verkeerde uitspra!lk misleiden,-1 waarbij de i naar den Iangen klank ie zweemt. Men vermijde
dit als gemaaktheid. De i is juist in zulke gevallen zoo
kort, dat zij genoegzaam in eene toonlooze e overgaat,
-b. v. overigens,- spreek overegens, niet overiegens.
In vreemde woorden luidt de i aan ·het einde eener
·lettergreep lang, b. v.. ti-tel,. ci-der, ci-pres enz.
Q

I Is bet niet beter in zulke gevallen den medeklinker. tot de yorige lettllr•
greep te trekken en aldus afte· bre'ken: ·ne-de-rig·er, -me-nig-er-lei? .Qoch
hiervan nader bij de spelling.
· •
2 Bilderdijk en Kinker zijn het hierover - eens.
Zie Kinkers Beoord. enz.
bl. 290.

IJ met den klank ie.
46. Hoewel de ij thans in de meeste gevallen den klank
ei heeft, zijn er nogtans woorden waarin ~ij als ie uitge, sproken word£, betgeen met haren oorsprong, als • door
: verdub~eli~g der i ontstaan ov~reenl,<~~t. ~en opzi~te
-van somm1ge woorden heer-scht - twe.ede_i:leJ gebrutk,

·•
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Zeker is ·het dat zij, die naar den regel der eenparigheid
ij overal ei uitspt:eken, onze ooren geweld aandoen;
Naar mijn oor, . daar ik echter wegens langdurige uitlandigheid en het vroeg beoefenen van vreemde talen, zelf
11iet veel op vertrouw, .zou men de b~doelde \>YOord~
aldus kunnen .schiften.
· .
advijs
andijvie
artilfenj
catholijk
fabrijk ·
fijmelen
fijmelaar
gerijf

Woorden waarin men altijd ie hoort.
gerijven
kolijk
. gerijflijk
kronijk
-- gi~~eien
mijne (mine)
gnJnen
mijt (kaasworm)
ijlen 1 (ligthoofdig zijn)muzijk
ijp
ontijg
ijf, ijzegrim
poezij
koffij ·
secretarij

1 IJlen in de beteekenis van haasten, heeft altijd · den ei-klank.
Zoo ook
de spreekwijs in alle1· ijl.

Woorden waarin men nu eens ei dan weer ie hoort.
ijdel, ijver, nijver, mijt (brandstapel enz.) tijger, met
hunne afstammingen en zamenstellingen.
Nadere heschoowing der woorden waarin ij met tweederlei
klank voorkomt ..
47. In den deftigen spreektrant hoort men in ijdel,
ijver veelal den !dank ei; en dit heeft eigenschap, want
de schrale, piepende ie-ldank heeft daar iets onaangenaams. In den omgang zou mijn oor aan iever en iedel
de voorkeur geven. IJl uit ijdel zamengetrokken, b. v.
een ijl weefsel, kan als zamentrekking geene aanspraak op
deftigheid maken, en zou zich dus met den ie-ldank kunnen vergenoegeu, die uit den aarcl. ook beter geschikt is
om de nietigheid of geringe waarde van eene ijle stof uit
..te drukken.
.
-Nijver, -dat volgens Weiland niet anders is dan ijver
met eene voorgevoegde n, laat zich niet gaarne met den
ie-klank afschepen. In . Tentoonstelling · van nationale
nijverheid moet niet gepiept worden.
·
M'ijt behoorde mijns inziens altijd miet te luiden.
Hooimijt, koornmijt enz. behooren tot het boerenbedrijf,
en hoewcl zij geen voorwerpen van gcringen omvang
'uitdrttkken, worden zij toch altijd met den ie-klank geho'or.d. ~ Houtm}dt l)a4_ weleer meer betrekking tot bet
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geestelijke, en maakt dus aanspraak op meerdere. deftigheid.. Wie zich hier aan het piepen stoot, gebruike 'het
vol klinkende brandstapel.
Tijger stoort zich aan de regelmaat niet. In Holland
hoort men in den omgang algemeen teiger, terwijl dichters en openbare sprekers tieger verkiezen. Aan de
Kaap hoort men altijd tieger;
Voorts spreke men Julij en Junij met den i-klank uit,
gelijk men gewoon is Januarij en Februarij uit te spreken.
De Grieksche Y;
48. Deze letter moet altijd den i-ldank behoud~n :
Tyrus, Cyrus, zoo ook hysap, indien men niet met Sie- ·
genbeek en WeiJand hijzap spellen wil, waarmede ik mij
om den Griekschen o01·sprong van het woord niet wei
kan vereenigen. Het woord wordt meest 'in den kansel""
stijl gebruikt, als in de plaats: " ontzondig mij met
hysop ;" eu op den kansel mag men naauwkeurigheid
verwachten. I·£ijzap doet rnij altijd aan aphijschen
denken.
Over au en aauw.
49. Dat er tusschen dauw en dauw, Lauw en laauw een
hoorbaat· ondcrscheid moet in acht genomen worden is
~vaar.
Men wachte zich nogta ns van den a-klank te
zeer te rekken, (zie hicn·oor § 22) en zegge vooral niet
Paauwlus voor Paulus.
Over ieuw.
50. Dezen klank brengen de Engclschen bezwaarlijk
uit; maar ook Hollanders zeggen wei eens voor nieuw
nuwt. Van zulke verbasteringen onthoude men zich.
·
Verlcarting van zekere vakaalklanken.

51. Kammen en kwammen, spralcken en zaggen hebberi
zich in de gemeenzame taal vast genesteld : wie niet teemen wil moet zich dat getroosten ; maar in de openbare
voordragt kan men zulke slordigheid niet verschoonen.
Zoo duldt ook de taal des gesp reks geene tweede perso~
nen, als gy spraakt, kwaamt, zaagt (-van zeggen,) braakt
(van breken,) maar gebruikt daan·oor . den 3 pers. :.
sprak, kwam, zag, l}rak enz. Ook zegt men gr_av"ver
voor grover. Daarentegen zijn s_chattel en_ batter voor
schatel en bater onfatsoenlijk.
· _. ' -

c
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Vokaal'k?anken door afwezigheid van toon verkort.
52. De oo in voorbij, voorleden, waarvoor men liever
verleden schrijft, gaat in eene kortc e over. De ij in bijzonder gaat over in i, en de uitgang lijk luidt niet anders
-dan lik : voornameli;jk, voortreffeli;jk enz. Ons · hier den
ei-klank te willen opdringen is gemaaktheid. lmmet·s
luiden wi;j, gij, zi;j, wanneer er geen klemtoun op valt,
we, ge, ze. Men Jette slcchts op het tweederlei wij in
deze regels :
" Daar is de vreemdlingschap vergeten,
" En wij, wij zijn in 't vaderland.

Ook in bijvoegelijke naamwoorden met rijk zamenges,teld hoort men eene mcrkbare verkorting van de ij, b.v.
belangrij,k, zinrijk, waar de ij, dunkt mij, korter is dan
in het zelfsta11dige rijk van koningrijk, keizerrijk enz.
In de uitg~ngen zaam en baar is de a ongetwijfeld
korter dan in verzamelen en gebaren, b. v. in de zegging:
Ret is groeizaam weer, gaat zaam bijna in zem over; en
z66 kort is aa in baar, dat zij door dichters, wanneer de
versmaat bet vereischt, verwaarloosd wordt:
" 0 zalig hij, die uit zijn nooden
'' Tot Jezus en zijn heil gevloden,
" Daar dankhre. liefdetranen schreit."

Wie deze en dergelijke verkortingen der vokaalklanken, door afwezigheid van toon, niet in acht neemt,
spreekt slaafsch en onwelluidend, en heeft het voorkomen
van zijne les uit een ab€-hoekje op te zeggen. Het is
c;laarenboven eene wezentlijke opoffering, zulke menschen
te hooren spreken, want zij hebben eens zoo veel tijd
noodig als een ander.
Verkorting van aa, door afwezigheid van.toon, lijdt ook de uitgang aard:
ostaard, mutsaard, ponjam·d, staPdaa~·d enz.;; ook u:aar in wam-in, waarvan,
D. I. bl. 492.

fiiPI.If!')!, ~nz. ~e~ ~ate

Veraarding der medeklinkers.
53. Deze is tweederlei : zij gaan door verharding 9f
verzachting in lmnne ldankverwanten m:er, of zij worden ook wel geheel stom. De meeste afwijkingen laten
zich onder deze twee hoofden brengen. Beschouwen wij
ze afzonderlijk.
Qver:g.a.ng van eenen medeklinker in zijn klankverwant.
54. B gaat in p over als sluitletter: ik krah, hij· br~ekt ee.n
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rih, toh u niet zoo af. Ook v66r t of sen voor d als sluitletter : de zee ebt, dat is uitk1·absel, ik heb mij afgetobd.
D gaat even zoo in t over. Als sluitletter: brood, ik
braad; v66r s : bruidskoek, bindsel.
G in ch : trag, ,qedrag; pligt, hij mogt; uitvaagsel enz.
W trekt naar v v66r r :. wrak, wrat, wreken en uaar fin
verw.
Bij den overgang \'an v en z in fen s verandert tevens
het letterteeken ik raas, gij blaast, hij schrijjt, overblijfsels enz. van razen, blazen, sc.hrijven en overblijven.
Hetzelfde vindt plaats wanneer de harde · klinker verzacht wordt: huis, huizen, ,q1·aaj, graven.
G gaat in j over in angelier, en he eft cen Franschen
klank in gelei, genie, logement.
De ch heeft ook eea Franschen klank in charter 1 chais, chocolade.

Stomme letters.
55. Die hehben wij niet, zegt menig eeh. Dat zal te bezien staan. Een ieder raadplege ziju eigen oor bij de
onderstaande aanmerkingen.
.
..,..._ I. D is stom voor t: redt, bidt, bindt, vindt; ook in
fonds; voorts in saheidweg, scheidmuur. 1 _ •
2. F is stom in stijfsel.
3. T is stom in wichtje, gezigtje, hogtje, kistje,. griftje,
hestje.
4. Ch is stom in frisch, wensch, mensch.~
5. H is stom in th, b. v. thans, thee, Thomas.
6. B is stom in lombard, eu win erwt.
1 Waarom de din deze woorden niet weg gelaten gelijk in scheikunst? Witr
daartoe niet besluiten kan, schrijve liever scheidsweg, scheidsmuur, qf•cheidsmaal enz.
• Dat ch in sch aan bet einde van een woord stom is, zal mij door velen
betwist worden. In den om gang, zoo men niet gemaakt spreken wil, boort
men zeker eene enkele a. Dit zegt Kinker ook in zijne " Beoordeeling enz."
bl. 294, maar hij stelt bet tevens twijfelacbtig, of het niet beter ware, dat
open~are sprekera een jlaauwen keeladem na de s deden hoor:m. . Hif!'!IL jw
opgesloten, dat openbare sprekers dat veelal niet doen, en wij gelooven dat
zij daardoor de welluidendheid bevorderen; want de veelvuldige . keelklanken zyn zeker geene schoonheid in onze taa!. Dat het verzwijgen der
ch na a niets nieuws is, blijkt nit de tweaderlei spelling bij onze keurigste schrijvers, b. v. onde1·tussen, daegelijlcse tael enz. bij Ten Kate,
een joJ·s man bij Hooft enz. Dat men in bet enkelvoud een jris men8
zeggende, ook in bet meervoud fl'isse menssen zeggen moet, spreekt, dunkt
mij, . van zelf. De gemeenzame taal, die altijd bet welluidende en gl!makkelijke zoekt, gaat ons hierin voor, en ik geloof niet dat openbare
1111rekers in dit geval iets verliezen zullen met haar te volgen. Z ie ook
Bild. Spr. bl. 50.
•

Uitspraak van ng.
.
56, Oelijk: wij bet onderdrukken van den keelklank in
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sch aan bet einde van een woord hebben· vooigestaan,.
doen wij bet ook in bet

zam~ngestelde

klankteeken ng.

~en spreke dan rang uit gelijk de Franschen, en ring

gel\jk de Engelscben, dat is, beide met dien ldank of
galm dien men hoort wanneer kinderen met hun· dingdong dingdong bet klokkengelui nabootsen.' Die zelfde
klank blijft ook, wanneer een woord op ng uitgaande
verlengd wordt: ik vang, wij vangen, tong, tongen enz.
- 1 Het in acht nemen hiervan draagt, dunkt mij, zoo vee! ·tot de welluidendheid bij, dat het mij niet onverschillig is, mij op het achtbaar gezag van
Ten Kate fe kunnen beroepen. Voor hen die wat al te vee! aan· keelklanken gehecht zijn zal ik 's.mans woorden aanbalen. " Bijaldien (zegt bij) of 11g of
nk in eene zelfde lettergreep' ( al s bij ding, kling, en dank, klank) gevonden
worden, zo is ijders geluit!, ten minste zo als 'tin bescharrfd Hollands zig laat
hooren, eenvowdig ; men zegt niet din -gen, dan ·ken, maar ding.en, dank-en:
een T eiken t!at ng en nk alhier onscheidbaar zijn in kla nk , en d?rhalven
geened ubbele meedekiink ers. Geheel antlers klinken n en g, wanneer die in
hijzondre letterg reepen gestelt zijn, als bi.i in·gmoomen , in-gang." Zie zijne
"Aenleiding enz ." bl. 123. Hetzelfd e knq ne n zij, die meer aan het gez•g
der hieuweren hechten, bij ll ilderdyk in zijne Spraakleer bl. ~0 beweerd, en
'Qij Kinker, in z, inleidcnden bri ef tot zijile Beoot·t!eeling enz. bl. xxi. beiiamd vinden.

·De d tusschen twee klinkers.
57. In de gemeenzame spraak wordt de d tusschen
twee klinkers verzwegen in broer, vergaring, (vergadering) leer·, (feder) kleeren (kleederen) zoo ook veeren, blaien, . allegaar voor al te gader, waarin de tongletter twee
maal verzwegen wordt. Vloeijend is deze zamentrekking, en z\i wordt te regt in de gemeenzame spraak gebezigd; maar de openbare spreker onthoude zich daarvan. Sommige zamentrekkingen behooren tot de straattaal als : vaer, moer, wat aers V001' wat anders enz. Van
dim·en sprekende kunnen vaet• en moer geduld worden.
In bloeden, lwuden, dooden enz. schijnt bet verkieslijk de
d te Iaten hooren, om de overeenkomst met bloeijen, houwen en dooijen; maar wie ongedwongen spreekt za1 er
wei~ig mee op bebben.

D als j ofw. ,
58. Men ziet uit de drie laatste voorbeelden der vodge
'paragraaf, dat men in plaats van d de j of w als medekliqker van overgang inlasch t. Zoo zegt men rijen,
_lijen, leijen (maar lyder voor patient en leijer voor een die
ossen, paarden enz. leidt), ook ouwe boeken, een kouwe
nacht, rajen, brajen, lajen, spoejen enz. De gemeenzame taal wettigt dat overvloeijen van den eenen klinker
op den anderen ; niaar m~n kan daar te veel aan doen ;

UITSPRAAK.

21

althans mijn gehoor kan met blije tijing, en goeje hoeje,
voor blijde of blije tijding en goede of goeje hoeden, niet
maats worden.
Koei, vlooi, moe·i v-oor koe, vloo, moede of moe, raei
\:oor roede of roe enz. mogen Haagsch zijn, maar mooi
zijn ze dam·om niet.
Ps en Pt.
59. Dit zijn struikelblokken voor de tong, en bet is
gelukkig dat er niet veel woorden zoo beginnen, want
wij zouden leeren stotteren dat bet een' aard had. Sommigen zeggen pe-sa~m en P e-tolomeus voor~psalm, Ptolomeus met eene maar even hoorbare p. Anderen maken
er zalm van!
De uitgang en.
60. Moet men in dezen uitgang de laatste le.t ter hooren
of niet ? Dit is reeds een ond gescb il waar de voorstanders van j uistheid en die van wclluidendheid tegen clkander over staan, en ieder (o m met vade r Vondel te spreken) trekt zijn st1·eng naar magt. T en Kate \Vas in zijn
tijd reeds voor hct verzwijgen dezer n, 1 en dit vindt
thans vele voorstanders. In de taal des gespreks zeggen
wij fiat, (en wie die de n als sluitletter nooit uitgesproken heeft, zvu bet van zijn neus willen vergen om dat te
veranderen ?) g Maar zou men in de openbare voordragt ·
nict een middelweg kunnen bewandelen? In de schilderkunst lweft men heele en halve tinten : zou een net
spreker niet ook h_eele en halve letters in zijne uitspraak
hebben? Wij gelooven ja. Men kan de n z66 verzwij.
gen als of men telkens zijne toehoorders afvroeg : boor:
je nu dat ik de n wegiaat? Dit is voor mijn oor bijna
nog erger dan het al te n-ig spreken. Ik zal hierovet·
nog een paar wenken geven, daar men zich bij gebrek
aan betere, des verkiezende, van bedienen kan. ·
Vooreerst dan behart-ige men bet gezegde van Ten
Kate, dat de onzakelijke Jeelen der woorden snel ·en
zacht moeten doorschieten, dan zal de n van zelf, om nog
eens op de schilderkuust terug te komen, als 't ware
wegschemeren, gelijk die tinten die onmerkbaar van iets
tot niets overgaan.
.
Ten tweede : men verzwijge geene n wanneer het
volgende woord met een' klinker begint: b. v. Zy ~lJ
ben er aan gedacht. De raven roepen om brood. ·
!
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Ten derde: men verzwijgc gee ne n aan het slot van
een volzin, b. v. "De Heer heejt ons in zijne langmoe,
digheid gedragen~"
1 Lrzenswaardig maar te lang om bier uit te schrijven , is hetgeen hij over
dit onderwerp D. I. bl. 128 zegt. Hij begint met de aanmerking uat bet verzwijgen der sluit-n de inwoners van het eigentlijk Holland van bunne Nederduitscbe n aburen onderscheidt, en eindigt met deze woorden: "Eevenwel
wil ik hen in dit geval ~ den voorrang, van volleediger na de letterk onst te,
spree ken, niet betwisten, laeten ze ons slegts dett roem van v/oeijender aitspraek niet benijden."
~ Dat den, hoewel hoven (§ 31.) onder de t ongletters gerangschikt, een
bijkomenden neus-klank heeft, is door Kinker, in de inleiding ziJner Beoordeeling enz. bl. xx. aangetoond. •

Ontaarding van den uitgang je.

61. Nog eene b\jzonderheid van de gemeenzame spraak
is dat de uitgang je van verkleinwoorden in ie overgaat
acllter f, g, k, p, b. v. snuifje, kraagje, bakje, knop}e
spreekt men uit snuiffie, kraagchie, bakkie, knoppie cnz.
Opmerkelijk is het dat de j achter d of t medeklinker
blijft, als randje, vaatje, 1 en dat zij achter s al\een in
den mond der min beschaafde klasse den ie-klank aanneemt. Althans geen mau van opvoeding zegt kransie,
Fransie, glaassie cnz. ~
1- Wanneer de t stom is, komt de ie-klank weer te voorscbijn, b. v. ligchie,
wigcft.ie vo9r lichfje, wicktje.
~ _Dit w~rdt zelfi op~e'!'erkt. wa~neer eene stomme t tu,p~~enbeide komt,
als lh-ves(je, nes(je, kiStJe, wzns/Je enz.
,
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Zaclde uitspmak.
62. Wie zich voomecmt om zich aan onnaauwkeurigheid niet te stooten, kan zich, vooral na een verbl\jf van
ecnige jaren in Zuid Afrika, met de Kaapsche ui_tspraak
wei verecnigen; want zij is zacht en vloeijend, eJJ \'ergt
weinig van de spraakorganen, hetgecn vooral in de zomermaanden niet onverschillig i~. Toonen wij dat met
eenigc voorbeelden aan. De tusschen haakjes geplaatste
letters worden vcrzwegen. Hoe loo (p) Je dan zoo lang- .
zq,am? Wat stoo(t) Je mij? Bly(j) nag wat. Zi(t) Je
ilizar goed? Tk g(e)loo(j) da(t) Je gek is. Ik wee(t) nie(t)
wa(t) Je betaal(t) . In al deze voorbeelden worden de
ha_~de letters als stootsteenen' uit den weg geruimd en de
tong gl\i.(dt) zoo le(kk)er <;>ver de woorden l;l,een.
geldt ook v~n qje; voer a}sje en soortgelij~e verkertingen.
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Van daar ook dat sch van r gevolgd sk luidt: skreeuwen,
skrapen, en zelfs wanneer gee ne r volgt : skijnen, sktmde.
Opmerking ~·erdient het, dat b~j het verzw~jgen van t eene
voorafgaande w tot f. verhard worclt: hij skreef vool.'
schreeuwt. Zelfs de zachlere ton glettet· d wordt achte"r
n of l weggelaten : zonnig, schullig, voor zondig, schuldig.
}'Jog eene bijzondcrheid is hct uitlaten \'an den uitgang
en in de onbppaalde wijs: b. v.
A je nie kan krij nie, dan moe je nie blij nie.
1\.ls gij niet kunt krijgcn, dan moet gij niet blijven.
Deze zijn hoofdtrekken der Kaapsche uitspraak; kleinere afwijkingen, enkele woorden betrcffende, zullen in de
Proeve van Kaapsch taaleigeri beter hare . plaats vinden.
Wij kunneu van dit onderwerp ni et afstappen, zonder te
erkennen, dat de beschaafde klasse ovcral haar best doet
om het kenmerkende der Kaapsche spraak af te leggen,
en dat veel van de hierboven opgegeven voorbeelden in
de platte taal der onbeschaafde klasse t' huis hooren.
Wie de Kaapsche tongval verzaakt word t gezegd hoog
Hollandsch te spreken. Een Engelschman spreckt doorgaans plat Kaapsch .
·
1 Tot inlichting voor den Nederl ander zij gezegd, dat men aan cie Kaap
6tootsteenen of stootklippen noemt, steenbrokken die nu eena hoven de oppervlakte van den weg uitsteken, dan weder onder bet loBSe zand nrbor1en
liggen, zoo dat men er onvermijdelijk op stoot:

TWEED E
ALGEMEEN

HOOFDSTUK.

OVERZIGT DER REDEDEELEN.

W at eene 1·ede is.
63. Eene reeks van woorc\en in vetstaanbaren iamenhang fieemen wij eene rede.
1Jeelen en onderdeelen eener rede.
64. Gelijk een woord in lettergrepen~ en elke lettergr.
in klank- of schriftteekenen opgelost wordt, zoo laat zich
ook eene rede in zinsn eden en elke zinsnede in woorden
oplossen: " De wereld gaat 'voorbij met hare begeerlij~
heden, maar die den wil Gods doet leeft in eeuwi,qheid}'
De tweede zinsnede dezer rede begint bij maar.
• Belangrijkheid van de kennis der rededeelen.
66 .. Gelijk de juiste· uitsp'Faak -van t'!f'n wootd afhtllltt
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van onze kennis aan de klanken, die ons door de letters
ills bestanddeelen van dat woord worden afgebeeld; zoo
hangt ook de juiste opvatting van den zin eener rede,
van de begrippen af, die wij ons van d.e woorden als bestanddeelen dier rede gevormd hebben. Is dit zoo, dan
berust onze geheele verstanclsontwikkelin g, voor zoo ver
zij van de mededeeling, hetzij mondeling of schriftelijk,
van de gedachten van ancleren afhangt, op eene juiste
kennis der rededeelen ; en derhalve is deze kennis allerbelangrijkst.
Verzuim hierin gef!l~egd.
66. Hoewel deze stellin g niet hetwist wordt, is de behandeling van dit onderwerp in de meeste spraakkunsten zeer gebrekkig, en de leerwijze op de soholen, die
grootelijks van het ingcvoercle leerboek afhangt, kan
dus uiet anders dan_ onvoldoeucle zij n. Van Jaar ook
dat leerlingen jarcn lang met het analyseren, of oplossen
van volzinnen, geplaagd worden , en uitciuclelijk, bij het
verlaten van de school, in de kennis der recl cdeelen niet
slechts weinig gevordcrd zijn, maar ook een onoverkomelijken afkeer van de beschouwing van dergelijke on_derwerpen hebben opgedaau . Groot is het nadeel bier-door aan de verstandsontwikkeling toegebragt, en in
geen opzigt is de behoefte aan ecne degelyke hervorming
van bet taal-onderwijs dringender, dan met betrekking
tot het analyseren.
Ve1·eischten tot eene juiste kennis der 1·ededeelen.
67. ·Hiei·toe behooren van den kant des ondenvijzers
juiste bepalingen en gepastc bcnamingen; en van dien
.des leerlings eene gewone mate van schrauderheid met
oplettendheid gepaard. Zijn de bepalingen onjuist en de
benamingen ongepast, dan zullen ook de schranderste
leerlingen niet anders dan verwarde begrippen verkrij·gen : staan daarentegen de vermogens van den leerling
beneden bet gewone peil van menschenverstand, of
optbreekt het aan de noodige bplettendheid, dan zal
;men ook met de beste leerwijze niet veel vorderen.
Wat rededeelen in het algemeen zijn.
68. Wanneer -wij van rededeelen spreken, denken wij
~d..l.l/lrbij. ~!~! -a.~n -~!!_d~f;l~q eener rede,_ voor zop: v.er zij uit

-
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onderwerp eu gezegde bestaat (waarvan nader), · maar aan
de enkele 'vom·den die in eene rede voorkomen.
Gewone benamingen der rededeelen.
69. De gewone benamingen der rededeelen naar htmne
so01·ten zijn als volgt:
·
Zelfstaudig naamwoord,
Bijvoegelijk naamwoord, (waartoe het deelwoord hehoort,)
Lidwoord,
Telwoord,
Werkwoord,
Bijwoord, ·
Voornaamwoord,
Voorzetsel,
Voegwoord.
Hierbij voegen som migen het Tusschen werpsel.
Geza!J dezer benamin!Jen.
70. Deze kun stww. hebben, door het langdurig gebruik
van achtbare taalkenners, zeker gezag verkregen, en hoezeer wij b\j eene nadere beschouwing aantoonen zullen,
dat sornmige daarvan onjuist zijn, willen we ons niet
aanmatigen de tot d us ver gebru ikclijke benarningen
door andere van eige n vinding te verdringcn. Wie als·
uitviml er eener kuu st of wetenschap optreedt, is in de
noodzakelijkheid, en heeft du s het regt om kunstww. te
smeden; maar wie eenc reeds lang beoefende kunst behaudelt, kan : wei voorstellen tot vcranderingen doen,
maar het betaamt hem in nederighcid af te wachten, of
~eskundigen er hun zcgel aan hechten.
Z elfstandiy naamwom·d.
Een zelfstandig naamwoord is de naarn van iets
dat op zich zelve bestaat.
Het bestmm is tweederlei: ecn aanwezig zijn voor
onze zinnen, een aanwezig zijn voor onze gedachten.
Op de eerste wijze bestaat een huis, een bloem enz., op
de tweede, deugd, eer, grootheid enz.
·
. Al wat voor onze zinneu aanwezig is, bestaat ook voor
onze gedachten, maar niet omgekeerd. Eene bloem kan
;k mij denken, dat. is voorstellen, al zie ik ze niet; wijs·lJejd k!ln ,_ik _rnij wcl voorstellen, maar nict zien.

71.
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Op zich zelve bestaan is in deze bepaling bet kenmerk
van bet zelfst. nmw. in onderscheiding van bet bijv.
Twee hoofdsoorten van ze?fst. naamwoorden.
72. Uit de tweederlei wijze van bestaan bietvoor aangetoond volgt dat men zelfst. nmww. naar hunne beteekenis in twee hoofdsoorten onderscheiden kan : narnen van
dingen, waaronder wij personen en zaken begrijpen zullen, en namen van voorstellingen.
Bijvoegelijk naamwoord.
73. Een b\jvoegelijk nmw. is de n!lam eener eigenschap
of omstandigheid, welke ik mij voorstel als in of aan
eene zaak aanwezig--'-welke ik in gedachte als 't ware
daarbij voeg. In schnone bloem heb ik dan twee nmww.,
bet ~erste bijv., hct tweede zelfst.
Het deelwoord zal liierna afzomlerlijk verkla~rd woruen, de.;ijl de ver•
klaring van bet werkw. dient vooraf te gaan.

Lidwoord.
Een lidwoord is een woord dat een of meer voorwerpen van de klasse waartoe zij behooren afzondert,
b. v. Huis is de naam van eene gausche klasse van voorwerpen; een huis, het huis, de kuizen zonderen een of
meer voorwerpen van die klasse af. De benaming lidwoord geeft niets van dien aard te kennen. Zou men
niet beter afzonde~ingswoord zeggen ?

74.

Inder<laad wat bete~kent de zamenstelling lidwoord? Is bet een w.
met een \id, gelijk punt hoed een hoed met eene punt? of een w. van een lid,
gelijk roerpen, de pen van een roer? lk weet niet'aan wiens taalkundig brein
wij d•t voortbrengsel te danken bebben, maar ik zou het gaarne aan den uit·
vinder terug geven. Ten Kate bediende zicb reeds daarvan, scbrijvende
ledewoordt, schoon bij veelal~:oor!-id zeg'. dat zich ten minste als eene verstaanbare uitdmkkin~ laat aan•prijzen. Nog vroe~er zeide men ledeken, bet·
p:een eene letterlijkB vertaling van a•·ticulu~ is. Zoo beeft men dan uit bet
Latijn de benaming ontleend van ie•s dat in die taal niet bestaat. Want betgeen wij lidw. noemen, badden de Romeinen nie~. Zoo lezen wij onder an·
deren in den Thesaurus van Faber dat Varro bet pronomen demonstrativum
articulus noemde. Het Grieksche w. waarvan dit eene letterlijke vertaling is,
beteekent een gewricbt, en overeenkomstig .J eze beteekenis werd bet in de
spraakk. gebezigd van wo orden, die als gewrichten de !eden eener rede aan
elkander verbonden. Zie Aristotelis Poetica, Cap. xx. Later is de beteeke•
.nis van bet kunstw. anders gew ijzigd.

Telwoord.
Het telwoord is de naam van een getal. Als zoodanig behoort het tot de nmww. en wel z66 dat de
grondgetallen als zelfst. • en de telww. van orde, als bijv.
ziJn aan te m.erken. In drie boo'TtMl, ze;· erwten, tijn drie

75.
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en zes eve.n goed zelfst. nmww. als de benamingen mud,
scbepel enz. in een mud boonen, een schepel erwten.
t En dat wei in twee beteekenissen: voor eerst, als n amen der getalmer·
ken: Tk heb vUf voor drie aangezien ; ten tweede, als hoeveelheid : Drie
iB minder dan t•ijf.

Het werkwoord.
Een werkwoord is eene uitdrukklng van bet bestaan der dingen, of eene wijziging van dat bestaan. 1
Tot bet eerste gebruiken wij zyn of wezen; tot het tweede, alle .andere werkww. hoe ook genaamci . . .Het is dus
niet een w. dat werkt, maar een w. dat zegt. . Waarom
zouden wij bet dan niet liever zegwoord noemen ?~

76.

1 Deze bepaling ontleenen wij gaarne nit Heyers Handleiding tot den Nederlandschen stijl, bl. 123. Dit werk, in de Nederlanden te wei bekend om nog
aanbeveling te behoeven, prijzen wij bij deze gelegenheid onzen Kaapschen
lezer nadrukkelijk aan. Het is, zoo als de titel verder lnidt, eene t·olledigt
aanwijzing ter vervaardig'i11g van schriftel'ij ke ,()pstellen, op de redenee1·kunde
gegrond. •·
2 Hen die uog bij de ondheid 7.weren, m oet deze benaming voldoen, want
bet pijJLa van Aristoteles is letterlijk gezegde. Maar zij heeft eene betere
aanbeveling : zij dllidt de venigting van dat rededeel aan, en is dus met de
opgegeven bepaling van gelijken oorsprong. Men heeft in de benaming
werkwom·d, die streng ge~omen met urbum activum gelijkbeduidend is, de
soort met bet geslacht verward, en om zich daaruit te redden is men vervallen
tot de gedrogtelijke benamingen: bedrijt:end (d. i. werkend) werkw~, lijdend
we1·kw. en onzijdig werkw. In aile wetenschappen is men n\et dan langllaam
van verwarring tot orde voortgegaan, Ongep aste benamingen, die mJOn nit
traagheid of schroomvalligbeid bleef gebruiken nadat m.e n er bet gebrekkige:
van inza ~, hebben d ien gang voorzeker helpen vertragen, en ner11ens is d&
spreekwiJs: Wat doen namen tot z~ken? ongepuster dan in de weten-scbappeu.

Soortverdeeling der werkwoo1·dcn.
Het werkw. (zegwoord) is bedrijvend wanneer liet
eene handeling uitdrukt die op een voot·wet·p overgaat, en
beschrijvend wanneer het eenen toestand uitdmkt, of eene
handeling die zich bij he.t onderwerp bepaalt. Men beeft
dus bedrijvende en bescltrijvende werkww. 1 Eene derde
soort behoeft men niet ; want de zoogenaamde Hjdende
wkww. zijn niet andt:!rs dan bet beschrUvcnde worden,
nader door een deelw. bepaald. Ik werd bemind is even
goed eene zamengestelde zegging als ilc ben zwak, gij zijt
groot enz.

77.

1 Op deze benamingen valt aan te mer ken, dat de eerste, bedrijvend werku•.,
ontleend is nit den zin des woords waaraan men de benaming toekent: b.v.
dragen is bedl'ijrend, niet omdat bet w. iets bPdl'ijft , maar omdat de h•ndeling
dragen op een voorwerp overgaat. De tweede benaming btschrijv~nd werlcw.
is ontleend uit de verrigting van bet w.; want staan, zitten, loopen enz. b.e·
schrijven werkelijk den toestand des onderwerps. Misschien ware het wen·
ICbelijk aile benamingen der red.e deelea uit dersetver urril~l.npn te o!Olee-
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nen, ofalthans een algemeen bfginsel voor die benamingen aan te nemen;
tnaar wij twijfelen of tlit wei doenlijk is, en gelooven dat men de regelmaat ook wd al te ver trek ken kan.

Deelwoord.
:Aet deelwoord is een w. dat iets van een wkw. en
iets van bet bijv. nmw. hecft, dat dus in de ~igenscbap
pen van beide deelt. Gclijk bet eerste sluit bet tijdsbepaling in ; gelijk het laatste, wordt het bij bet zelfst.
gevocgd: "'t Kruipend rupsje, moe -yekropen,"-ziedaar
een voorb. van het tegcnwoord ige en van het verleden
deelw. Of wij ook een toekornend' deelw. bebben zal nader onderzocbt worden.
Bijwoord.
79. Het bijwoord is een rededeel dat bij een wkw. gevoegd wordt om eenige omstandigheid van betzeh·e uit
te drukken : Gij komt lard, dat staat wel enz. Somtijds
bepaalt het een ,hijv. nmw. of een anclet· bijw. De lltcht
is matig koud. -E en Arab'isch paard loopt ongeloojlijk snel.

78.

Vo ornaamwoord.
80. Een voornaamwoorcl is een redcdcel dat ecn nmw.
vervangt, deszelfs plaats bekleedt.
Bcnaming _en bepaling passen bier j uist op elkander;
maar, ·een van beide, de bepaling is onvollcd ig, of men
beeft tot de voornww. recl edeclen gebragt die et· nict bij
hooren. Toetsen wij tot staving van dit gezegde alle
soorten van voornww.,_ of die cr \'oor doorgaan, aan de
opgegeven hepaling.
P ersoonlijk: Zie da ar uwe zuster, roep lwar !tier.
Rezittelijk. Ilc ben Jozef: leeft mijn vader nag ?
Tot dus ver gaat het goed, want in het ee rste voorb.
!}an men voor !war het woord zuster, en in het tweede
voor myn, Jozefs plaatsen, zonder wartaal te spre~en.
Maar nu verder:
Betrelckelijk: De wereld, welke wij bewonen, is doo·r den
God, dien wij vereeren, geschapen. Dat is : Wij bewoneu
eene wereld ; die wereld is door God geschapen; wij
vereeren dien God. vVanneer wij een voorst.el aldus
ontleden, clan past het betrekkelijke voornw. ook nog
onder de opgegeven bepaling. Maar bij de vragende en
aanwijzende voornww. worden wij gestuit. Deze willen
volstrekt niet voor plaatsvervangers doorgaan. Men beproeve.·het aan de volgende voorbb.: Wat is de mensch?·
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Wie heeft onze prediking geloofd? Welke zijn uwe pligten ?
Deze is mijn geliefde zoon. In deze wereld zijn wij vreemdelingen. Is dat uw huis ?
Wat nu gedaan? Kunnen we aan onze bepaling niet
een stukje aanlappen, zoodat er de vrag. en aanw.
voornww. ook onder kunnen? \Vaartoe zouden wij dat
doen ? Wat is er hij gewonnen, dat men ongelijksoortige dingen onder eenen naam als 't ware insmokkelt t .
Het bundeltje is nu losgemaakt, Iaten wij er uit wat
er niet zn hoort.-Ja maar dau krijgen wij meer red.edee- ·
len,-!...Toch niet; maar wij leeren ze beter onderscheiden.
Noemen wij die ww: naar hunne verrigtingen, vraagwoord en aanduidingswoord.-Maar dan zal men ·hoe,
wanneer, waarom onder de vraagww. gaan tellen, daar he·t
toch bijww. zijn; en !tier, daar en ginder aanduidingsww.
noemen. \Vat schaadt het, zoo ze al onder twee rubricken voorkomcn, mits zij er maar onder passen ? pat is
bij aile verdeelinge n hct geval. Het ongelijksoortige,
zoodra hct daarvoor erkend is, onder eenen naam te begrijpen, is altijd ongepast ; wan t namen zijn uitgedacht
om in de taal tc onderscheiden hetgeen in de wezentlijkheid ondcrscheiden is.
·
Het Voorzetsel.
81. Het voorzetsel - is een woord, dat de betrekking
tusschen het w·kw. en bet zelfst. nmw. of deszelfs stedehouder, het voornw., aanduidt: Vom· mij ligt de stad,
achter mij het gebergte ; boven mijn hoofd staat de zilveren
maan, die zich in de rivier spiegelt.-Leest gij met of zonder eenen bril ?
Somtijcls.wijst hct de betrekking tusschen twee nmww.
aan : het huis op den hoek, het lic!tt van de zon, de man
met den stok.
Deszeifs naam.
82. De naam voorzetsel is ontleeild van de plaats die
dit rededeel in de woordvoeging ten opzigte van het
zelfst. nmw. of voornw. doorgaans bekleedt.
Voorzetsels moeten wel onderscheiden worden van voorroegsels in afge..
leide woorden, als ver en ont in venverpen, ontnemen enz.

Voegwoord.
83. Het voegwoord is een woord, dat de deelen en de
onderdeelen eener rede aaueenhecht en derzelver onderling verband aantoont: De wetgever en de regter zijn ver· .
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schillende personen : de een loch maakt wetten, en de andere
ziet toe dat zij niet straffeloos overtreden worden. Voegww.
verbinden nict aHeen enkele ww. en zinsneden, maar
ook paragrafen. In het laatste geval zijn bet ww. van
overgang, die den loop onzer redenering aanwijzeu.
Tusschenwerpsel.
84. Het tusscbenwerpsel is een uitroep, waardoor geen
duidelijk begrip, maar eene bloote gewaarwording te •
kennen gegeven wordt. Het staat buiten bet verband
der rede, en kan dus streng gen·omen niet voor ecn redeqeel. doorgaarr. Deszclfs aard wordt zeer juist door de
benarhiug uitgedrukt. , Ach! hei lfoei! zijn tusschen·
werpsels.
Overzigt der rededeelen vo(qens' de voorgestelde
veranderingen.
85. Uit het onderstaande overzigt kan blijkcn, dat wij
slechts weinige veranderingen in de namen der rededeelen voor tc stellen hebben. Over ·het meer of min
. doelmatige daarvan mag de bevoegde lezer Y.ijn besluit
opmaken. Wij zullen in dit werk de gebruikelijke benamingen blijven behouden, overeenkomstig hetgeen wij
§ 70 over het invoeren van nieuwe kuustww. gezegd
hebben.
Zelfstandig naamwoord
Bijvoegelijk naamwoord
Afzonderingswoord (Lidwoord)
Telwoord
17'
d(
k ) {bedrijvend (bedrijvend en lijdead)
uegwoor wer w.
besc hrvven
.. d (onztJ.. d.tg)
Deelwoord
Bijwoord
persoonlijk
Voorllaamwoord
bezittelijk
{ betrekkelijk
Vraagwoord (vragend voornaamwoord)
.
Aanduidingswoord (aanwijzend voornaamwoord)
· Voorzetsel
Voegwoord.
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Verwarring in de behandeling daarvan.
B6. Er is misschien geen gedeelte der taalkunde waarin van ouds meer venvarring beerscht dan in de behandeling der naamvallen. Zeer geleerde en Hoog Geleerde
Heeren glijden over zulke onderwerpen been, zonder te
merken dat er een kink in den kabel is; minder geleerde
onderwijzers, die dit in de uitoefening van hun beroep
moeten bespeuren, zijn of te nederig om bet gezag van
hunne meerderen in twijfel te trekken, of zoo zij dat al
durven, dan ontbreekt bet hun aan de vereischte kundigheden om de gebrekkige werktuigen, die hun in handen gegeven zijn, te verbetercn.
, Oorsprong dezer verwarring'.
Deze vcrwarring is wclligt zoo oud als de taalkunde ; ten minste beslond zij reeds bij de Grieken, 1 en
hooger behoeven wij niet op te klimmcn, want de Grieken waren de leermeesters der Romeinen, en dezen
werden op] hunne beurt de onze. De Grieken dan begingen bij de behandeling der nmvv. al dadelijk de dwaling van bet teeken met de beteekende zaak te verwarren. _Eene schromelijke misvatting voorwaar, maar wij
mogen er niet laag op vallen, want wij zouden het in
hun geval niet beter gemaakt hebben. Hun rijkdom aan
buigings uitgangen' gli.f hun aanleiding om in den uitg.,
die eene bloote toevalligheid is, het wezen van den nmv.
te zien, en zoo verkregen zij zoo veel nmvv. als zij uitgg.
hadden, namelijk vijf. Dit gaf spocdig aanleiding tot de
gebrekkige bepalirig: Een nnlV. is ,de verandering van den
u.i.tg. eens woords, waardoor deszelfs bf'trekking wordt
aangeduid. Deze bepaling, waaraan men zich zoo vele
eeuwen heeft vastgehouden en zich, voo_r zoo ver mij
aan .dit eindje van de wereld bewust is, nog vasthoudt,
ii de ware oorzaak van de verwarring in de behandeling
d.er nmvv. De Romeincn hadden toevallig in sommig,e
nruww. een uitg. meer dan de Grieken, en op het dwaallicht van de eenmaal aangenomen bepaling doorgaande,
verkregen zij dan ook een' zesden nmv. Maar wei verre
nn op dien meerderen rijkdom te mogen roemen, hellben zij<juist in den naa~R van hun 6~ nnw. (•blativw),
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een blijvend ge!lenkteeken van hunne minderheid in vergelijking met hunne leermeestcrs, de Grieken, opgerigt.
Indien bet waar is dat die na:men de beste zijn, welke
ons den aard der benoemde zaak voor den g·e est brengen,
dan is bet ook w:aar, dat zij naauwelijks eene minder gepaste benaming hadden kunnen uitdenken, daa hun
ablativus.
1 Aristoteles, in een werkje den titel voerende ove•· uitch·ukking , dat echter
niet algemeen als zij n werk erkend wordt , zegt reeds: •• Ph ilonos, Philoni
enz. zijn geen t<am eo maar naamvallen," Vid. · Aristotelis Ol'era, Genevae
1605, T . I. p. 29; Dat is voor mij schemerachtig .

De nieuwere talen naar het Lati;jn verlcnoeid.
88. Toen de nieuwere talen, na eeuwen lang slechts
op de tong voortgeleefd te hebben, op hare beurt geschreven werden, zagen er die kiuderen van bet menschelijk brein, zoo uaakt en annoedig uit, dat de monniken-geleerdheid, als afkomstig van een medelijdend
slag van menschen, zich daarover ontfermen moest.
Deze dam e, van Ron1 einschc afkomst, en door· de geeste·Jijkheid opgevoed, droeg nog cene oude Romeinsche
toga, maar dat ldcedingstuk had haar in de eenzamc
Rloostercel tot tijdverdrijf ver's trekt, en was jammerlijk
verknipt en opgelapt. Van de slippen van dat gewaad
sneed zij nu rokjes voor die arme bloeden, daar wij zoo
even van gesproken heb ben ; en daarvan komt bet dat
de talen van Europa zoo veel onderlinge overeenkomst
hebben, en dat ze ons in de spraakkunsten en spraakleeren in eene gedaante voorkomen, daar wij niet regt
wijs uit worden kunnen.
E erste dwaling met betrelclcing tot de nrnvv. rtader toegelicht.
~9. De spraakkun st, zegt men, is de ktmst van wel te
spreken, maar zij ondcrstelt eene kunst van juist te
denken, die noodzakelijk vooraf gaat. Deze vloeit uit
de onveranderl.ijke wetten van het denkvermogen voort,
ei1 strekt tot algemcenen grond~lag voor aile talen. Ons
denkvermogen stelt zich de voorwerpen der gedachten
in verschillende betrekkingen voor; deze betrekkingen.
zijn voor aile volken dezelfde, want hetgeen voor bet
denkvermogen van den eenen mensch bestaanbaar is,
moet bet voor dat van aile menschen zijn. Maar de
eerie taal is rijker aan middelen van uitdrukking dan de
andere ; wanneer wij dus onze onderscheidingen uit onze
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middelen van uitdrukking ontleenen, dan gaan WI;) uiff
van bet bijzondere en toevallige, in plaats van bet alge.,
meene en wezentlijke: en deze is de dwaling die men h\
de leer der nmvv. beging. ·In de toepassing kan bet ons
niet ontgaan, dat alles op de onderscheiding der begrippen, en niet der teekens, aankomt. vVillen wij eeQ
voorwerp in eene of andere betrekking voorstellen, dan
eerst krijgen wij aanleiding om ons van den daartQ~
bestemden uitg. des naamwoords, of bij geli>rek daaraa,_n,.
van andere middelen te bedienen..
Alle heschaafde talen in dit opzigt even rijk-.
90. Wanneer wij in de voorgaande paragraaf met 1:>~
trekking tot nmvv. zeiden, dat de eene taal rijker aa}!
middelen van uitdrukkil1g is dan de andere, dan willen
wij dat van meerd er of minder volledige verbuiging van
het nmw. verstaan hebben ; niet als of de eene taal ee'n
voorw. in eene betrekking kan voorstellen waarvoor 1n.
eene andere taal geeu midde\ van uitdrukking voorhan ...
den is. Waar een uitg. ontbreekt neemt men immerll
een voorzl. te baat, of de plaats die bet nmw. in eene
rede beslaat wijst op zich zeh·e reeds den nmv. aan.
Bepalin_q van eenen naamval.
91. Een naamval, of liever geval, is de betrekking van
eenen persoon of zaak tot een aoderen persoon of zaak
in eene zamenhangende red e.
Hoewel ik mij gaarne getroost alleen voor mijn gevoelen te staan, mits
dat gevoelen op overtui ging gegrond zij, was bet mij eene aangename
verrassin g in N. Anslijn's Nedcrd. Spraakk. voor eerslbegin nenden, derdc
druk 1824, mijne bepaling van den nmv. bijna woordelijk weder te vinden.
Men lees t daar bl. ll\J: " Het geval bij de nmww. is niet anders dan de betrekking waarin wij de dingen voorstellen, hetzij als onderwerp , voorwerp of
bep aling.''-lk heb geen zwak om voor den uitvintler door te gaan van ietil
dat zoo ond is als de taal zelve; maar dit moet ik zeggen, dat mijne bepaling
op bet papier stood, eer ik bet boekje van Anslij.n gezien had ; zij is dus (en
dat kan niet onverschillig zijn) als van zelve opgekomen, hij twee menscheo
die van elkander niets wisten. Ook Beijer in zijne Handleiding enz., hl. 103,
heeft dezelfde bescho uwing van nmvv. als Anslijn. lk kan mij intnssch.e.i
m~t die heeren niet vereeni gen , wanneer zij, slechts dr.ie gevallen erkenne11.
Men oordeele of de zeven gevallen door mij opgegeven niet wezenllijk onderscheiden 'zijn. Nog eens, wezentlijk verschillenue zaken onder eenen naam
te hrengen; beef.t;.wel den schijn van omslag le vermijden, maar bevordert d!l
duidelijkbeid niet.

Weifelende beteekenis van het kunstw. naamval.
92. lndien Scaliger gelijk had, toen hij beweerde d~t
bet w. casus, dat is letterlijk val, zijuen o.or&proog d.l!!li:van ontleent, dat men zich de verbog~~ l)lllV\'· Y!!.IO!'!i~
D
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/ dE( als afvaliende van den Nominativus, dien men casus
rectus, regte naamval, noemde, 1 dan is bet 66k 'vaar,
dat men in lateren tijd, bij het kunstw. naamval in onze
taal, zelden aan dien oorsprong gedacht beeft. Veelmeer beeft men aan val in deze zamenstelling de beteekenis van geval, dat is toevallige toestand gehecht. • Dat
het Latijnsche casus ook dien zin geeft is overbekend, en
het zou welligt niet veel onderzoek vereischen om aan te
toonen dat vroegere geleerden, dit woord, wanneer het
voor naamval voorkwam, in dien zin opgevat hebben.•
Een sterk bewijs ligt, dunkt mij, daarin, dat elke nmv.
zijnen naam ontleent van zijne innerlijke bcteekenis,
niet van zijnen uitg. Dit schijnt Scaliger gevocld te
hebben, toen hij de nmvv. liever eerste, tweede enz., dan
Nominativus, Genitivus enz. wilde genoemd bebben. 4
Wat daarvan zij, het kan niet anders dan nuttig zijn, de
zaak zelve van bet teeken te ondcrscheiden. Noemen
wij bet eerste naamval, en het tweede, uitgang of buiging.
Leeren wij eerst de nmvv. kennen, en bewaren wij de beschouwing der uitgg. voor het boofdstuk over verbuiging.
Zie Sanctii Minerva, p. 73.
s Dit zou men bij meer dan een geacht taalkenner kunnen aanwijzen, manr
wij zullen ons bij Ten Kate bepalen. Z ie zijoe Aenleiding enz., D. I. bl. 324
en 25. De oudste opvatting (wij erkenneo bet) moet met die van Scaliger
overeengekomen hebben, anders ware naamval gelijk misval, voorval enz.,
waar val voor geval staat, onzijdig.
I Zie onder anderen de reeds aangehaalde Minerva, p. 84, en aldaar de
aanteekening van Everard us Scheidius.
• Sanctii Minerva, p. 73.
I

)(...-Aanwijzing der Naamvallen.
93. Een persoon of zaak komt voor, ten eerste: als hetgeen waarover gebandeld wordt, en beet dan onderwerp :
De wereld l;aat voorbij.
Ten tweede : als iets bezittende of tot iets beboorende, en heet dan bezitter, in bet eerste geval eigentlijk,
in het tweede oneigentlijk. De kroon des konings, het vee
wn den landman, het huis van den heer, zijn voorbeelden
.van den eigentlijken bezitter; maar de konmg des lands,
de herder der schapen, de heer van het huis, zijn voorbeelden van den oneigentlijken bezitter.
Ten derde : als degene of hetgeen waarom, ten ~·oor
·Of ten nadeele waarvan iets gescbiedt, en beet alsdan
doel, b.v. zeg het hem, geef haar uw boek. Wij ontnamen
.den -roover het gestolene, en gaven het aan den eigenaar terug.
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Ten vierde : als iets orldergaande, en beet nlsdan
voorwerp: wie zijnen broeder haat, is een doodslager. Het
voorwerp der bandeling kan te gelijk onderwerp der
zegging zijn: "het kind wordt onderwezen; gij zult beloond worden.
Ten vijfde : als bet midd el of wcrktuig waardoor iets
gescbiedt, en beet alsda11 helper : Alexander de Groote
heeft door onmatigheid zijn leven verkort. Een vogel kliejt
de Iucht met zijne vlerken.
Ten zesde: als de wijs waarop, de tijd wanneer of de
plaats waar iets geschiedt, en beet alsdan bepaler. Ik
lees zonder bril. De stervende booswicht herdenkt met
wroeging aan het verledene. Hij kwam tegen den avond,
met den hoed in de hand, en zette zich naast mij neder.
Wij ontwaken in den mm·gen met een vrolijlc hart; . en voor
den avond, staan wij met betraande oogen, aan het graj
van eenen voor het geluk van ons !even onmisbaren vriend.
Ten zevende : Als degene of hetgeen waaraan bet
woord gerigt wordt, en beet alsdan aanspreker: Dood,
waar is uw prilckel? Graf, waar is uwe overwinning?
Samuel, waar zijt gi;j? Jongeling, sta op.
Moeijelijkheid om nmvv. naauwkeurig te onderscheiden.
94. Niet altijd valt het _even gemakkelijk naar de opgegeven onderscheiding aan te wijzen in welken nmv. een
persoon of eene zaak staat, en het is 7-eker gemakkelijker om op bet gezigt van eene s te zeggen: tweede naamval; van en, derde naamval enz. En waarom ? Omdat
napratcn altijd gemakkelijker is dan den ken. Men houde
in bet oog dat dezelfd e persoon of zaak, zoo als hoven
in bet vierde geval reeds aangetoond is, in mcer dan
eene betrckking te gelijk kan voorkomen. In gi;j wordt
bemind isgij aanspreker, onderwerp en voorwerp te gelijk.
Nuttigheid dezer onderscheiding.
95. "Die wel onderscheidt, die wel leert," ·zeiden de
ouden, en
is nergens van meer toepassing dan wanneer wij het . teekende van het teeken, de voorstelling des
verstands v de woorden die dam·aan ondergescbikt zijn,
leeren afzonderen.
Kinderen die nog niet hebben leeren verbu-igen, bebooren, zonder hulr
van de uitgangen, de gevallen, dat is de toevallige betrekkingen van zaken te
leeren onderscheiden. Elk boek is tot deze oefening even gescbikt. Men
late zich door de moeijelijkbeid niet afschrikken; een mensch i• bestemd om
een denkend wezen te zijn; en bet denkvermogen oefenen is het eenige mid·
del om bet te versterken, en daardoor den mensch meer men!ich te maken.
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V l E R DE H 0 0 F D STU K.
VERBUIGING.

Wat verbuigen is.
96. De toevallige veranderingen, welke sommige rededeelen ondergaan, naar zekerc volgorde aan dezelve
uitdrukken, noemen wij verbuigen. Met betrekking tot
werkww. zegt men daarvoor vervoegen.
Van waar de naam.
Het kunstwoord verbuigen ontleent zijnen oorsprong daarvan, dat men zich den zoogenaamden I. nmv.
als den regten, en alle afwijkingen als verbogen voorstelde.

97.

Van waar de verbuiging.
98. Alle veranderingen aan een woorcl, als tceken,
hehben haren groud in het bijkomende, dat wij in onze
gedachten met het hoofddenkbeerd, door zooclauig woord
uitgedrukt, verbinclen.
Wat dat bijkomende is.
99. De bijkomende omstandigbeden van een hoofd-deukbeeld, waarop men bij de verbuiging te ]etten heeft,
zijn getal, geslacht en geval. 1 Toonen wij dit in bijzonderheden aan. Het hoofddenkbeeld zij leeuw. Zoo
lang ik in mijne gedachten daar niets bijvoeg, bl~jft bet
woord o.uveranderd: Een leeuw is een vie1·voetig dier.
Maar nu stcl ik mij bet denkbeeld leeuw als meer dan
een voorwerp van dezelfde soort voor, en dit bijkomende
druk ik door bet bijvoegsel en uit: b.v. L eeuwen zijn
vleeschverslindende dieren. Zie daar het getal. Vootts
.voeg ik bij het denkbeeld leeuw dat van zoogster van
jonge leeuwen, en zeg: De leeuwin laat zich ha1·e jongen
niet ontnemen. Zie daar het geslacht. Eindelijk breng
ik mij den lecuw als bezitter van iets voor d n geest, en
zeg: De tanden des leeuws kenmerken hem
:vleesekveralindend. Zie daar bet geval.
t Wij zu\Ien ons bier voornamelijk tot het laatste bepalen, om op getal en
lleslacht in afzonderlijke hoofdstukken terug te komen.

Onvolledige buiging in onze taal.
100. Wij noemen de buiging in onze taal onvo1ledig,
en zij is bet inderdaad,_ vooral ten opzigte van de naam--~ --~a1len. Immers bet zelfst. nmw. blijft in de meeste ge------._

'-- \
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vallen onveranderd. Sornmige voornww. zijn vollediger
van uitdrukking, gelijk wij hierna zullen aantoonen.
Gedeellelijke voorziening in dit gebrek.
101. Hetgeen aan het zelfst. ontbreekt, wordt gedeeltelijk door bet bijv. vergoed. Zoo ondergaan bijv.
nmww. en voornww., inzonderheid het lidw., zekere veranderingen, om bet bijkornende, dat bij het hoofddenkbeeld gedacbt wordt, aan te duiden : b. v. Simson versloeg eenen leeuw. Hier wijs ik door verandering van het
lidw. aan, dat ik m\j de~ leeuw als voorwerp eener handeling voorstel. Wanneer ik zeg: De belijders van ket
Christendom werden door de Romeinen den Ieeuwen voqrgcworpen. dan kenmerkt den van het lidw. de Ieeuwen als
doel eener handeling.
Ontoereikendheid van dit hulpmiddel.
102. Veel blijft er in de bijkomende omstandigheden
van het boofddcnkb., dat wij niet doot· verandering noch
van het zelfst., noch van bet bijv. woord kuuuen aanduidcn; en in zoo verre kan dit hulpmiddel ontoereikend
heeteu : b. v-. /, e jongen koopt eene groote lei. Bier is
noch in het lidw. uoch in het bijv. nmw. iets dat mij de lei
als voorwerp eenet· handeling doct kennen. Ik wandel
met mijne oudste dochter. Hiet· is wederom niets in het
voomw. noch in het bijv. naamw. waaraan ik zien ·kan
dat dochter in bet geval van bepaling staat.
Vergoeding van het ontbrekende.
103. Dit kan op driederlei wijze geschieden.
Vooreast, door het verband, dat is, de zamenhang,
waarin een woord voorkomt : in bet eerste voorb., de
jongen koopt eene groote lei, leert rnij het verband, dat
jongen onderw. en lei voorw. is, en niet omgekeerd, want
eene lei kan niet koopen.
Ten, tweede, door de volgorde der woorden, 1 daat· het
onderw. gewoonlijk v66r, en het voorw. achter het wkw.
dt. Ook hieraan ken ik dus het geval van
geplaatst ·
jongen en J n het eerste voorb.
1 Hoe armer aan uitgangen eene taal is, des te meer is zij aan deze volgo.rtfe
«ebo11den : b. v. Den zoon strqft de vade1' uit liefde ; den misdadiger wnnif,t
de regur ala handharer van de wet. Dit kan men niet vertalen: " Tile sop
punis/les the father; the crimi11al condemns the judge;" want dan werd de
v~11r JUtr•.ft, en de regter gevonnisd. Hetzelfde gebrek aan l!it&'PI~ll ·v.o.i·
bledt zulke omzettingen ook in pet Franach.
•
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Ten derde, door middel van een voorzetsel. Dit komt
in het tweede voorb. te pas, waar met eene omstandigheid van plaats aanduidt, die aan dochter bet geval van
bepaling toekent.
Wat naamvallen zijn in de leer der verbuiging.
104. De veranderingen die een woord in de verbuiging ondergaat, zullen wij, met bet aangenomen kunstw.,
naamvallen blijven .noemen. W\j onderscheiden ze dus
van gevallen, waarvan wij (§ 91) de bepaling gaven.
Met betrekking tot dat onderscheid zou men kunnen
zeggen : gevallen zijn de toevalligheden van zaken ;
naamvallen, -de toevalligheden van woorden.
Hoeveel naamvallen wij hebben.
105. Het Nederduitsch heeft op zijn hoogst vier naamvallen, en in de meeste verbu igingen vrij wat minder, gelijk wij straks bij eene beschouwing van eenige voorbeelden van verbuiging zien zullen. Daar er echter vier
onderscheiden buigin gen aan een woord kunnen voorkomen,' doet men wel van overal vier naamvallen aan te
nemen, en ik geloof niet dat men ze heter noemen kan,
dan eerste, tweede, derde· en vierde naamval. •
1 Het pers. voornw. van den 3. persoon beef!, sedert dat men hun als 3.
van hen als 4. nmv. onderscbeidt, vier verscbiilende buigingen. Ook in
de verbuiging van zelfst. nmww., beeft bet lidw., in den deftigen stijl, eene buiging, die, in bet V. en in bet 0. gesl. den 3. van den 4. nmv. onderscbeidt.
2 Hoe zou men ze anders noemen?
Nanr de uitgangen? Maar dezen
doen dikwijls tweederlei dienst; zoo zou dan N-naam·val in bet M. 3. of 4.
nmv.; en R-naam1•al in bet V. tweeden of derden beteekenen. Naar de
beteekenis van den Casus kan men ze niet noemen, zonder tot de · oude dwaling terug te keeren, van aan den naamval toe te schrijven, betgeen aan bet
geval eigen is, en alzoo de beteekende zaak met bet teeken te verwarren.*

Vergelijking der naamvallen, als teekens met de
gevallen als denkbeelden.
106. Eer wij de voorbb. van verbuiging in hun meerderen of minderen rijkdom van uitgangerf beschouwen,
zul\en wij trachten de waarde, of Iiever de heteekenis
van elken nmv. aan te toonen, door er de gevallen bij te
stellen, die daardoor vertegenwoordigd w: den. De

* Misscbien beeft de lezer van deze aanteekening wei Iimlacht over de
gedrogtelijke kunstwoorden N-naamtal en R-naamml. Lie
ezer, gij weet
niet hoeveel bekoorlijks bet in heeft, aan oude dingen nieuwe namen le geven,
hoeveel men zich laat welgevallen, om zonde1·lzng te zijn, en dat menig
een liever bespot wil worden, dan onopgemerkt blijven. lri zek er nieuw
~erk, .getiteld : Sprachdenklehre, dat is Spi-aakdenkleer! bee ten de naam•
vallen: Werjall, Wessenjalt, Wenifall, Wenfall; dat is, Wie-naam-ral,
Witnl·naam~ql, enr:. Wat zegt gij van zulke geV<tllt(jt'$ ~
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lezer gelieve § 93 nog eens door te gaan, dan kan hij
zich overtuigen dat wij zeven gevallen hebbeu, welke wij
door vier naamvallen vertegenwoordigen, en wei op de
volgende wijs :
I. nmv., Onderw. en aanspreker
2. nmv., Bezitter
3. nmv., Doel
4. nmv., Voorw., helper en bepaler.
Eerste voorheeld van verhuiging.
107. Zelfst. naamw. met een bijv. naamw. en bet uiet~
bepalend lidw.
·
Mannelijk.
Enkelv.
Meerv..
I. Een wijze vader
Wijze vaders
2. Eens wijzen vaders of van
Van wijze vader&'
eenen wijzen vader
3. Eenen (aan eenen)
Wijze of aan wijze
wijzen vader
vaders
4. Eenen wijzen vader
Wijze vaders.
Vrouwelijk.
Enkelv.
Meerv~
J• Eene goede moeder
l. Goede moedera
2. ·Eener (van eene) goe2. Van goede moeders
de moeder
3. Eener (eene of aan
3. Goede of aan goede
eene) goede moeder
moeders
4. Eene goede moeder
4. Goede moedera.
Onzijdig~

Enkelv.
Meerv.
I. Een zoet kind
I. Zoete kinderen.
2. Eens zoeten kinds
2. Van zoete kinderen
Van een zoet kind
3. Een of aan een zoet
3. Zoete of aan zoete
kind •
kinderen
(Eenen zoeten kinde)
4. Een zoet kind
4. Zoete kint:leren
Beschouwing van het hovenstaande voorheeld.
108. Eene naauwkeurige beschouwing van dit vqorb.
leert ons:
'
I. Dat bet zelfst. naamw. slechts eenen uitg. heeft,
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te weten sin den 2. nmv. M. en 0. enkelv.• \Vant de
e, als -uitg. van den 3. nmv. 0. is verouderd, en men Jaat
dezen nmv. thans onverbogen.
2. Dat de uitg. en in bet bijv. naamw. aan aile gebogen nmvv. van bet M. enkelv. gemeen is.
3. Dat in het V. de' evan bet lidw. kenmerk van bet
gesl., maar niet van den nmv. is.
4. Dat het 0. enkelv. aileen den 2. nmv. verbuigt.
5. Dat in bet meerv. bet zelfst. zoowel als bet bijv.
nmw. gebeel onverbogen blijft, wat nmvv. betreft, en aileen
bet teeken des mcervouds aanneemt, dat voor bet bijv.
e en voor bet zelfst. s, n of en is. •
1 Waar de 2. naamv. op s niet wei luidt, wordt hij meestal met t1an omschreven. Slechts weinige woorden hebben en als kenmerk van den 2 naamv.
Wij kennen er geen andere dan : mensch, vorst, graqf; prins, !tart, getuige
en bode. Jlrtde heeft des m·edes en des vredens.
In woorden op s wordt in enkele gevallen eene e tussch en de sluitletter en
den uitgang ingeochoven, en de eerste s waar de uitspraak zulks vereischt
gaat dan in z over: huis, des huizes.
2 Er zijn er die in den 3. naamv. M. en 0. mrv. de uitgaande n voorstaan en
wij:en vaders zotlen ki11de1·en enz . sch rijven. In sommige gevallen kan deze
n de nuttighdd hebben van ondu ;delijkheid voor te komen ; maar zij heeft
voor bet oor, dunk t mij, iets gedwongens, en is in de meeste gevallen ontbeerlijk. Bij s. Mijlleest men at/en vreemdelingen. Wat bet mrv. kinde1·en
aangaat, daar zullen we in bet boofdst. over bet getdl op terug komen.

Tweede voorbeeld van verbuiging.

109. Zelfst. naamw. met een bij\'. en bet bepalende
}idw.
Mannelijk.
Mcerv.
Enkeiv.
1. De arme herders
l. De arme herder
2. De1· (van de) arme
2. Des armen herders of
herders

van den armen her-der

;3. Den ,(aan ilen) ar-men

3. Den armen herders of
a an '7le -arme kerders

herder

4. ~e arme herders

4. I)en, armen lt.erder

Vrouwelijk.
Enkelv.
1.-De witte hen

2. Der of van de witte hen
3, Der; de .of ag,n de witte
hen

'~. DeJwU!Je ~ -

M-eer-v.
De witte hennen
Derof van de witte hennen
Der, de _of aan de witte
hennen
Dewitte hennen
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Onzijdig.
Enkelv.
Meerv.
I. Het blanke zwaard
De blanke zwaarden
2. Des blanken zwaards of
Der of van de blanice
van het blanke zwaard
zwaarden
3. Het of aan het blanke
Den blanken of aan de
zwaard
blanke zwaar.den
(Den blanken zwam·de J
4. Het blanke zwaard
De blanke zwaarden
Beschouwing van het bovenstaande voorb.
110. Vergelijken wij dit voorb., nmv. voor nmv. met
ltet vorige, dan vinden wij in het enkelv . geen ander
onderscheid dan dat bet hijv. nmw. in den l. nmv. vart
bet 0. de verzaebtende e beeft; en in bet meerv. dat de
3. nmv. eene n in het lidw. en bijv. naamw. van het M.
,e n 0. aanneemt.
Bilderd ijk geeft deze n ook aan bet V. Zie 's mans spraakl. bl. 88 en 98,
en verbuigt: Den bmve n v!'OU •t:en. Ten Kate (D. I. bl . 340 .) deed dat niet,
en van de lateren , zoo veel ik wect, buiten B. niemand. h het uiet vreemd
<h t h .j ter plaotse waar hij opzettelijk over verbuiging handelt, ve•·zmmd
heelt ons te berigten, waarom hij in dezen vap bet gevestigd gebruik afwijkt?

Derde voorbeeld van verbuiging.
Ul. Zelfst. met bijv. naamw. zonder lidw.
Enkelvoud.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
Mannelijk.
Zwarte wol
Wit brood
l. Oude wijn
Van wit brood
2. Ouden wijns of . Van zwm·te wol
van ouden wijn
Zwarte, of aan
3. Duden, of aan
Wit, of aan wit
zwarte wol
brood
ouden wijn
Zwarte wol
4. Ouden wijn
Wit brood
Meervoud.
OJ.tde wijnen
Zwarte wollen
Witte broaden
.en zoo vet·volgens gelijk in bet l. voorb. Uit dit voorb.
merken ·wij op hoe arm onze verbuiging van naamww. is,
wanneer wij de bulp van bet lidw. ontberen.
Vierde voorbeeld van verbuiging.
112. Zelfst. naamw. met bijvoegelijk voornaamw.
Enkelvoud.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
Mannelijk.
Mijne zuster
Mijn kind
I. Mijn broeder
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2. Mijns broeders
of van mijnen
broeder
3. Mijnen of aan
mijnen broeder

.~.Wijner

4. Mijnen broeder

zuster of
van mijne zuster.
Mijner, mijne of
aan mijne zuster
Mijne zuster

Mijns kinds of
van mijn kind
Mijn of aanmijn
kind
(Mijnen kinde)
Mijn kind

Meervoud.
Vrouwelijk.
Mannelijk.
Ouzijdig.
1. Mijne broeders Mijne zusters
Mijne kinderen
2. Mijner broeders Mijner zusters
Mijner kinderen
3. Mijnen of aan· Mijner, mijne of Mijnen of aan miJmijne broeders
aan mijne zusters ne kinderen
4. Mijne broeders Mijne zusters
Mijne kinderen
•
Dit voorb. leert ons dat de bezitt. voornmww. met een
zelfst. nmw. gelijk het bepalend lidw. verbogen worden.
Hierbij valt aan te merken, dat ons in het M. de verzachtende e heeft, als onze broeder, onzes broeders enz., en
dat hun in de verbuiging de n verdubbelt. Gelijk de
bezitt. worden ook de aanw. en vrag. voornmww. met
een zelfst ..naamw. verbogen.
Vijfde voorbeeld van vetbuiging.
113. Zelfstandig naamw. zonder bepaling.
Mannelijk.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
1. Wijn
Deugd
Geld
2. Wiijns of van wijn Van deugd
Gelds of van geld
3. Wijn of aan wijn
Aan deugd
Geld of aan geld
4. Wijn
Deugd
Geld
In bet meerv. zijn geen buigings uitgg.; en in bet
enkelv., gelijk bet bovenstaande voorb. leert, kqmt aileen des in den 2. nmv. M. en 0. voor. En dat ook
deze uitg. slechts in zekere gevallen gebruikt wordt, zullen wij nader in de Syntaxis zien.
De naam van het Opperwezen wordt eenig_zins volle. diger ~erbogen :
I. God
2. Gods, Godes of van God
3. Gode of aan God
4. God.
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Persoonlijke voornaamwoorden.
114. Dezen bebben in de ge\\·one taal 1 slechts eene
buiging of liever verandering, die ~oor derden en vierden naarnval dient. Zoo verapdert ik iu mij
· gij in u
hij in hem
zij in haar
het blijft onveranderd.
In bet meervoud verandert wij in ons
gij in u
zij in hen of hun~
1 De 2. nmv. dezer voornww. beeft met bet geval van lJezitter niets 'g e.
meen, maar is een overblijfsel van een verouderd en thans aileen in den kan·
•elstijl en in den dichterlijken schrijftrant ganghaar spraakgebruik, volgens
betwelk sommige werkwoorden en bijv. na.mww., in navolging van bet Latijn, eenen 2. nmv. beheerschten: b. v. Gedenk onzer, onife>·m u miJn• ot
mijner; zijns geduchtig, mijns onwaa•·dig enz.
•
2 Het onderscheid van hen of hun is niet van ouds in onze taal aanwezig,
want bet voomw. werd zonder onderscheid nu met dezen dan met genen vokaalklank gebruikt, en hen was soms 3. nmv. en hun 4. Thans is b et gehruik
gevestigd, en wei zoo, dat hun V\lOr :~ . en hen voor 4. nmv. staat. Men
noeme dit onderscheid willekeurig ; maar zonder nuttigheid is bet niet.

Betrekkelijke
115.
Mannelijk.
Welke
Welks
Welken
Welken

en vragende voornaamwoorden.
Enkelvoud.
Onzijdig.
Vrouwelijk.
I.
welke
hetwelk
van hetwelk
2.
welker
aan hetwelk
3.
welke
hetwelk 1
4.
welke
Meervoud.
I. Welke
welke
2. Welker
welker
bet
3. Welken of aan welke, of aan welke Gelijk
mannelijke.
welke
(welker)
4. Welke
welke
Die ats betrekkelijk voornw. wordt aldus verbogen:
Enkelv.
Meerv.
M.
V.
0.
M.
V.
0.
l. Die,
Die
die
die,
dat
die
ontbreekt
2. Ontbreekt
Die of aan dat
Die
3. Dienof
die
die
die,
aan dien
dat
die
die,
Die
4. Dien,
die
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De ontbrekendc naamv. wordt van het vrag-. ' 'oornw.
Welke is als vrag. voornw. bijvoegelijk,
en wordt in het l\1. en V. ge lijk het betrekk. welke verbogen : bet 0. luidt welk, welks, welk, welk.
Wie, dat zoowel betrekk. als vragend voorkomt, wordt
aldus verbogen:
Enkelv.
Meerv.
v.
M.
M. en V.
0.
0.
wie
wat
Wie
1. Wie
ontbreekt
wiens
Wier
2. Wiens wier
(vanwat)
tvat '
wie
3. Wien
Wie of aan wie
wie
wat
Wie
4. Wien
wie ontleend.

I Ook in bet I\1. en V. gesl. voegt men somtijds bet bepalend lidw.
voor het betrekk. voornw. Wij gelooven niet dat dit navolging verdie11t.

Aanwijzende voornaamwoorden.

ll6.

M.

I.
2.
3.

4.
I.
2.
3.
4.

Enkelv.

V.
0.
M.
dit
D eze
Deze deze
Dezer
dezes
D ezes dezer
lJezen deze of de zen, dit Dezen
dezer
Deze
dit
Dezen deze
Gene
gene
Gene · gene
Gener
genes
Genes gener
genen, gene Genen
Genen gene
Gene
gene
Genen gene

Meerv.
V.
0.
ontbreekt
deze
dezer
deze of dezer
deze
gene
gener
gelijk bet
M.
gene, gener
gene

Voornww. met de en die zamengesteld.
117. In de,qene en diegene, welke aanwijzend zijn,
worden beide ww. verbogen, en blijven nogtans aan
elkander gehecht.
Enkelv.
- M.
v.
0.
hetgene of hetgeen
degene
I. Degene
2. IJesgenen of van der,qene of van desgenen, van hetgeen
degene
dengenen
3. Dengenen of aan dergene, degene aan hetgeen
of aan degene
dengenen
hetgeen
degene
4. 1Jengenen

VltRllUlGJNG.

Meerv.

M.

v.

o.

degenen
lJegenen
degenen
dergenen
Der,qenen
dergenen
of van degenen voor aile geslachten.
dengenen
Den,qenen
der- of degenen
of aan degenen voor alle drie
Degenen voor aile geslachten.
Volgens dit voorb. zegt men ook: diegene, diegene;
dat.qene; diensgenen, die?"!}ene, van datgene enz.
Dezelve, dat betrekkelijk is, behoort volgens het tegenwoordig spraakgebruik tot de voornww., 1 en moet dus
niet met bet bijvoegelijk dezelfde verward worden. 2
1 Het g-epas~ gebruik van dit voornaamw. zal in de Syntaxis aangewezen
worden.
2 Hoewe! Bilderdijk (Sprn•k!. b!. 126 .) ons leert , dat onze grootvaders
onverschillig deze!t·e en cleze/j(/e ~chrev e n , gelnoven wij dat onzegrnotmclel's
het uiet kwalijk nemen zouden. iurli en zij wist.en dat hunn e kleinki11cle•·m
!1ier een onder•cheid maken. Het ;, er meue gelegen als met hen en hun.
Tweede rlci spraakgebruik w as aanwezig. me n heeft aan elk eene bijzond ere

verrigting aanJ~:ewczen, en dus partij getrokken van betgeen te voren ner~ens

toe diende. Wij zouden er zelfs voor zijn, dit ond erscheid nng duidelijker
aan te toonen. door dezelt•e altijd aan een, en de ze/fde gescheiuen te schrijven. Wat het spraakgebruik van nette schrijvers hieromtrent lee rt, en of
bet waar is dat deulfde gelijk dezetce verhogcn wordt, zullen wij in het hoofd·
stuk over de voornuamwoorden onderzoeken.

Verbuiging van dezelve volgens Weiland.
Enkelvoud.
Meervoud.
M.
Vr.
Onz.
M.
Vr.
1. Dezelve, Dezelve, Retzelve
I. Dezelve,
Dezelve
2. Deszelfs, Derzelver, Deszelfs of 2. Derzelver, Verzelver
of DeszelDeszelven
ven,
3. Denzel- Dezelve, Hetzelve
3. Denzelven, JJezelve
(Derzelver)
ven,
( De'l'zelve?'}
4. Denzel- ]).ezelve, Hetzelve. 4. Dezelve, flezelve
ven,
Onz. gelijl> bet mannelijk.

Twee of meer bijv. naamww. bij een ZPljst.
liS. Waar dit voorlwmt worden beide verbogen: des
goeden ouden mans; den lieven vromen Jozef.
Onverbuigbare bi;jv. naamwoorden,.
119. Onverbuigbaar zijn vooreerst die by:v. Iillamww.
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die wij stoffelijke noemen, omdat zij de stof uitdrukken
waarvan iets gemaakt is: zij gaan in alle nnwv. op en
uit: b.v. De houten bak, de blikken emmer, de steenen
trog zijn voor het vee ; wij menschen drinken uit zilveren
bekers, glazen kelken of porceleinen kopjes. Ten tweedc,
die van namen van steden door bijvoeg. van er ontstaan :
het Haarlemmer orgel, Nurenberger speelgoed, Straatsburger snuif.
Het bijv. naamw. alleen.
120. Hier zijn twee ge,·allen mogelijk: 6f bet bij1r.
wijst op een zelfst. dat reeds genoemd is, of nog genoemd wordt ; 6f bet staat op zicb zelve, als plaatsvervanger van bet zelfst., dat daaronder gedacbt wordt. In
bet ecrste geval vcrbuigt men het bijv. als of bet bij bet
zelfst. stond: Pieter heeft twee appelen gekocht, een'
zoeten en een' zuren. Ziedaar twee soorten baksteenen;
wilt gij harde of zachte? Hij sprak vrijmoedig, zoowel met
den vorst, als met den geringsten van deszelfs onderdanen.'
In bet twcede geval verbuigt men bet bijv. als zelfst.,
zoo namelijk dat het meerv. altijd op en uitgaat: De
Heer doet zijne zon opgaan over goeden en boozen, en regent over regtvaardigen en onregtvaardigen. Maar ten
opzigte van het enkelv. beerscbt verschil. Wij zullen in
bet hoofdst. over bet bijv. naamw. onderzoeken hoe
goede scbrijvers ons daarin voorgaan.
1

Dit voorb. ontleenen wij nit Weilands Spraakk. bl. 100

Bezittelijke voornaamww. zonder zelfst.
121. De bczitt. voornww. aldus geplaatst, nemen
veelal het bepalende lidw. voorop, en worden aldus verbogen.'
Enkelvoud.
M.
Vr.
Onz.
De mijne,
de mijne,
het mijne
' des mijnen
Des mijnen,
der mijne,
Den mijnen,
de of der mijne
het of aan het mijne
Den mijnen,
de mijne,
het mijne

M.

Meervoud.
Vr.

De mijnen
} voor a!1e geslachten
..
D er mwnen .

Onz.
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Den mijnen,
de of der mijnen,
lle mijnen voor aile geslacltten.

den mijnen

1 Of men in bet meerv. ook dan den gebruiken moet, wanneer bet voornw,
op een zelfst. terug wijst, b. v neem mijne paarden, ik zal de Ulcen nemenhierover in bet hoofdst. over v-Jornaamww.

-----. __ __.,,
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VIJFDE HOOFDSTUK.
GRSLACHTEN. -

Inleidende aanmerlcingen.
122. Dat de ww. naar geslachten onderscbeiden werden in de gesproken taal, eer men nog aan eene gescbreven taal dacbt, is ten minste hoogst waarschijnlijk.
Immers, van waat· zou dit onderscheid in de gescbreven
taal gekomen zijn, indien bet niet nit het eenmaal gangbare spraakgebruik ontleend ware? De geslacbten zijn
dus van booge oudheid, ja van zoo hooge, dat wij tot derzelver oorsprong onmogelijk opklimmeu kunnen.
Moeijelijkheden met de leer der geslachten verbonden,
waaman toe te schrijven.
123. Van welk beginsel men in bet toekennen der
geslachten van ouds uitging, moet altijd een moeijclijk
vraagstuk blijvcn, omdat wij bierin den gang der taal,
om de bovengemelde reden, niet boog genoeg kunnen
opsporen, en omd.at het taalgebr. zel ve zich niet overal
gelijk gebleven is. Indien men, van den aanvang tot
op onzen tijd, eenheid van beginsel in de geslacbtregeling kon ontdekken, dan zou men dat beginsel slechts
beboeven aan te wijzen en daarop eenige regels te gronden, die de gansche leer der geslacbten zouden omvatten. Ma~tr welk beginsel men ook aanneme, zal men
op zoo vele afwijkingen stuiten, dat men allerlei kunstmiddelen te baat moet n~men, om het daarop gebouwde stelsel voor instorten te hewaren.
Het oudste be:;insel van geslacMregeling.
124. Indien men aanneemt, hetgeen ons hoogst waarschijnlijk voorkomt, dat men op verscbillende tijden van
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verschillende beginselen van geslachtregeling is uitgegaan, dan ontstaat de vraag wat mag wel bet oudste beginsel geweest zijn, dat men in het vroegste tijdperk
onzer taal tot rigtsnoer nam ?-Wanneer men geen gelicfdkoosd stelsel te verdedigen heeft, is deze vraag niet
moe\jelijk te beantwoorden. Het zal er op .aankomcn of
de zigtbare dingen dan wel derzelver benamingcn het
eerst voorww. van beschouwing geweest zijn . Hierorntrent kan, dunkt mij, geen twijfel bestaau . Zoo zeker
als de zinnelijke voorww. oudet· zijn dan buune bcnarningen, zoo zeker heeft men ook daat·in een onderscheid
van ge-slacht opgemerkt, eer men op den inval kwam dat
een woord, als woord, afgezien van de beteekenis, dus
in zich zelve, iets mannelijks of vrouwelijks hebben kon.
Zoo is dan, uit den aard der zaak, bet oudste beginsel·
van geslacbtregeling ontleend uit de waarneming van
tweederlei sekse bij levende wezens.
Dit beginsel ontoereikend.
125. Dit beginsel was uit den aard alleen op eene boofdsoort van voorww. toepassclijk, maar eenmaal aangenomen zijnde, kon bet zich door analogie of overeenkomst
gemakkelijk tot die voorww. uitstrekken, welke door
eigenschappen, met die van M. of V. wczens overeenstemmende, gekenmerkt waren. Dan, ook na zooclanige
uitbreiding, rnoesten zicb vele voorww. als geslachteloos
.aan den spreker \'Oordoen, en ik geloof dat men aan het
onzijdige hoogeren ouderdom in onze taal moet toekennen, dan met de bekende stelling van Bilderdijk bestaanbaar is.•
1 Nam elijk, dat volgens zijn eigenww., "in onze oudste rtaal het 0. gesl.
onder het V. schijnt gescholen te hebben enz." Zie 's mans Verb. over de
geslachten bl. 47. Wil men die stelling weerlegd zien, men Ieze Kinkers
Beoord. van Bild. Nederl. Spraakl. bl. 103 en volgg.

Tweede beginsel van geslachtregeling.
126. Dat het geslacht in vervolg van tijd ook naar den
vorm des woords gerigt werd, moet buiten kijf blijven.
Hetgeen wij echter niet zoo verstaan als of men willekeurig aan zekere sluitletters of uitgangen zeker geslacbt
toeeigende, I maar veeleer ZOO dat men aan een· W00fd
zeker geslacht eigende, omdat deszelfs vorm overeen-kwam met dien van een ander woord, welks ge.slacht
U~eds n~r een ander beginsel bepaald was.~
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1 Opmerkelijk is het nogtans dat aile ww . (naauwelijks kan men een paar uitzonderingen aanwijzen) die op eene toonlooze e uitgaan, V. bevonden worden.
Ja zoo sterk schijnt men aan dit beginsel gehecht te hebben, dat, hoewel
men al de namen van boomen M. maakte, men nogtans de Iinde en de tamarinde V. bezigde, juist de eenigste die op eene verzachtende e uitgaan. Zou
men daaruit niet mogen besluiten. dat de zachte eiudklank mede een beginset tot bepaling van bet v. gesl. heeft opgeleverd.
2 Zoo zouden b.v. gcvogelte, gedierte enz.
0. zijn nls collectiva, en ge.
deelte, gestoelte, geen collectiva zijnde, nogtans 0., wegens overeenkomenden
yorm.

Derde beginsel van geslachtregeling.
127. Bij woorden uit andere talen ontleend bleef men
veelal het gesl. behouden, dat hun in' de taal waartoe zij
behoordeu eigen was. Dat men van dezen regel dikwijls afweek is te over bekend.
Wankelend taalgebruik.
128. Reeds uit hoofde van het bestaan van driederlei
beginsel, konden eenparigheid en duurzaamheid van
taalgebruik met betrekking tot de geslachten moeijelijk
tot stand komen. 1 Deze moeijelijkheid was te grooter,
daar men aan het oor geen veiligen gids had; want zoo
men al op het gehoor het persoonlijke van het Q. kon
leeren onderscheiden, bleef men ten · aimzien viin -he.t
eerste dikwijls onzeker, of men een nmw. voor M. of V.
te houden had, daat· het kenmerk in een toonloozeri
uitgang te zoeken was, die daarenhoven nog veelal verzwegen werd, en dus geheel ophield voor bet oor eeti
·
kenmerk te zijn.
I De geslacht·toetse van Ten Kate staat mij bier niet in den weg.
Zij
bewijst welzekere overeenk omst in de geslachtregeling tusschen het Nederd.
en de oude verwante ta.altakken; maar niet eenparigheid van gebruik inver·
scbillende tijdvakken van het Nederd. als geschreven taal.
·
·

Hoe men de geslac~ten van Nederd. nmww. leeren kan.
129. Aile nmww. onder regelen te brengen, en bij
elken regel alle uitzonderingcn op te geveo, -is misschien
niet doenlijk, en zoo al, ten minste ondoelmatig; omdat
de nuttigheid niet geevenredigd zou zijn aap de-moeite,
die tot het van huiten Jeeren van zulk een omslagtig
zamepstel zou vereischt •..vorden. De regeleu moeten
dus weinig zijo, en waar ons de regele.n verlaten, "raad~
plege men het gebruik van goedc schrUvers en_h~t - gezag
van woordenboeken, die dat gebruik tot grot]QSlag g.eno~
men hebben.
·
E

w

REGELEN OVER I-lET GESLACHT VAN

Al te groote angstvalliglteicl berispelijk.
I a<). Fouten die het geboor niet kwetsen of niet tegen
e~n~n algemeenen regel inloopen, bebben weinig te
beduiden : veelmeer verdienen zij berisping, die ons
door eene angstvallige en gemaakte uitspraak bunne
diepe kennis van de geslachten als opdringen. Alle
kleingeestigheid moet den verstandige mishagen ; zekere mate van onnaauwkeurigheid in zaken van gerin~
belang, zal niemand wraken, wien bet om den inhoud
van pet gezeg~e of ge~prokene, . maar niet om bloote
klanken t~ d.~~n i~.
REGELEN OVER HET GESL. VAN ZELFST. NMWW.

Regel uit h.et natuurlijk gesl. cles voorwerps.
131. .{\lie ww., bet zij eigen namen of gemeene, die
een ·menschelijk wezen uitdrukken, of bet natuurlijke
gesl. ·van eenig dier te kennen geven, bebouden bet gesl.
a!l-n zoodanig voorw. eigen. Naar dezen regel zijn M.
Adam, Willem, vader, jongen, regter, pachter, Pruis,
Zweed, hengst, ltaan enz.; V. daarentegen, Eva, Geer1/r.uida, moeder, jonkvrouw, baker, strijkster, koe, ken

enz. 1

,

.

· · · Uitwnderingen zijn ket wijf en ket mensch, clocb het
laatste aileen in .zekere beteekenissen. ~
! Zelfs veranderen woorden van een ander geslacht in het mannelijke, door
toe13aasing op een wannelijk voorwerp: b. v. Een bwed, een ondeugd, een
dnitloOr, ten boo!wicht enz.
·
Daarentegen blijven een oud vel, ~en lief ding, schoon op vrouwen toegepast, onz.ijdig ; en een goede ziel zal men, ook van eenen man sprekende, niet
llgt als mannelijk gebruiken. Hoojd, in den zin van aanvoerder, is 0.
2 .Zoo ~k mij niet bedrieg, zegt men nooit het of gat mensch van eenen
man: van eene vro.uw gebezigd geeft bet verachting te kennen: K ent gij dat
mensch? neen, ik heb .het m~nsch nooit gezien. Docb deze beteekenis· kan
door nadere omschrijvlng zoo gematigd . worden, dat de uitdrukking in bet
vertrouwelijke eli gemoedlllijlie overgaat: Het lieve'men!Ch 1ugrijpt mij niet.
l!we moeder. is nog het~elfde goede gul/e mensch, dat zij altjjd geweest is.De uitdrukklng t~rouwmensl:h, · oOk :ronder "lidw:, is altijd beleedigend, en
w,ouwsper&oon "i~v:odr bet minst onbescbaafd.

Gemeenslacktige woorclen.
N:a.a r den voorgaanden regel schikt zich ook bet
gE'~l. y~n g~meenslacbtige ww. dat is van zulke, dieM.
of 'V. ~ijn~ na,arr:nate zij van man~en of vrouwen gebezig-d wor~en, b. y; : Bo,de, g~ds, erfgenalfm, ecktgenoot, lotgetio~t,_ vre~dehng, kweekehng enz.. H~e~:toe behoort volgens Bild. ook lid--'o fledemaat; maar zie Geslachtwr. 1;>1. 3.
~~2.
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Uitz.: gast, dat ook van eene vrouw gebczigd M.
is; en kennis en wacht, die ook van mannen gebezigd V.
zijn.
REGELS VOOR HET M. GESLACHT.

133. Mannelijk zijn:
A. Uit de heteekenis des wom·ds.
I. De namen der maanden :· " Ret was in den
Mei," zegt het bekende liedje, en "April doet wat ·hiJ
wil," het Holl. spreekw. 1
U. De namen der boomen :~
.
Uitz. : de· Zinde, tamarintle efi tamarisk ·zijn V.
III. De namen der viervoetige dieren.
Uitz. V. zijn: Kat, muis, mol en rot,
wezella.mprei en marmot.
0. zijn: Rund, paard, varken en zwiJn,
hert, schaap, fret en konijn.
Voorts is het jong van een dier 0.: het iam,
kalf, veulen, welp enz. Uitz.: de big V.
IV. De namen van edelgesteenten: smaragd, sa::ffi~
en·z.s
·
•
B. Uit heteekenis en vorm ilea woo~ds. I. Het zakelijk deel van een wk,v. a1ii het ~ene ·~m~
te kennen geeft, b. v. lach, tred, loop, druk.
Somtijds met veranderde vokaal : b. v. rid van rijden;
vond, sprong en slok, van vinden, springen slikk~efi;
drang, dwang, zang, klank, van dringen eni. ;· dunk,
dronk en worp, van denken, drinken en werpen. ~
II. Alle namen van werktuigen op er uitgaande, al'S
hamer, stamper, snuiter enz.
Uitz. : V. is kluiater. 5
0. zijn anker, kout'er.. eJl :leminer. __ . ~ _
HI. Woorden op dom uitgaande; i:lie eeften' st'ltat of
eene gesteldheid te kenneii geven f -6uhtfom., eigendom, 6
wasdom, riJkdom enz.
·
·.
C. Uit den vorm qes woords allee'lf.
Alle woorden op em of sem, en iiUe waar!.rt- m door
een'. medeklinker wordt voorafgegaari_.
. , -...
. ·
Uitz. : de palm, het binnenste der hand, el) l[ef scherm.
1 Het spreekt van zelf dat de Holland'scbe beilamingeD.J~i'ef~d zamen·geateld, ala zoodailig V. zijn. Wij aulleti· ~e, afs Drittder '6\i~d';hleropgeven,
maar voegl!n er bij, dat zij uit hoofde ~cr Detoelteail b~· Holland niet
·
·
'
toepasselijk zijn :

*E
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Januarij,------- Louwmaand
Februarij, _.;_ ____ Sprokkelmaand
Maart, - - - - - - - Lentemaand
April,-------- Grasmaand
Mei, - - - - - - - - Bloeimaaud
Juni j , - - - - - - - - Zomermaand
Julij, - - - - - - - - Hooimaand
Augustus,------ Oogst maand
September, - - - - - Herfstmaand
October, - - - - - - Wijnmaand
November, - - - - - Slagtmaand
December,------ Winterm aand.
'Met betrekking tot dezen en eenige volgg. regels, merken wij eens voor a!
ann, dat kunsttermen, als niet eigentlijk tot de Nederd. taal, maar tot de
algemeene kunsttaal van geleerden behoorende, buiten onze beschouwing
vallen.
·
.
a Gewoonlijk nierkt men hierbij aan, dat wanneer de steen, niet als zoodanig, maar als de stof waaruit iets vervaardigd is, genoemd wordt, het 0.
gesl. in de plaatsvan bet M. treedt; maar deze .aanmerking is van geringe toepassing. Het moge al eens te pas komen om in dien zin van een helJer agaat
te spreken; maar de overige edelgesteenten zijn te kostbaar om er iets anders
dan juweliers\verk van te vervaardigen, en als best!lnddeelen van zoodanig .
werk zijn en blijven ze steenen.
• Biiderdijk, in navolging van Ten K ate, heeft eenen regel gesteld, volgens
welken ww. van den onvolm. veri. T. van een wkw. afgeleid V. zouden zijn;
maar in de _toepassing brengt ons deze regel op een dwaalspoor, want wat
belet ons de boven aangehaalde voorbeelden met veranderde vokaal, en daar
benevens zoo vee! onzijdige, als bod, slot, schot enz. van een imperfectum af
te leiden? en wat zouden wij dan niet eene meui gte van uitzonderingen op
onzen regel krijgen t Veiliger gaot men ook hier met de beteekenis des
woords te raadplegen, zonder daarom den vorm als bijkomend verschijnsel
geheel te verwerpen. Met inacbtneming van dit beginsel zal men a! zeer
weinig uitzonderingen op den aang.evoerden regel voor het M. gesl. overhou •
den; gelijk uit § 134, en ·aldaar nader uit Regel III., onder letter 8. blijken zal.
• Wij brengen dit woord gaarne met Bild. onder den vrouwelijken uitgang
11ter, maar Iaten zijne afleiding van kluieu, dat is omvatten, voor zijne rekening.
e Hoogstr. en Bild. hebben dit woord M. en 0. Siegenb. alleen M. Zou
men niet een onderscheid moeten maken tusscben den eigendom, het regt
waardoor men iets bezit, en het eigendom, hetgeen uit kracbt van zoodanig
re~t bezeten wordt? WiJ meenen ja. Men zou dan b. v. zeggen: lk be·
twMt u den eigendom van dat huis; en wederom : Wat men op den weg vindt
u niet het eigendom ran den vinder. _
REGELS VOOR HET V. GESLACHT.

134. Vr-ouwelijk zijn:
A. Door beteekenis alleen,
1. De- soortnamen van aile veldvruchten, moes- en
tuin-kruiden.
Uitz.. ; Mannelijk zijn uije of ajuin, komijn, rosmarijn, anijs. '
.
Ook knol, als gewestelijke benaming voor het
•. vrouwelijke raap.
_Onzijdig is. look met zijne zamenstellingen, hieslook, lcnojloolc enz.
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II. De namen van bloemen. •
Uitz.: M. zijn jenoffel, ranonkel, angelier, krokus
en ltiacint.
III. De namen van boom- en tuinvruchten.
Uitz. : M. zijn appel, amandel, mispel, eikel of
aker, benevens citroen, limoen en meloen.
IV. De namen van kruipend gedierte en insekten.
Uitz.: M. zijn scltorpioen, kakkerlak, kever,
scltaalbijter, krekel, vlinder en iprinkltaan, benevens kikvorsch en worm.
0. Serpent en kam§leon.
.
V. De namen der letters van bet abe en der getalmerken:
·
·De klank der a grenst nader aan dien der o, dan aan
dien van eenige andere letter. · Gij hebt de zes en de vier
opgeteld, maar de vijf overgeslage'Yt .
. Uitz. : Een getal als verzamelde hoeveelheid, zelfst.
genomen, is 0. : Hoe veel kost het honderd, het
v·i jf en twintig ?
Bild. maakt ze allen V. op grond dat men er plant bij denkt.
Ook de uitzz. onder II. en III. opgegeven zouden naar Bild •. Geslachtlijst grootendeels vervallen. Wij hebben er vrede me~, _ ma_ar het spraakgebruik valt wat winder inschikkelijk. 1

2

B. Uit beteekenis en vorm des woords.
I. Woorden op schap uitgaande en beteekenende :· _
I. Eene aandoening of gesteldheid : gramschap;
blijdscltap, dronkenschap ;
.
2. Eene· betrekking : . vriendschap, vijandschap,
maagschap ;
3. Een vergaderd ligchaam : priesterschap, broeiterschap.
Uitz. : Het ,qezelschap en het genootschap.
_
II. Woorden op ing als uitgang bij bet zakelijke deel
van een werkwoord gevoegd, om eene · bandeling of
toestand aan te duiden: b. v. ontmoeting, bevinding, berooving~ verdrukking; ook bet voortbrengsel eene1· handeling: aanmerking, handteekening enz.
.
Ill. Het zakelijk deel van een wkw. met of zond~r
verandering der wortelvokaal, in de volgende beteekenissen:
·
Vooreerst: Hetgeen door de bandeling_in bet wkw.
uitgedrukt, gewrocbt of bewerkt is: . voeg, kr~s, schets,
. lasch, wasch, scheur, deuk, kreuk; en met veranderde

~4 ·
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vok. breuk, spreuk, keus, meug, wrong, kneep, v~n
hreken enz. Voorts nog eene talrijke klasse met den
ve1·le~gden a-klank: spraak, maat, ?aag, vaag, bra'lk,
gaaf, met vele zarnenstellingen, als opspraak, afspraak,
in~aag, hijdraag, opnaam, of met de vet:zachtende e, bijdrage, opname en_z. s
Ten ~U!.~efi.e: Een toestand. Van daar <;le spreekwijz,e n:
i1f c{e klem, in de knel, in de k,nijp zijn ;_ ·in de maak, aan
d.t:_ ~oqk,_ in d_e u;eek, in df! weer, mett.er (met der) woon,
ter !e'en, te huur, op d_e d_rfief of op zijn' dreef, op de hol
of op ·hol, op de luim, in 4e war,~ de_ wijk n,e'ff}en; ben evens
e~g~ qebq~l~j~h_eg,~~ _; lJU/ft. i/e·Z'IJ-ip,_ @!J 4!3 k.'lltch,.._ ·aa'f!, de
fep z/jn, Waarvoor men bier te Iande aan de lik zegt. ~
·
1!18#-~~d~z«p!. regel, wa.t den vorm betreft, maar minder. dnidelijk naar. de
b&teekenit', ziJD, ook V. plaag, vlaag, V!'llag, waag, wraak, haast. Dit geldtook
vaii zorg, hulp, smart en acht. Bons en bots zo.u. men zekerlijk, 11-ls IIJlmen
van bandelingen, M. verwacbten, gelijk ze bij Bild. voorkomeo, maar bij
Wjlji. en.Siegenb. zijn ze V. .
• 4 Van~daar dat men meestal hoort, (zoo ik mij niet bedrieg) . op de loer, op
de loop {Kaapsch aan de haal), aan de brand, in of onder de d•·uip, aan de slag,
aan de groei, aan de sulckel, in de rui , in de zit, aan de praat, in de steele enz.
lmmers zijn da,t toestanden. Maar buiten zoodani~e verbinding zijn diezelfde ww. M. als eene daad te kennen gevende: wiJ hebben een' Iangen zit
ge/W.d; zijne 'zwakheid ontstaat door een' ve•·haaste11 gi·oei.
· ·
·'

.

C. Uit den vorm des-woorils alleen.
I. Aile wooL"den met den uitgang- heid.
II.. AlwA~e. op .1tis uitgaan, rn.e t uitz ..van het vonnis en
h,~t~ fLet'l!-ig~ni~~,. M.ll-ar bet laatste is in den deftig.en stijl

ookV.

~:; vujlnis, .luidt- in de gemeemmrne spraak het vullis.

III. Alle die ij tot sluitletter hebben met den
klank ei. 5
~
Uitz.: Brij M. en tij 0. Voorts zegt men in den
qmgang het schilderij voor de schilderij• .
1:'\·. ~lle die QP ei uitgaan.
.
l,J~I{~ !. =~ 1\1_._zjjQ k.ei, 1·ei, Mei en malvez.ei. 6
V.. Aile dje .op i~ .~iJJdig_eQ. .
. . .
· lJit.z. : M .. i&.· d~rrie, en 0. ge1~ie. 7
VI. Alle ww. op.h uitgaande. 8
Uitz, is ro.l~. en naar sommiger1 weh. 9
v;I!I>. lj:ipgelijk alle ww. die op eene toonlooze ~
uitgaan. 1 o
· Qitz, _:_ M ..is aileen .·vrede.
0 !. z;jrp-: h/Jt einde, het kavalje en het'weide in
.qe J,}ete~kftn-i~. van _ingewand, var;~ waar men

f.
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zegt : een ltaas uitweiden. Geltalte Wordt ioo
wel V. als 0. gebruikt, maar bet V; scbijn't
meer veld te winnen.
5
De namen der maanden, die op ij eindigen, kunnlm hier niet in a'anlmirking komen, want hoewel sommigen ten onregte Julei . en Jqnei z~ggen,
behoort men Julien J uni nit te spreken, als verkortingen van Julius en Junius. In Januarij en Februm·ij wordt die font niet begaan'.
6 ·En volgens Weil. het gelei; maar mijn oor gebiedt mij met Bild. de gelei
te zeggen, als V.
7 Genie 0. te gebrniken is geen mo.ff.erij en domnie tatilv~-rw.oe&ting, , ge)ij~
Bild. zegt. Het zal te bezien staan of het niet beter van' ingenium; nameljjk
eeningenium bij nitp.emendheid, dan van genius af _te Jeiden is. ·In de be'
teekenis van. aanleg zegt me~: hij heeft geen g~n,ie yoor zijp, ~~ Wat ~e~t
d~t. met gemus _ ge~een? W!l Dle_n daarom I(Cn!e . o.; gebrwlieji m _de p_eteek!'·.
ms van voortrelfehJken aanleg, UJtsCekemt kllll8tvermogen enz:; maaJ':M,jln
die van eenen mensch met zoodanigen aanleg, met zulk verm~n·,·¥·
gaafd, gelijk men'den bloed, den ondeugd enz. zegt, dat laat zich' verdedi~en,
al is bet ook dat bet spraakgebruik daarin, zoo vee! wij weten, g'eeii'e nit• -.
spraak gedam· heeft. (Zie voorts over dit w. Geslachtwijzer bt. 12.)
8 De meesten worden, vooral in den deftigen spreektrant, tweeg~epi~ . ge.
bruikt, en hebben da:n de verzachtende e als kenteeken van· llet V. geslaclit:
kribbe, -,·ibbe, snebbe enz.
·
·
9 Siegenb. en Wei!. zijn voor het 0., maar Bild. zegt de web of web6e, en
wij meenen dat het th uns heerschend gebruik daarvoor pleit• .
10 Behalve het groote aantal ww. op de verzachtende e uitgaande, behoort
nog tot dezen regel de talrijke klasse op te, van bijv. nmmw. en wkww. ·a'fgeleid, als dikte, l10ogte, ste1jte enz.
·

REGELS VOOR HET o. GESLACHT.
135. Onzijdig zijn_:
•
A. Uit de heteekenis alle.en.
I. De namen van landen, stedeh en dorpen; wa·a'rvan·
bet lidw. geen noodzakelijk gedeelte uitmaakt: . Het
volkrijke Cltina ; ltet aloude Rome, ltet vischrijke S'che/Jeningen.
Maar eigennamen die noodzakelijk een· lidw. voorop
bebben, zijn al\n dezen .regel niet geboncjen: zoo zijn de
Haag' en de Briel M. ; de Betuwe en de Veluwe, twee·
streken van Gelderland, V. en ltr;t Gooi 0.'
.
II. Aile verkleinww. : marinetje, · vrouwtje; huiije:
B'.· Uit'heteek(mis vorm des. woord~.
I. Alle onbep. wij~en van wkww., als het loopen, ltet
springen; ook wanneer zij de beteekenis van eene handeling gebeel verliezen: Het eten is op tafel; koffij is mijn
liefste drinken, dat is drank.
·
· IL Het zakelijk deel eens wkws. met ge of he vobrop:
Geloop, gevrij, hedrag, hereik; ook wanneer door iooda:.
nig w. geen bedrijf, maar veeleer bet- bewerkte· wor'dt'
uitgedrukt, ~ls gedicltt, gehouw, hestek; "l;'etoorr· · '

en
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Voorts houdi deze regel ook stand in zamenstellingen,
waarvan bet grondw. op zich zelf staande be of ge voorop beeft : misdrijf en nari,q.t, van bedrijf en berigt; mis_bruik en aantal, van gebruik en getal. •
III. Het zakelijk deel eens wkws. met ver of ont
voorop: verhaal, verval, ontbijt enz. 3
. Uitz. : M. zijn ontvang en verkoop.
IV. Het zakelijk deel des wkws. met bet tocvallig
onafscbeidbaar voorzl. over of onder : overleg, overtrek,
onderlwud, onderwerp, onderzoek enz. 4
V. Het zakelijk deel eens wkws. met den uitgang sel:
schepsel, kooksel, windsel, zaagsel.
VI. Ww. met het voon'oegsel ge en den uitg. te, die
eene ver~ameling te kennen geven : gedierte, gevogelte,
gebergte. Dezelfde regelmaat volgen nog eenige zonder
collectiva te zijn, als gedeelte, gestoelte, ge- of verhemelte,
en hei gemeenzame gedoente. •
VII. Ww. op schap, in twee betcekenissen:
Vooreerst, om eene waardigheid uit te drukken, als
het burgemeesterschap, baijuwschap enz.
Ten tweede, als benaming van een oord o( gewest:
graafschap, landschap.
VIII. Ww. op dom in een verzamelenden zin: Christendom, heidendom, schepselendom. Ook als landsnaam:
het·hertogdom, prinsdom enz.
C. Uit den vorm allcen.
- I. vVoorden met den uitgang eel: kasteel, juweel.
Uitz. : Karbeel of korbeel en makreel zijn M. ;
kaneel en pateel of plateel V.
II. Ww. met den uitg. ment: b. v. parlement, regement, logement.
III. Ww. met den uitg. et: helmet, lancet, portret.
Uitz.: V. zijn bajonet, palet, raket, trompet, en
eenige min gebruikelijke ww., waarover zie
Geslachtwijzer.
I In zulke gevallen is de oorzaak van bet gesl. in den oorspronkelijken,
meestal zeer verloopen vorm, van den eigennaam te zoe ken. Men raadplege
b . v. F. Halma's Tooneel der Vereenigde Nederlanden, of van Leeuwen's
Batavia illustrata.
• Van bier ook bet onderscheid tusschen de zamenstellingen met t:al;
immers zijn uitral, inval, aanval. afral M. als met den wortel van vallm
zallmgesteld, terwijl toeval, voo1't:al en bet eenigzins verouderd misval, als van
geool afkomstig, 0. zijn. Daarom is oven:al, als plotselioge aanval, M., en
Is achielijke on~eatel dheid 0.
.
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• Niet altijrl blijft de vokaal van bet 'grondw. in de afleidin%en door regela
II. en III . omscbreven. onveranderd: behulp, beschot, bedl'og, ontbod, verpif, verbond. Wie er lust toe gevoelt mag er de reden van uitpluizen. In
beschot en ve•·bond zou men kunnen zeggen, pleit de meer lijdelijke beteekenis voor eene atleiding van bet veri. deelw.; maar hoe dan met ontbod en
bedrog? Wie van alles reden geven wil, moet zich al dikwijls met schijngronden be bel pen.
4 Zie over bet kenmerk van zoodanige voorzls. § 230.
• Dit is bier meer in gebruik dan in Holland, waar betook wei gedoen
luidt, en volgens Wei!. meest voorkomt in den zin van eene plaats, waar een
boer zijn bedrijf, als 't ware zijn doen, uitoefent. In dien zin zegt men gemeenzaam in Hollanil zoowel als aan de Kaap: Die boer zit in een goed
geduente.

Algemeene regel voor zamengestelde ww.
136. In zamenstellingen houdt men zich aan het gesl.
van het Jaatste gedeelte des woords. Zoo zijn huisiieur
en windvlaag V. om bet gesl. van deur en vlaag; oogsttijd
en broodnijd M. om het gesl. van tijd en nijd. Volgens
dezen regel is oogen blik, althans in den deftigen stijl, M.,
maar in de taal des omgaugs 0.
Dit beginsel van gesllichtsbepaling is nogtans ondergeschikt aan dat uit de
beteekenis des woords ontleend en § 131 opgfgeven; daarom zijn !Jreekspel,
blaaskaak, booswicht, M. en daarom is helleveeg V. Misd1·uk is 0. omdat
drulc daar zoo vee! als druksel of ged•·ukte is; en in maaltijd, heeft het V.
gesl. van tijd stand gehouden.

Afwijkende spreekwijzen.
137. Zoodanige zijn: op de been komen, in de wapen
brengen, onder de voet werpen, de visch koken, waarin
been, wapen, voet, visch verkortingen van het mrv. schijnen te zijn, 1 gelijk ook in de spreekwijs, boter bij de visch.
In de beest spelen heeft beest het oude geslacht uit het
Latijn bestia behouden.
1 Dit gevoelen wordt vooral waarscbijnlijk door de voorbb. van bet oude
spraakgeb. door Kluit, bl 101 der Voorrede op de Geslachtl. van Hoogstr.
opgegeven. Daarop beroept zich ook Wei!., van wi~n wij dit overnemen.

ZESDE HOO FDSTUK.
OVER HET GETAL IN ZELFST. NAAMWOORDEN.

Bepaling.
138. Ret getal is die bijkomende omstandigheid van
een hoofddenkbeeld, waardoor wij het ons als een of meer
dan een voorstellen. Zie hoven (§ 97). Van daar de
benamingen enkelvoud en meervoud.
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Niet alle voorwerpen kunnen als meerv. gedacht worden.
139. Deze wijziging van een hoofddenkb. is niet algemeen toepasselijk, omdat veel voorww. uit den aard de
voorstelling van mrv. uitsluiten. Tot de zoodanige behooren onder anderen :
A. De benamingen van stoffen : lucltt, water, goud,
ijzer, vet, meel, zand enz.
B. Van deugden en ondeugden: zedigheid, trouw,
ernst; lwogmoed, bedrog, valschlteid.
C. Van hartstogten en gcwaarwordingen : toorn, liefde,
hoop, verdriet, honge1·, dorst enz.
D. Van toestanden: armoede, overvloed, gezondheid
enz.
E. Afleidingen v. wkww. met ge voorop : gevraag,
geloop enz.
F. Nog andere die niet zoo gemakkelijk onder eenc
klasse kunnen gebragt worden, als : hu.Zp, raad, baat,
dank, ronf enz.
De bovenstaande opgaaf is toereikend om aan te toonen, dat men slechts de beteekenis van een zelfst. nmw.
behoeft te raadplegen, om te wcten of het al dan niet
voor ccn mrv. vatbaar is.
Sommige- aileen in het meerv. gebruikelijk.
· 140. Hiertoe brengen wij met \Veil.:· inkomsten, onkosten, kosten, ouderen, 1 voorouderen, Alpen, hersens, ~
lieden, 3 gezusters, gebroeders enz. Voorts nog : metten, 4
verzenen, 5 zemels.
1 Oude•·en,
Het enkelv. een ouder mag in een geregeld opstel vreemd
klinken, maar in bet dagelijksch Ieven boort m~n bet dikwijls, b. v.: "Het is
hard vom· een oud.e•·, met onverschilligheid behandeld. te worden.'' Men beproeve bet dit anders uit te drukken.
2 He•·sens.
Wij bebben in navolging van Weil. woordenb. in den Ge.
slacbtwijzer bet enkelv. hersen opgegeven ; in Bild. geslacbtl. komt het ook
voor, maar met de gegronde aanmerking, dat bet verouderd is.
3 L 'eden , in de gemeenzame taal luide en doorgaans bij verkorting lui,
klankverwant met bet H. D. Leute. Dit komt onder anderen ook in bet
mrv. van veel zamenstellingen met man voor: landman, zeeman, timmerman
hebben landlieden enz. Maar staatsman beeft staatsmunnen.
4 Metten.
Eigentlijk de vroegdienst in de Roomsche Kerk. De spreekwijs: iemand de metten lezen, of voorlezen, beteekent iemand berispen of bestraffen. Misschien was het in kloosters gebruikelijk, dat zij, die zich daags
te voren aan eenig pligtverzuim badden scbuldig gemnakt, bij de vroegdienst
daarover onderhouden werden.
5 Het enkelv. van dit tbans vero•iderd w. komt voor Hoz. xii. 4 en Job.
xiii. 18, alwaar het ve!"ssen gespeld wordt, en Job xviii. 9, in den verzachten
vorm ve•·zene,
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Tweederlei kenteeken van het meervoud.
141. Het mrv. van zelfst. nmww. wordt aangeduid

door bijvoeging van s of . en tot bet enkelv. Deze
uitgg. kunnen wei in vele gevallen door elkander
gebruikt worden, maar dikwijls zou men een geoefend
oor kwetsen door s te gebruiken waar de welluidendheid
en vereischt, of omgekeerd. Eene korte aanwijzing van
hetgeen bet taalgebr. ons hierin voorschrijft, zal vooral
voor vreemdelingen niet ondienstig zijn.
En als teeken des meervouds.
142. Deze uitgang wordt gebezigd:
I. In ww. van eene lettergr. : voet, voeten; hand,
handen.
Uitz.:
t 1 ~::ts ~ Voorts de namen der
aa ~
letters: a's, b's enz. ook
0 om
ooms
B 'd bruids
doopnamen : twee Jans,
ruz '
,
drie Piets.
ra s
R a,
Man en zoon hebben mannen en zonen of ook mans en
zoons.
Aanm. Gaan zij op een' twee- of dl'ieklank uit, w.aarv.an i de laatstc letter is, dan nemen zij de j als o.vergangs-consonant aan : haai, haa:ijen, kei, keijen; fooi,
fooijen; boei, boeijen. Ook hebben vloo en koe, vlooijen
en koeijen van het gemeenzame vlooi en koei; maar zee,
ree, kwe en knie hebbenzeeiin, reeiin, kweiin en kniiin.
II. Ww. van twee of meer lettergr. met eenen uitg.
waarin een volle vokaalklank gehoord wordt, b. v.: ,qezelschap, ergernis, wandeling, kaneel, schilderij en toot eres hebben gezelschappen enz.
Uitz.: Ww. op aar, ier en aard hebben wegens
de verwantschap van deze uitgg. met het doffe
er meestal s: hoveniers, zondaars, lafaards,
ponjaards. s

f[;k,

1

1 Maten is het mrv. van mate, dat thans door intrekking ook maat luidt:
dri• mat en ,meels.
2 boms als mrv. wordt door Bild. in zijne spraakl. afgekeurd ; maar een
bloot afkeuren werpt geen spraakgebr. omver. Men onderzoeke liever of
oom nietoulings ohem was, gelijk het H. D. Oheim met toonloozen uitg.; in
welk geval het volgens § 144 geregeld de s tot teeken des mrvs. zou hebben.
Zoo is het volgens Ten Kate (2de proeve van aft.) met b1·uid, dat oulings
brued geschreven werd, en dit pleit voor he.t gebr uikelijke mrv. bruids, waarvoor Wei!. in zijn Taalk. woordenb. bruiden geeft.
1 Veelal hoort men voor wljngtlBrd en·boomgaurd, wingerd en.JJogerd zeggen ; en dit bogerd wordt aan de Kaap tot bool't zamengetrokken. Van d.tar
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dan in bet m". wijngaards en boomgaards. Kiescbe spreker• znllen zicb
van bet mrv. opsin deze ww. onthouden, want. bet Bl'raakgebr. heeft bier
blijkbaar mi~getast. lmmers hebben wij bier niet met eenen uitg. maar met
bet zelfst. gaard, dat is hof of tuin te doen? Maar hoe dan met aw·d in
wreedam·d, lij{aard enz.: Is dat niet ook een zelfst. mnw.? en. toch wil bet
taalgebr.en Bild. (Spraakl b!. 101) dat men wreedaards en lafaa>·ds zeggen zal.
Wij houden dit a.ard vnor verhordir.g van den uitg e·r, en gelooven dat men
wreedaard en lqfaardfie gt, gelijk men in de gemeenzame taal lieve1·t en dikkert hoort zeggen.* ·

De en in n veranderd.
143. Wanneer een woord op be, de of te uitgaat, kan
men met n als teeken des mrvs. volstaan : behoefte, gelofte, begeerte, tobbe, mudde hebben behoeften enz. niet
behoeftens.
Zoo wil men het thans hebben, op grond da t men geen dubbel teeken tot
aanwijzing van bet mrv. moet gebruiken. Heef~ men bier de wet der spaarzaambeid niet kwalijk toegepast en er de regelmaat aan opgeofferd, volgens
weike, ww. met doffe eindklanken hun mrv. op s hebben? Die vraag mag
thans onnoodig scbijnen, dewijl, zoo als men zegt, de kogel door de kerk is.
Wil men nogtans, wat sommige ww. op te betreft, tot de regelm aat terug keeren, men kan goed gezelschap op weg krijgen, want van der Palm schrijft
gemeentens, gezindtens. Wat de ww . op de betreft, daar zullen wij niet over
twioten, want deze lijden in bet enkelv. afkorting, en zoo hebben mud en
t:od geregeld mudd en en vodden ; maar voor tobben zullen wij Hollanders wei
tobbes blijven zeggen, al zouden wij dan ook tobbens scbrijven, omdat wij
geeu enkelv. tob kennen. lntusscben komen wij met a] dat tobben niet verder, en zouden om der eenparigheid wille liever in gemeenten, behoeften, gezindten enz. berusten; want beloften, gedachten zijn te wei gevestigd om zich
aan de regelmaat te onderwerpen; en dit geldt nog meer van woorden op de, ·
als perioden, offemnden enz.
Wij kunnen bier niet van af zonder tegen het m". belangens le waarscbuwen, eene font die ook in Holland dikwijls begaan wordt; men zou even goed
gezangens voor gezangen kunnen zeggen, of met den Kapenaar vrouwens
voor vrouwen.

De s als kenme1·k des meervouds.
144. Deze komt voor:
I. Achter de uitgg. el, er, em, en en je: kagchels,
ruikers, balsems, dekens, hoedjes.
II. Achter een vok. wanneer de klemtoon vooraf gaat;
en dan wordt, om vergissingen in de uitspr. voor te
komen, een scheidingsteeken gebruikt, als: zebra's,
echo's, quarto's, indigo's.
III. Achter den tweekl. ie, wanneer de klemtoon voorafgaat: akademies, kamperfoelies, aspersies, provincies;
maar met den klemtoon op den uitg. harmonien, parochien.
Dit zelfde onderscheid merkt men op in ww. van twee
* Het Engelsch kent dezen uitg. ook; immers is wizm·d, een toovenaar,
een wij;ert, niggard. een nijdigert of nijdigaard; haggard is blijkbaar verharding van het H. D. hage1·, waarvoor wij mager zaggen, en zoo vervolgens.

ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.

61

lettergr. : lelies, naties, porties, tralies met den klemtoon
op de eerste lettergr. ; t.erwijl men van oblie en genie,
oblien en genien maakt, en, wil men zich gelijk blijven,
ook van moskee moskeen.
Ret aangewezen beginsel nader bevestigd.
145. Dat d6 volle eindklanken en, en de doffe s als
teeken van het mrv. aannemen, is uit het hierboven
gezegde reeds overtuigend gebleken : de uitgg. be, de en
te (waarvan § 143) · makeu thans veelal uitzondering,
maar voorheen zeide men regelmatig tobbens, muddens,
behoeftens, 1 wordende de n ingeschoven, misschien om
voor te komen dat ·es met den scherpen uitg. van v.
nmww. als voogdes. zondares enz. verward wierd.
Ten Kate, D. T., bl. 384, maakt dit zelfs tot een' regel, en spreekt van
geene uitzonderingen.
·

Meer eenparigheid in dezen dan men wel denkt.
146. Het is opmerkelijk dat de volle eindklanken nooit
hun en met s verwisselen ; maar wei de dofl"e eindklanken hunne s met en. Wie toch zal kapels, muskets, tooneels, pistools voor kapellen, musketten enz. zeggen?'
Omgekeerd gaan vo.r;els, hersens, dochters, let~ers in vogelen, hersenen, dochteren, letteren over.
I Niet dater geen ww. met valle eindklanken zijn die in bet mrv. s bebben,
maar dit is niet bij verwisseling voor en, maar omdat wij ze als vreemdelingen
in onze taal ongemoeid Iaten : daarom zeggen wij ballcons, bataljons, coupons,
t•omans. Maar ook vreemdel ingen bel pen somtijds het aangewezen beginsel
bevestigen; immers zeggen wij k6.nons voor kerkelijke wetten, en kanun.nen
voor geschut ; en wanneer wij den klemtoon in Profes.~or, Doctor enz. onverp\aatst Iaten, vergenoegen wij ons met s , maar bre ngen wij dien op or over,
dan beet het professoren, doctoren enz.

Het tweederlei mrv. in ww . met doffe eindklanken niet
volstrekt onverschillig.
147. De meer slepende uitgang en heefL in den deftigen spreektrant stand gehouden, waartoe het bijbelsch
taalgebr. ongetwijfeld heeft bijgedragen. Immers hoewei wij dagelijks vogels, tafels, sleutels en bezems hooren,
zullen wij toch nooit anders zeggen dan de vogelen des
hemcls, de tafelen der wet, de sleutelen des hemelrijks,
met bezemen gekeerd, enz. Even min zal men in gezegden als qe volgende het slepende mrv. op en bezigen: Hier zijn vier knikkers. Wie wil ouwels hebben?
Uw jongens -spelen met hoepels en vliegera, de mijne
met schoffela en gieters.
-
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In sommige gevallen worden eensluidende ww. in bet mrv. door s en en
naar bunne beteekenis onderscbeiden: hal, een rand ligcbaam, beeft ballen;
!Jal, een dansgezelscbap, bals; hemel, als verblijfplaats der gezaligden heeft
hemelen; ook als dichterlijk mrv. van bet zigtbare lucbtgewelf: "De hemelen
vertellen Gods eer," maar de hemelvan een ledekant.ofvan eenentroon, beeft
, hemels. Gruwelen zijn verfoeijelijke daden; stoute kinders noemt men wei
eens gruwels, maar nooit gruu:elen. Lettei'S zijn scbriftteekenen, maar lette•·en, in de beteekenis van het Eng. literature, beeft wat meer in. Garde, als
taaije boomtak, heeft garden; van daar, door de garden, dat is door de
spitsroeden, loopen. Maar gm·de, soldaat van de lijfwacht, beeft gm·des. Zoo
zou men moeten zeggen: bet hof beeft dezen winter verse heiden thee's gegeven, en wederom: de Javasche theeen doen voor de Chinasche niet onder.

•

Verandering van vokaalklank in het meerv.
148. Hieromtrent heeft men het volgende in acht te
nemen.
J. De korte klinker van het enkelv. blijft ook in het
mrv. kort, en tot dat einde wordt de eind-cons. verdubbeld : pak, pakken; kop, koppen enz ..
Uitz.: Bad, baden; bed rag, bedragen; bevel,
bevelen; blad, bladen ; dag, dagen; dal, dalen; dak, daken ; gat, gaten ; gebed, gebeden;
gebod, geboden; gelag, gelagen ; glas, glazen;
God, god en ; hoi, holen ; lot, loten ; pad,· paden ; slag, slagen ; schot, schoten ; slot, sloten ; spel, spelen; staf, staven ; vat, vaten ;
verlof, verloven; weg, wegen. Voeg hierbij
eenigen die van vok. veranderen, dewijl zij hun
mrv. van een verouderd enkelv. vormen. Lid,
!eden; schip, schepen; smid, smeden ;. spit,
speten; split of spleet, spleten ; stad, steden. 1
II. Lange klinkers blijven lang, al is bet dat dubbele
klinker5 naar de regels der spelling in het mrv. enkel
worden : vraag, vragen; week, we ken; noot, noten enz. 1
1 Deze lijst van·uitzz. zou sommigen wat lang kunnen voorkomen ; maar Ten
Kate, van wien wij ze, met bijvoeging van weinige door hem overgeslagen
w..,, overnemen, zest dat de uitzz. tot den regel staan als 20 -tot 260, dus
acHt ten honderd. -

Ret verl'engde meerv. op eren en enen.
149. Dit bepaalt zich tot de volgende woorden :
Been, beenderen, beenders of beenen
Blad, bladeren, bladers of bladen
Rad, raderen of raders
Ei, eijeren of eijers
Kind, kinderen pf kinders
Gemoed, gemoederen
K-al(, kal veren en kal ven
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Volk, volkeren of \'Olken
Goed, goederen
Lam, Jammeren en Jammers
Lied, Jiederen
Rune!, runderen en runders
Kleed, kleederen en kleeden
Hoen, hoenderen en hoenders
Spann, spaanderen en spaanders.'
Eindelijk hebben rede en lende in het meerv. redenen
en lendenen; van daar ook leerredenen van het enkelv.
leerrede.
·• Deze lijst geven wij, met weglating van bet verouderde, op bet gezag
van Ten Kate. Ten opzigte van SplUIII merken wij aan, dat bet als een dun
stuk bout thana in bet enkelv. veelal spaander beet; van den vorm sparm
komt bet bijv. sprmen, b. v. een spanen dons. De zamenstellingen roeispaan,
sch11imspaan; kliksJ,aan enz. hebben. roeispanen, schuimspanen, klikspanen.

Nadere heschouwing der voorgaande lijst.

150. Wij merken hierop aan :
l. Dat hetgeen § J47 van bet onderscheiden gebruik
van en en s als teeken des mrvs gezegd is, ook hier
geldt: b. v. heenders, bladers enz:, zullen in den deftigen stijl niet Jigt voorkornen. Daarentegen zijn kalveren
en volkeren van de gemeenzame taal uitgesloten.
2. Dat in sommige ww. de beteekenis versehilt naar
mate van den uitg. waarvan men zich in het mrv. beclient, b. v.: been, als hard bestanddeel van een bewerktuigd ligchaam, heeft beenderen, beenders of beenen, maar
als lid waarop men staat, alleen beenen. Zoo zegt men
wel de hlad eren der boomen, maar de bladen van eene
tafel ; de kleederen van man, vrouw of kind; maar de
kleeden ah mrv. van een vloer- of tafel-kleed enz. Voorts
onderscheiclt men liederen, dat is gezangen, van lieden,
in de beteekenis van menschcn, en raderen mrv. van
rad,_ van raden, dat is raadslieden.
'
3. Eindelijk zij aan min geoefende Zuid-Afrikanen gezegd, dat eeu eijer, een hoender, een Jammer als enkelv.
in Hollandsche ooren al heel vreemd klinkt. 'regen het
mrv. goeters voor goederen hehoeven wij naauwelijks te
wa.arschuwen.
Verzachting van de sluitletters f en s.
151. F. en s gaan in het mrv. in v en z over. Maa1·
des wordt na p of t niet vet·zacht: rups, rupsen; kor:ts-,
koetsen. Kaars heeft kaarsen en p.ers, persert.. Voorts
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spreekt bet van zelf, dat waar de uitspr. verdubbeling_
.eiscbt geene verzachting te pas komt: bej, beffen; bus,
bussen.
Meerv. van eigennamen.
152. Het mrv. der eigennamen is aan dezelfde regels
gebonden als gemeene namen: De Cicero's, de Catilina's,
de Nero's en Caligula's (volgens § 144. II). De beide
Brutussen; .er waren onder de Romeinsche Keizers meer
Domitianen dan Titussen.
Men vond te allen tijde
onder de koningen meer Rehabeams dan Saloma's of
Davids.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
OVER BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN.

Bepaling.
153. Een bijv. nm~., zeiden wij § 73, is de naam van
eene eigenschap of omstandigheid, welke ik mij voorstel als in of aan eene zaak aanwezig-welke ik, in gedacbte, als bet ware daarbij voeg.
Dat de wijze van voorstelling bier alles afdoet, blijkt daaruit, .dat de
eigenscbap in bet af~etrokkene bescbouwd, niet anders dan door een zelfst. nmw.
kan uitgedrukt worden. Zij wordt, om met Bild. te spreken, ve1·zeljstandigd.
b. v.: De dikke boom, de 'Olugge jongeling; de dikte des booms, de vlugheid
desjongelings. In bet eerste paar voorbb. bebben wij een enkel.voorw. door
zekere eigenschap gewijzigd; in bet tweede paar, twee aftonderlijke voorww.,
waarvan bet eene als bezitter van bet andere voorkom t.

Gevolgtrekking.
154. Het bijv. nmw., als zoodanig,' geeft derbalve
niet een voorw., maar de wijziging van een voorw. te
kennen, en is dus streng genomen voor get., gesl. en geval niet vatbaar, welke allen attributen van voorww. zijn.
In zoo verre bet van uitgg. verandert, geschiedt dit om
deszelfs betrekking tot bet zelfst. nmw. aan te wijzen,
om bet ontbrekende in de verbuiging hiervan aan te
vullen, of eindelijk, om den boogeren of lageren graad
waarin eene eigenschap wordt toegekend, aan te duirlen.
t Als zoodanig zeggen wij, want zoodra bet als zelfst. gebruiktwordt veran- dert bet van aard : Er kan in een floek veel nieuw., en tevens veel waars veroat
~n; maar wat baat het, wanneer het ·~ieuw_e ~iet waa1·, en het wa1·e niet
nuvw is? Het wezen van een rededeel hgt met m de gedaante van een w.,
maar in ·deszelfi beteekenis in bet verband der rede.
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Som·ten van bijv. naamwoorden.
155. Men zou bijv. nmww. ge\'oegelijk naar hunne
beteekenis in eigenschaps- en omstandigheidsww. kunnen onderscheiden; en de nuttigheid dezer onderscheiding is daarin gelegen~ dat men onder de t'vveede benaming vele ww.~ die te onregte anders genoemd worden,
trJt de bijv. nmww. betrekken kan. Zoo zijn dan bijv.
nmw. nict alleen die cigenschappen aanduiden, maarook
I. T clww. en aile minder bepaalde benamingen van
hoevcelheid: als veel~ weini,q, geen,, beide, menig, ieder, elk,
alle, eenige~ etteli;jke, sommige enz.., of wer va~: hoedapigheid: al!? zulk~, der,qe.li;jke, andere, hoedanige~ ~oo_a(lnjqe-,
dezelfde~ allerlei, allerhande enz.
·
·
Voorts, 2. tijd- o( plaats-bepalingen, als: verleden;
toekomend, aanstaande, t.egenwoordig; verwijderd; verafgelegen, naburig, belendend enz.
Eindelijk; 3. aile deelww. Dezen wijzigen niet zoo
zeer het voorw. ·als deszelfs bestaan: Een zittend mensch,
een loopend paard, een gelczen boek.
Nadene beschouwing. der verbuiging van bijv •. nmw.w .
156. Na hetgeen over dit on.de1.1w. io, het Hopfd;S.t-.
Verbuiging gezegd is, kunnen '~ij. OJ.l.ll ~~ d~ vq)g!:J;l.cl~
bijzonderheden b,epalen. (Zie al,daar §· ~20.)
.
I. Een bijv. nmw. met een voornw. vomrop, wordt even
zoo verbogen als met het bep. lidw.' (Zie tweede voorQ~
van verbuiging § 109.)
II. Na de ww. menig, eenig en zeker bHjft een, bij;v~
nmw. in het M. en 0. veelal onyerbogen: me'fli,g.8tQJ/J.
kind, zeker oud koopman, maar niet in het V. : menige
zwakke moeder.
III. Wat de verbuiging van een bijv. nmw. zonder
~elfst. in het enkelv. bett·eft, hieromt~ent is het gebrui-k
nog wankelend.. De beste schrUvers schijn,eu_.b~t: daar..
heen te rigteu dat men aan den ~. n11,1v. aileen de ~ zou
toekennen, dus: de wijze, des wijzen, qen wijze, d~IJ.
wijze.~
·
IV. Hst weglaten der verzachtende e van het bijv.
nmw. M. na het niet bep. lidw. is dikwijls niet on~e:r•
schillig. Wanneer namelijk het zelfst. eenGn wet·}5er of
ook eenen ambtenaar te kennen geeft, dan wordt door
de gez.egde e weg te la,ten, de eigenschap door het bijv.
nmw. uitgedrukt, II)e~r op. de; verrig.ting, dan. ?.~.. <!~n
F
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werker toegepast: een sterk looper, eter, rooker enz ., is
iemand die sterk loopt, eet, rookt, zonder dat bij juist
sterk van ligcbaam beboeft te zijn; een groot schilder,
eengoed koning, zijn als schilder en koning groot en goea;
maar een groote schilder, is er een van meer dan middelmatige gestalte, en een goede koning, is goedaardig en
toegevend, en misscbien door overmaat daarvan geen
goed koning.* Een oud student, een oud soldaat is een
die lang aan de akademie of in dienst geweest is; maar
een oude student en een oude soldaat zijn reeds bejaard,
maar kunnen daarom nieuwelingen aan de H. S. en bij
l;let leger zijn. s
V. EindeJijk merke men op dat de buigings uitgg. zoo
wei van bet bijv. nmw. als van bet Jidw. en bezitt.
voornm ~ dikwijls verzwegen worden. De welluidendbeid moet bierin tot rigtsnoer zijn.
Hetgeen door een net spreker verzwegen wordt, kan
ook in de meeste gevallen bij bet schrijven weg gelateu
worden. Niemand, die geen liefbebber van teemen is,
zal zeggen of scbrijven : "Door eenen regelmatigeren
voortgang zullen ook verhevenere waarbeden door ons
bereikt worden." Men zegge en scbrijve kort af een
regelmatiger en ver_hevener. ~
<

1 Weiland (Spr. bl. 88) wil de bezitt. voommww. bie"an uitzonderen; maar
wij bekennen dat wij de klem zijner redenerin~ niet voelen, wanneer bij zegt:
"Sommigen willen dat men·b. v. mij11 lie'fe ktnd scbrijve; docb verkeerdelijk,
dewijl men nimmer zal zeggen: zljn wreedegeweld, mijn scherpe zwaard." Is
dat wei zoo zeker? Wij zouden meenen dat men in zijn wreede geweld de e
van bet bijv. zou kunnen missen, omdat de eerste lettergr. ·van bet volg. w.
denzelfden doffen vokaalkl. beeft; maar waarom men niet even goed mljn
scherpe zwaard als mijn sche1·p zwaard zeggen zou, kunnen wij niet bevroeden. Zie bier een ander voorb. : De gierigaard kan van zijn lieve (lief?)
geld niet scheiden.
2 Wij zullen over dit onderw. de resultaten van ons onderzoek kortelijk
mededeelen; en boewel bier bepaaldelijk van bet enkelv. gesproken wordt,
znllen wij, om er niet op. terug te komen, ook om trent bet mrv. bet noodige
aanstippen. Dat de tbans meer en meer veldwinnende wijs van bet bijv.
enkelv. te verbnigen, iets nieuws is, blijkt daaruit, dat S. Stijl, Borger en
v. d; Palm, waa"an de eerste in 1804 en de laatste in 1841 overleed, eenparig
den als sluitletter in aile verbogen nmvv.'gebruikten. Bij nieuwere scbrijvers
vinden wij den 3. en 4. nmv. zonder"; waarbij, zoo ala bet pleegt te gaan, een
trapswijze voortgang op te merken is. Bij M. C. van Hallleest men b. v. op
4!ene plaats: de standt:astigheid van eenen wijze, en op eene andere : het
laatste geschenk van eenen wijzen . Zoo bij J. de Vries: den•schuldi~re te
•trqffen; den grootsten letterku11di:re enz. en elders : dien medegevolmagtigden.
Bij des Amorie van der Hoeven is bet gebr. gevestigd, zoo lezen wij b. v.
den 3. nmv.: "Met eenen ernst die den ruwste en hardvochtigste door merg en
btenderen dringt," en den 4. nmv.: "Met zijne 1pijt over den hem ontganen

. * Er ia voor

mij iets nalfs en bijzonder .nadrukkelijkl in de Kaapscbe

1preekwija: Hij ia soo maar 1ltcht """ goedheid.
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8chat, vereenigen zich toorn en wraakzucht. Kon hij den eerste vergoeden,
aan de laatsten voldoening ve,·schqffen !" Zoo ook: den geleerde, den aangekluagde enz. zonder eenigen teruggang, voor zoo ver wij opgemerkt hebben,
tot bet vroeger spraakgeb. Bij Lublink Weddik (in zijne Gespr. in Socr.
vorm) wisselt bet oude met bet nieuwe af; maar dit gebrek nan eenparigbei d
in dergelijke kleinigheden is dikwijls aan den correctol' de.r proeven te wij•en;
om niet te zeggen dat de welluidendheid ook wei eens bet oude hoven het
nieuwe kon doe!l verkiezen. Uit a! het aangebaalde komen wij tot bet besluit,
dat de nieuwe ~ijze van verbuiging zich aanbeveelt. niet aileen door den voorgang der opgenoernde schrijvers, maar ook van andere die niet minder gezag
bebben, en dat de voorstanders daarvan de regelmaat volgen van bet zelfst.
nmw. getuige, hetwelk ataus verbogen wordt: de getuige, des getnigen, deu
getuige. ( :l:ie § 108, aant. 1.)
Wat nu bet mrv. betreft, geldt in bet algemeen bet van ouds gevestigd gebrnik om de sluitl. n te bezigen waar geene terugwijzing is op een voor~f
gaand zelfst. nmw. en daarentegen den weg te Iaten, zoo vaak zulkj! terugwijziug plaats vindt; hetgeen overeenkomt met § 120: Maar ·met_opsict tot
bet laatste kunnen er twijfelachtige gevallen voorkomen, waarom wij dan ook
bier tweederlei gebruik bij goede scbrijvers aantreft'en. Zie bier in bet kort
onze bevinding:
a. Wanneer twee bijv. nmww. zonder zelfst. bij elkander staan, wordt b~t
eerste al• bijv. en bet tweede als zelfst. gebruikt: Zoo vele anderen v. H.; dze
ingebee/de wijzen v. d. H. En naar denzelfden regel in bet enkelv'. den welmeenenden oude L. W.; den grootsttn letterkundige. J.d. V.
b. Bij de uitdrnkkingen de eerste en de laafste in beide getallen, beeft men
we! toe te zien of zij als plaatsvervangers staan, dan we! als bijv. nmww. waar bet
zelfst. bij gedacht wordt. Dit onderscbeid is bij den anders keurh:en S. Stijl
niet aldjd in acht genomen, en wordt oak door latere nette scbrijvers wei eens
verzuimd. Uit bet boven aangebaalde voorb. van v. d. H. kan onze bedoeling
bet best blijken: " 1\let zijne spijt over den hem ontganen scbat, vereenigen
zich toorn en wraakzucht. Kon bij den eer8te vergoeden, aan de laat8ten
voldoeniog verscbaft'en I'' Dit bouden wij voor jnist. want bier 1s bet geval
van plaatsvervanging. Zoo ook bij Stijl: " Nietttgens_taande · be~- verschil
tusscben de wispelturige Grieken en de bez~digde Hollanders, Wllrm ll.eze
scheuringen bij de laatsten de gevaarlijkste," dat is bij de Hollanders; niet
bij de laatste Hollanders. Niet minder juist zegt bij elder~: " ·De Nederlanders en de Franscben badden op dit stuk strijdige inzigten. De eersten
meenden dat zij genoeg zouden gewonnen hebben bij eene vaste vrede, de
laatsten enz. lndien bet aangebanlde, zoo als wij vermeenen, juist is, dan
zijn de volgende voorbb. onjuist: door Anjou en Leicester, vooraldool'Clenlaatsten. S. St. Onde1· het bevel van den laatsten (namelijk Cesar). v. B.
Slaven kunnm niet bestuurd worden als vrije mannen : het is niet over de
laatste dat Augustus zich als opperhee1· lteeft doen 8tellen. v. H.
c. Groote oneenparigheid hebben we opgemerkt in de verbuiging van een
bijv. nmw. onmiddelijk v66r een 2. nmv. Hier komen vooral de woorden
•ommige, eenige, vele, de meeste en voorts de overtreffende trap in aanmerking. M. C. van Hall zegt ergens: den b1·aaj'sten der Romeinen. Wij erkennen dat bet eene barde invulling zijn zou, om te zeggen: den braajsten Ro·
mein der Romeinen, maar wij kunnen er tocb niets anders bij denken, en
houden de verbuiging in bet aangehaalde voorb. voor jnist.
Naar deze regelmaat bouden wij de onderstaande voorbb. in de eerste kolorn
voor juist, en die in de tweede, voor onjuist:
Vele zijner instellingen. S. St.
Eenigen onzer eersfe graven. S. St.
Vele zijner papieren. S. St.
De be>ten der menscben. S. St.
Sommigen nwer. v. d. H.
Sommigen der overpriesters. v. d. H
Vele zijner reizen. v. d. P,
Vele bunner. :'d. C. v. H.
'
In de meeste dezer Ianden. Ham.
Anderen hunner vrienden. M. C. v. H.
Op vele der kronkelpaden. Ham.
De voornaamste11 onzer landgenooten. M. C. •· H.
Bij eenigen mijner lezers. L. W.
Men is blijkbaar zonder bewustheid van eenig vast be11;insel te werk ge&un
e!l wij gel!loven dat in vele der aan&ebaalde voorbb. de weJluid~n<!Jleicl
ngtanoer 11 aangenomen. ·

tot
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Wa.n neer de 2. nmv. met onder of van omscbre'l"en wordt, gelooven wij da~
bet bij,v. nmw. als zelfst. kan verbogen worden. Zoo iezen wij: de ~er : n ge 'l
en behoeftigen onder zijne landgenoote11 v. d. H. door sommigen van Jac.tbus
tijdgenooten v. d. H.
Maar ook bier, wanneer er van zaken, niet van p~rs o nen gesproken wordt,
zouden wij den liever missen, omdat bet bijv. nmw. dan noodz •tkelijk op h et
zelfst. wijst, dat nog komen mo et, immers zeg t men: sommip:e of eenige
van mijne boeken zijn veri oren geraakt; zoo lezen wij : vele val' hare ove•·gevoerde waren ve1·kocht zijnde. S. St.
3
Nog iets anders is oud, wanneer bet met bet zelfst. tot een w. zamen~te•
trokken is ; immers een ouc/burgemeester is niet een burgemeester die zijn
ambt reeds lang bekleed, n och oak em die booge j aren bercikt beeft, maar
eigentlijk .in bet gebeel geen burgemeester: hij is hetgeweest. Even zoo is het
met oudkerkeraad, oudouc/erlin«, ouc/c/iaken enz. Het bijv. maakt dan met bet
zelfst. een w. uit, en blijft bij gevolg onverbogen. In bet mrv. zegt men
(J.udburgemeest.ers, oudkerkeraden enz. Tot dezelfde regelmaat beb oort grooti~hil(ler, dat ia een ditt.groote beelden scbildert, en grofsmid. Voorts laat
bet gebruik toe dat men v66r man en mensch even eens dee van bet bijv. verzwijgt: een goed mensch, een verstandig mall. Wie er lust toe beeft mag
biervan de reden uitpluizen. Zeer lezenswaard ig is over dit onderw. Ten
Kate Aanl. van bl. 3fii tot 3i3; en niet minder belangrijk Bild. Vcrhand.
over het gebr. van bijv. nmww. met of zonder uitgaande e. Zie 's mans
Taal· en Dichtk. Verscbeidenbeden, D. I.
• Tot een rigtsnoer voor dezulken, die hun gehoor in dezen niet vertrouwen,
volgt biereene reeks VRn voorbb. Men zal daaruit ontwaren dat de uitlating
meest plaats vindt. wanneer een toonlooze lettergr. :vooraf gaat of volgt:
Zijn eigen aloud {(eslacht. v. H.
Het bloeijend land. L. W.
Het toepnsselijk deel. v. d. H.
R et thans let·e!lcl geslacht . L. W.
Dat goerl geweten. v. d. H.
£1· is eene andere, een hooger stem.
Een logge•· denkwijze. S. St.
v . d. l'.

Zonder het heimelijk beginsel. S. St.
G•·oote1· misslagtn. S. St.
Op, wijde1· qfstand. S. St.
Hel~~&huilend kw®d~

•.

S. St.

Eme zachter verklaring. v. d. P.
Het prachtighnf. B.
Het grootst gedeelte. B.
J.'an ~en ope11' b•·iejroorzien. v. d. P.
Zii heejt een hooger' zin. Ham.

Het ontbreekt echter niet aan uitlatingen wnar geene opboopin~r van toou•
]ooze lettergrepen plaats vindt, en dan is de aanleiding in de welluidendheid
van den zamenbang (den oratorischen numerus) te zoeken, b. v.:

Een' vroe!(tijdigen dood. S.
Een'woestengrond. v. d. P.
Een jodin van qfkomst. v. d. P.
Emstad; van een' naam. v. d. P.

In welk em tif~r•·ond. v. d. H.
Ret Ieven u:ordt tot een last. v. d. H.
.Alles he•ft ziJn' tijd en plmtts. S. St.
Uiteen schri.Jvert:an minder waarde.
S. St.

Men ziet uit bet bovenstaande, dat zelfs het uitlatingsteeken menigmaal
acbterwege blijft.
Ook in den 4. nmv. van zulke voorbb. ala wij § 156. IV. bebandelden, blijft
bet lidw. een onverbogen: de naam ran een zwaarmoedig 'dweepe1·. v. d. H.

Van een hevig vijand en vert·o/ger des Christe11doms, werd hij in een warm
v!'iencl en ijve1·ig .Apostel ran Jezus hersch11pen. v. d. H.
Om kort te gaan, a! wat wei luidt en daarbij niet met de duidelijkheid
atrijdt, is in dezen veroorloofd.

Verbuiging van telwoorden.
157. De grond getalleu, dat is de getalnamen, zijn
onverbuigbaar• met uitzondering van een, en de telwoorden van orde worden ~ls ge\vone bijv. nmww.
verbogen. ~
\
I In zekere %eggingen zijn nogtans ook hier sporen van verbuiging:

U'V

zij11nut ons ltceiin, t:ieren enz. Zoo oak k..-artier over d.iren; -des nacbts na
twashlin enz. Althans Weil:Spr. bl. 181 heeft: 11iet lang na ze1sen; maar
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:ivij zijn niet vreemd von het gevoelen dat de n bier bij abuis aangevoegd Is;
bet grondgetal toch staat hier voor het telw. van orde; en gelijk men twaalf
ure, zea, t:ijfure enz . zegt voor de twaalfde u•·e in het enkelv., zoo zou men
dan ook tu·afllt:e, usse enz. met de verzachtende e zrggen. H iervoor plelt
ook bet bijbelsch gebr. de t1cault:e en de eire, voor de twaa!fdiscipelen enz.•
2 Hiertoe brengt men ook de onbep. uitdrukkingen: de hbeveelste en dt
zooveelste.

Het telw. een met het bep. lidw. verbogen.
158. M.
V.
0.
1• De eene
De eene
Het eene
2. Des eenen
Der eene
Des eenen
of van den eenen of van de eene
"of van het eene
3. Den eenen
Der, de eene
H..et of aan ·het ·eene
of aan den eenen of a an de eene Het eene•
4. Den eenen
De eene
1 Op drzelfde wijs verbuigt men mijn cene, uw une enz.
Een, als tegen~
overgestelde van ande1·, beett ook een mrv. b.v.: Weinig menschenhouden dit
juiste maat: wat de eene te vee! doen, doen de andere te weinig.
.

De algemeene telwoorden.
159. Zoo noemt men gemeenlijk de onbep. hoeve·eiheids-benamin gen, § lb5 onder I. opgegeven. Wat
hare ve!·buiging betreft merken wij bet volgende aan:
I. Veel, weinig, wanneer geen bep. lid. of voornmw.
voorop gaat worden niet verbogen, en staan zelfs bij ~et
rnrv. van zelfst. nmww. zonder e als teekelf des mrvs.
Men zegt even goed veel menschen, weinig boeken, als vele
menschen, weinige boeken. Daarentegen: De weinige berigten die tot ons gekomen zijn. Dit weinige voordeel.
II. Geen, eenig, menig, ieder en elk kunnen volledig
als ieder bijv. nrnw. verbogen worden; 1 maar de 2. nmv.
wordt altijd met van omschreveu. Zulke spreekwijzen
toch als : "vVij hebben geens dings gebrek," zijn verouderd; men zegge: aan geen din:J. Elk en ieder op
zich zelven:, dat is zonder zelfst. nmw. dulden een 2.
nmv. M. of 0. op s: Ieders geloof is in zijn oqg het beste.
Elks huis behoorde in tijd van nood een toevlugt voor allen
te zijn. Zoo ook een ieders en een iegelijks. •
III. Ettelijke en sommige hebben uit den aard geen
enkelv. Ovk van deze ww. en van veel en weinig omschrijft men liefs t den 2. nmv. 3 Alle en beide dulden
alter en beider : " Alle1· oogen wacMen op U." Beicier
voorbeeld staat ter onzer leering opgeteekend.
• 'I n f 75 hebben wij aangetoond dat een telw. zoowel zel£st. ala bijv. 11ij1l
bn. Zeltat. telww. worden niet verbogen; bijv., wei: daaro.m .mleAdea
"ij clat !let JUer de pla&ta wa• om van verbui&inr van telw. te lwldelm.
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.· IV. Of heide buiten verbinding met een zelfst. nmw.
eene n behoort aan te nemen, wordt door sommigen in
twijfel gesteld, en het gebruik is hieromtrent niet eenparig.4
V. Al kan v66r een bep. lidw. of voorn. w. onverbogen blijven. Al de koningen, al onze kinderen enz. 5
Wanneer het in het mrv. bij een voornmw. staat, of door
een overtr. trap voorafgegaan wordt, luidt bet allen. 6
VI. Alle geldt zoo veel als elk - of ieder in zeggingen
gelijk deze: alle oogenhlik, alle uur, alle dag, alle jaar enz.
Alle man spreekt er van. Alle waar is naar zi;jn geld.
Alle kout- u.geen timmerkout.
1 Maar bet is erer ver van af datdifaltijd zou geecbieden; integendeel vindt
men in deze en dergelijke ww. al zeer dikwijls de buigingsuitgg. verzwegen.
Zie bier voorbh.
In de strikken van een ieder. S. St.
1'ot het een zoowel ala tot !let ander.
S. St.
Die aan een ie_qetijk onzer gaven uitdeelt. v. d. H.
Een ie_qelijk werden de oogen geopend. S. St.
Dit moest een iegelijk mishagen.
S. St.
Elk der wortels. Ham.

13ij den een duurt deze staat Zanger
Wij beklagen een ieder'. B.
dan bij den ander. v. d. H.
' Elkeen en iedereen bebben in den 2 nmv. elkeens en iedereem, en bet
laatste bij omzetting een ieders, maar niet gelijk Weil •. (Spr. bl. 186) opgeeft,
een& iedera en nog minder eens iederen. Zoo ook in den deftigen stijl

~en_ieg~lijks.

• Dit is niet zoo te verstaan als of wij de uitdrukking sommiger gevoelen en
aergelijke mee~, die onder anderen bij van der Palm voorkomen, als taalfout
aaumerkcm. Het spraakgebr. moet niet aan banden liggen.
- • · Zie bier eenige voorbb. van beiderlei gebruik :
Beide waren rampzalig. v. H.
Zoo zullenwij heiden weten. L. W.

Wanneer ik u heidt zal ontvangen.
v. H.
Mijne trouwjegens heide . v. H.
Vreugde en droe.fheid heide. v. d. H.
Ons verst and eu gevoel beide. v. d H,
Gedurigtusschenbeidetegaan. S.St.
13eide zijn zij tot pa•·tijschapJJen opgehitst. S. St.
Onder Anjou en Leicester beide. S. St.
Beide zo11den ons wei willen wija
maken. Ham.
Bij een oppervlalckig inzigt van
beide. Ham.

Hetwelk u beiden begeerlijk toeullijnt. L. W.
Nieuwsgierigheid en hoop heiden.
v. d. P.
Een van heiden moet plaats llebben.
v. d. P.
A ls war en die heiden te gelijk voort.
gebragt. v. d. P.
Bet zou jammer voor on• heiden
zijn. S, St.
Beiden woonden op de landhoeve.
v . d. H.
J.Vaar zij beiden aankwamen. v. d. P.

Weegt men bet gezag der bovenstaande voorbb. dan zal men niet ligt tot
een be&luit komen. Zij die doorgaans de uitgaande n gebruiken, scbijnen
daarin de regelmaat van alle, dat buiten verbinding met bet zelfst. allen luidt,
op bet oog te bebben; maar alle heeft een· enkelv, en dat beeft beide niet,
maar geeft uit kracht van zijne beteekeilis even goed eene meerderheid te
kennen, als twee, dde, t:ier enz. Waarom dan ook de uitgaande 11 onzes be.
dunkens overtollig wordt. Er zijn er die zicb aan ons gevoelen aansluiten,
maar nogtans meenen de 11 niet te kunnen missen, wanneer beide op twee
voorwerpen terug wijst, die elk voor zich mrv. zijn. Wij hebben bij S. Stijl
en anderen,c sporen van dat J!evoelen meenen te vinden in zulke voorbb. ala
. dit : De '!4tu11r Jbr.e11gt .iinkele :menschen voort, die bekwamer zijn en. teve11•
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meer lust hebben, om qf te breken, dan om te bouwen. Eene ergere 6oort is er
van zulken, die zt/fs hun eigen werk, eer het half voltrokken is, door ontiJdige'
drift in duigen slaan . Leicester had met heiden eenige ovet·eenkomst. S. S. Ook .
in zulke gevallen zouden wij de n gerust achterwege Iaten, en ons met bet
Latijnscbe spraakgebr. van utrique niet bekreunen. Hoe minder slaafsche·
navolging van bet Latijn men zich aanwent, des te meer kans beeft men om
zuiver liollandsch te spreken.
5 Wij zeggen kan onverbogen blijven, niet moet. Men boude dit wel in
het oog, en onthoude zicb van bet vrije spraakgebr. door willekeurige voorscbriften te boeij en. Wij maken deze aanm., omdat men in deze Kolonie,
op gezag van "de eerste beginselen enz. van Hagoort" heeftdoorgedrongen,
dat al v66r een bep. lidw. of voornw. nooit verbogen wordt.
6 Het gebr, is hieromtrent zoo eenparig, dat wij ons met weinig voorbb.
v ;rgenoegen kunnen :
•
WiJ allen hebben. v. d. H. Niet allen zijn· wij. "·d. H. De landbouw, de
tluttigste kunst t!an allen. s. s. Een en.te! punt, maar het g~•te van.
allen. S. S. De stad Delft was de moedigste van allen. S. s.
Wanneer aile door omzetting van bet zelfst. verwijdert is, acbijnt bet ~re·
bruik verdeeld.
De deuren waren allengesloten. v. H.
Mijne boeken zult gij nu wel alle kennen.' v. Heusden.
Wij bouden bet met het Jaatste voorb.
.
Wederom lezen wij bij v. Hall: de beelden. zijner voorvaderen, .allevoorziet&
van opschriften,-waar wij allen als plaatsvervangend zouden verkiezen.

Bijvoegelijke naamw. onverbogen.
160. Gelijk de grondgetallen onverbogen blijven, zoo
is het ook met de ww. allerlei en allerhande, eener-,
veler- en menigerlei of eener- veler- menigerhande en met
de zoogenaamde stoffelijke bijv. omww;als hout~, zfiden,
gouden enz.
_
Voorts blijft ieder bijv. naamw. onverbogen, wanneer
het niet onmiddelijk voor het zelfst. staat: b. v. Deze
huizen zijnfraai (nietfraaije). Voor zoo rijk eenen man
is de plaats niet duur, (niet rijken en dure).
Over trappen van vergelijking.
161. Dezelfde eigenschappen vertoonen zich in ver•
schillende voorww. in meerderen of minderen graad.
Dit meerdere of mindere als wijziging der eigenschap,
maar niet van het zelfst., wordt door zekere buiging van
het bijv. nmw. uitgedrukt, en daarom. schrijft men aan
bijv. nmww. trappen of graden van vergelijking t.oe.
Welke, en hoeveel er zijn.
,
162. Wanneer men aan eenig voorw. eene eigenschap
in ruimer mate toeschrijft dan aan een ander, dan beet
dit de vergrootende of verhoogende trap: De deugdzame·
arme is gelukkiger dan de rijke booswicht. Kent men eene:
eigenschap in de ruimste maat aan eenig yoorw. toe,:
dan heet dit de overtreffende trap : Cresiu was de . tjkite
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~bning van zijnen tijd.
Van alle vogels is de struis de
grootste, t·n het kolibrietje de kleinste. Oneigentlijk
noemt men het den stelligen trap van een bijv. nmw.,
wanneer eene eigenscbap buiten vergelijking aan een
voorw. wordt toegekend: een ernstig man, eene onderhoutlende geschiedenis enz.
Er zijn dus twee tmppen van vcrgelijking: de vergrootende en de overtreffende.
Hoe zij uitged1·ukt worden.
163. Voor den vergr. trap voegt men er en voor den
overtr. at acbter het bijv. nmw. gelijk men in de voorbb.
hierbon''n · gegeven kan oprberken. \Vanneer het bijv.
nmw. op r uitgaat vlecht men welluidendheidshalve ecne
d in; , maar difook acbter n en l te doen is onnoodig:
men zegge dus zwaar, zwam·der; guur, guurder; maar
klein, kieiner; vol, voller, niet kleinder of volder. De overtr.
trap wordt somtijds versterkt door voorvoeging van
aZZer: De allerfraaiste muzijk. Zoo ook allerbest, en in
de gemeenzame taal opperbest.
Hoe omschreven, en wanneer•.
164. In plaats van en st bedient men zich van meer
en m~est v66r het onveranderde bijv. nmw. om de trappen van yergel. te omschrijven ; en dit heeft plaats -zoo
dikwijls de welluidendheid zulks vordert. Onder anderen in deelww. van wkww. die op twee toonlooze lettergr.
uitgaan: ontluisterend, verbijsterend, verteederend, b. v.:
Het meest verteederend gedeelte van den brief werd bij het
voorlezen verzwegen. Deze daad is voor zijn karakter nog
meer ontluisterend, dan al zijn overige misstappen.
Hoe met zamenstellingen te handelen.
165. In zamengest. ww. voege men de uitgg. aan
hct laatste gedeelte : volkomener, welhtidender, goedhartigste, zwaarlijvi,qste, hardvochtigste, niet z waarderlijvig,
hardervochtig. Zoo ook goedkoop, goedkooper, goedkoopst.
Wil men met sommigen liever beter koop, best koop zeggen ; het laat zich ook verdedigen. 1

er

1 Over de vraag welke van beide uitdrukkingen de voorkeur verdient was
verschil van gevoelen tusschen Bild. en Siegenb. De ontmoeting was van
dim 'Kant ..an B. om er het minste van t e zeggen, niet a! te heusch; terwijl
liet proces hangende was, werd er door Professor Cras met Professor Kinker
oYer gecorrespondeerd. De bricvPn van Cras over dit onderwerp zijn voor
lteYD!!Ieslacht verloren. De overig_e stnkken va·n bet proces zijn te vifiden
aild. "S"I\r.lbt.11D-lii I Sltrenb. 'Taalk~ Bedenlt. bl. B9 en Kinken Beoord.
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enz. bl. 58 en volgg. Wij berusten gaarne in de uitspr. van Kinker, die
beide zeggingen goedkeurt, terwijl bij gpedkoop, goedkooper, ,qoedkoopst voor
bijv. nmw. en goedkoop , bete•·koop, bestkoop voor bijw. boudt. Een ding is
goerlkooper dan een ander wanneer bet minder geld kost ; men koopt
bet eene beterkoop dan bet ande•·e wanneer men naar evenredigheid meer
waarde Yoor zijn geld krijgt. Een jong paat'd dat mij Rds. 300 k ost, is
imm er• be/erkoop ingekocht dan een oude knol van bonderd. De laatste mag
a! goedkooper zijn, mar wanneer ik van bet dier geen dienst beb, dan ia
immers naar bet spreekw. "goedkoop duurkoop."

Onregelmatige verhooging 1 van sommige bijv .. naamw.
166. Deze zijn weinig in getal, en het onregelmatige
bestaat daarin, dat het ontbrekcnde van een woord uit
een andcr van gelijke beteekenis wordt aangevuld:
Goed, beter, best,
·
Vee), meer, meest,
Weinig, mindet·, minst, waarvoor men ook
Weiniger, weinigst, zeggen kan :
1 Men boude mij dit nieuwe kunstw . ten goede.
H et is bet Hoogd. •Wei.
gerun,q.
Bet is dunkt mij verstaanbaar, en spaart eene slepende omacbrijving nit.
·

Andere geheel of gedeeltelijk onvatbaar voor verhooging.
167. De beteekenis van vele bijv. nmww. sluit het
denkb. van trappen uit. Tot de zoodanige behooren:
I. De stoffelijke: houten; steenen, gouden enz.;
2. Verre weg de meeste omstandigheids ww., waarover men § 155 van I. tot 3. kan nazien ;3. Aile zamenstellingen die den bedoelden graad
waarin men eene eigenschap toekent naauwkeurig bepalen : vuurrood, ijskoud, gitzwart, ijzersterk;
.
4. Aile die den hoogst mogelijken graad uitdrukken :
almagtig, overaltegenwoordig, ontelbaar, ·eeuwig, enz. 1
5. Sommige die aileen den overtreffenden trap hebben : de opperste, voorste, achterste, bovenste, onde1·ste
enz.
1 Dat men rolmaakter, fJolmaaktsteenz. zegt, strijdt bier niet mede ; want
sulke ww. moeten niet overal in 'den letterlijken zin worden 'opgevat.
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Derzelver aard en vm·deeling.
168. Hierover is § 80 uitvoerig gehandeld. Wij houden oils intusschen aan de gebruikelijke onderscbeidjpg,
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om reder.en § 70 vermeld. Zoo bebben wij dan in bet·
Nederd. de volgende soorten van voorn. ww.:
A. persoonlijke,
D. vragende,
B. wede1·keerende,
E. aanwijzende, en
C. bezittelijke,
F. betrekkelijke.
Staan wij bij elke soort afzonderlijk stil.
A. PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN.

Wat zij zijn.
169. Zij zijn plaatsvervangers van personeu.
De l. pers. of die spreekt: enk. ik; mrv. wij.
De 2. pers. of die aangesproken wordt: enk. en
mrv. gij.
De 8. pers. of W9.arvan men spreekt, wordt naar bet
gesl. onderscheiden: M. hij, V. zij, 0. het; en het mrv.
is \'oor aile gesl. zij.
De verbuiging is § 114 afgehandeld.
Ove1· gijlieden.
170. Sedert bet enkelv. van bet pers. voornw. du in
onbruik geraakt was, begon men g-ij als enkelv. en gijlieden als mrv. te beschouwen. Dit was zeker eene willekeurige onderscheiding;' maar boewel dit gijlieden thans
minder gebruikt wordt dan weleer, is bet tocb door onze
bijbelvertaling te vast geworteld, om ooit geheel uitgeroeid te· worden. Om slechts een voorb. te noemen,
wie zou het willen missen in de ovcrbekende ww. van
Jozef aan zijne broederen: "Gijlieden wel, gij hebt
kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede
gedacbt." 2 Gen. I. 20.
1 De oorsprong van gijlieden wordt door Bild. aldus verklaard.
Men las
namelijk in opdragten van boeken. in briev~n en andere gescbriften de letters
U. L. en verbeeldde zicb dat zij U-Lieden beteekenden, terwijl zij inderdaad
bij verkorting voor Uw-Lieve of U w•Liifde stonden, een titel waarmede de
beleefdbeiu van die tijden menscbeo toesprak, die niet door geboorte of bediening op een boogeren lite! aanspraak baddeo. Zie Bild. Verb. bl. 192 en volgg. alwaar aangetoond wordt, datdeze titel bij de Duitscbers en bij de Engelschen mede in zwang was. Of dat alles overtuigend bewijst dat gljlieden uit
den verkorten titel U. L. ontstaan is, Iaten wij daar; maar belagchelijk komt
de uitdrukking ons niet voor, wat de Heer Hild. er van zegge, mits er een
oordeelkundig gebruik van gemaakt worde.
2 Wie voelt bier niet eene tegenstelling, die juist door Gijlieden nadrukkelijker wordt? Zoo is betook met de woorden: " Wilt trijlieden ook niet weg·
gaan?" Job. vi. 67; en J ob. vii. 8; "G<tat gijlieden op naco· dit fees t, ik ga
nog niet op. W ij erkennen gaarne, dat gijlieden en 11lieden op vele plaatsen
in de bijbelvertaling staat, waar geen sporen van tegenstelling te ontdekken
zijn, maar moet dan bet misbruik bet gebruik te niet doen? En kan er niet,
zelfs _buiten de 'te~enstelling, zekere nadruk in gelegen zijn? Wat daarvan
zij, no der Palm beeft in de aangehaalde plaataen Giilieden behouden, en
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ook elders waar geene te~enstelling voorkomt. Wat meer is, waar de Mdruk
:tulks vorderde, heeft btj Gijlieden geplaatst waar de staten vertaling gij
heeft: b. v. Job. xv. 5: lk ben de wijnstok, gijlieden. zijt de mnken. In de
gemeenzame taal, waar bet dan in jelui of jullie ontaardt, en aanleiding geeft
om analogisch ook wullie en zulhe, als 't ware voor wijlieden en zijlieden te
zeggen, kan men bet best missen. Aan de Kaap beb ik wullie nooit geboord, maar zoo vee! te meer zullie en hullie als verbogen nmv. voor ;beida
gesll.

Over den tweeden naamv. van pers. voorn. ww.
171. Deze thans weinig gebrnikelijke' naamv. luidt
als volgt :~
l pers.
2 pers. enkelv. en meerv.
uwer
Enkelv. mijner
Meerv. onzer
3 pers.
M.

V.

0.

Enkelv. zijner,
ltarer, zijner
Meerv. hunner,
ltarer, ltunner
vVij merken hierbij aan : dat men voor mijner en zijner
ook mijns en zijns en voor uwer in het enkelv. ook uws
zeggen kan, zonder den uitgang er tot het V. of de s tot
het M. te bepalen.a
Zie Aant. I. op §. 114.
• Zoo wordt deze nmv. nn bet pers. voornw. opgegeven in de Nederd.
Spraakl. van H. Martin, vooraan in den tweeden druk van zijn Beredeneerd
Nederd. Woordenb. geplaatat, een boek dat wij bij dezen, als aan de Kaap
nog weinig bekend, aanbevelen als een bandboek, dat met geringen omslag,
al zeer vee! vragen beantwoordt. Maar of bet wel beredtmeerd is om ~den
2. nmv. der pers. voorn. ww. met van te omschrijven, gelijk Martin, in
navolging van Wei!. en anderen doet, trekken wij in twijfel ; wie toch zegt
ooit: Oniferm u van mij? Gedenk van ons ?
s Dit leert onder anderen de Nederd. Spraakk. uitg. door de Maatseb. tot
Nut van 't Alg., § 93. Een paar voorbb. kunnen bier niet overtollig zijn:
Doch ,qedenkt mijnet- hij u zelven, wanneer het u wel gaan zal, Gen. xi.
14. En ltij zeide tot ;J ezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw l{o.
ningrijk zult gekomen zijn, Luc. xxiii, 42. Zoon Davids oniferm u onzer,
Matth. ix, 27. Wie vader of moeder lief heefl boven mij, is mijns niet waardig, Mattb. x. 37. Zoo ook in het avondmaals formulier: .llldu1 zullen wij
z;Jn1 daarbij gedenken.
1

Over · ge, we en ze:
172. Zij, gij en wij gaan buiten den klemtoon alligt
in ge, we en ze over in de uitspr., en worden ook wel
zoo gespeld. Ze wordt daarenboven als 4. nmv. gebruikt
voor hen, ltaar of dezelve. Gij vraagt mij de sleutels; ik
zal ze u geven.
Zie bier eenige voorbb. :
Het zij we in boogeren stand geplaatst zijn, bet zij we grootere gaven ontvangen hebben, enz. v. d. H. Gehoorzaambeid trachten we onzen kinderen
te Jeeren. v. d. P. Misscbien zullen ze ook enz. v. d. H.
V erlangt men de reden te kennen, ik wil ze gaarno openleggim, ". d. - H.
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Zoo bij voor dezen man geen b1ngerkroon vlocht zoo goed en !choon bij •
vlechten kon. v. d. P. Gij begreept die deugden volkomen, ja niemand be
'greep ze zoo goed. J . d. V.
·
Wij me• ken daarbij aan d;•t men we voor wij schrijft uit in schikkelijkheid
voo•· de uitspr.; betzelfde geldt van ge, dat echter in den deftigen stijl ooinder
t"huis hoort. en van zea ls eersten naamval; maar ala 4. nmv. kan ze met
·z ij niet verwisseld worden.

Persoonl. voorn. w. met aileen of zelf.
173. :Alteen en zelf diene n om een pers. voorn. w.
nader te bepalen. Alleen blijft onverbogen, en zelf rigt
zich in get. en nmv. naar het voorn. w. en wordt aldus
verbogen.
Enkelvoud.
M.
V.
0.
1. Ik, gij, hij zelf
Ik, gij zij zelve
Het zelf
2. Mijns, uws, zijns zelfs Mij, u, haar zelver Zijns zelfa
3 en 4. mij, u, hem zelven Mij, u, haar zelve Het zeif.
lvfeervoud.
I. naamv. Wij, gij, zij zclven
2. - - - Ougebruikelijk '
3 en 4. - Ons, u, hen of haar zelven.
I Immers van ons, u., hen, of haar, het zij men er zelve bijvoeg'e of niet, Is
omschrijving van het bezitt. voorn. w.; maar niet van bet ]JCI"&. Vqor: het
ltuis is va.n ons, vtm u enz. ' kan men wei in de plaats •tellen : het is ons, UID
ltuis, maar niet onzer qf uwe•· huis.

Gemengde aanmerkingen.
174. Ten slotte client over pers. voorn. ww. bet volgende opgemerkt te worden :
1. Dat u beleefdheidshalve als eerste uaamv. wordt
gebruikt: u hebt mij kwalijk begrepen, 1
2-. Datje in de gemeenzame taal voor 1. 3. en 4 nmv.
voorkomt: je weet het, ik heb het je gezegd, heb ik je niet
gezien. 2
3. Dat men om den 3. pers. onbepaald uit te drukken
zich bedient van men, iemand, en niemand.
I Men zegge niet dat het bespottelijk is, want bet spraBI<gebr. heeft er zijn
zegel op gedrukt. De Duitscbera spreken iemand uit beleefdheici met den 3.
pers. mrv. nan ; en niet hij die dit opvolgt., maar hij die daarvan afwijkt,
maakt zicb belagchelijk.
I .Je behoort tot de taal des beschaafden om gangs ; maar ~ordt even min
als u voor g-ij in een ·redekunstig opstel toegelaten ; maar jij en jou is rlat
Holl- Van bet laatste komt blijkbaa r uitjouu:en, dat is, iemand met scham~
pere &ebarenjou! jou I toeroepen. Zie J:lild. Verkl. Gesl. lijst op Jouw.

B. :WEDERKEERIG VOORN.

w.

Waartoe dienstig.
1{6. Wanneer eene handeling tot den dader terug
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keert,_ dan gebruikt men voor den 3. pers. zich in plaats
van den verbogen nmv. van bet pers. voorn. w. Hij bedrie.r;t zich (niet hem). Uwe vriendin verbeeldt zich (niet
haar). Het kind hezee1·t ziclt (niet het).

Over zich zelven enz.
176. Het tocvoegsel zelven staat somtijds bij zich om
aan de uitdrukking meer klem bij te zetten: Al wie de
deugd niet lief lteeft, ltaat zich zelven. De rijke dwaas
gunt zich zelven het genot niet van hetgeen hij beiit. Maar
een misbr. is het, wanneer men in navolging van bet
Eng., gelijk veelal aan de Kaap . geschiedr, altijd zelven
achter zich voegt, of de zin al of niet zulks vereischt,
b. v. : Hij neemt zich zelven niet in acht. Zij verbeeldt
zich zelve dat zij wijs is. Dit geldt ook van de ov'erige
voorn. ww. wanneer zij wederkeerig zijn: lk verblijd
mijzelven over uwe komst. Gij weet uzelven niet uit te
drukken.
In dit laatste voorb. is bet een belagcbelijk toevoegsel, want wie drukt, in
de. bier bedoelde beteekenis, ooit iemand anders uit? En <lit geldt van aile
wkww. d ie aileen in den wederkeerigen vorm gebruikt worden, ik urgis mij,
gij t·erspreekt u, h\i kwijt zich u:el enz. lk scheer mij eer. ik uitga, is verstaanbaar; maar niets belet mij te zeggen ik scheer mijzelven, 'll'anneer ik:
bedoel dat ik den_barbier niet noodi~ beb.
·

Zich in plaats van elkander:
in de beteek. van. elkander te geb_ru~kcn is
een aanstootelijk Germanismus, waarvoor m.en zich
wachten. moet, b. v.: Die twee menschenzien zich alle dq,g.

177. Zich

C. BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN,

Wat zij zijn.
178. Eigentlijk zijn bet bijv. nmww. waardoor de toevallige betrekking van voorww. tot den 1., 2. of 3. pers.
als beLitter wordt aangewezen. Zij luidcn als volgt:
EnkelV'.
Meerv.
M.

V.

0.

M.

V.

0.

Mijn,
rnijne,
rnijn,
Ons,
onze,
ons
Uw,
uwe,
uw,
Uwe,
uwe,
uw
M. Zijn, zijne, zijn
M. Hun, hunne,
hun
V. Haar, hare, haar
V. Haar, hare,
haar
0. Zijn, zijne, zijn
0. Hun; hunne, hun
Men ziet nit dezc opgaaf dat zij even als de pet·s.
voorn. ww. aileen voor den 3. pers. het gesl. onderscheiden. Immers behoeft het gesl. van den pers •.die s.pree4t
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en van dengenen die aangesproken wordt, geene aanwijzing.
Verbuiging.
179. Men zie hierover § 112, en bet bezittelijk voorn.
w. op zich zelve gehrpikt § 121. Ten opzigte van het
laatste merken we aan, dat men, om streng de regelmaat te houden, het bezitt. voorn. w. zonder zelfst. nmw.
gebruikt, overal zou moeten verbuigen, gelijk het bijv.
r.mw. in gelijkstandige gevallen verbogen wordt; maar
dat het taalgebr. in dezcu nog lang niet eenparig is en
zich kwalijk naar de regelmaat voegt.
Het voorgaanae toegelicht.
180. Wat wij bedoelen zal door voorbb. bevattelijker
worden. Gelijk men zegt: den goede, den wijze met
verzw\jging van het zelfst., zon men analogisch zeggen :
den mijne, den onze enz. 1 maar gelijk men met terugwijzing op het genoemde, den wijzen, den goeden zegt, zou
men in een gelijkstandig geval den mijnen, den onzen
zeggen, dus :
Bijv. nmw.
Voornw.
Uwen hoed heb ik geDen slechten wijn heb i~
verkocht, maar den goeden vonden, maar den mijnen
vind ik niet.
gehouden.
Jn het mrv. absolute :
De mijnen (dat is mijne
Gelijk de ouden zongen, huisgenooten) zijn mij zoo
zoo piepen de jongen ; en lief als u de uwen.
Neem mijne paarden, ik
relative : Kleine vliegen
worden gevangen, maar de zal de uwe nemen. ~
groote ,·Jiegen door het
spinneweb.
1 En zoo wordt bet werkelijk in Martins Nederd. Spraokl. opgegeven ;
maar wij twijfelen of daar een voorb. van te vinden is; want ofschoon wij
het mijne, uwe, onze enz. in bet 0, zeggan, kunnen wij de m_ijne in bet
~nkelv. nooit anders dan met terugwijzing op bet reeds genoemde gebruiken,
en dan volgt men de analogie van bet tweede voorb.
2 ' Een gelijkstandig voorb. geeft Wei!. Spraakk. bl. 102, "Uwe kinderen
leeren gemakkelijk; de mjjne, niet." En hierbij voegen we nog eenige
voorbb. tot slaving van bet gezegde :
Zij voorza~;en duizend ongeregeldheden, zoo men met geringer bekwaamhe·
den dan de zljne helzelfde ondernam. S. S. De gevoelens van anderen . als
aan de onze vijandig. J.d. V. Zij brengen in eene maand meer verzen voor
den dag dan gij in een jaar, maar welk een onderscheid tusschen de uwe en
de hunne! v. H.
·
·
Deze voorbb. bouden wij voor analogiscb juist; bet zou weinig koaten, de
opgaaf daarvan nog aanmerkelijk te vermeerderen; maar men zou er even
zoo vee! etrijdige voorbb., deels uit dezelfde, deels uit even goede achrijvers
tegen kunnen etellen. H et ziJ dan genoeg bet be&insel te bebben aangewezen.
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Gemengde aanmerkingen.
IAI. Men merke voorts nog op :
l. Dat heur oulings voor haar gebruikt werd, zoo wel
voor bet pers. als voor bet bezitt. voorn. w.
2. Dat eigen ter versterking bij de bezitt. voorn. ww.
staat : Ben ik niet meester in mijn eigen huis ?
3. Dat men de buigings uitgg. verzwijgen kan zoo
dikwijls de welluidendheid of verstaanbaarbeid er niet door
lijdt: Hoe verlang ik mijn ouden vriend te zien! Std
bier ons in de plaats van mijn, dan zal het onzen worden;
want bet oor is bier aan de verzachtende e van den eersten nmv. gewoon. Daarentegen duldcn hunnen, karen,
zijnen, uwen dezelfde afkorting als mijnen.
4. Eindelijk blijven deze . voornm. ww. onverbogen
gelijk bijv. nmww. wanneer zij achter het zelfst. geplaatst worden: Het huis is mijn. De overwinning is ons.
Het koningrijk is uw, en bij omzetting: Uw is het koningrijk.'
1
Zoo ook wanneer zij door a/ler of beider van bet zelfst. nmw. gescbeiden
zijn, en in dat geval wordt zelfs onze tot ons ingekort: Ons alter lot is bepaald, God is uw alter Vader. Uw beider verdiensten zijn mij bekend.
Haar aller wensch ia, hare kinderen gelukkig te zien. Sommigen meenen
bier eene verkorting van onzer, uwer. har•r en dus een pers. voorn. w. te
zien, en Wei!. (Spraakk. bl. 183) beschou,wt ona aller tJader als ·een gelijkstandig voorb. met Keiur Karels wetten. Ware dit zoo, dan zou men
immers, met uitlating van bet tusschen gevoegde aller of heider, onzertJader,
uwer moeder moe( en zeg_qen l In geen geval zouden wij u alter flriend dat
ter aangeb. pl. ook voorkomt, durven aanbevelen. Bij v. d. H. lezen wij:
uw aller hart.
Nog moeten wij spreken van eene bijzonderbeid, reeds bij Ten Kate vermeld, dat namelijk deze voorn. ww. achter bet zelfst. nmw. geplaatst wei in
mijnes, zij11es, uwes enz. overgaan. Dit scbijnt we! 2. naamv. van het
bezitt. voorn. w. absolute !(en omen, zoodat dit hoek in mijnes zoo veel heteekent als van het mijne, dat is een gedeelte van mijn eigendom. Wat daarvan zij, wij gelooven dat de spreekwiJs gedeeltelijk verouderd is en naauwelijks meer tot de beschaafde taal behoort. In bet slot van bet Onze Vader
kunnen wij uwes is voor uw is het k aning,·ijk, gelijk de bijbelvertaling heeft,
niet welluidend noemen.

D. VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN.

W at zij zijn.
182. Vragende voorn. ww. noemt men zulke die gebruikt worden om naar personen of zaken, of naar derzelver boedanigheid te vragen. Zij zijn wie, wat, welke
en hoedanige.
Hoe zij verbogen worden.
183. Van welke en wie is dit § 115 aangetoond.
Tbans voegen wij er de volgende aanmerkingen bij :

so
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I. Dat de 2. nnw. welles M. en 0. vo6reen zelfst. nmw.
welluidendheidshalve in welken, verander<!. wordt, al~;
welken mans kleed, welken kinds bloed. 1
2. Dat sommigen aan wie en die als 3. nmv. M. ook in
bet mrv. eene n toevoegen; betgecn we! ar.alogiscb juist,
maar nog niet door bet taalgebr. gcwettigd is. g
3. Da.t lwetjanig in bet M. en 0 . in den 2 nmv. op en,
en in het V. op er uitgaat: hoedanigen mans, hoedaniger,
vrouw, hoedani,qen kinds, of bij omscbrijving met van:
van hoedanigen man, lwedanige vrouw, hoedanig kind.
In de o;verig.e nmv:v. wordt bet naar welke verbogen.
4. Da.t tvelk. en hoedanig door bet lidw. een van bet
zelfst. nmw. gescheiden, niet verbogen, en ook de bui-.
gings uitgg. van dit een veelal verzwegen worden, dus :
I. en 2. nnlV. Welk een man, vrouw, kind; 2. en 3. bij
omschr. van en aan, welk een man, vrouw, kind.
1 Zoo wil bet Ten Kate.
(Aenl. D .1. bl. 480.) In de gemeenzame apr.
zouden zulke zeggingen omscbreven worden.
2 Martin, wiens bestek in zijne Nederd. Spraakl. niet veel ruimte tot uitvoe ri~
onderzoek vergunt, heeft in de verbuiging van dit voorn . w. den 3.
0
nmv. voor M. en 0. stilzwijgend opgegeven wien, tuie of aan wie. De zinspreuk van ons werk gedoogt niet dat wij hem hierin navolgen. · Zie
bier een paar voorbeelden :
Zander uif.qnant!e n.
Met de uitgaiJnde n.
Verstandige 'aderlanders, ll'll!
Het.is verwonderlijk dat de Hoi·
Oranje's
herstelling tersrond de·
landers, de Ze~uwen en de Utrecht·
schoone dagen der oude republiek in
schen, wien'dit nog zoo versch in bet
het geheugen terug riep. v. d, P.
gebeugen liggen moest enz. S. St.
·Onnozele menschen, dien het niet
lsnr;er heur;de. S. St.

Hoe in het gebruik onderscheiden.

.

184. Wie vraagt onbep. naar menschen en kan daarom
geen zelfst. nmw. bij zich hebben. Dat bet ook betrekk. gebruikt wordt, is § 115 reeds gezegd, en kan
uit de voorbb. van § 183 blijken. Wat vraagt even
onbep. na!!-r zaken, en komt in dien zin niet anders dan
in l. en 4 .' naamv.. voor, terwijl de 2. en 3. niet op de
gewone wijs met van en aan omscbreven, maar doot•
waarvan en waaraan vervangen worden, en datzelfde
vindt ook bij de overige voorzetsels plaats : De Doctor
h,eejt uitgevonden waarin de kwaal bestaat en waaraan zij
toe te schri;jven is, hij zal nu ook wel weten waarvan hij
zich als geneesmiddel bedienen moet.
Maar. wat treedt somtijds, voor alle gesll. en beide
gett._ de plaats - v~J.n welk, gevolgd door een zelfst,
nmw. en in dat geval duldt het aile voorzetsels voor

in.
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zich : Aan wat erfgenaam komt het huis? Van wat ~vrouw
is zij de dochter ? Door wat rampen is hij beproefd?
Welke heeft ook tweederlei gebruik: voor eerst staat
het v66r een zelfst. nmw. en beantw. dan aan het Eng.
what : Van welken man spreekt gij? Welke kleur verkiest
gij?
Ten tweede staat het ook aileen en vraagt dan meer
bepaald naar een of meer voorww. in onderscheiding
van andere van eenerlei benaming, en dit is het 8ng.
which : Hier zijn vijf bloemen, welke is de fraaiste. GiJ
hebt de gevoelens der beide broeders gehoord, ·welks komt
met het uwe overeen ? Ik heb zoet~ appelen en zure, zeg
mij maar welke gij verkiest.
-_
Wat voor een, is eene zegging -van gelijke beteekenis als
hoedanig, ~maar behoort meer tot de gemeenzame taal.
Een ondergaat hier geen verbuiging en men omschrijft
de 2. en 3. nmv. b. v.: Wat voor een koe hebt gij gekocht?
Aan wat voor een knecht of meid heeft hij den brief gegeven? Dat een in het m rv. vervalt spreekt van zelf:
Wat voor rnenschen waren de Egyptenaren?
E. AANWIJZENDE
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Wat zij zijn.
185. De benaming. aanwijzend geeft duidelijk te kennen dat wij aan eene soort van ww. te denken heboen,
die de aandacht tot voorww. bepalen, dezelve als met
den vinger aanwijzen. Zoodanige zijn : deze, die, gene
en zelf, en de zamengest. degene, diegene, dezelve. 1
' Wei!. (Spraakk. § 237) brengt er nog toe: dezelfde, zulke, zekere, desgelijke, dergelijke, dustlanige, zoodanige. Dezen hebben wij naar de bijv.
nmww. verwezen. (Zie daarover § 155, 2.)

Hoe zij 1:erbogen worden.·
186. Voor deze en gene verwijzen wij naar § 116;
voor degene, diegene en dezelve naar § 117 en voegen
hierbij:
.
I. Dat het 0. enkelv. van gene door Ten Kate niet
erkend werd, en wij niet durven verzekeren dat het
ergens voorkomt.
2. Dat die gelijk het betrekk. die verbogen wordt,
(zie § ll5) met dit onderscheid dat de 2. nmv. enkelv.
aldus luidt: M. Diens, V. Dier, 0. Diens of van dat;
en dat de 3. nmv. mrv. in het M. en 0. zoowel dien al~
die of aan die heeft. 1
t
G
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3. Dat zelf ook verzacht wordt tot zelve, hetgeen
vooral bij een V. zelfst. of voorn. w. eigenaardig is,~ en
dat het voorts, ofschoon achter bet naam- of voorn. w.
geplaatst, als een bijv. nmw. verbogen wordt, met dit
onderscheid, dat bet in bet mrv. altijd op en uitgaat.
Zie bier tot meerdere duidelijkheid een paar voorbb. :
Enkelv.
M.
V.
0.
Het kind zelf
I. De man zelf
De moeder zelve
2. Des mans zelven Der moeder zelve Des kinds zelven
Der moeder zelve Het kind zeif
3. Den man zelven
Het kind zeif
4. Den man zelven
De moeder zelve
Meerv.
v.
0.
M.
De mannen zelven De moeders zelven De kinderen zelven
Der mannen zelven Der moeders 'Zelven Der kinderen zelven
Den mannen zelven De moeders zelven Den kinderen zelven
De mannen zelven De moeders zelven De kinderen zelven
Achter een voorn. w. wordt het even zoo verbogen'
met uitzondering van den 2. nmv. die dan zeifs luidt:
om zijns zelfs wille, waarvoor men ook met verzwijging
der eerste s, om zijn zeifs wille zou kunnen zeggen. 3
1 - Dien wordt bij Ten Kate opgegeven als beboorende tot den h()(•gdratJentlen
stijl; waaruit blijkt dat er toen reeds tweederlei gebruik was, en dat is er
nog; maar dien scbijnt veld te winnen.
2 Wil men aan zelf eene plaats onder de voorn. ww. betwisten, ik beken
dater grond toe is, en wil het gaarne voor een bijv. nmw. Iaten doorgaan,
mits wij bet over het gebru;k en de verbuiging van bet w. eens worden. Van
~bij besehouwd zijn aile zoogenaamde voorn. ww ., wanneer zij geen plaatsvervangers zijn, bijvoegelijk.
• De welluidendheid winter bij, en de duidelijkheid verliest niets.

Hoe zij gebruikt worden.
187. Deze, die en gene hebben tweederlei gebruik :
vooreerst, v66r een zelfst. nmw.; ten tweede, op zich
zelven.
Dezelve is te gelijk betrekk. en aanw., en wordt niet
v66r .bet zelfst. nmw. geplaatst, maar wijst er op terug. 1
Degene en diegene wijzen iets aan dat nadcr omschreven wordt, en hebben daarom een hetrekk. voorn. w.
achter zich : Degene, dien of welken giJ zoekt is hier niet.
Acbter het 0. laat men het betrekk. veelal uit: Hetgene
of hetgeen hij verhaalt, is waarheid.
1

Bild. ia teK,en deztl"e, ala een noodeloos ind1·ing 1el in onzo taal, naar
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zijn eigen zeggen meer dt!n een8 te velde getrokken (Spnakl. bl. 126). Le.
zenswaardig i• eene verbandeling van 30 bladzijden over dit onderwerp in bet
] I I. D. der Nieuwe Taal- en Dichtk. Versch. Lezensu.:aa•·dig als een voorb. hoe
men in een' aanval van taalzuiveraars ijver, een onschuldig woord meeiloogenloos mishandelen kan. Kinker (Beoord. enz. bl. 33.) behandelt het onderw.
met zijne gewone bezadigdheid, en toont onder anderen uit onde boeken aan,
dat dezelve lang geen nieuw intb·ingsel is. Hij erkent dat bet "nocb in de
spreektaal noch in verzen gehoord wordt," maar wil bet daarom nog niet uit
de taal gebannen hebben. Wie zal ook zoo onverdraagzaam zijn? Een
spaarzaam gebruik daarvan te w aken is wei bet beste. Wij zullen er in de
Syntaxis op terug komen.

Hoe deze, die.• gene, op zich zelven staande, verbogen
worden.
188. In bet enkehr. blijft de verbuiging dezelfde all! of
er een zelfst. nmw. volgde. Alleen zegt men \'oor 2. en
3. nmv. 0.: hiervan, daarvan, hieraan, daaraan; en met
andere voorzls. : hierdoor, daarin enz. maar niet van dit,
aan dit enz., ten zij men werkelijk op iets wijst: Zal ik
u van dit of van dat.geven?
Maar in bet mrv. krijgen deze en gene in de 1. en 4.
nmv. wel eens eene n. Dit schijut zich tot twee gevallen
te bepaleu, te weten:
Vooreerst, wanneer ZIJ op nicts terug wijzen: Wij
hebben op reis dezen en genen gesproken, die ons belang
inboezemden.
Ten tweede, wanneer zij zuiver als plaatsvervangers
van bet vooraf genoemde gebruikt worden : De Engelsclten en Franschen verschillen aanmerkelijk; genen zijn
ernstig van aard, dezen wat luchtig.
Maar wanneer men het voorafgenoemde achter bet
voorn. w. herhalen kan, dan zijn zij geen zuivere plaatsvervangers, en de n komt dus niet te pas : Laten wij de
boeken verdeelen : ik geef u die, en houd deze voor mij;
namelijk deze boeken. 1
1 Zie bier ee nige voorbb. van beiderlei gebruik :
De taal der dieren, voor zoo ver dezen eene taal hebben. v. d. P. De gevangenen hoorden naar hen; maar dezen niet slechts, nog een was er die
naar hen hoord e. v. d. H. Ecbter kan men hun den !of niet weigeren, dat
zij voor ooze Hollander~ menigmalen bet ijs bebben getroken, schoon dezea
te traa~ of te ouverscbillig waren, om er bij tijds gebruik van te waken. S. S.
Hij scbetst aileen bet oordeel af, zoo als bet gaan zal over ben, die onder
bet Iicht des Evangeliums be hb en geleefd. ~ij dezen zal de Regter des heelala naar cbristelijke liefde vragen. v. d. H .-Be1de zijn ze door de rijkdommen tot partijschappen opgehitst, maar deze bebben in Atbene onder bet
volk. en in Kartbago, onder den adel, bet meeste kwaad gedaan. S. S. Nu
zien wij bet groote ligcbaam dor N ederlanden in drie deelen gesplitst : deze
zijn enz. 1>. S. Somtijds is bet vrij ouvers-::hillig of men de n a! dan niet gebruikt, b. v.: Hij boorde niema!!d dan zijne vleijers, en onder dtzen maakton
de predikanten geen geringe vertooning. S. S.

*o

VOORN AAMWOORDEN.
F. BETREKRELIJKE VOORNAAMWOORDEN.

Wat zij zijn.
189. Betrekkelijknoemen wij die voorn. ww. die tel'Ug
wijzen op het voorafgaande.' Het plaatsvervangende
is bet kenmerk vooral van deze soort van voorn. ww. ,
Dat aanwijzende menigmaal in betrekkelijke overgaan,
is ons reeds gebleken; en zij die den 3. pers. van bet
pers. voorn. w. betrekk. en de 1. en 2. pers. aanw. willen
noemen, zullen aan ons geen sterke tegenstanders heb- ·
ben. Gewoonlijk brengt men tot deze soort: welke, die,
wie en wat.
- 1 Dat wlj ·de volgorde der denkbb. op bet oog hebben, spreekt van zelve ;
want in gevallen van omzetting kan het betrekk. vooro. w. wei wijzen op
hetgeen in de uitdrukking volgt: Wie mij eenmaal bedrogen heeft, dien .tan
ik 11iet vertrouwen.

Hoe zij verbogen worden.
190. Men zie hierover § ll5. Waarbij wij nu nog
aanmerken:
I. Dat men wel in den 2. nnw. van die, wiens voor bet
M. en wier voor het V. zegt, maar voor het O.liefst welks.
- 2. Dat de omschrijving van 2. en 3. nmv. liefst met
wien geschiedt~ gelijk men dit ook doorgaans acbter
,roorzls. gebruikt, dus van, aan, met, bij, wien enz.
3. Dat welke oulings eene n in het mrv. had, ge1ijk
Ten Kate (Aenl. D. I. bl. 490) getuigt, en dat dit uit
ooofde van den plaatsvervangenden aard des woords
1egelmatig is, hoewel bet gebr., dat in naauwlijks boorbare onderscbeiden ligt mistast, voor bet mrv. welke
beslist beeft.
'
Verschillend gebruik der betr. voorn. ww.
191. I. Onmiddelijk na de pers. voorn. ww. bezigt
men niet welk maar die' : Ik die u geschreven heb; hij
die_ons misleidt.
2. Die is in den gemeenzamen schrijf- en spreektrant
vrij wat meer in gebruik dan welke, en kan in elken stijl
,
bij afwisseling daarvoor gebruikt worden.
3. Dewelke in bet M. of V. in plaats van welke te zegyen, is niet verkieslijk. ~
4. Wat staat als betr. na hetgeen, al, alles en dergelijken. Al of alles wat ik sparen kan is winst. Wat (hetgeen wat) gij noodig hebt, zal ik u geven.
t BUd. (Spraakl. bl. 123): " Ik welke ongesteld ben, gij, welke vreemd
zijt, kan niet gezegd worden, of is ten minste boogst gedwongeo." Zelfs
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met weglating nn bet pers. voorn. w. gebruikt men bier die, maar niet welk:
"Die 'tons ot•ergafwas de ma11 qfvrouw.'' Ten Kate D. I. bl. 492.
• Bild. Spraakl. bl. 124.

Daar en waar met een voorzetsel.
192. Waarvan~ waaraan~ waarin~ waarbi;i~ waarmede
enz. ook daarvan enz. komen dikwijls in de plaats van
bet betr. voorn. w. en dat wel in beide getallen en voor
alle geslacbten.'
In den gemeenzamen stijl is vooral daar gebruikelijk~
en wel door invlecbting van andere ww. van bet voorzl.
dat er bij lwort~ gescheiden : De vreemdeling~ daar ik u
gisteren avond van sprak~ is overleden. Het huis~ -daar
wi;j twintig jaren in gewoond hebben~ wordt afgebroken.
Wie deze en soortgelijke zeggingen afkeurt~ weet nog
niet wat men onder eene bevallige losheid in bet spreken
verstaat.
1 Ten Kate was eenigzins buiverig om in den boogeren stijl deze wijze van
uitdrukking met betrekking tot personen goed te keuren. Deel I. bl. 492.
Het tegenwoordig taalgebr. maakt daarin geene zwarigbeid.

Over bet en cr.
193. Dat bet pers. voorn. w. van den 3. pers. tot de
betr. voorn. ww. kan gerekend worden~ bebben wij
§ 189 reeds opgemerkt. Dit geldt vooral .val! bet 0.
het~ dat als plaatsvervanger niet slechts van een 0. zelfst.
naamw. maar dikwijls van eene gebeele zinsnede voorkomt: Ik heb het boek ontvangen en neem het in dank aim.
Hier slaat het op boek. Wij merkten wel dat zi;j met
den spot staken~ maar wi;j trokken het ons niet aan. Hier
slaat het op dat zi;j met ons den spot staken.
·
In den deftigen stijl beeft dit het een 2. nmv. des en
een derden acbter voorzls. dezen : Toen ik vernam dat gij
wel te pas waart~ verbli;jdde ik mi;j des.-Wat ons in dezen
te doen staat~ valt moe-ijelijk om te zeggen. Zoo ook na
dezen~ voor dezen~ bi;j de,zen. 1 In de gewone taal treedt
er meestal in de plaats -van het met een voorzl. : Uw
voorstel behaagt mi;i~ ik zal er gebruik van maken. Zoo kan
in het eerste voorb. des met er over verwisseld worden ;
en in bet tweede kan men zeggen: Wat er ons in te doen
staat. Eindelijk vervangt er ook wel een zelfst. nmw. in
het mrv. zonder lidw.: Ik heb brieven~ hebt gi;j er ook?

ons

1 Zij die bij de zen afkeuren, of altbans liever bij deze scbrijven, willen er dan
gelegertheid of iets dergelijks onder verstaan bebben. Wij willen daar Diet
over twisten, maar wij gelooven dat bij dezen io ~ebr. was, eer men ooit
aan zoodanige eJiypais gedacht had.
·
· ·
· ~
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Belangrijkheid van dit rededeel.
194. Wanneer men in het oog~oudt, dat elke rede
uit twee hoofddeelen bestaat-flet eene, het onderw., of
hetgeen waarover men handelt; bet andere, het gezegde, of hetgeen men met betrekking tot het ondcrw.
bevestigt, ontkent, vraagt . of onderstelt, met een w.
zegt; en dat dit tweede gedeelte eener rede, uit den aard
der zaak, aileen door een wkw. kan worden uitgedrukt,
dan zal niemand de belangrijkheid van dit redcdeel in
twijfel trekken, maar \'olgaarne met den verdienstelijken
Ten Kate instemmen, daar hij zegt: "Zo min nu in de
Uitspraek bet Sis-geluid der Consonanten vermag zonder
bijvoeging der Klinkers, zo min een romp zonder armen
of beenen zig verplaetsen kan, of zoo gering als een
lichaam · zonder ziel is, even zo stom, zo zwak, zo
levenloos is een gezeg, dat geen verbum vervat nogte
onderstelt." Maar tracbten we ook hie1·, immers zoo
veel mogelijk, beknoptbeid met volledigheid te paren.*
--soortverdeeling der wkww. naar hunne beteekenis.
195. Een gezegde stelt een onderw. voor:
I. Als handelend, en wei met betrekking tot een
voorw. dat door zoodanige handeling wordt aangedaan ;
ziedaar het bedrijvende wkw. b. v. : De zon bestraalt de
aarde.
II. Als lijdend, of liever lijdelijk, dat is, ten doel
staande aan, de uitwerking ondergaande van eene handeling; zie daar het lijdende wkw., b. v. : De aarde
wordt door de zon bestraald.
III. Als blootelijk ·zijnde, of nader bepaald, zich in
eenen toestand bevindende, het zij van rust, het zij van
werking, die zich niet buiten het werkendf: wezen naar
iets anders uitstrekt; en zie daar het onzijdige wkw.,
b. v.: Gelijk er o1·de bestaat in de zigtbare schepping, zoo
behporde er ook orde te zijn in de gedachten van den mensch,
die het pronkstuk der scltepping genoemd w01·dt. De arend
zweeft in de hovenl?tcht, de zwaluw schiet langs de opper• bit ·redtd"l i1 Toorloopig ~eed• behandeld in § 76 en 77.
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vlakte van het water; de valk staat boven zijn prooi, de
woudduif klapwiekt met groot geraas.
In het eerste voorb. geven de wkww. bestaat en zijn
een bloot aanwezen te kennen; in het tweede, drukken
zweeft, schiet, staat en klapwiekt, toestanden of handelingen uit, die zich binnen het handeleude wezeu bepaleo.
Uiterlijke kenmerken van bedr. en onz. wkww.
196. Hoe wel het onderscheid tusschen een bedr. en
een onz. wkw. in de vorige § genoegzaam is aangewezen,
geven wij ten overvloede voor min geoefenden, nog twee
kenmerken van het bedr. wkw. Het eer13te bestaat
daarin, dat bet alt\jd door omzetting in een lijd. wkw.
kan veranderd worden, zonder dat daardoor onzin ontstaat: Ik roep Jan, luidt bij omzetting: Jan wordt door
mij geroepen. Maar, De ruiter zit op het paard, kan
niet op gelijke wijze veranderd worden ia: Het paard
wbrdt door den ruiter gezeten.
·
Het tweede kenmerk is, dat het met achtervoeging
van iemand of iets een verstaanbaren zamenhang oplevert: ik kan zeggen : ik roep iemand, ik lees iets; maar
niet : ik loop, zit of sta iemand of iets. Roep.en en lezen
zijn dan bedr. ; loopen, zitten, staan, onz.
Hierbij dient aangemerkt, dat men, om zeker te zijn,
een wkw. aan beide kenmerken moet toetsen; want
sommige onz. wkww. als z·ijn, worden, blijven, kunnen
wei met iemand of iets een goeden zin opleveren, maar
laten zich niet door omzetting in lijd. wkww. veranderen: Een jongeling, die niet leert, is en blijft een weetniet,
kan niet door omzetting worden : Een weetniet wordt
geweest en gebleven door een jongeling enz.
Nog meer soorten van werkwoorden.
197. Behalve de drie genoemde hoofdsoorten onderscheidt men nog onpers. en wederk. wkww. ·
Onpers. noemt men een wkw. dat in bet gebr. tot
den 3. pers. bepaald is : het gebeurt, het regent, het
vriest enz.
W ederk. is een wkw. waarvan de han de ling op den
werker terug keert : Hij slaat zich, ik benadeel mij; wfi
vergissen ons, gij verspreekt u.
Bij eene opletteude beschouwing van ~eze voorbb.
merken wij op, dafwederk. wkww. moeten oJ,Jdet:scheiden
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·worden in toevallig wederk. en volstrekt wederk. Immers slaan en benadeelen kunnen ook buiten den wederk.
:vorm van vervoeging voorkomen, als : hij slaat mij, ik
'benadeel u; maar vergissen en verspreken niet, want ik
kan niet zeggen : hij verspreekt mij, ik vergis u.
Verdeeling der werkwoorden naar den uiterlijken vorm.
198. In de drie naast voorafgaande paragrafen hebben
wij de wkww. leeren onderscheiden naar hunne beteekenis en verrigting; maar er is nog eene andere verdeeling, _gegrond op de veranderingen waaraan de uiterlijke
yorm des woor,ds onderhevig is, ep. deze verdeeling is
tweederlei : in gelijkvloeijende en ongelijkvloeijende, in
·regelmatige en onregelmatige wkww.
Gelijkvl. is een wkw. dat in de vervoeging overal denzelfden wortelklinker behoudt : haZen, ik haalde, ik heb
gehaald; ongelijkvl. dat van wortelkl. verandert: spreken,
ik sprak, ik heb gesproken.
Een regelm. wkw. is er een, gelijk de benaming aanduidt, dat zich in de vervoeging naar de gewone regels
schikt; een onregelm., dat daarvan afwijkt. Kamen is
onregelm. omdat ik kwam eene letter aanneem t die in den
wortel nie't -voorkomt; mojjen, omdat hij mag niet gelijk
hij leert op t uitgaat, zijnde deze letter het gewone kenmerk des 3. pers.
Wat vervoegen is.
199. De toevallige veranderingen, waaraan een wkw.
onderhevig is, in zekere volgorde daaraan uitdrukken,
noemt men vervoegen. (Vergelijk § 96.) Hierbij komen
in aanm. wijs, tijd, persoon en getal.
Wijzen.
200. Een wkw. kan op meer dan eene wijze uitgerlrukt worden :
Vooreerst: Zonder onmiddelijke betrekking tot den
pers. of de zaak die het onderw. der rede uitmaakt :
loopen, lezen, grijpen enz. Dit noemt men onbep. wijs.
Ten tweede: als gezegde, wel betrekkelijk tot het
onderw. der rede, maar nogtans van eenig ander gezegde onafhankelijk: De tijd spoedt keen. Als leden der
maatschappij genieten wij vele voorregten. En dit is de
aafitoorien'de wijs. 1
.: · Ten de'rfle : .-als gezegae aan den aangespr. pers. gerigt;
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hij wijze van bevel of verzoek: loop, blijft. En dit is de
gebiedcnde wys. ~
Ten vierde : als gezegde van een ander gezegde, dat in
de volgorde der denkbb. voorafgaat, afhankelijk : Ik zal
het niet gelooven, ten zij hij mij overtuige. En dit is de
aanvoegende wijs. s
1
Aant. W. is als kunstw. niet bijzonder gepast; want met deze W. wordt
zoo we! gevra"p:d en ontkend, als bevestigd, en dat is toch geen aantoonen.
Waar driederlei verschil!ende verrigtingen zijn, villt het moeijelijk eene benaming te vinden, die aile gelijk om vat, Beschouwt men de aant. W. als tegen
over de aanv. gesteld, dan ontdekken wij daarin het kenmerk der onaf hankelijkheid; zij drukt eene op zich zelve staande zegging uit; terwijl de aanv. W.,
gelijk de naam te kennen geeft, iets ondergeschikts of afllankelijks heeft.
Moeten wij dan de aant. W. in het vervolg onafhankelijke W. noemen? Da,t
verlangen wij niet; wij hebben getracht zaken op te helderen ; -maar wij Iaten
'
de namen zoo als zij zijn.
2
Ook het verbod, als ontkennend bevel, wordt door de geb. W. uitgedrukt:
B egeej' u 11iet in gevaa~·.
3
De aard der aanv. W. is meestal zoo kwa!ijk begrepen, dat men, om er met
fatsoen van af te zijn, wei beweerd heeft, dater geen aauv. W. bestaat. Dit
zal niemand verwonderen, die zich herinnert dat Sanctius in zijne Minerva
het bestaan van verschillende wijzen in wkww. glad weg ontkende; terwijl
J. C. Scaliger zich t e vreden hield met te zeggen, dat zij niet noodzakelijk waren. Hoe verblijdend is bette lezen dat Perizonius, in de aantt. op bet
aangehaalde werk, zich over de wijzen ontfermt en zijne pen gescherpt heeft
om ze voor vemieliging te bewaren !- Wie zou gedacht hebben dat Kinker,
ruim twee eeuwen later, de aanv. W. in onze taal tegen Bild. in bescherming
zou moeten nemen ? Is het dan waar, dat de geleerden zich met de wijzen
zoo slecht vereenigen kunnen?

Naamvallen en wijzen vergeleken.
201. Gelijk wij een onderscheid hebben aangetoond
tusschen gevallen en naamvallen, waaruit gebleken is dat
het getal der eersten vrij aanmerkelijker is dan dat der
laatsten ; zoo zouden we ook een onderscheid kunnen
aantoonen tusschen de wijzen van wkww. als in den zin
en bet verband eener rede gelegen, en derzelver uiterlijke kenteekenen in de vervoeging. Nog meer: wij
zouden bij zoodanig onderzoek tot een gelijksoortig besluit komen, namelijk dat er vrij wat meer wijzen zijn,
dan wij in de vervoeging van wkww. onderscheiden.
Wij zullen ons met dat onderzoek, als buiten ons bestek
liggende, niet inlaten, maar alleenlijk aanmerken dat zij
die de wijzen van wkww. in de vervoeging zoeken, in _
plaats van in het verband der rede, het teeken met de
beteekende zaak verwarren.
De aanv. wijs niet altijd erkend.
- 202. De bijzondere spraakk. let meer op het onderscheidende in de uitdrukking dan ..op het v.erb~nd der
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rede, en van daar is het dat onder anderen in onze taal
de aanv. W. niet overal erkend wordt waar zij werkelijk
aanwezig is. 1 'Vij zullen ons naar dit gebr. schikken,
en alleenlijk aanv. W. noemen hetgeen zich als zoodanig
in de vervoeging door verschil van uitg. onderscheidt.
Een eokel voorb. zal voldoende zijn tot opbeldering: Gij kunt hem niel
Hier is bed,.ogen heift, volgens
bet gezegde a•n bet slot van § 200, aanv. W. ; en betgeen wii daar zei<ten berust niet aileen op eigen inzigt, maar ook op de ww. van Perizonius. bl. 148.
'Van de Minerva : •• At subjunctivus ita dictus est, quia ejus terminationes
aolum in commate, quod priori in construendo Sllhfungitw·, locum babent,
&c." Zie ook p. 154 1.1. Wanncer wij op grond biervan beweren dat bedrogen huj~ aanv. W. is, dan bebben wij bet oog op bet verband der rede;
maar wanneer we aileen op de vervoegiug )etten, zullen wij diezelfde uitdrukking aant. W. noemen; omdat de uitg. aan de aanv. W. eigen, bier niet
voorkomt.
1

gtloovell, omdat hij u weleer· bedrogen heift.

Gepastheid der benaming.
203. Wij berusten ook gaarne in de benaming; want
hoewel wij in de meeste gevallen de aanv. W., in den
ruimeren zin, niet door de vervoeging onderscheiden ;
kunnen wij nogtans zeker zijn, dat deze ondet·scheiding
niet voorkomt dan daar, waar eene wezentlijke aanv.
W., dat is eene afhankelijke zegging, plaats vindt.
Tijden.
204. '\fen schrijft aan een wkw. tijden toe, in zoo
verre de uitdrukking gewijzigd wordt naar het hijkom.
denkb . .van tijdsbepaling, dat men met het hoofddenkb.
der zegging verbindt.
Natuurlijke verdeeling t•an ti;jd.
205. De tijd wordt verd.eeld in verleden, tegenwoordig en toekomend, en wij kunnen ons geene vierde
soort van tijd voor den geest brengen.
Het zoo te be•iea staan of er wei, streng wijsgeerig gesproken, een tep:enw. bestaat. Het toek. wordt elk oogenblik veri. ; bet tegenw . scbijat
eenen stilstand te onderstellen te midden van een eeuwigdnrenden voortgang,
betgeen zich zelve tegenspreekt. Est contmd·ictio in terminis zeggen de ge.
leerden ; en wanneer men zich vast geredeneerd, of ook, zonder redeneren,
vast &epraat beeft, (en daar bebben juist de g<' leerden bet meest kans toe)
dan komt zoo een Latijnscbe spreekwijs nog a! eens te pas, om met gla11s te

retireren.

Waarom deze verdeel. voor de vervoeg. onvold. is.
206. In de vervocg. heeft men aan dri~ TT. niet genoeg, omdat onze denkbb. zich niet binnen bet volstrekt
verl. en volstrekt toek. bepalen; maar zich ook uitstrekken tot bet betrekk. verl. en toek. Dit zal door devolgende opgaaf der TT. duidelijk worden:

YAN HET W&RKWOORD.

91

Volledige lijst der tijden.

207.

Tegenw.:
Onvolm. :
Verl.
Volm.:
{ Mr. d. volm.

De zon schijnt.
De zon scheen
/Je zon heeft gescltene1t
: De zon had geschenen

Toek. { I. toek. T.: De zon zal schijnen
2. toek. T.: De zon zal geschenen hebben.
Nadere beschouwing der tijden.
208. I. De tegenw. T. bepaalt een gezegde tot den
tijd waarin wij ons bevinden' : lk verheug mij over uwe
komst.
2. De onvolm. verl. T. verplaatst ons in het yerledene, en brengt ons hetgeen voorbij is als tegenw. voor
den geest. De Romeinen mengden hunnen wijn met water.
Israel werd in de woestijn met manna gevoed. De onvolmaaktheid, het onvoltooide der verledenheid, bestaat
dns niet in het wezen der zaak, maar alleenlijk in onze
voorstelling. 2
3. Met den volm. verl. T. spreken wij van het veri.
zonder ons daarin te verplaatsen. Het is volstrekt veri.
T. : Deze koopman heeft menig verlies geleden.
4. De mr. d. volm. veri. T. stelt ons verledenheid
voor in het verledene: Toen Willem I. door Balthasar..
Gerards vermoord werd, had hij voor het werk der verlossing van Nederland uit de magt van Spanje, reeds veel gedaan en geleden. Hier verplaa~st mij de eerste zinsnede
in het verl. en de tweede gewaagt van dingen die toen
ook reeds verleden waren.
5. De J. toek. T. stelt eene zaak voor als nog aanstaande : Dit kind is oplettend, het zal de moeite zijner
onderwijzers beloonen.
6. De 2. toek. T. verplaatst ons in de toekomst, en
doet ons van daar uit als verleden beschouwen, hetgeen
voor den spreker nog aanstaande is : Gij zult uwe middelen verkwist hebben, wanneer· de tijd daar isomer een nuttig
gebruik van te maken. 3
1

De meerdere of minderc omvang van het tegenw. hangt geheel van de be·
af : De lijder is nu niet zoo wel als vall morgen. Hier is dena·
middag of avond tegenw. en de morgen vaB denzelfden dag reeds veri. Sedert
schou..-in<~;

de "e•·woesting vall Je•·uzalem, zwerft het Jood•che volk over den ganschen
aardbodem, en heift nergens een eigen land. Hier wordt het gebeele tijdperk. dat zicb van de verwoestia& van Jernzalem tot op onzen tijd uitstrekt,
als t•&enw. beacbouwd, in tegenatellin& nn het&een uoe&er ia TOor&enllen.

VERVOEGING VAN

• Daarom is deze T. in onze taal de verhalende T., (tempus historicum)
waarvan men zich in een aaneengeschakeld verslag van gebeurtenissen bedient, om den lezer of hoarder van het eene tot het andere als 't ware rond te
lei den.
3 Het wkw. is heeft in de tweede zinsuede blijkbaar de kracht van zijn zal,
en verplaatst ons dus in eene toekomst, w•arvan gezegd wordt", dat bet · verkwisten der middelen, dat voor dengenen die bier sp1eekt ook nog aanstaande
is, dan reeds veri. zal zijn.

Persoon en getal.
209. Door personen in een wkw. verstaat men die veranderingen van uitg. waardoor de eerste, tweede, of
derde p~rsoon a]s onderw. der zegging wordt voorgesteld ·;* door bet getal wordt aangewezen of bet onderw. der zegging een of me.er is: -Indien gij die menschen kent gelijk ik ze ken, dan weet gij ook dat zij uwe
wienden niet zijn ; want een vriend ·kan zoo niet handelen.

TIENDE HOOFDSTUK;
VERVOEGING VAN GELIJKVLOEIJENDE WERKWOORDEN.

Eenvoudige en zamengestelde tijden.
210. Uif de lijst der tijden § 207 opgegeven, blijkt,
dat wij er slechts twee hebben die door verandering aan
het wkw. zelf worden uitgedrukt, te weten den tegenw.
en den onvoim. veri. T.; terwiji de overige met bebuip
van een ander wkw., daarom huipw. genoemd, omscbreven worden. Vandaar de verdeeiing in eenvoudige
en zamengesteide tijd en.
Verder kunnen wij in de gezegde lijst opmerken, dat
wij, om de zamengest. tijden te vormen, benevens het
hulpw. noodig hebben de onbep. W. en het veri. deelw. van het hoofdwkw.
Waar het in de vervoeging voornamelijk op aan komt.
211. Uit het bovenstaande zai blijken dat wij, om een
wkw. te vervoegen, de onbep. W., den tegenw. en den
onvolm. veri. T. det· Aant. en Aanv. WW, en het verl.
Deelw. kennen moeten. · AI het overige is omschrijving,
. en blijft voor aile wkww. hetzelfde.

* Het onder&cheid

aan&ewezen.

·

der personen is in de behandeling der voornwn. § 169
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De vervoeging 1·egelmatig.
212. De vervoeging van Nederd. wkww. is zeer regel, matig, bet zij wij de gelijk- of de ongelijkvloeijende bescbouwen. Wij zullen met gelijkvl. als verre weg de
talrijkste Rlasse>, 1 de leer der vervoeging openen.
1 Volgens Ten K ate zouden ' de gelijkvl. tot de ongelijkvl. wkww. staan
als tien tot een. Het verse hi! moet nu nog grooter wezen dan in zijn tijd,
want al de wkww. waarmede onze taal sedert verrijkt is, zijn gelijkvl. Immers zouden nieuw gesmede ongelijkvl. wkww. ons a! te vreemd in de ooren
klinken; om van andere redenen daar wij in bet Hoofdst. over afteiding wel!igt op terugkomen, bier niet gewagen. Zie Ten Kate Aenl. enz.•
D. I. bl. 545.

Regelmaat der vervoeging van gelijkvl. wkww.
Onbepaa/de Wijs.
Leeren.
Aantoonende Wijs.
Tegenw. T.
Onvolm. verl. T.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
Wij leeren
Ik leerde
Wij leerden
Ik leer
Gij leert
Gij leert
Gij leerdet
Gij leerdet
Hij, zij, bet Zij leerden
Hij, zij, bet Zij leeren
]eert
leerde
Gebiedende Wijs.
Enkelv.
Leer
Meerv.
Leert
4anvoegende Wijs.
Tegenw. Tijd.
Enkelv.
Meerv.
Ik leere
Wij leeren
Gij leeret
Gij leeret
Hij enz. leere
Zij leeren
Onvolm. verl. Tijd.
Gelijk in de Aant. Wijs.
Deelwoorden.
Tegenw.
Verl.
Geleerd
Leerende
Toelichting van het bovenstaande voorbeeld.
214. Alle vervoeging gaat uit van den wortel, welke is
de onbep. W. ontdaan van haren uitg. en.
De uitgg. der vervoeging, (de deelww. daar gelaten~
zijn t, n, de en e. Zie bier hunne beteekenis~
. T is in de Aant. en Aanv. W. 2. pers. enkelv. eo

213.
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mcerv. in beide tijden; en in de Aant. W. ook 3. pers.
enkelv. van den tegenw. tijd. 1 In de geb. W. is zij
.kenmerk van het meerv.
N is altijd teeken des mrv. voor I. en 3. pers.
J>e is kenmerk van het veri., en neemt, ter aanduiding
van pers. of get., t of n achter zich; maar in de I. en 3.
pers. enkelv. staat deze uitg. zonder toevoegsel.
E is thans • kenmerk der aanv. \V., en duldt wel de t
als teeken des 2. maar niet als teeken des 3. pers.
achter zich.
Zoo heeft ieder uitg. dan ecne bijzondere verrigting: t
duidt den pers. aan, n bet get., de den '1'., en e de \V.
Wat de deelww. betreft, heeft bet tegenw. ende achter
den wortel, en bet verl. d benevens bet voorvoegsel ge.
1
H et is zeker in het oog loopend dat de t in dit enkele geval als uitg. van
den 3 pers. voorkomt; want in den veri. 1'. en in beide tijden der aanv. W.
is zij bet niet. Maar of men daarom met Bild. (Spraakl. bl. 140) beweren
moet dat de 3. pers. uit den am·d gelijk is aan den eersten , en dat de t bier als
een overoud misbruik is a~n te merken, "dat zijnen oorsprong ontleent uit het
-.erwarren -.an den 2. met den 3. pers ., doo1· dat de laatste als plegtil(er in het
aanspreken aangenomen werd, dat gelooven wij niet; immers zou dit eer bet
weglaten der t in den 2. pers. dan het aannemen daarvan in den 3. ten ge-.olge
moeten h ebben. Dat deze t in den 3. pers. overoud is, daaraan spreekt
Bild. de waarheid, want in de verwante taaltakken, gelijk men bij Ten Kate
zien kan, vindt men ze eenparig, beginnende met het Moeso-Gottisch van
de -.ierde eeuw, en vervolgens in het Frank-Uuitsch, Angelsaxisch enz.
• Wij zeggen met voorbedacht thans, want eertijds was zij tot verzachting
der uitspr. ook in de aant. W. gebruikelijk . .en WRoneer bet vnmw. van den
J. pers. in den ouden brievenstijl weg blijft, komt de verzacbtende e in de
plaats : zende u bij de zen ; verblijve met ac"hting enz. Zelfs in den uitg. en
der On b. W. schijnt de e vee leer tot den wortel des wkws. dan tot den uitg.
te behooren, en niet zelden kwam er nog eene e achteraan, zoodat men leerene,
loopene, enz. zeide voor lee1·en, loopen. Een enkel voorb. van oude vervoeging op het gezag van Ten Kate zal, hopen wij, bier niet onwelkom zijn:
Aant. W. Tegenw. T.
Aanv. W. tegenw. T.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
1. Stelle
stellm
stelle
stellen
2. Stellest
stellet
stellet
stellet
3. Stel/et
stellen
stelle
stellm
Veri. Tijd voor beide wijzen.
Enkelv.
Meerv.
1. Stelletle
stelleden (stellden)
2. Stelledest (stelidest)
stel/edet (stelldet)
3. Stellede
stelleden (stellden)

Bijzonderheden de regelm. vervoeging betreffende.
215. In de regelm. vervoeging van gelijkvl. wkww.
heeft men nog de volgg. bijzonderhedeu in acht te
nemen:
a. Wanneer de wortel op een' dubbelen medekl. uitgaat, · wordt er in eengrepige vormen slechts een enkele
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gebezigd : redden, stikken, krabben; ik red, gij stikt, hij
krabt.
b. Van bier ook dat sen g, waar zij als verdubbeling van sch of ch voorkomen, op gelijke wijs worden
uitgelaten : lasschen, visschen, lag chen, pogchen; ik lasch,
gij vischt, zij lacht, hij pocht.
c. Wanneer daarentegen een lange klinker van den
wortel op een medekl. komt te stuiten, wordt bij noodzakelijk verdubbeld : raken, stoken, vegen; ik raak, wij
stookten, zij veegt.
d. In plaats van de, als kenmerk ·van bet veri., gebruikt men te, wanueer de wortel op f, k, p, s, t of ch
uitgaat: ik schafte, mikte, knipte, loste, vatte, kuchte.
e. En waar dit in den onvolm. verl. 'I'. plaats beeft,
eindigt ook bet verl. deelw. op t in plaats van d: geschaft, gemikt enz. 1
f. Wanneer de wortel op d oft eindigt, smelt de d oft
van bet deelw. daarmedc, en ook de t als persoons uitg.
met de t van den wortel ineen : van wedden, vatten,
rusten, pletten; komt gewed, gevat, gij rust, ltij plet.
g. Daarentegen wordt in zulke wkww. de uitg. van
den onvolm. veri. 'I'. wel eens scbijnbaar~ verdubbeld;
en dit geschiedt voornamelijk in de I. en 3. perss. meerv.
die anders met den tegenw. 'I'. gelijkluidend zouden zijn:
wij vatteden, zij reddeden.
h. Dej als overgangsconsonant in de onbep. W. voorkomende vervalt aan het einde, en voor elken uitg. die
niet met e begint: plooijen, vleijen, stoeijen, beeft plooi,
hij vleit, gestoeid enz.
i. Zoo dikwijls de wortel op v of z uitgaat, worden
dezen, als sluitletters, of voor eenen mcdekl. in f en s
veranderd : zweven, razen, wuiven, vreezen, bebben zweef,
hij raast, zij wuifden, gevreesd enz.
j. Het voorvoegsel van bet verl. deelw. vervalt, wanneer het wkw. reeds een onscheidbaar voorvoegsel heeft:
verkwisten, bezetten bebben in het deelw. v.erkwist, bezet.s
k. Eindelijk merken wij op dat de gemeenzame taal in
eene vragende woordvoeging de t van den 2. pers. onderdrukt: leefje, zieje; niet leeft je, ziet je. Dit geldt ook
van den onvolm. verl. 'I'. buiten de vraag: je leefde (niet
leefdet) toen beter dan nu.
' Van daar de regel, dat men, om te weten of een veri. deel;v. op tl dau
wei opt •it,aat, den onvolm. veri. T. moet rudple.eu. Zoo beeR dan bet
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deelw. beloond eene d omdat men in den veri. T, niet beloonte maar beloonde
zegt.
2 Wij zeggen schijnbaar, want eigentlijk wordt bier de van ouds gebruikelijke verzachtende e te baat genom en, om bet ineensmelten van den medeklinker de;, wortels met dien des uitgangs te verhoeden. Het is een middel
daar men zich duidelijkshalve met gepaste spaarzaamheid van bedienen kan;
maar wie er sierlijkheid in meent te vinden, is zeker een liefhebber van stot·
teren. Zie bier hoe mannen van smaak ons daarin voorgaan:
Bij v. d. P. Iazen wij in het enkelv. rustede, achtede, en in hetmrv. vatte.
den, verligteden en zonder inlassching verstoutten, bij de Vr.: hij hatede, en
bij S. St, vatteden, voortzetteden, en zonder inlasscbing bevrijdden, kostte.
3 Voor Kapenaars is deze aanm. niet overbodig; immers hoort men onder
hen wei get•e1·loren, gebedaukt enz., om van ger-lo01·d in plaats van t•erl01·en, dat
zich tot de minst geoefende klasse van sprekers bepaalt, niet eens te reppen.

Ovei'gang tot de hulpwoorden.
2J6. Na aldus de eenv. tijden van het wkw. beschouwd te hebberi, zouden wij tot de zamengest. moeten
overgaan ; maar hiertoe dienen wij vooraf met de hulpww. - beken~ te worden. Zij zijn vier in getal: zullen,
hebben, zijn en worden.
Vervoeging van zullen.
Deelww.
217. Onb. W.
Tegenw. zullende
Verl. Ontbreekt
Zullen
Aantooriende Wijs.
Tegenw.
Onvolm. Verl.
Enkelv. '
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
Jk zal
Wij zullen
- Ik zoude (zou) Wij zouden
Gij zult
Gij zult
Gij zoudet
Gij zoudet
(zoudt)
(zoudt)
Hij enz.zoude Zij zouden
Hij enz. zal Zij zullen
(zou)
Het overige ontbreekt, dewijl zullen niet anders dan
als hulpw. gebruikt wordt. Hebben, zijn en worden
komen ook als hoofdwkww. voor, en hebben daarom
eene meer volledige vervoeging, gelijk straks blijken zaL
Vervoeging van hebben.
Onbepaalde Wijs.
Verleden.
Toekomend.
Tegemv.
Zullen hebben
Gehad hebben
Hebben
Deelwoorden.
Zullende hebben
Gehad hebbende
Hebbende
Tegenwoordige Tijd.
Aantoonende Wijs.
Aanvoegende Wijs.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
Ik l•eh_,
Wij hebben
Ik hebbe
Wij hebben
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Gij heht
Gij heht
Gij hebbet
Gij hehhet
HiJ enz. heeft Zij hehhen
Hij enz. hehbe Zij _hehhen
Onvolm. verl. Tijd.
Meerv;
Enkelv.
Meerv. ·Enkelv.
hadden
hadde
hadden
1. Had
hadt
haddet
haddet
2. Hadt
3. Had
hadden
hadde
hadden: ~
Volm. verl. Tijd.
.. . .
Ik heh gehad enz.
Ik hehhe gehad enz. .
..
Het is niet anders dan de tegenw .. T. _met bijvoegini
van het verl. deelw.
-· ·
··
Meer dan volm. ,verl.-::.Tijd.
Ik had gehad enz.
. Ik hadde genad enz; ··Deze is de onvolm. verl. T. met · bijvoeging van bet
verl. deelw.
· - .... =
Eerste t6ek. Tijd.
Ik zoude hehhen enz. .- - ~
Ik zal hehhen enz.
Deze bestaat uit den teIn de aanv. W. is het
genw. T. van zullen, met dus de onvolm. verl. T. van
de onb. W. van hebben.
zullen met de onb. W. van
hehhtm_. · 'I:weede toek. Tijd.
~-Ik zal gekad hehh'en enz:
Ik zoude gehad hehhin: eiiz.
Tegen w. T. van zullen
Veri. T. van zullen met
met den verl. T. der onb. den verl.. T. der onb, W.
W. van hehhen.
van hehhen.
Gebiedende Wijs.
Meerv. Hebt
Enkelv. Heh
Vervoeging van zijn.
219.
Onbepaalde Wijs.
Verleden.
Toekomend.
Tegenw.
Zijn of wezen
Geweeat zijn . Zullen zijn of w~:zen
Deelwoorden.
Zijnde of wezende
Geweeat zij'!'de Zullende zijn. of wezen ·
. Aantoonende W.
Aanvoegende W. _ .
Tegenwoordige Tijd.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
Wij zijn.
lk zij
Ik hen
-Wij .z fin .~
Gij zijt
Gij zijL
. Gij -zijt
_ -G.. zijJ.
Zij zijn·
· 'Hij enz. zij
Hij enz. is
~yn·

z8
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Onvolm. vt:rl. Tijd.
Enkelv.
Meerv.
Meel"V.
waren
waren
ware
waret
waart
waret
waren
waren
ware
Volm. verl. Tijd.
Ik ben geweest enz.
Ik z;j geweest enz.
Deze tijd bestaat uit den tegenw. T. van zijn, met het
verl. deelw. van hetzelfde wkw.
•
Meer dan volm. veri. Tijd.
Ik was geweest enz.
Ik ware geweest enz.
~ -- ~rste toek. Tijd.
lk zal ·z-ijn of wezen enz. Ik zoude z;jn of wezen enz.
Tweede toek. Tijd.
lk zal getoeest zijn enz.
Ik zoude geweest zijn enz.
Gebiedende Wijs.
Enkelv. Wees
Meerv. Weest of zijt•
Enkelv.
1. Was
2. Waarl
3. Was

• Zfji wordt door Bild. (Spraakl. bl. 174) als gebied. W. afgekeurd. De
bijbelnrtalera gebruikten zoowel het een als bet ander : Weed gijlieden rol.
htaaltl ens. Matth. "· 48; en daarentegen: Zijt dan daders de• woorqs. Jac. 1.
12. Maar y,' d, -P. heeft daanoor weeat; gelijk ook Matlh. Ti. 25, 31 en M.

Vervoeging van worden.
· Onbepaalde Wijs.
~~ - u~genw.
Verleden.
Toekomend.
Zullen worden
W&rden
· Geworden zijn
• Deelwoorden.
Wordende
Geworden zijnde Zullende worden
Aantoonende W.
Aanvoegende W .
.Tegenwoordige T.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
worden
worde
worden
1. Word
wordl ·
wordet
wordet
2. Wordt
worden
worde
worden
3. Wordt
Onvolm. veri. Tijd.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
werden of
werde of
werden of
). Werd of
wierden
wierde
wierden
wierd
werdt of
werdet of
werdet of
2. Werdtof
wierdt
wierdet
wierdet
Wierdt
'/.(Jerden of
werde.of
werden of
3. Werd of
wierden
wierde ·
wierden
~tl
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Volm. vert. Tijd.
Ik ~W geworden errz.
Ik hen geworden enz.
Meer d!lu volm. verl. Tijd
Ik was ,qeworden en~.
lk v;are qeworden enz.
Eerste tof\k. Tijd.
·
.
lk zal worden enz.
Ik zoude worden enz.
-- . ·
Tweede toek~ Tijd.
Ik zal geworden zijn e~z. lk zou~e gew_order_& fV.n _e'fl~-'
Gebiedende Wijs.
· Meerv.- · ....Wordt
Enkelv. Word
f' j. J ~
~
De hovens(aande fwlpww. t'a4er tQeg_~J~~h:t..

a:

_

De oorspronkelijke beteekenis van ~llen,
gelijk Ten ·Kate heeft aan'g~toon(!, is schuldig zw""t (het
H. D. sollen) maar deze bet~ekenis heeft thans alleen de
tegenw. T., wanneer die als gebied. \V. gebruikt wordt:
221.

· Gw zult niet stelen. 1
.h. Bij gebrek aan een verl. deelw. kan zullen geen
zamengest. Tijden hebben. De onp. W. kqmt :p.ogtans
als deelw. voor in zulke spreekwij?;en als deze: Ik heh
het zullen doen, maar er i~ niets pan g~U;prden. .
c. De onregelmatigheid van zijn I~t ~zich ·daaruit · ver-

klaren, dat de verschillende vormeh uit meer ~a:p. ~ ~nen
wortel voortgesproten zijn. ~
· • ' · -· · >
d. Voor gw zijt gebruikt de spraak der beleefdheid u_is;
en de gemeenzame taal Je bent; maar wij hennen en zij
bennen, hoe regelmatig ook van ben afgeleid, is wel Hollandsch, maar niet van het beste. Gij waart is in den
om gang stijf; men gebruike naat• vereisch der omstandigheden u was of}e wa$. Als bijv. nmw, :~;egt men I)iet
geweest, maar gewezen .• Onze geweze'(l- Gouverneur.
e. In den grond js er tusschen werd ~n u;ierd g~~n onderscheid dan hetgeeil ,nen dialectverschil iwen~t; maar
wij gelooven dat bet thl}.ns heerschena gebr., om wierd
tot de aanv. W. te b~paleri, navolging ver<Jient, pm
dezelfde reden waarom wij hen en hun in ' het' g~br.
ouderscheiden.
I Deze beteekenis van schuldig zijn heeft ook het Epg. should, dat door
min geoefende vertalera weleena door zoude in plaata van behoorde overgebragt
wordt.
..,__. :.

' Dot lk ben, gij zijt en ik wa~ t9t verachillende wortelr. hehqqren, loo)!t
in het oog.. Wie hot u!~vp~riJ bjltQO&d we111cbt kan' ~.fl ~ii .,Jil4.
(Sprq.kl. bl. 163) v1aden.
'· · · ' "· ,-•~ ·
•
'~ · ·

va~· telr
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Kaapsch taaleigen in hulpww.
222. Kapenaars gebruiken dikwijls den meer clan
voim. verl. T. van zijn, waar de onvolm. veri. T. bedoeid
wordt: b.v. A. zegt tegen B.: "Ik heh u gisteren daar en
daar gemist," B. antwoordt: "Geen wonder; ik was ziek
geweest-."
Tegen de Hotte1_1totsche spreekwijzen : ek is, ek heef,
·ona het; in piaats van ik hen, ik heh, wij hehhen, behoeven wij beschaafde sprekers wei niet te waarschuwen;
maar ais aardigheidjes in bet Zuid-Afrikaansche taaleigen,
·moet er toch in 't voorbijgaan van gerept worden.
Volledige ·verooeging van het hear. en geUjlcvl. wkw. leeren.
:223.
Onbepaalde Wijs.
Tegenw.
Verleden.
Toekomend.
Leeren
Geleerd hehhen
Zullen leeren
Deelwoorden.
Leerende
Geleerd hebhende Zullende leeren
Aantoonende W.
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
Ik leer enz. (zie § 213)
Ik leere enz.
- Onvolm. veri. Tijd.
'Ik leerde enz,
Ik leerde enz.
Volm. veri. Tijd.
lk heh geleerd
Ik hehhe geleerd enz.
Meer dan volm. veri. Tijd.
1k had geleerd
Ik hadde geleerd
Eerste toek. Tijd.
lk zal leeren
Ik zoude (zou) leeren
Tweede toek. Tijd.
Jk zal geleerd hebhen
Ik zoude (zou) geleerd 'heh.
· hen.
Gebiedende Wijs.
Enkeiv. Leer
Meerv. Leert
Volledige vervoeging van het onz. en gelijlcvl. wkw.
groeijen.
Onbepaalde Wijs.
224.
Tegenw.
Verleden.
Toekomend.
Gegroeid zijn
Zullen groeijen
Groeren
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Deeiwoorden.
Groeijende
Zullende groeijen
Gegroeid zijnde
Aantoonende W.
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
Meerv,
Meerv.
Enkeiv.
Enkeiv.
Wij groeijen Ik groeije
Wij groeijen
Ik groei
Gij groeit
Gij groeijet
Gij groeijet
Gij groeit
Hij enz.iJroeije Zij groeijen
Hij enz.. groeit Zij groeijen
Onvolm. veri. Tijd.
Voor de Aant. zoo wei ais de Aanv. W.
Enkeiv.
Meerv.
Ik groeide
Wij groeiden ·
Gij groeidet
Gij groeidet
Hij groeide
.Zij groeiden
_
Zamengesteide tijden.
Aanvoegende W.
Aantoonende W.
Voim. veri. Tijd.
lk ben gegroeid
Ik zij gegroei4
Meer dan volm. veri. Tijd.
Ik was gegroeid
Ik ware gegroeid :
Eerste Toek. Tijd.
·
.
Ik zal groeijen
Ik zoude (zou) groeijeia · '
Tweede Toek. Tijd.
Ik zal gegroeid z.ijn
Ik zoude (zouJ gegroeid zii~
Gebiedende Wijs. Enkelv. Groei
Meerv. Groeit

Volledige vervoeging van het lijdelijk wkw. bemind worden,.
~5.
Onbepaalde Wijs.
Tegenw.
Verleden.
Toekomend~
Bemind worden
Bemind geworden Zullen bemind wor...
_zijn
den
Deelwoorden.
Bemind wordende Bemind geworden
Zullende liemin4
zijnde
worden.
Aantoonende W.
Aanvoegende. W •.
Tegenwoordige Tijd.
Ik word bemind
lk worde IJemirul

IO'J
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Onvolrri. verl. Tijd.
Ik wierde bemiiuJ
Volm. veri. Tijd.
lk hen hemind geworilen
Ik i;J hemind geworden
Meer dan volm. vert Tijd.
Ik wa8 hemind geworden
Ik ware bemind geworden
.- -~ · . ·'
. Eerste toek. Tijd.
·Ik Zdl hemind worden
lk zou hemind worden
· T"'eede toek. Tijd.
lk zal hemind geworden zijn Jk zou hemind geworden
~ zijn
.~. ~ ·: ·~ Gebiedende Wijs.
Enkelv.. Wor:.d.~ind
Meerv. Wordt hemind
Toeg;jt op de hovenstaande voorbeelden.
226. a. Met betrekking tot .bet veri. deelw. van het
voorb. leeren valt op te merken, dat bet toegevoegde
hebbende dient om den· bedrijyenderi zin der zegging uit te
drukken. Laat men hebbende weg, dan wordt betdeelw.
lijdelijk. Anders is bet gelegen met bet toevoegsel
zijnde in bet verl. deelw. :van. onz.' wkww., gelijk in de
voorbb. zijn, ;. '«!_O'{.den.·en .groeijen: dit is bloote .. omscbrijving, en kan daarO!ll' dik.wijls_ weghlijven, zonder dat er
de z!J!· d~r zegging dQqr_yerandert: Mager. ge'U!or:den . en
gegroeia, was hij 'naauwlijks kenbaar •
. . h. ;'fen aanzien van bet voorb. bemind worden,, maken
'Wij ·aeh leerling opme.rkzaam, dat bet onverdragelijk
slepend en langwijlig zou zijn, bet lijd. wkw. overal voluit te vervoegen.' Meestal wordt worden weggelaten in
die vormen waarin bet hulpw. zijn voorkomt. Dus .:
Onb~ W. veri.: bemind zijn ;_ veri. deelw.: bemind zijnde.
Zoo ook in de volm. meer .dan volm. veri. en tweede
toek;. 'J;'.'J'. :V!J..n de Aant, .e.n .Aan~v. WW.: ik ben bemind,
H~w_ar_e hel!li'1dJ j;'lc za_l _hemind zijil enz.
d}{ werd hemind

t Deze aanm. beP.aalt zich niet tot de taal des om gangs, maar is van alge.
meene toepaasing.' 'Men meene niet dat de deftige apreektrant door grooten
omhaal van ww. gekenmerkt -wordt, of dat er iets indrukmakends in een
·lll,l)gen. sleep v~n hulpww. g!llegen. is: Wie durft o'!tk!ltnen!. dat wii z.elfs
~o'm 'h'og zouden ·heb'ben kunne11 ge1·ed geworden zun, tnd1en wu den ee1ugen
wig des bellouds.zoo.den ltebben willen bewa11delen? In plaats van hadden kun.
nen gere~ .worden, en hadden willen bewandelen.

' · · Veischiltend gebruik van zijii en bebben.
~ 227. E®ige . 9l!?l· - w~~~: · ve~kiezen . hehhen, andere
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zijn tot hulpw., wederom andere nemen nu eens he'Men
dan weder zijn. Door onderlinge vergelijking van de

voorbb. van .dit gehr. bij Wei!., Bild. en andere opgegeven, zijn wij vooreerst tot de volgende besluiten ge..
komen:
a. Hehhen staat als hulpw. bij wkww. die eenige bedrijvigheid te kcnnen geven : arbeiden, beven, bijstaan,
blaffen enz. 1
b. Bij zulke die een verkeeren in eenen toestand-uitdrukken : lijien, rusten, liggen, staan, leunen, hangen,
zitten, wonen, slapen, sluimeren, grenzen enz.
·_c. Zijn staat als hulpw. bij wkww. die eenen overgang
in eenen toestand aanduiden : rijzen, dalen; vallefr, opstaan, groeijen, krimpen; inslapen, ontwaken; stollen, · hevriezen, smelten, ontdooijen; sterven, overlijden, verarmen,
uitteren, zwellert, verdorren, verwelken, bersten, verzinken, verdrinken, begroeijen enz. ~
d. Van hier dan dat wkww. die eene bewcging · te
kennen geven, met hebben vervoegd worden, wanneer
de rigting der beweging niet vermeld wordt, maar met
zijn, wanneer zij uitgedrukt staat; in h~t eerste gev!ll
toch heeft men het oog op het bedrijf als verleden, en in
het tweede, op den overgang van de: eene plaars. n!ar de
andere : lk heb wat geloopen en gedraajd I De kinderen
hebben eerst gezwommen, toen geloopen en geklau~ertl ,• tlaizrna gesprongen, gerald en getuimeld. De ¢ief is naar de
rivier geloopen, en naar den overkant gezwommen ; vervQlgens is hij op eene hoogte geklauterd, maar ziende d'at ~
hem op het spoor was, is hij er af gesprongen; en zijn
evenwigt verliezende, is hij voorover getuimeld en naar beneden gerald.
1 Wei!. geeft nn deze soort (Spraakl. bl. 270) eene lijst nn meer dan
.zeientlg;
• Men zou deze lijst nog aanmerkelijk kunnen nrgrooten. Wij. bebbeu·
ceoordeeld dat wij niet met een klein get. voorbb. volstaan konden, om_datwe in ~e bebl!~deling van deze atoft'e val!' een 'nieuw beginael zijn uitJ_egaan.Vergehjken WlJ de voorbb. onder b me~_!lte onder c opgegeven, dan ·bhJkt jlet
dat hebbetl meer op bet verledene en zun op bet aanklevende duidt. lmmera
wanneer ik zeg : bij beeft gerust, gestaan, geslapen enz. dan beachrijf ik den
gewezen toeatand van bet onderw. ; maar wanneer ik zeg: bij il ge~wdllett,
vitgtteerd, verdronkm enz. dan beschrijf ik den toestaud waarin bet overge.
gaa11 ia en zich nog bevindt.
· ..

Een dergelijk onderscheid bij onpers. wkww.

228. In het heeft geregend, gesneeuwd, geh(Jgel(JPJg__~

dooid, gevroren, gedonderd, geweerlicht enz. · i~ blijlcb!lre
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bedrijvigheid. Daarentegcn: .het is ,qebeurd, voorgevallen, geschied, gelukt, mislukt, goed of kwalijk uitgevallen,
gebleken, goed of slecht afgeloopen enz. geven niet ondui·
delijk een overgang in eenen toestand te kennen.
Nog twee gev_allen waarin hehben verkozen wordt.
229. I. Wanneer een onz. wkw. wederkeerig gebrriikt
wordt, dan moet bet als bedr. aangemerkt en dus ook
met -hebben. vervoegd worden : Ik heb mij moede geloopen
of gereden; hij heeft zich stijf gezeten, ziek gelegen, blind
gekelien en-z. __ ~ _
·
· H. Wanneer een wkw. oncigentlijk gebruikt wordt:
De kaars- ~eft gedropen,_ heLvat . ~eft .gelelct, het venater
heeft .geklemd, het .g.eschut heeft 1osgebrand, de kraan heeft
geloopen; maar in de eigentlijke beteekenis : De wijn is
uit het vat g_elekt, het vet is van de kaars gedropen enz •.
Dan ook bier verloocbent zicb bet bovenaangebaalde
beginsel niet, dat zijn gebruikt wordt, waar een overgang of rigting doorstraalt : De kaars is afgeloopen of
ingebrand, het geheim is uitgelekt, het kind is uitgeslagen,
de rekening is opgeloopen, het we~r is ingeslagen enz ..
-Dat er !lievallen kunnen voorkomen die naar het opgegeven beginsel niet
gemakkehjk -te- beoordeelen zijl!1 bekennen wi) volga•me ; en dat fOede
aClinjvers, orenil aileen door ~een -donker bewustz•jn geleid; w~l een~ mJstasten, ia ook niet vreemd. Met de wkww.- heginnen, "vergeten en eeni~re andere
achijnt men ziin _el;l _hebbtJt door. elkander te gebruiken. Zie hier eenige
voorbb.:
.
.
- Zoodra was>uiet de ziekte begonnen een ernstig aanzien te krijgen. B•
'
.
• De steden waren in magt torg:nomen. S. St.
w~ zijn geheel onkundig van all~ s wat hem op dien togt bejegend !tuft.
v. d. P.
· Wij willen eindigen gelijk wij begonnen zijn. J. d. V.

De vervoeging van zamengest. wkww.
230. :pit is voor vreemdelingen niet zondcr moeijelijkbeid. Tot meerdere duidelijkbeid zullen wij driekhisseu ·van zamenstellingen onderscbeiden en afzonderlijk bescbouwen, te· weten:
A. Zamenstellingen met onafscbeidbare voorvoegsels.
B. Met voorzetsels.
C. Met naamwoorden.
· .. DEf klasse A. bevat wkww. met be., er, ge, ont, ver of
her voorop. . In de vervoeging blijven deze voorvoegsels s_t~eds met ·bet wkw. verbonden: ik begrijp, erlarzg,
p'tkof,,.,iint~'k, verdraafl~ herzie; heb begrepen., erlangd.,
gelOofiJ>, onfdekt)..> verdragen, herzien, om te geldoven enz:
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Zamenstellingen met wan en ant nemen in bet deel'Y~ ge-_
voorop : gewanhoopt, geantwoord.
De klasse B. daat·entegen neemt bet voorvoegsel ge .
in bet veri. deelw. en bet woordje te in de onb. W. tusscben bet voorzl. en wkw. in ; en stelt in de eenvoud.
TT. het voorzl. acbter: Ik loop aan, op, af, in, door,
uit; ik ben aan, op, af, in, door, uitgeloopen; om aan, op,
af enz. te loopen.
Dan bier ontmoet ons bij de voorzls. over en onder, en
somtijds ook bij door en aan tweederlei gebr., en wel
zoo, dat zij eigentlijk scheidbaar, en oneigentlijk genomen, onscbeidbaar zijn: •
Eigentlijk
Oneigentlijk.
Hij heeft onder gestaan.
Hij heeft zich onderstaan;
Hij heejt de stukken over ge- Het s~·uk is wel overleJd.
leg d.
Hij is naar den vijand. over Over loop het gezegde nog een1
geloopen.
met uwe gedachten.
Ik heb hem ·6nder gehouden Gij zult mij niet onderMuden.
De haagdis was 6nder den Deze man tracht mij te on-·
steen gekropen.
derkroipen.
De arme man heejt zijn voe- Ik raad u het bock te doorten d6or geloopen.
l66pen~
·
Ik heb er een kogel do6r ge- Mijn bijbel is met papier
I!Choten.
doorschoten.
·
Zullen zij bij hunnen handel' Mogt onze koning ·zijn vijanveel 6ver winnen ?
den overwinnen !
Ik wensch vee aan te koopen. 11e kooper Weigert het huis
Wat geef ik er 6m ?•
te aanvaarden.
Des Heerer_t gunst omgeeft
ons.
Bij de klas~e C. loopt de verv.oeging gewoonlijk even
eens af als bij de klasse A; z66 .namelijk, dat de deelen
der zamenst. niet · gescbeiden worden : . -doodverwen,
dwarsdrijven, glimlagchen, kortwieken, bebben ik doodverw, dwarsdrijf en ik beb gedoodve.rwd, gedwarsdrijjds
geglimlacht, gekortwiekt, en te doodverwen te dwarsdryven enz., zoo ook weerlichten, liefkozen, handhaven,· vrijhuiten, vrijwaren. In zamenstellingen met mis en vol
heeft men zich. voor vergissingen te wachten, die ont..'
staan kunnen door als zamenst. te bcs.cbouwen..w!ltgeen

•
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zamenst. is. Men onderscheide b. v.: volmaken en vol
maken, voldoen en val doen, misdoen en mfs doen : Wie
zich zelven ligt voldoet, loopt gevaar van dikwijls te misdoen, en heeft weinig kans om zich te volmaken. Hij tpilde
het getal vol maken, maar deed het mis. 4

"

• Bij eene juiste nitspr. kan men dadelijk weten of bet voorzl. in de zamenst. scbeidb. of onscheidb. i.s . In bet eerste geval beeft bet den klemtoon;
in bet tweede, valt deze op bet wkw.
2 H et laatste voorb. wat geej ik er om? is, streng genomen, geene zamenst.
want men zegt niet in dien zin 6mgeven , gelijk men aankoopen, 6verwinnen
enz. zegt. Het dient alleen tot opheld~ring van bet tegenovergeatelde omget:en. Een dergelijk onderscbeid is er tusscben wilder· spreken en wederspr·eEen dat is ltgtnapreken, 6ver tuigm en overtufgen. Dat beeft die predikant
niet geweten, die, aan de verdeeling van zijne st.of gekomen, beloofde eene
poging te znllen aanwenden, om zijne hoorders 6r:er te tuigen. Bij aanhid- .
den, waanoor men ook aanbfdden hoort, aebijnt bet gebr. Yerdeeld; maar bet
laatste mag dichterlijke vrijheid zijn, gelijk b. v. in bet eerste onzer Evang.
Gezz. "Aanbidt den Vatler, eoz.'' 1 en minste, in navolgins. biervan te
zeggen: wjj aa11roepeu U, is strijdig met bet taalgebr. : RoeP.t mlj aa11 in den
dag der benaauu·dheid, beet bet (Ps. I. 15,):niet aanroept my. In acliterklappen beeft bet onscJeid. voorzl. den klemtoon, maar in achterv6lgen bet wkw.
In zamenstellingen met om beslist de beteeken~ van bet voorzl. ; geeft bet
een inslniten te kennen dan is bet onafscheidelijk, maar anders niet: De
.tad is ommuurd, omlegerd enz. Ik omgordt of omhang miJ met een zwaard,
ik gord of hang m.iJn zwaal'd om; ik 6pit den akke•· om enz.
• Zie Kinker Beoord. enz. In dwursdrijven en glimlagchen bebb~n wlj
twee voorbb. van ongelijkvl wkww. die in de zamenst. gelijkvl. worden.
• Zoo zegt men dat iemand mismaakt, misdeeld (niet misgedeeld) is; dat
bij zicb misdr11gen, misgist, mishuwd beeft. \\ ij komen in bet Hoofdst . oter
Woordontleding op dit onderw. terug. Bijzonder belan&rijk is Kinker J.l,
bl. 175 en volgg.

Kaapsch Taaleigen.
231. Na betgeen hiervan bij de hulpww. gezegd is,
merken wij alleenlijk ann, dat in de platte spraak aile
uitgg. van den tegenw. T. \'erzwegen worden: ek kom,
jij kom, hij kom ; ons kom, jullie kom, hullie kom .

.ELFDE HOOFDSTUK.
VERVOEGING VAN ONGELIJKVLOEIJENDE
WERKWOORDEN.

Kenmerk van een ongelijkvl. wkw.
232. Het kenschetsende der ongelijkvl. wkww. ligt in de
wi,ize hoe zij bet verledene uitdrukken. Dat gesch-iedt
in de aant. en aanv. WW. door verandering van wortelklinker, en in. bet · deelw. door voorvoeging van ge v66r
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de onbep. W. met of zonder verandering van wortelkl.:
schrijven, ik sch1·eef, geschreven, dragen, ik droeg, gedragen.
Uitgangen in de vervoeging.
233. De persoonsuitgg. zijn dezelfde als bij de gelijkvl.
wkww.
Dat de uitg. de in den onvolm. veri. T. vervalt, spreekt
van zelf, daar de vokaalverandering in deszelfs plaats
komt. Zie bier een voorb. van vervoeging:
Onbepaalde Wijs.
Zwijgen.
Aantoonende Wijs.
Aanvoegende \V.
Tegenwoordige Tijd.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
1. Zwijg
zwijgen
zwijge
zwijgen
2. Zwijgt
zw·ijgt
zwijget
zwi4.get
3. Zwijgt
zwijgen
zwijge
zwwgen
Onvolm. veri. Tijd voor beide Wijzen.
Enkelv.
Meerv.
l. · Zweeg (zwege) 1
zwegen
~· Zweegt (zweget)
zweegt (zwcget)
3. Zweeg (zwege)
zwegen
. Gebiedende Wijs.
·Enkelv. Zwijg
Meerv. Zwijgt
Deelwoorden.
Tegenw. zwijgende
Yerl. Gezwegen
De zamengest. TT. worden even zoo gevorrnd als in
de vervoeging van gelijkvl. wkww.
1

H etgeen hier tusschen haakjes staat is aanv, W.

Verdeeling der ongelijkvl. wkww.
234. Zal men van de ongelijkvl. vervoeging e~n voiledig overzigt geven, dan client men de wkww. in klassen te verdeelen. Er zijn vier hoofdklassen~ te weten :
A. Wkww. die in den veri. T. en bet veri. deelw.
eenerlei klinker hebben: krijgen, kreeg, ,qekregen.
B. Die in den tegenw. T. en het veri. deelw. eenerler
klinker hebben : lezen, las, gelezen.
C. Die driederlei kJinker hebben : stelen, stal, gestolen.
D. Die van den·ongelijkvl. vol'm alleeh bet deelw.-behouden he.bben : hakken, ik bakte, gebakken.
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Onderverdeeling der klasse A.
235. Deze klasse bevat vijf afdeelingen, naar den
wortelkl. onderscheiden, namelijk:
-I. Afd. met e : hersten
2. ,
, i : zinken
3. ,
, ij : blijven
4. ,
, ie : bieden
5. ,
, ui: d~·uipen.
-Eerste afdeeling van klasse A.
. 236. Onbep. W. bers~en, veri. T. borst,' veri. deelw.
geboraten' .

Naar dit voorb. gaan:
b~rgena
schenken
deh•en
scherenb
gelderi
amelten
kerven
treffen
melken
trekken
achelden
vechten
schenden
vlechten

wegenc
wervend
zenden
ztvelgen
zwellen
zwemmen
zwerven•

Aanmer~ingen,

• Gelijk bergen gaat ook verbergen. Het zij eens voor
al gezegd, dat we in dit overzigt van geene zamenstellingen gewagen, behalve wanneer bet grondw. in onbr.
is, of wanneer zij in vervoeging van het grondw.
afwijken.
b en c : Dezen hebben een enkelen medekl. in den wortel, en daarom in den verl. T. eenen Iangen klank :
schoor en woog. Men hoort ook nog schoer en woeg,
maar dit is verouderd.
d en • : Wierf, vooral in de zamenst. verwierf, en zwierf,
in plaats van worf en zworf, zijn ruim zoo gebruikelijk. ~
1 Vol gens
eene gebruikelijke klankverwisseling boort men dit wkw.
ook aldus vervoegen: barsten, barstte, geborste11, en dan beboort bet tot
klasse D. • Ter oorzaak biervun verscbijnen deze twee wkww. andermaal in afd. 2•
van kl. C.

Tweede afdeeling van klasse A.
- 237. Onb. W. zinken, veri. T. zonk, veri. deelw. geZO'Iiken.

OXGELIJK:VLOEIJENDE WERK:WOORDEN.

heginnen
hezinnen
hinden
blinken
ding en
dringen
drink en
dwingen
glimmen

klimmen
klinken
krimpen
slinken•
spinnen
springen
stink en
verslinden
verzinnen
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verzwinden •
vinden
winden
winnen
wringen
zingen
zinken

1
Slinken heeft eene zeer bepaald~ be.t., en wordt bijna niet anders ge.
bruikt, dan van bet verminderen ofiokrimpen van eeo gezwel. Van daar bet
bijv. naamw. sla11k. Men moet bet onderacbeiden van. hetverouderde •lingen, zicb krookelen,' of Iiever zich been en weder bewegen, van waar wij bet
wkw. van during sli.gert11 bebben en bet zelfst. &lang, gelijk bet Eng. make
van to &neak.
• Verzwinden: moft'erij I zou Bild. zeggen. Het woord komt zeker met
bet H. D; vet·schwinden overeen en scbijnt van lateren tijd te zijn; want bij
Ten Kate wordt er niet van gerept, verdwij11en, dat aan bet Eng. to dwindle
he_rinnert, is zeker meer Hollandscb. Daarvoor zeide men outings ook lltr·
zwiJ.nen, maar dat wenscben wij niet terug. Hoe dit alles met weinig, met
kwljnen (misschien bij verharding voor gewijnen) met bet voorYoegsel won,
en bet Eng. to wane zamenhangt, is niet ver te zoeken; maar of bet Eng.
one, dat, gelijk men weet, tegen aile regelmaat wun uitgesproken wordt, bier
jets mede gemeen beeft, durven wij niet verzekeren. Een is zeker weini~,
maar dat doet niet veel af.

l)erde afdeeling van klasse A.
238. Onb. W. hlijven, v~rl. T. hleef, ·veri. deelw. gehleven
mijden<l
snijden
b_elijden
spijten
nijgen•
hezwijken
splijten
nijpen
hlijken
stijgen
overlijden
dijgen•
IJtijven
drijven
pijpen'
strijden
prijzen
glijden
strijken
grijnenb
rijden
tijgenK
rijgen
hijgen<
rijten
verdwijnen •
kiJscketl
vrijdenh
rijven 9
lcijken
wijken
rijzen
kijven
wijten
schijnen
knijpen'
wijzen ·
schrijden•
krijschen
schrijven
wrijven
krijten
zijgen 6
slijpen
kwijten
slijten
zwij,qen
lijden•
1mijten
-Jijken
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Aanmerkingen. ·
• Dijgen is zoo goed als verouderd ; men gebruikt
daarvoor dijen en vooral het zamengest. uitdijen dat gelijkvl. is. Hiertoe behoort ook gedijen, voorspoedig zijn.
b Grijnen wordt van lieverlede verdrongen door grienen, dat gelijkvl. is.
c Hijgen is thans veelal gelijkvl. en in een oneigent-

lijkPn zin, wanneer het een sterk verlangen te keunen
geeft, altijd : Hoe hijgde hij naar wraak !
d Mijden komt ook gelijkvl. voor.
- • Nijgen, naar vrpuwelijke wijs groeten, is onz._ en
ongelijkvl.; maar neigen,. buigen : zich ter aarde neigen,
is bedr. en gelijkvl. 7
' Pijpen, in .de beteekenis van fluiten, is verov.derd,
maar blijft aanwezig in de spreekwijs : naar iemands
pijpen dansen; waar pijpen onbep. W. is. Om een schel
geluid uit te drukken gebruikt men piepen, dat gelijkvl.
is. In den boertigen stijl zegt men gelijkvl. : pijpen,
voor eene pijp rooken.
1 Tijgen, oulings ook tijden en tijen in de spreekwijs
aan hct werk t1jgen, heeft in bet veri. zoowel toog ah
teeg. :De Z!lmen$t. aan,lijgen wordt ·bij voorkeur gelijkvl.
gebruikt.
h Men mag v1·ijden speUen, maar men zegge nooit
anders dan vrijen. Velen verkiezen dit wkw. gelijkvl.
te gebruiken ; maar hoort men niet in den omgang
meest vrijen, vree, gevreen ?
• Knijpen en nijpen zijn blijkbaar hetzelfde woord ; op die voorgevoegde k
komen wij in bet Hoofdst. over afieiding wei eens terug.
·
• De grondbet. van lijden i• gaan, en hiermede is duren, dat den voortganr
des tijds uitdrukt verwant. Het zal niet lang ljjden, beboort tot de tweede
bet. ; verleden, dat is voorbjjgegaan. en ove1·leden, dat is overgegaan, tot de
eerste. In beli;iden schijnt de wortel nog iets anders te beteekenen ; volgena
Ten Kate verluzlen.
.
s Rijven, in twee beteekenissen, namelijk van raspen en van bijeen luzrke11
or schrapen, is een bijna afgestorven wortel, waaraan wij hier geen plaats
zouden verleenen, ware bet niet om de belangrijke uitspruitsels, waarmede
bij onze taa\ verrijkt heeft. Wij zullen in bet boofd. over afieiding daarop
terug komen.
• Schrijden: is buiten de zamenst. overschrijden, weinig gebruikelijk.
• Verdwijnen, zie de Aant. op verzwinden § 237.
e Zijgen, langzaam en magteloos vallen, (dus als onz. wkw.) is nog gebruikelijk; voorbeen werd bet ook als bedr. gebezigd in de bet. van
doorjfieten or jiltreren, en van daar de bijbelsche zegging : eene m~~& !lit;ij.
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Ktn, en een kameel door zwel7en; niet, zoo als men uit onkunde wei eens
zegt, uitzuigen : wie dat deed zou een familietrek met de spinnekop aan den
dagleggen.
7 Wat bet deelw. betreft zegt men in den zin tot iets overhetlend zoo wei
geneigd ala ge11egen; maar in de bet. gqedgunstig, aileen genegen. Zie
Wei!. Taalk. Woordenb.

Vierde afdeeling van klasse A.
239. Onb. W. bieden, veri. T. hood, verl. deelw. geboden.
vlieden'
liegen
bedriegen
rieken•
vliegen
gebieden
vlieten
schieten
genie ten
vriezen
tiegen of tuigen"
gieten
/ciezen•
verdrietene
-ziedeni
klievenb
verliezen
Aanmerkingen.
• In den veri. T . .en bet veri. deelw. van kiezen, ver-,
liezen en vriezen, w01·dt de fluitletter door r. vervangen;,
of liever, deze tijden worden ontleend van de tbans ver-,
ouderde onbep. W. kieren, verlieren, vrieren. In kiezen,
bepaalt zicb bet gebr. der r tot de afleiding uitverkoren;
(immers zegt men: ik koos, verkoos; gekozen en verkozen)
maar in vriezen en verliezen is de r in bet verl. algemeen.,
b Van klieven als ongelijkvl. is aileen gekloven in gebruik, en in zoo verre zou men bet naar de kl. D. -kunnen verwijzen.
Daarentegen zijn er twee gelijkvl.
wkww. : klieven en kloven, die in bet gebr. eenigzins
verscbillen : men doorklieft de zee, de visch klieft het water,
een pijl klieft de lucht; een houthakker klooft hout. Het
is moeijelijk biervan reden te geven zonder van kloven
tot haarkloven te vervallen. Kloof, als verl. T., is niet
verkieslijk, omdat bet gelijkluidend is met denzelfden
T. van 7clitiven; op gekl()veri komen wij bij de kl. D. nog
terug.
• Voor rieken zegt men algemeen ruiken. Ip den hoogeren stijl, en in de zamenst. welriekend houdt bet nog
~tand ; maar in den omgang zou bet naar scboolvosserij
rieken.
d Tiegen en tuigen zijn versleten; het eerste scbijnt
. wel.hetzelfde als tijgen,' waarvan in de vorige §-gehan..
deld is.
e Verdrieten is onpe~:s., en ofschoon gelijkbeduidend
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met spijten, behoort bet meer tot den boogeren stijl. Zich
niets Iaten verdrieten wordt in elken stijl gebruikt om
een onvermoeid pogen uit te drukken, en in dien zin bezigt men ook onverdroten, als bijw.
' VUeden en vlieten zijn voor den omgang wat hoog,
en worden daar liefst door vlugten en vloeijen vervangen.
- & Zieden h kooken, maar wordt weinig geboord behalve in gebraden en gezoden. Een zoodje viscb is een
kooksel. Van daar ook eene heele zoo, uit zode zamengetmkken, vo.o r eene menigte gelijksoortige dingen.
Bij overdragt spreekt men van ziedende driften, ziedende
haren enz.
1

De grondb~t. aan·lleze ww. gemeen is treltlten • . In de adeidin'r is tie~ of

tjjg een belangrijke wortel.

-.

Vijfde afdeeling van klasse A.
240. Oub. W. · druipen, veri. T • . droop, _veri. deelw.
gedropen.
spruiten
ruiken
bekruizen•
schuilenrl
spuigen•
duiken
schu~ven
spuiten
fluiten
sluike.n
stuiven
kluiven .
_. __ . sluipen
kruijenb ..
zuigen•
sluiten
zuipen.
kruipen
snuiten
. luiken 1
snuiven
,_ pluizeno'
Aanmerkingen.
· • Bekruizen schijnt bij verbarding nit hegruizen ontstaan, en beteekent bemorsen. Maar begruizen is gelijkvl. en hekroos is niet gebruikelijk. Bekrozen, dat is
vuil, besmeerd, komt nog wei voor, en daarvan schijnt
bet gemeenzame groezelig af te stammen. Misscbien
hrengt men dit wkw. beter tot de kl. D. 3 ·
b Kruijen wordt ook gelijkvl. gebruikt, en wei bij voorkeur. Dat men bet daarom in bet veri. met kruiden zou
verwarren, daar is geen nood voor. 4
• en d : Pluizen en schuilen hellen ook naar den gelijkvl.
vorm over.
e Voor spuigen zegt men veelal spugen.
Kiescbe sprekers bedienen zicb van spuwen als gelijkvl. wkw. waarvoor men weleer spouwen zeide .•
• 1

_Lu,/t;n l1 yeprant met .l luiken, ge)ijk luipen met duiptn •.
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2 De verwisseling van zu~en IO!lt zogen js zoo alge~een, dat ~et bijna leta
pedants heeft om van eene moeder te zeggen · dat z1j haar kmd zoogt, en
hqe onR•,auwke~rig is bet tpcb fllll.llen.e zuig~nde mpeder ~ •p~;e!'en I Aan
zulke griilen beboeft men zich, ·ntt ltefde tot bet taalg~br, 4er· /Jes~ha.qfde
~!18ae, niet te onderwerpJlD·
· · ' '
·
· · .. · -- ·' ·
' · ·· '
3 I«!ts apd!lrs i~ bekruise11, p~et een !'rui§ l!l!!flceq, ~lr- be{r~iae:n, gt;lij~ d11

.

IJ.o~tilBC~~n,

4 Het schijnt wel dat Wei!. d9.4rvpqr ge'?reesd heeft, hoe ko111t hij er
andera toe, om in zijn Taalk; Woordepb. gelt:ruidde wijil te sctirifveli ? - ·' · .1
• l'Jer wij van deze kl. afstappen, stippen wij ilog kortelljk bet volgende over
bet Qnde spraakgebr. aan:
'
·
To~ de late afd. beboimle qok zwenlt:en, tbavs gelijkvl.; tot de ~de sc~rin1-en, dat Is J:rimpen, thana verouderd; en tot de 3de benijden en ·t~ezw\jmeil, die
nu ge!ijkd. zijq ; ook spjjgen of spij~ en llij4pi of 'li.f~, waafqlp hfJt I'M'
~o~.s_E.~wen verdr?q.e!i if!; t~~\!ijl Wij 'r' n' h~t ~~~ ~n' ~l!~f~~ ?te~~en
lD vlJa.... en llte1e.

De vporP,aama~ 'Pk '¥tlVIli''JieffliJJ~ ~re~ ID' I! in -8 lat. ~ ~g-alid.
aail ·,' nai'nelijk bi lUlt' tegenw. e mfjf I en omge!ieerCf, Ill&' fllhin"kpti fD sm'ilfen
t«!,,r .cAen.teil en mwlttn eii 'kr~mpen voof'kl'impift'; i'n'bit vert;'<t) 'tnet''a : a&

trak, !land e~.z. -.!oor tro~, JIO'ft! ~

~~~~elij_k r;~JI!l Ql,!!~· ~;q]c ~~Kill!

i_oqr ~'gqn ,

dat waarschiJDhJk eerst m de 2. pers. enkelv. gebrutit werd, als zamentrekJciqg voor begonne~t.
· .
· · ·'
_·
~ '

Onderver.deeling der. klasse B.
241. Deze kl. heeft vier afdd. die zich onderscheiden,
door den voJ<aalkl. van d~n onvolm. vcrl. T. ~
l. Afd. met a ; lezen, las, gelezen
2. ,~ <'-~ oe : graven, grf!ef, gegrave"f
3. , · 1? i~ : slap~; l!!e_p, .geslapen

-4. ,

,,

': ·vangen, mng, gevangen

Eerste afdeeling der klasse B.
242. Onb. W. le~en, veri. rr. las, veri. deelw. qelei en.

etena
.
genezen
geven

metenb
·~
treden
vergeten'
4anmerkingen.

· tJrt:ten

-~

·

~·. ,'I!Jtf!1& heef,t ~fl 4~t veri. deelw. geg~tm, met ;v~rduJ>
belmg der g van bet voorvoegsel, en dat o~ ;y,qc,r ~.e
koQlen, d~t .de t~ee ~~ ineen srpe~tep. ;Men w,a.chte
zich dus voor het plat Kaapsch geiiten .o f liever peeet:
Ik ·h et al geeet al voor ik heb reeds 'gegeten. ·
·
·- ' · '
b Men hoort den veri. T. van meten dikwijls gelijkvl.;
en in de zamenst • .zich vermeten, 'l - zal men ~iet zeggen :
kjj vermat zich, ik verm.a t miJ enz.
·' 1

Van lltrgeten hebben wij in onze taal geen grondw. ; bet Eng.- to r_et is

verkri~l~!l· be~ .Angel·Saxisch gijtaff, zich herinneren, J!etgeen met r;~}ifijgn&
verwal\t t_!1 1 gehJk llergeten met v_erbezen.
.
•
. ' '\_Vij spreken van ~en ov.etdragtelijken., zin d.ea W!)Ords ; w~n.t in ~e 11!lot. :
z1ch an lis meten verg11stn, .bltjft het ongehJkvl.
'
'' t~· " "'
I
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Bijzonderheden van deze afdeeling.
243. In den 2. pers. enkel- en meerv. van den verl. T.
wordt de klinke!" verdubbeld om den hem eigenen Iangen
·khink te behouden, want gij laast, gaaft enz. is even
goed zamentrekking voor lazet, gavet, als leest en geeft
voor lezet en gevet. Ook blijft deze klinker, als \'an een
enkelen medekl. gevolgd, lang in bet mrv. als: wij Zazen,
gij .lazet (laast), zij Zazen. Hierdoor ontstaat ook voor
,zulke wkww. een hoorbaar onderscheid tusschen veri. T.
·aanv. W. en verl._T. aant. W.: dat ik laze, dat gij lazet,
dat hij laze. Maar dit alles behoort tot de meer naauwgezette spr. der openb. voordragt ; in de taal des om.gangs hoort men -van .die verlenging weinig of niets, •
(Verg. bet Hoofdst. over de uitspr., § 5L)
1 Zoo naauw Iuistert dit, dat hoewei men zeifs beschaafde sprekers in den
omgang boort zeggen: ;te gavven, ze attm, men nooit hooren zal : ze tradden,
omdat treden miader tot de gemeenzame taal behoort.
.,

Tweede afdeeling der klasse B.
244. Onb. W. graven, veri. T. groef, verl. deelw. gegraven . .
laden
varen 1
drag en
lagchenb
vragen
·en waaijen •
jagen• .:·
Aanmerkingen.
• {n jagen, vragen en waaijen is bet deelw. open verouderd, en zegt men algemeen : gejaagd, g~raagd, gewaaid, in plaats van gejagen enz. In den verl. T. is bet
spraakgebr. verdeeld tusschen joeg, vroeg, woei en jaagde, vraagde, waaide.
b Loech voor lachte is geheel verschimmeld, en (oed
voor laadde wordt ook al muf. Glimlagchen heeft geglimlacht.
• Ven1aren dat is schrik aaf!iagen, stamt van een iinder varen af, waarvan
wij aporen vinden in gevaar.
' Vrieg, all veri. T.· van vragen, is Gelderscb. Men boort bet aan de
Kaap ook wei.

Derde afdeeling der klasse B.
245. Onbep. W. slapen, verl. T. sliep, veri. deelw. ge4/apen.
'hlazen"
hradenb
houwen•

laten
loop en
raden

roepen
st_ooten•
vallen

wordend
wasschen
wasaen
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Aanme·rkingen.
• Van blazen hoort men in Holl. weleens in den veri.
T. bloes in plaats van hlies, maar dit is niet nate volgen.
b Braflen, raden en wasschen ·hebben . in de spreektaal
meest gelijkvl.: ik braadde, raadde, waschte, en de twee
eersten ontaarden z~lfs in braaide en raaide. ~ Maar
wassen voor groeijen komt buiten de zamenstelllngen
volwassen, halfwassen, ontwassen; opgewassen enz. in
in de taal des omgimgs niet voor, en blijft in den deft.
spreektr., waar het te huis lwort, ongelijkvl.: Hij .wiea
op in kennis. a
•
~
·
Wassen, met was bestrijken, -is geheel gelijkvl. Er is
d us driederlei verl. d. eel w..gewassr;.hen, g.et!Jass.en e_n-~ge
waat.
c Stooten heeft ook in den om g. den verl. T. _gelijkvl.: .
Hij stootte zijn hoofd aan de deur.
d Dat worden in den verl. T. der aant. W. werd heeft
voor wierd, is hoven, bij de vervoeging der hulpww.,
aangetoond.
1 Onze voorouders zeiden houwen voor huwen gelijk grouwen voor gruw~n
en spouwen voor spuwen, maar zulke wkww. waren gelijkvl.
.
2 Zoo ook laaide voor laadde.
3 Martin maakt wassen, groeijen, in zijn woordenb. ge}ijkvl.:_oyen-ala wgslttl
met was bestrijken; maar dit js ee.~ e:buis. . _
• ... -·

Vie1·de afdeeling der klaase- ,B. .
- - · ,...
246. Oub. W. vangen, verl. T. ving; :y.erl. deelw. gevangen. Naar dit. voorb. gaat aileen hangen.'~
Aanmerkingen.
De korte i van den verl. T. wordt in den omg. dikwijls
met o verwisseld, zoo dat men hij vong en .hong, v.Qor
ving en king zegt, maar dit kunnen wij nietaanbe'velen.
Gaan en staan behoord~n i'n hun oorspronkelijken
VOrm gangen en Standen ook tot deze kl. ; .maar .th3.ns
tnoeten wij ze naar de onregelm. wkww ver\Hjzen,
waarvan straks in een afzonderlijk hoofdstuk. ·· - "
~

• ..

!.

Onderverdeeling der klasse C.
247. Deze klasse heeft slechts twee afdd., waar\'~D de
eerste zich in den verl. T. door a, en de tweede
·door ie kenmerkt, .als.: stelen, stal, geatolen; ·werpen,
wierp, _geworpen.

*I
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Eerste afdeeling der klasse C.
248. Deze bevat de volgende wkww.:
he11elen8
nemen
apreken
hreken
plegenb
ateken en stelen
Voorts nog drie met verdubbelden medekl. : hidden,
liggen en· zitten. 1
Algemeene Aanmerking.
.
Al hetgeen bij de lste· afd. der klo B (§. 243) over de
verlenging van a in den veri. T. gezegd is, geldt ook
bier. Ligg.en maakt hierop geene uitz., maar hidden en
zitten hebbeii in den veri. T. giJ hadt en giJ zat.
·
· - - · ·Bijzonderheden•
.a In heveltn wachte men zich voor den misslag van
heval in bet veriedene met heviel te verwisselen, dat bij
1Je11allen te huis boort.
b Plegen zal bij de onregelm. wkww • .nader toegelicht
worden.~
·
c Steken had oulings in bet verl. deelw. zoowel gesteken als gestoken.
1 Deze drle wkww. haddenln bet Moeso~ottiscb, volgens Ten Kate, D. I.
bl, 565 enkele medeklinkers ; van daar dat ztj in bet veri. baden, zaten, lagen
bebben, ala of de onb. W. beden, zeten, legen ware.
-· ·I Plett-, -1Jedrljftn en flerplegen, oppassen, zijn gelijkvl.

Tweede afdeeling der klasse C.
249. Onbep.·W. kelpen, veri. T. kielp, veri. deelw. gekolpen. Becler-1Je11, 1terven, werpen, werven en zwerve11,; ook
ackeppen, in den zin van voorthrengen, met bet -deelw. geackapen, en keffen, met bet deelw. gekeven]' maken deze
afd. uit.
Aanmerkingen.
De ie in bet veri. van deze afd. werd voorheen overal
met o verwisseld, zoo als men nog wei worf en zwo'rf
hoort, ook met ·a of e, als hij starf of sterj.
De o van bet deelw:. gaat ook wel in u over, als gel,ulpen, gesturuen ; maar dit is ecne van die gewestelijke
variaties die men wel missen kan.
Klasse D.
260. Deze kl. bestaat grootendeels uit w:kww. die in
den onvolm. verl. T. van ongelijkvl. gelijkvl. geworden
r.ijn.; terwijl enkele, gelijk heren, b. v. buiten bet deelwoord geheel versleten zijn. Wij zullen, tot meerdere
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volledigheid, in de volgende lijst eenige wkww. herhalen, die in de andere klassen reeds voorgekomen zijn,
en het verouderd spraakgebr. tusschen haakjes aanwijzen:
Veri. deelw.
Veri. T.
Onb. W.
hakken
hakte (hiek en gehakken
hoek)
gehannen hp.nnen
hande
(heren)
(bar)
gehoren
hekruizenb
(hekroos)
hekrozen
helgenc
helgde
tJerbolgen_
hrouwen
lnouwde {lJrkuw) gelmmwen ·
deugde ( dogt)
gedeugd (ge®gt) deugen (dog en)
heeten
heette (hiet)
geheeten
helend
heelde (hal)
verholen
kliefde (klooj)
klieven•
gekliefd en gekloven
schrikkerl
schrikte en schrok geschrikt en geschrokken
lachte (loech)
gelagchen
lagchen
laadde (loed)
laden
geladeJt
malenr
maalde (moel of g~ma]en
mol)
rennen (rinnen)h
gerend en geronrende (r:an)
nen
·scheidde (achied) geacheiden:
achtiden
apande (apoen of geapannen
apannen
spon)
spouwen (apoudenY apouwde (spieuw) gespouwen
gevouwen
oouwen (vouden, vol- vouwde (vieuw)
den)J
weefde (waf of gewevenk
weven
wof
wreekte (wrook)
gewroken ,
wreken
werkte of wrocht gewerkt of g~
werken
wrocht
zoutte (zielt of gezouten of gezouten (zolten)
zilt)
zulten
Aanmerkingen op klasse D.
251. • Dit heren, gelijk het Eng. to hear, beteekende
oorspronkelijk dragen, gelijk nog uit gehaar blijken kan.
Baren, ter wereld brengen, zoo wei in letterlijke als in
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overdragtelijke bet., gaat gelijkvl. ; maar van bet deelw.
valt op te merken, dat bij bebben altijd gebaard en bij
zijn geboren staat: /Je_tijd heeft mi;j geen rozen gebaard.
Dit heb ik geweten eer hij geboren was.
b _
Over bekruizen zie hoven § 240.
_
c Belgen (van bel of bQl) is eigentlijk opblazen ; zich
· i".;;: belgen zou dan zijn van gramschap zwellen .
d Helen beeft in het deelw. zoo wel verheeld als verhalen
en er schijnt in het gebruik iets dergelijks plaats te vinden als bij gebaard en geboren, dat namelijk het gelijkvl.
met hebben en bet ongelijkvl. met zi;jn gebruikt wordt.
e l(lieven ia hoven reeds behandeld (§ 239).
Of er tuss[hen gekliefd en .gekloven een dergelijk onderscheid bestaat als tusschen verheeld en verhalen, durven wij niet
verzekeren.
r Schrikken wordt bij voorkeur, gelijkvl. vervoegd:
Maar tusscben onverschrikt en onverschrokken is dit onderscbeid, dat bet eerste een toevalllgen toestand, en het
tweede eene blijvendc eigenscbap te kennen geeft.
g Malen beeff allt:en in de beteekenis van vergruizen, in
bet deelw. gemalen; in den zin van schilderen en in dien
van lastig-vallen, ~ gemaald.
~ - h~ 9eron_nen }~ aileen nog ge_bruike!ijk van geronnen hloed.
of melk, en beteekend dan verstijjd door het rinnen of_
zamenloopen der dikkere bestanddeelen van die vloeistof-.
fen. In de spreekwijs: Zoo gewonnen zoo geronnen,beeft het ook stand gebouden.
1 Spouwen is splijten, open sni;jden, ook opsperren : met
opgespouwen kaken; als gelijkvl. werd het oulings voor
spuwen gebruikt: De visch spouwde Jona uit op het
drooge.
.
J Van vouden hebben wij eenvoudig, en van volden veelvuldig.
- ~Aari de Kaap zegt men geweefde kousen voor geweven.
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Wat daar al toe behoort.
252. De benaming onregelm. wkww. ver~laart zich
zelve. Men dient te weten, dat de minste afwijking van
de gewone regelmaat van vervoeging, waarover Hoofdst.
10 uitvoerig gehandelq is, een wkw. onregelm. maa.~t.
Zoo behoGren dan tot deze kl., behalve de hulp\YW• (zie
§ 216-222) nog de volgende:
staan
brengen
· komen
denken
kunnen
• weten
willen
doen
leggen
zeggen
dunken
moeten
zien
mogen
gaan
zoeken
houden
plegen
koopen
slaan
Verdeeling der onregelm. wkww.
253. Men kan ze gevoeglijk tot drie klassen brengen,
waarvan elke haar onderscheidend kenmerk heeft., 'als
volgt :
,.
eerste klasse: die in de onbep. w. tot oone lett~rgr.
worden · zamengetrokken : doen, gaan; slaan~- 1ta~f!,
zien. 1
Tweede klasse: die in den verl. T. op t uitgaan: . brengen, denken, dunken, koopen, zoeken, mogen, moeten,plegen,
en weten.
·
Derde klasse: die in den verl. T. ecnen medekl'. uitlateu of inlasschen : houden, willen, leggen, zeggen, komen
en kunnen.~
'

.

<: :

1

Het is der moeite w:aardig in bet voorbijgaan op. te merken, waarom "ik

doe en ik zie eene e acbter den w:ortelkl •. bebben, terwijl_ik ga, sta,_sla zich
met de bloote a

ver~enoegen.

Namelijk de onbep. W. was bij inkortipg

doen gaen, slaen, stalin, Z!lin, of liever zieiin voor daden en met klank.verwilseling doden, gangen, slagen, standen en ziehen. De ingekorte vorm ging
onvermijdelijk van twee lettergrepen tot eene over, want door het uitlaten
van medeklinkers smelten de klinkcrs ineen : bij de a geschiedde dit zonder verandering van klank, maar bij__de o ontstond de tweekl. oe, en men
~eide doen voor doen uit doden, gelijk Woensdag voor Woiinsdag, uit Wodensdag. Van doen kan men dan niet anders dan doe in de aant. W. )le_bbe_n,
Bij zien wordt de e in de aant. W. niet zoo zeer om de uitspr. bebouclen ala
omdat bet met onze spelling strijdig is, eene lettergr. op eene bloot!l i met
den Iangen !dank te sluitep.
2 Immers is houden uit holden ontstaan, gelijk uit ik hield bliikt; e~ l(lillen beeft nog_.bij dichter~ en in de gemeenz. ~. ik -wou, uit . wold• qp:aeqe
getrokk~. Van de over•gen straks nader.
· -- ' ' ·

)2()
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Aail:merking op lie hdVenstaande verdeeling.
254. Hetgeen als kenmerk der 3. kl. is opgegeven,
vindt ook in sommige wkww. der 1. en 2. kl. plaats;
maar niet omgekeerd ,in de a., hetgeen als kenm. der ] •
of 2. is opgegeven. De verdeeling is tot ons oogmerk
voldoende;
Ve-rVoeging der on'f'egelm. wkww. van de L klasse.
255•
Onbepaali:le W~
dotin
ga:an
sl:aan
·stizan
zien.
Aantoohende W.
Tegenwoordige 'i'ijd.
I. doe
ga .
sla
sta
zie
gaat
slaat
staat
ziet
2. doet
3. doet
gaat
slaat
staat
ziet
gaan
slaan
staan
I. doen
zien
gaat
slaat
staat
2. doet
ziet
gaan
slqan
staan
3. doen
zien
Verledene Tijd.
stond
zag
giitiJ I
s~oeiJ
'lfiitgt
~loegt
'Btondt . z'aagt
ging
s[oeg
zag
stond
- fiiny'ein
-s'loi!!fen
stonden
zu:yen
girtgt , sloegt
standi
z'aagt
gingen
sloegen
stonden zage'Ji
Gebiedeiide W.
zie
E. ·iioe
iJa
sla
sta
gaat
slaat
staat
M. doet
ziet
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
ga
sla
ata
I. doe
zie
··2. lioet
gaat
s~aat
slaat
ziet
ga
, 8la
sta
3. doe
zie
Meerv.7Gelijk in_i:te ll.aht. W.
Verledehe Tijd.
gjnge
sloege
storu'le
zage
·ginget
sloeget
stondet
.za!fet
ginge
sloege
storide
zage
gingen
sloegen· stonden ~agen
ginget
sloeget
sUfnilel
zhge~
gin!Jen . sloegen
stonilen zagen
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gedaan
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Tegenw. deelw.
gaande
slaande
~taande
zienile
Veri. Deelw.
geg'-!an
geslagen gestaan _ gezzen"

1

Voor ging hoort men ook gong, dat minder goed is; en voor atondr
&tang, Clat reeds door Ten Kate naar de straattaal verwezen werd.
2 Ellr wij tot de volg. kl. overgaan, waarschuwerl wij tegen deze bijzonder.
heden van bet Kaapsche taaleigen :
a. De verlenging van onbep. W. en veri. Deelw. als doene, gane, ziene;
t:egane, ge:ziene; zoo ook gedoene voor gedaan, en geslaan voor Kellagen.
b. De aanvoegiog van tin den 1. pers, als ik ziet, ik doet enz. en vooral bij
omzetting : Nu ziet ii hem enz.
c. Het gebr. van gaat voor giu111, b. v.: ik zal hem gaat haZen, Dit laatete is een hottentotiame.

Vervoeging der onre{,elm. wkwtv. van de 2. klasse.
Eerste heljt.
Onbepaalde W.
256.
denken 1
koopen
hrengen
zoeken
Aantoonende W.
Tegenwoordige Tijd.
denk
koop
l. breng
zoek
denkt
koopt
2. brengt
zoekt
denkt
koopt
zoekt
3. hrengt
denken
koo.pen
1. brengen
zoeken
denkt
koopt
2. hrengt
zoekt
denken
koopen
3. hrengen
zoeken
Verledene Tijd.
dacht
kocht 2
zocht
l. hragt
dacht
kocht
zocht
2. bragt
dacht
zocht
3. bragt
kocht
dachten
kochten
l. bragten
zochten
dacht
kocht
zocht
2. l»·agt
dackten
kochten
zochten
3. hragten
Gebiedende W.
dettk
koop
zoek
E. hreng
dentct
koopt
zoekt
M. hreng_t
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd·.
denke
koQ,Pe
1. hrenge
zoeke
denket
koQ,Pet
2. lirenget
zoeket ·
.denke
koope
3. brenge
zoekl!
denken
koopen
1. hrengen
zoektm
2. lirenget
denket
, lcoQ,Pet
zoeket
denken
· k'oQ,Pen
3. bhmgen
zoeken
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,Ve1·ledene Tijd.

1. bragte

3. br-aglen

dachte
dachtet
dachte
dachten
dachtet
dachten

gebragt

'gedacht

_mogen

moeten:

2. bragtet
3. bragte
1. bragten

2. bragtet

kochte
kochtet
kochte
kochten
kochtet
koch ten

zocltte
zochtet
zochte
zochten
zochtet
zochten

Verl. deehv,3
gekocht
Tweede heljt.

gezocht

Onbepaalde W.
weten

- plegen•

Aaptoonende W.
Tegenwoordigc Tijd.
l. mag

2. moogt
3. mag
1. mogen'
2. moogt
3. mogen

moet
moet
moet
moeten
moet
moeten

pleeg
pleegt
pleegt
plegen
pleegt
plegen

weet
weet
weet
wet en
weet
weten

Verledene Tijd.
].

mogt
2. mogt
3. mogt
I. mogten
2. mogt
3. mogten

ontbr.

moest 6
moest
moest ·
moesten
moest
moesten

plagt
plagt
plagt
plagten
plagt
plagten

Gebiedende W.
ontbr.
ontbr.

'

wist
wist
wist
wisten
wist
wist en

E.

weet
M.weet

Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
I. moge

2. moget
3. mage
I. mogen

2. moget
3. mogen

moete
moetet
moete
moeten
moetet
moeten

plege
pleget
plege
plegen
pleget
plegen

wete
wetet ·
wete
wet en
wetet
wet en

Verledene Tijd.

1. mogte

2. mog.tet
3. mogte

moeste
moestet
moeste

plagte.
plagtet
plagte.

wiste .
wistet
wiste

O.NREGELMATIGF. WERKWOORDEN.

l. mogten
2. moytet
3. mogten
ontbr.

moesten
plagten
moestet
plagtet
moesten
plagten
Veri. deelw. 7
ontbr.
ontbr.
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wisten
wistet
wist en
geweten 8

• Dunken is onpers., als mij dunkt e~ mij dacht. Van daar, ~en hoogna
dunk van iemund hebben, zich iets lat<n dun ken, ollaten t•oorstuart, en onze
potsierlijke zamenst. luatdunkendheid,
2 Ou lings kqft.
• Het tegenw. deelw. is regelm.
• Plegen is bij de onge lijkvl. wkww. (§ 248) reeds voorgekomen. Men ziet
hier dat de t in de 1. en 3. perss. enkelv. van bet veri., door sommigen als
overtollig he•cbuuwd; op de analogie der onregelm. wkww. - van de:~;e kl, ge:;
grond is.
• Opmerkelijk is in dit wkw. en in kurmen, dat wij straks bij de 3. kl.
zien zullen, bet verscbil van klinker in enkel- en meerv. · Men boude daar\>ij
in bet oog, dat gij moogt en gij kunt, eigentlijk meerv. is, en aileen bet oude
enkelv. du magst en du kan.~t vervangt. ln de gemeenz. en min beocbaafde
taal boort men in Holl. we!: wij maggen, zij kannen, terwijl bet oude meug_en
nog op den kansel geboort wurdt, als : Gij meugt toe zien. Van dtt meugell
hebben wij nog het zelfst. meug in de svreekwijzen : elk zijn meug·, en
t<gen heug en meug, waar heug het stamw. is van vet·heugen, heuglijk enz.
6 In bet gemeenz. gaat moest, vooral in bet meerv. ligt in most over : we
. mosten !ievet• zwijgen, en zelfs moeten in molten. Wie den oorsprong van
de sin bet veri. wil napluizm. kan dat bij Bild. doeu in 's mans spraakl.
bl. 1.50 en volgg. Of zijne verklaring a~nnemelijk is, zie daar eeu opden;oek
dat voor ons tegenw. oogm . te diep zou gaan.
·
-1 Het tegenw . deelw. is ook bier'gelijkvl.
·
8 Het Kaapscbe bepaalt zicb, ten opzigte van deze kl., tot d_e ;,e"i-1. deelww.:
gebrenge, geden.ke, gekoop en gezuek, b. v.: lk het gedenke, vt'ind,je, dat heb
jij gez~ek.
·
·

Vervoeging der onregelm. wkww. van de 3. klasse.
257.
Onbepaalde W.
houden willen
leggen
ze,qgen komen
kunnen
Aantooncnde W.
Tegenwoordige Tijd.
wil
leg
zeg
1. houd
kom
kan
legt
2. houdt
wilt
zegt
komt
kunt
3. houdt
wil
legt
zegt
komt
kan
leggen
zeggen komen
l. houden willen
kunnen
legt
wilt
2. houdt
ze,qt
komt
kunt
3. houden willen
leggen
zeggen koinen
kunnen
Verledene Tijd.wilde
I. hield
leide'
zeide
kwam~
kondes
wildet
leidet
zeidet
2. hieldt
kwaamt kondet
wilde
leide
zeide
3. hield
kwam
konde
l. hielden wilden
leiden
zeiden
kwamen konden
2. hieldt,. wildet .leidet
zeidet
kwaamt. . kondet
3. hielden wilden Ieiden
zeiden
kwamen konden
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Gebiedende W.

E. houd
M.houdt

wil
wilt

le,q
legi

zeg
zegt

kom
komt

ontbr.

kome
komet
kome
komen
komd
komen

kunne
kunnet
kunne
kunnen
kunnet
kunnen

kwame
kwamet
kwame
kwamen
kwamet
kwamen

konde
kondet
konde
konden
kondet
konden

Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.

I.
2.
3.
1.
2.
3.

houde
houdet
houde
houden
houdet
houden

wille
willet
wille
willen
willet
willen

1. hielde
2. hieldet
3. hielde
1. hielden
2. hieldet
3. hielden

wiide
wildet
wilde
wilden
wildet
wilden

legge
legget
Iegge
leggen
legget
leggen

zegge
zegget
zegge
zeggen
zegget
zeggen

Verleden ·Tijd.
lei de
leidet
lei de
lei den
leidet
.Zeiden

zeide
zeidet
zeide
zeiden
zeidet
zeiden

Verledene deelw. 4
gehouden

gewild

gelegd

gezegd

gekomen ontbr."

• Leick en zeide zijn ongetwijfeld welluidender dan legde en zegde. De
i>'fergallg Tim p in i-ls in olize taal niet vreemd. Men zie ciaaront bet
Hoofdst." W obrdOiitleding.
' Bet Engl. en Boogd. bebben bier geen w. Zij schijnt wei uli de spel·
ling met qu overgebleven, en tot onderscbeiding van kamrrum behouden te
zijn. Toen men daarvoor kemmen zeide was dit min<ler noodig. Dat de w
niet ingevoegd, maar ot:ergebleven is, blijkt uit het Frank·duitscb quiman of
queman, komen.
a Konde wordt ook verkort tot kon, en leide en zeide tot lei, zei,
4 Bet tegenw. deelw. is regelm.
• Gekonnen is verouderd.

Over het ontbrekende in de onregelm. wkww.

258. Dat mogen, moeten, plegen en kunnen, geene ge.1.
bied. W. hebben, v1oeit natuurlijk uit de beteekenis dier
wkww. voort; maar waarom zij geen veri. deelw. hebben is rninder duidelijk. Het taalgebr. wil dat men· in
plaats daarvan de opbep. W. gebruike; maar dat het
ontbreken van. het deelw. niet de reden van dit gebruik
is;~ blijkt daaruit dat men van vele wkww. die een deelw.
hebben, op de...:elfde manier de onbep. W. gebruikt.
lmmers zegt men: ik heb het hem zien doen, wij hadden
hem kooren lezen, ho-e wei zien en hoot~n niet van verl.
deelw. verstol{en zijQ.
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Daar wij in de Syntaxis hierop terug moeten komen,
zullen wij ons thans verg~noegen met te zeggen dat men
gelijk van vele andere wkww. zoo ook van mogen, moeten en kunnen, de onbep. W. als deelw. gebruikt, terwijl
plegen, wanneer de zamenhang het deelw. zou vereischen, vervangen wordt door de spreekwijs gewoon zijn.
Onnaauwkeurigheid in het gebr. der onregelm. wkww.
2!19. Men verwart vceJalle,qgen met liggen, kunnen met
kennen, 0ok wel het gelijkvl. plegen met het ongelijkvl.,
en gebruikt moeten overtollig.
Leggen is bedr. (to place or put, to lay); liggen is onz.
(to· be :~i tuated, to lie) b. v. : Leg het /in.ek op ile tti.Jel.
Het ligt er, en he.efl er 'l'eefh lang gelegen; want ik heh het
er tkzen morgen gelegd.
Kunnen is verm.ogen (to be able) en kennen, weten (to
kuow) : Ik kMt den brief niet verataan omdat ik de taal
niet ken. Ik ken dien man niet en 'heh hem rwoit gekend.
Vooral niet; ik kan hem niet en heh hem nooit gekeunen.
Van plegen, gewoon zijn, gebruiken sommigen iu het
stellen, het verl. pleegde in plaats van plagt, als of dit
laatste aan den gemeenz. spreektr. eigen w.are: De
Heidensche volken pleegden hiJ heuglijke geheurtenissen een
dankfeest te vieren. Dit moet plagten _ziju.
Moeten wordt vaak onnoodig te gelijk m~t verpligt zijn
gebruikt: Hem die ons geschapen heeft, en die in al o~e
nooden voorziet, zijn wij verpligt te moeten gehoorzamen.
Dat zegt zoo veel als : wij zijn verpligt, v.erpligt te zijn. ·
Besluit van dit hoofdstuk.
260. Ten slotte gewagen wij met een enkel w. van
dorst als verl. T. van het oude darren (to dare), waarvoor
wij thans durven geb.ruiken ; van het verouderde kost als
verl. T. van kunnen, gelijk wij hoven (§ 240) hegost van
heginnen zagen; van verknocht, d.at even zoo van een in
onbr. geraakt verkrwopen afkomt, als gekocht van koopen;
en gaan meer dergelijke bijzonderheden voor.bij, om er
in het hoo£dst. over Ajleiding op terug te komen.
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DERTIENDE HOOFDSTUK.
OVER BI,JWOORDEN.

Overgang.
261. Van de verbuigbare gaan wij thans tot de onverbuigbare rededeeleri over, die wij in deze volgorde behandelen zullen : Bijwoorden, Voorzetsels, Voegwoorden;
om daarna dit gedeelte van ons werk met eene korte beschomving van Thsschenwerpsels te bcsluiten.
Wat een bijwoord is en waaraan te kennen .
. 262. Wij hebben § 79 reeds aangetoond, dat een bijw.
dient om een wkw., bijv. nmw. of ander bijw•. te wijzigen; thans voegen wij er bij, dat de meeste bijww. op de
vragen: waar? wanneer? hoe lang? hoe_veel? of hoe?
antwoorden. Van daar de hoofdsoorten: bijww. van
plaats, van tijd, van boeveelbeid en van boedanighe!d ·:
Wanneer ik zal vernomen hebben, waar uw vriend zich bphoudt, zal ik hem terstond gaan bezoeken en hem omstandig
, verhalen, dat gij gedurig van hem spreekt en zeer begeerig
zijne terugkomst te gemoet ziet. · ·
· • Bijwoorden va~ bevestiging of ontkenning.
263. Deze maken eene afzonderlijke kl. uit, en onderscheiden zicb daardoor, dat zij niet zoo zeer dienen om
een ander rededeel te wijzigen, als om eene geuite stelIing te bevestigen of te ontkennen. Van dien aard _zijn
ja, voorzeker, juist; neen, volstrekt niet, integendeel.
Zwakker hevestiging is : misschien, welligt, te met;
zwakker ontkenning: bezwaarlijk, niet ligt enz.
Eigentlijke en oneigentlijke bijww. ~
264. Wanneer men den uiterlijken vorm des woords
raadpleegt, kan men zoodanige verdeeling aannemen ;
en b. v.: hier, nooit enz. eigentl. bijww. noemen, omdat
zij niet anders dan bijww. zijn kunnen ; terwijl men
aanhoudend, verstandig, terstond enz. oneigentlijke zou
kunnen noemen, dewijl het eerste een deelw. het tweede
een bijv. nmw. en bet laatste een zelfst. nmw. is, voorafgegaan van een voorzetsel. Maar zoodanige verdeeling
heeft geringe nuttigheid ; om niet te zeggen dat bet
wezen van een rededeel niet in bet w. zelve, maar in
deszelfs verrigting als deel der rcde gelegen is.
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Het bovenstaande toegelicltt.
265. Alle bijv. nmww. kunnen als bijww. voorkomen.
Gelijk men zegt: een voorzigtig en bedachtzaam man, zegt
men ook : hij spreekt voorzigtig, hij handelt bedachtzaam. 1
Weinig, veel en genoeg door een zelfst. nmw. gevolgd,
zijn zelfst., maar bij cen wkw. gepla11tst zijn ze bijww.:
wij hebben weinig wijn, veel brood en genoeg vleesch ontvangen. Deze man denkt weini,q, spreekt veel en overweegt
niet genoeg wat hij zegt. - Hetzelfde zou men nog van
andere rededeelen kunnen aantoonen.
1 Overal zulke bijww. van j!'elijkluidende bijv. nmww. te willen onderscheiden, door er den uitg. lijlr bij te voegen, is een misbr. daar men bijzouder aan de Kaap tegen waarschuwen moet, omdat men door ·den Eng.
uitg. ly nog meer dan elders 'daartoe overhelt. Er was· een tijd dat men met
dit lijlr in Holland ook vee! op-had, en daar bet /ilr uitgesproken wordt, wer·
d~n de voorstanders daarvan likkers genoemd. Bild. Spraakl. bl. 222.

Trappen van vergelijking in bijwoorden.
266. Het zijn voornamelijk bijww. die ook als bijv.
nmww. voorkomen, welke voor trappen van vergelijking vatbaar zijn: Gij loopt sneller dan ik, maar mijn
vriend loopt het snelst van ons allen.
Bijzonderheden in de vergelijking.
267. Wanne~r eigentl. bijww. de verschillende trappen van_vergelijking uitdrukken ges~!Iiedt dit v.eelal door
het w. zelve te ·veranderen: wel, beter, best; weinig,_minder, minst; veel, meer, meest; zelden, minder, minst;
dikwijls, veelvuldiger, veelvuldigst; gaarne, liever, liefst.
Voorts heeft eer of eerder, eerst geen zoogenaamden stelligen trap, ten zij men vroeg als zoodagig aanmerke;
na heeft nader en naast, en van ras zal men niet ligt een
overtr. trap rast aantreffen. Van goedkoop, goedkooper,
goPdkoopst is hoven reeds gehandeld. (Zie § 1~5.)
Hoe bijww. in het gebruik verschillen.
268. Eenige bijww. behooren tot den hoogeren stijl:
b. v.: spade voor laat, vaak ,·oor dikwijls, van lieverlede of
allengs voor langzamerhand, achier voor bijn'a ; andere
zijn vewuderd, als altoos voor ten minste, bijster voor
uiterrnate, klakkeloos voor plotsling; wederom andere behooren tot de min beschaafde taal : als arnper voor bijna,
in een wip voor oogenblikkelijk, hals over kop voor met
groote ha;ast en meer dergelijke.
Men zou deze lijst nog · aanmerkelijk kunnen vermeerderen, indien men
zulke spreekwijzen als in drie vloelren en een zucht voor in u•einig tijd1, qf i.n
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een ommezien wilde opnemen ; dan, het is met de taal als met de zed en, door al
te omstandig te~en misbruiken te waarschuwen, mist men zijn doel; want wie
eenige kiescbhetd bezit, heeft zulke waarschuwiugen ni"t va11 noo~e; en wiea
het daaraan ontbreekt, die krijgt maar' voedsel voor zijp •Iec)!ten Bll\aak.

Kaapsch taaleigen.
269. Op dit stu~ zullen wij nu alleen me}ding maken
van de verdubbeling van niet en al, b.v.: ~ks als moeg
p,l, ik kannie meer loopenie-Ik ben al moe, ik k~n niet
meer loopen ; terwijl wij uaar onze Proeve verwijzen
voor de verklaring van geheel Kaapsche bijww.

V E l!1 R TIE N DE H 0 0 F D STU K.
V 0 0 R Z E T S E L S.

W at zij zijn.
270. Wij hebben hoven (§ 81 en 82) aangetoond wat
voorzls. zijn, ~n waarvan zij' hunnen naam ontleenen.
Ondersckeiden vq,n voorvoegsels.
· 271, Wij gelo~ve:n Q.at men ~en oqr~gte .c;le ~~~ejdbare
~e.t qe zoog.enaam.de onscheidl:mre voor~,~., d~e wij l~efst
voorvoeg.sel" noemen, te zamen genomen .eq in q_e
meeste spraakkunsten onder een hoofd gebrag~ .h,e,eft.
Wij verwijzen derhalve de voorvoegsels nl).a,r het hoofqst,
ov~r Woordontleding en vertrouwen dat het daar blij~
ken zal hoe weinig zij met de voqrzls! ge~een hel:>bcm.
Lijat der meeat gebruikelijke voorzetsels.
in
om
i'I#JSC!)e~i
272. aan
jegens~
omtrent
ackter
uit
aj&
langs
onder
van
op
met
voor
biJ
behalveb na<'
over
vo_lgens
sedert
beneden naar
wegens
naast
sinds
binnen
zonqer
neven ofne- teg
bov,en
toth
vens
buiten
nop.ensf
tegen
dpor
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Onvolledigheid der bovenstaande li;jst.
273. Er zijn nog verscheidene voorzls. die wei; wat
den vorm betreft, tot andere rededeelen kunnen gebragt
worden, maar die, uit hoofde van hunne verrigtiog in
zeker verband, als voorzls. kunnen worden aangemerkt,
b. v.: gedurende, behoudens, trots, spijt, niettegenstaande,
blijkens, ti;jdens enz.
Aanmerkingen over eenige voorzls. van bovenst. lijst.
274. a Af hebben wij in navolging van Bi'ld. onder de
voorzls. opgenomen ; maar wij gelooven dat het naar
het hedendaagsch spraakgebr. als bijw. moet beschouwd
worden. Men kan niet zeggen: af /let huis, af den .weg,
gelijk men zegt : in het huis, op den weg; en wanneer ik
zeg : hij springt de stoep af, loopt de trappen af enz. dan
worden stoep en trappen niet door af geregeerd, maar
door bet voorzl. van, dat uitgelaten is. 1
b Behalve.
Of dit woord op n moet uitgaan, gelijk
Bild. beweert, zal ter plaatse waar bet beboort, onderzocbt worden.
c Jegens.
Dit voorzl. wordt thans bij voorkeur gebruikt in een gunstigen, en tegen, waarvoor men ook
tegens zeide, in een ongunstigen zin: Liefde jegens God,
dankbaarheid jegens weldoeners ; maar vida.nJfschap tegen de
zonde. Maar dit onderscheid, dat ook in der daad wille!.
keurig is, wordt in de gemeenz. spr. niet in acht genomen. Daar zegt men in beide beteekenissen tegen: Hi;j
is teg·en mi;j beleefd en vriendeli;jk, maar tegen mi;jn broeder
is hij stuursch.
d Na moet niet met naar verward worden.
Het eene
geeft opvolging en het andere rigtiug of strekking te kennen. GiJ zi;jt na mij gekomen (after me). Ik ga naar den
tuin (to the garden).
. e Nopen,s voor aangaande, behoort tot den hoogeren
stijl.
r Te wordt dikwijls ten of ter, . dat zamentrekking is
voor te den of te der; want dit voorzl. regeerde oulings
gelijk het H. D. zu, den g. nmv. b. v.: Ten dage
als gi;j daarvan eet enz. Waar werd opregter trouw enz.,
ter wereld ooit gevonden ? 2
' Tot dient thans veelal om een grens- of eindpunt aan
te wijzen: wi;j lezen tot het vallen van den av_ont!; ga m]!t
mi;i tot: aan, de stad. Om . eene rigting -aan t~ dt!iden "is
K

-
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het voor den om gang wat stijf: Ik wend mij tot u; hij
8prak tot mij; liever naar u en tegen mij. Voor de plaats
waar, is het geheel verouderd, b. v. op titels vau hoeken : geprent tot Amsterdam, voor gedrukt te Amsterdam.
h Tusschen werd oulings herhaald :
Dat er eene schf!iding zij· tusschen mij en tusschen u. Aan de Kaap hoort
men dit gebr. nog; maar tusschen is uit den aard wederzijds betrekkelijk, en behoeft dus niet berbaald te
worden.
1 Onze voorouders gebruikten tif en q.f menig maal voor van, en misschien
b Mll' niet anders dan letteromzetting voor qf, met eene aange•oegde n. Hjj
weet er of zegren wij nog wei ; en bij Cata leest men : Mijn hoofd draa1t
erqf.
.
.
· 'Voor een bijw. of bijv. nmw. i• te ala bijw. aan te merken, b.v. ,· te
laat, u groot; en dit u wordt door al nor versterkt : al te laat, al te groot
ens.

Kaapsch taaleigen.
275. Zeer opmerkelijk is bet gebruik van overal bet
voorzl. voor tusschen bet wkw. en den 3. of 4. naamv.
in te voegen: kan je nie voor mijnnie? Kent gij mij
niet? Zie-je- voor die paard? Ziet gij dat paard? Ik
geefvoor jou wat moois. Ik zeg voor hom: ai jij sla voor
die kind, ik zal voor jou bijkom. Ik zeg hem, als jij bet
kind slaat, zal ik je· we ten te vinden. Zie voorts in de
_Proeve de woorden tegen; ·zangs enz •

.YIJFT lEN DE HO OFD STUK.
VOEG WOORDEN.

Wat zij zijn.
276. Dit is hoven (§ 83) aangetoond, en uit betgeen
daar gezegd is, kan men genoeg afnemen, dat bet voegw•
. ~een der minst belangrijke taaldeelen is.
Hun getal.
277. · Op hoevelerlei wijze de eene zinsnede van de
, andere kan afbangen, zoo velerlei soort van voegww.
~ zijn er; en indien men er eene volledige lijst van wil' de opstellen, zou men zeker bet getal van zestig te
ooven gaan, b.v.: en, ook enz., zijn opsommende; want

VOEQWOORDEN.

13.1

dewijl enz., redengevende; maar, nogtans,. enz. tegenstellende, en zoo vervolgens. 1
1 Een vo!Jedige lijst van voegww., naar hunne verschillende verrigtingen
gerangschikt zon te omslagtig zijn, te meer daar wij op dit rededeel nog herhaaldelijlt. zullen terug komen.
'

Eenige hijzonderheden over sommige voegww.
278. I. Men onderscheide dewijl (redengevend) en
terwijl (tijdbepalend) b. v.: Zij hebhen de duisternis liever gehad dan het licht, dewijl hunne werken boos waren.
Terwijl de mensch slaapt, waakt de Voorzienigheid. _ 2. Noch (uitsluitend) en nog, bijw. van during: Hij
heejt geld noch goed om te verliezen. Ook nu _nag licloont
de arbeid den vlijtige.
- • -.
-- . 3. Sommige behooren tot den deftigen~ stijl, als: trou:wens, mitsgaders, aangezien, voorts, overzulks enz.
4. Andere zijn verouderd, als lijkewel voor no.qtans, doe
voor toen, en nademaal voor uithoofde of om reden enz.
5. Men bediene zich van dan na den vergr. tr. van
vergel., en van als wanneer zoo vooraf gaat: Het is later
dan ik dacht, maar niet zoo laat als gij zegt.
6. Men vermijde opeenstapeling van gelijkbeduidende
voegww., als : evenwel nogtans, om reden en- uit hoofde
van enz.
Het Kaapsch taaleigen.
-.-- .~ = r -. ~
279. Om niet in herhaling te vervallen, verwijzen wij
liefst naar onze proeve. A!s eene opmerkelijke bijzonderheid gewagen wij bier slechts van de zamenkoppeling van · want met waarom: lk heb mijn huis niet willen
verkoopen, want waw·om ? men gelooft algemeen dat de
vaste goederen binnen kort zullen rijzen. Hier is een van
beide voegww. geheel overtollig.
TOEGIFT OVER TUSSCHENWERPSELS.

Een tusschenwerpsel geen rededeel.
280. Een uitroep die niet strekt om een denkheeld uit
te drukken, maar om eene gemoedsbeweging aan te
kondigen of een klank na te bootsen, kan men niet wel
als rededeel beschouwen.
Wat men daartoe brengen kan.
281. Uitroeping van smart of droefheid : 0 I ach l
helaas I Van. vreugde: 0 I hoezee I Van goedkeuring I
Bravo I Van afkeuring : Foei I Van wcnschen : Delli
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.Om de aandacht te trekken: Hei l .holla I Van verwondering: Ei I ei I Van opwekking : Toe I Om stilte te
gebieden : St I Klanknabootsingen zijn : Bons I krak I
·pardous I tikI tikI paf I enz. Geheele tusschenzinnen,
als : God beter 't ! dat de hemel verhoede I enz. als tusschenwerpsels te beschouwen, is eene dwaling.
Misbruik te vermijden.
282. Veelvuldig gebruik van tusschenwerpsels ·kenmerkt gebrek aan smaak. Men vermijde b. v.: Papperl~pap I lierumlarum I hemelsche fluit I en honderd
zulke aardighedcn, daar de taal der onbeschaafden vol
van is. - Het Kaapsch taaldgen vindt men in de Proeve,
,QP aies ! zoe I !JOnne 1

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
OVER KFLEIDING IN HET ALGEMEEN.

Wat afleiding is.
283. Afleiding noemt men in de spraakleer de kunst
om ww. tot hunnen oorsprong, tot hun eeuvoudigsten
vorm, bij_ overdragt wortel genaamd, terug te brengen.
Hoe dit geschiedt.
-· 284. Hiertoe worden alle voor- achter- en tusschenvoegsels van een w. afgescheiden, en alle letterverzettingen
en klankverwisselingen hersteld; nemen wij b. v.: ongestadigheid en snijden vooreerst on en heid als bekende
voor- en achtervoegsels af, dan blijft gestadig over; diezelfde bewerking herhalen wij met ge en i!J, en zoo krijgen wij stad; maar nu heeft bet nmw. stad met ongestadigheid niets te doen; dit leidt ons tot de gissing dat de
d eene ingeschoven letter is, gelijk wij die vinden in
n:ader ·en zwaarder voor na-er en zwaar-er, en zoo verluijgen wij den wortel sta van het wkw. staan. Een
tweede voorb. zlj nooddruftig: Nood is niet als voorvoegsel, maar wei als zelfs. nmw. bekend, en wordt als
zeodanig eerst van drujtig gescheiden ; maar wat is dit?
Snijd ik den uitg. i!J af, dan blijft mij drujt, dat mij, buite..n 'de: ~menst. nooddrujt, niet bekend is ; maar nu is t
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bij verkorting voor te een uitg. van zelfst. nmww.; ik
werp ze weg en behoud druf; nu valt mij in dat de r aan
verplaatsing onderhevig is, en daar ik uit druf niet kan
wijs worden, beproef ik bet met durf, en dit brengt mij
door eene gewone klankverwisseling tot derf, den wortel
van derven, behoeftig zijn. Wanneer wij langs dezen weg
den wortel van een w. zoeken, dan stellen we ons de aft.
ten doel, en bedienen ons daartoe van woordontleding als middel.
"Maar," zegt hier een oplettend lezer, "Is nooddrujtig nu wei voldoende verklaard? Beteekent bet dan behoifte hebbende aan nood ?''-Wij gelooven ja, mita men aan nood in deze zamenstellirig de bet. toekenne van !Jet 1100·
dige, en Bild. ze(t op bet w. nooddruft, dat noild oudtljds het noodige beteekende. Wij badden gewenscbt dat biJ dit met een enkel voorb. had aangetoond; maar ook zonder dit willen wij Bild. in dit gevalliever op zijo woord
gelooven, dan dat wij in de aft. van Adelung, die men bij Wei!. herbaald
vindt, berusten zouden.

Nuttigheid der afleiding.
285. Behalve de nuttigheid welke de afl., als middel tot opscherping van bet vernuft, met alle andere wetenschappen gemeen heeft, is zij in meer dan een opzigt
dienstig tot vermeerdering van onze taalkennis. Voor
eerst leeren wij daardoor de innerlijke kracht der ww.
kennen, voor zoo ver die in de oorspr. bet. der ondS.te bestanddeelen gelegen is ; en van deze kennis h_angt vaak
de juiste toepassing der ww., waarop alles aankomt,' af.
Ten tweede hebben wij bier, in veel gevallen, een rigtsnoer voor de spelling en de daarmede in verband staande uitspr. . Dit een en auder zal in bet vervolg blijken.

.

.Hoe zij beoefend moet worden.
286. Nergens voorzeker vindt men ruimer veld voor
een spelend en speelziek vernuft, dan in de afl.
van ww.; en hoe meer talen men zich heeft eigen gemaakt, des te ruimer wordt dat veld, maar des te meer
gevaar is er ook om te dwalen, wanneer men zich den
vrijen teugel viert, wanneer men (om met Ten Kate .te
spreken) het Onwis door het Onwisse bewijst, en zich met
waschen neuzen behelpt, die allerhande vorming aannemen. 1
Bedachtzaamheid is bij bet afleiden van ww. een hoofdvereischte ; maar niet minder noodzakelijk is opregt..,
heid. ~ Bij gebrek aan de eerste dezer eigenschappe~
kan ~en de dingen niet zien gelijk ~ij ~ijn, bij geJ.}~ek.
aan de laatste, wil men bet niet.
·
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• 1 Ter waarscbuwing van ben die bierin ligtvaardig te werk gaan, geven wij
bier de woorden van_Mr. B. Lulofs, die van bet terug brengen van stamww.
tot a! g. wortels sprekende, zicb a! Jus Ia at hooren : " In dier voege dringt
men met zijne bescbouwing tot den eersten oorsprong dertaal door, _en daalt
in diepten neer, nit welke scbatten van kennis en wetenscbap zijn op te delven, maar waarin men tevens, zoo koele bedaardheid, wijsgeerig verstand en
grondige taalkennis ons met bare fakkels niet voorlicbten, gevaar loopt, om
zich in allerlei kronkelgangen te verliezcn, en nutteloos steengruis, in stede
van kostbaar erts naar hoven te brengen." Zie 's Hoogleeraars werk getiteld: Ot:er Nederl. Spraakk. Stijl e11 Letterkennis als voo1·bereiding voor de
Redekunst. 1823.
'
2 Opregtbeid, zal menigeen denken, is immers ~teene eigenschap van bet
verstand, maar van bet hart, en wat heeft dat met de spraakk. te doen?
Misschien meer dan mer, denkt ; altbans Biid. verzekert in de voorrede van
zijne Spraakl. bl. xii., dat zij uit zijn hart g evloeid is, en de waarheid van
dat gezegde is ons op menige bladzijde van 's man werk gebleken. Maar geatelil dat bet hart eens aan zekere gelietkoosde tbeorien bangt, hoe zal bet
dan met de spraakk. gaan ? Hoe zal bet dan vooral met de aft. gasn ? Hoe
veilig kan men daar bet gros der lezers misleiden I Hoe weinigen zijn in rtaat
om iemand van uitgebreide taalkennis in die kronkelg11ngen na te gaan, en te
zien of hij wei onpartijdig alles opzamelt wat hem voorkomt, dan of bij juist
datgene uitkipt wat tot zijn oogmerk dienen kan !

Wat er tot de ajleiding als wetenscliap behoort.
287._ Hiertoe wordt in bet algemeen vereischt de
uitgebreidste taalkennis, maar in het bijzonder de kennis
dier talen, het zij levend bet zij dood, die met de taal,
wier ww. wij trachten af te leiden, op een gemeenschappelijken' wortel gegroeid zijn, 1 vervolgens geen geringe
~ate van bedrevenhe1d in de geschiedenis, • en eindelijk
eene beobelijklieid om logisch te redeneren. En dit
laatste is vooral niH liet minste, want hoe meer daadzaken ·wij binnen ons bereik gebragt hebben, des te grooter
~al de verwarring zijn, indien wij aan onze gedachten
geene leiding weten te geven.
1 Het Nederd. spruit nit den Oud·Duitscben stam, wiens oudste takken
zijn bet M oeso.Gottiscb, Angel-Saxiscb, Oud- Friesch, Allemanniscb en
Frank-Duitscb. Met uitzondering van bet Oud- Friescb, zijn ze doode talen,
die in weinige overblijfselen van vorige eeuwen moeten beoefend worden.
Van bet Angel-Saxiscb heeft men nog wei bet meest; maar bet oudste gedenkstuk is bet Evangelinm Gotbicum van Bisschop Ulpbilas, nit de vierde
eeuw. De oudste -handschriften in bet Vlaamsch, dat wij thans Boll. of
Nederd. noemen, zijn van de elfde en twaalfde eeuw. Onder de nieuwe
talen die wij tot vergelijking raadplegen konnen, bekleeden bet Hoog-Duitsch
en bet Eogelsch de eerste plaatsen. Zie voorts over dit onderw. Ten Kate,
D. I., bl. 55 en volgg.
2 En wel de gescbiedenis in a! haar vakken. Dit kan onder anderen blijken
uit verscbeiden voorbb. van aft., die wij als eene toegift op dit Hoofdst.
geven zullen. Hoe de kennis van daadzaken ons voor dwalingen beveiligt,
zien we onder 'anderen ook in bet woord luipam·d. Zeer natuurlijk toch is de
aft. van luipaa1·d, luipard, of luypert van bet wkw. luipen, gluipen, (bet
Eng. to prowl) omdat bet dier a! luipende en sluipende zijn prooi bespringt;
maar wanneer men weet dat dit dier in Europa niet te huis behoort, dat bet
dus in de vroegste tijdvakken van onze taal aileen nit Plinius en andere Latl}nacbe scbrijvers kon bekend zijn, dan beschouwt men de benaminJ als
eene ver.b aaterini nn leopardus, en de overeenkomat met bet' wkw. luapen,
ala !outer toenl.
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Welk gedeelte van . die wetenschap binnen ·des schrijver1
bestek valt.
288. In een werk dat op diepe geleerdheid geene aanspr. maakt, kunnen we ons op het gebied der afl. niet
ver buiten bet thans gangbare Nederd. begeven. Onze
oudheid gaat niet hooger dan Van Marnixen Koornhert;
en terwijl wij de verstorven taaltakken, als bet MoesoGottisch, Angel-Saxisch enz. voor de geleerden Iaten,
zullen we ons zonder schroom nu en dan op de frissche
spruiten begeven, die met onze taal op denzelfden stam
gmeijen, in de hoop van binnen het bereik, zoo niet van
alle, nogtans van de meeste onzer lezers te ·zullcn
blijven.
Nadere bepaling der stof.
289. In onze aanwijzing tot het beoefenend gedeelte
der afl. of woordontleding,- bepalen we ons tot zuiver Nederduitsche ww., wier bestanddeelen in onze taal aanwezig zijn ; bastaardww., als absentie, incompleet, gedetermineerd enz., komen niet in aanmerking.
Veel minder kunnen we ons, ten_ gevalle onzer Kaapscbe lezers, tot uit·
etapjes in bet Maleitscb, Javaanscb, Mozambiekscb enz. verledigen, boewel
wij niet ontkennen dat bet bij wijze van af!visseling DOi al uitlokkend
~ijo 2:ou.
·
·

Gewoon heloop der afleiding.
290. De oudste bestanddeelen van Nederd. ww., voor
zoo ver wij binnen het gebied van het eigentlijk Nederd.
blijven willen, zijn in de ongelijkvl. wkww. te zoeken.•
Gelijkvl. wkww. stammen van ongelijkvl., het zij
onmiddelijk, gelijk stotteren van stooten, bedelen van
bidden, het zij door tusschenkomst van een zelfst. nmw.,
gelijk krijgen, oorlog voeren, van krijg, en uit van bet
ongelijkvl. krijgen, kreeg, gekregen; heleedigen van leed,
en dit van lijden.
Zelfst. nmw. zijn "\teelal tot ongelijkvl. -wkww. te huis
te brengen; maar sommige zijn van te hoogen ouderdom
dan dat men hunnen oorspr. met eenige zekerheid zo-q
kunnen aanwijzen.~
Bijv. nmww. en bijww., wanneer zij geene uitgg.
hebben, moeten we ons ook getroosten als grondww. te
beschouwen, omdat hunne afl. buiten den kring onzer
nasporing ligt. Hetzelfde geldt ook van de meeste
voorzls. en voegww.
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1 Wie de moeite nemen wil om Ten Kate te Iezen, kan zich hiervan over=
tuigen, en hij zal na de Iezing vrij wat wijzer zijn, wat het stuk van aft. betreft,
dan toen hij begon.
• De benamingen der meest in bet oog Ioopr.nde natunrverschijnselen, · als
z on, maan, ster1·en, hemel, aarde, Iicht, Iucht, enz. die van de deelen des
mei'Jschelijken Iigcbaams, die van bloedverwantschap enz. klimmen noodzakelijk tot de hoogste oudheid op ; hun oorspr. is ongetwijfeld in bet Oosten,
de wieg van alle talen te zoeken. Hiertoe zou men gerust van voren kunnen
besluiten; maar bet is door Abr. van der Mijle reeds meer dan twee en eene
halve eeuw geleden aangetoond, in zijne verhandelin~~: de antiquitate lin~rt:ae
Belgicae, en in den Iaatsten tijd door Hamaker, in zijne Akademische Voorlezillgen. Hoe ongelukkig de pogingen om zulke ww. van Nederduitsche
wortels afte leiden zijn uitgevallen, kan men in Bild. Verklarende GeslachtIijst zien. Men sla b.v. op: been, oog, oor, wang, arm, duim, kin, keel;
zoo .ook zon, maan, ster enz.

Algemeene hegi'nsels.

291. Om niet op een Iossen voet te werk te gaan;
dient men bij de afl. bet volgende in-bet oog te houden :
1. Het zakelijke deel van een w. wordt dogr den klem::toon aangewezen. 1
2. In de afl. mogen geen medeklinkers, die tot den
wortel behooren, verwaarloosd worden.
3. Geen verwisselingen van letters, bet zij kls. of
medekls., moeten ondersteld worden, die niet door
analogie kunnen worden aangewezen.
4. De geschiedl\undige waarscbijnlijkheid mag niet
verwaarloosd worden ; even min de gang der ontwikke~
ling van bet mensclielijk verstand. ~
-5. Bloote overeenkomst van klanken is geen genoegzame grond van afl. 3
Wij mogen bierbij niet langer verwijlen, want bet is
tijd om van bet algemeene tot bet bijzondere over te
gaan.
I Bniten de wkww. met den bastaarduitg. eren en de nmww. met den vervrouwelijkenden uitg. in, ontleenen 'l'fij de volgg. uitzz. op dezen re11el, uit de
gemengde aanmm. van Mr. L. Ph. C. van den Bergh, in het II D. van h.
Taalk. Magazijn, bl. 209: 66rsprong, v66roudera, openbaar, tJreesachtiu, 6vermaat, regelmatig. In oorspr6nkelijk en voor6uderlijk keert de regelmaat
terug ; van openbtiar en vreeaachtig spreken wij nader in bet volgend'e
hoofdst. ala ook van ordlntelijk dat door het H. D. 6rdentlich te rert gewezen wordt, gelijk het leUndig der Dni.tscbers door ons llvendig.
• Zoo zijn b. v. : aile uitdrukkingen van het 6nstoffelijke voortgesproten uit
nrgelijking met het stoffelijke, dat natnnrlijk eerder werd opgemerkt en vee!
vroeger bet onderw. der taal was. Men zou dna verkeerd gaan indien men
ww., ·tot de tweede soort van voorww. betrekkelijk, wilde afleiden van ww.
waardoor voorww. van de eerate soort worden aangeduid; of wanneer men in
het opsporen van beteekenissen, bet Ietterlijke uit bet figuurlijke wilile afleiden. Het bijv. nJl!w. stomp is eerder op snijdende werktuigen toegepast dan
op vers~inlelijke vermogons, en van ~:ulke voorbb. Ioopen aile talen over.
- • Wij' zagen dit hoven bij luipaard (§ 287. in de aant.) en zullen het zieu'bij
kraakporcelein ( t 292) en in meer andere voorbb.
.
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Toegift van voorbeelden van afleiding tot aanprijzing van
dit v'.Zk van taalkunde.

292. " Niets natuurlijker dan bet w. dalers of daalders van deelen af te leiden, als zijnde deelen of schijven van de oude ronde staafjes zilver, welke, door openbaar gezag gekenmerkt, in den handel gebruikt werden,
en waarvan men, naar vereischte, een schijf v'ln meerder of mindet· dikte afsloeg. Ook drukt Ulphilas bet
Lat. nummus door dailo (deel) uit, en de Angelsaxen
gebruikten van ouds stik voor penning. Dau, de historic wet·pt deze afl. omver, daar wij weten dat de
daler ~igentlijk St. Joachims-daler beet, en van bet St.
Joachimsdal, in Bohemen, genaamd is, waar men een
zilvermijn opende, uit welker zilver de eerste muntstukken van dien naam gemaakt zijn." (Zie Bild. Verb. bl.
168.)-Adelung heeft in zijn Woordenb. dezelfde afl.
Minder gelukkig leidt Bild. pekelzonde af van het
Ital. picciolo, of het Spaansch pecadillo dat is kleine zande; bet gebr. leert ons dat bet oude zonde beteekent,
waarvoor wij de straf, die als bet ware in de pekellag,
nog te goed hadden.
De mol heeft haren naam van het wroeten in het mul
of mol, oulings zeide men molwerp (Maulwurf) d. i.
aardopwerper.
·
Slang is slingerdier, om hare kronkelende, slingerende
beweging..
Snep is snebbevogel, d. i. vogel met een langen bek,
als 't ware langbek. (Zie Lulofs, bl. 30.)
Vernuftig is de atl. van akefietje uit aqua vita, den
ouden kunstnaam voor brandewijn (eau de vie in bet
Fr.) Het w. beteekent iets lekkers, eene versnapering.
Deze afl. komt voor in de Vaderl. Letteroef. van April
1838, in de recensie van Hoeffts Proeve van Bredaas
taaleigen.
,
Miniatuur van miniator, een die met minium, zekere
verwstof, de roode aanvangletters der handschriften tee-:
kende. Dat door nade1·e toepassing dit miniator ook beteekende iemand die de kunst beoefent van handschriften
op den kant met allerlei veelkleurige figuren te versieren
{te illumineren) laat zich begrijpen; en van zulk een
kunstenaar tot den miniatuur schilder, is een sprong
~ie niemand verwonderen zal, die fraai gelllumineerde
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handschriften gezien heeft: Deze Afleiding is uit L. A.
J. W. Sloets voorlezing over het uiterlijk aanzien van oude
handschriften. Zie letteroef. van Mei 1838. Van dat
illumineren hebben de Engelscben limner, dat in de bet.
van portretschilder onder anderen in Goldsmith's Vicar
of Wakefield voorkomt. Uit deze afl. van miniatuur
blijkt; dat men b\j dat w. nict noodzakelijk aan een afbeeldsel denkt, kleiner dan bet afgebeelde, maar of de
boer, die zijne vrouw levensgroote in miniatuur wilde Iaten
afbeelden, dat wist, durven wij niet verzekeren.
Kartebelletje. In bet middeleeuwsch Latijn heette een
papieren zegel, in tegenoverstelling van een gouden,
looden enz. charta bulla. Dat men zich van zulke zegels aileen voor weinig beduidende geschriften bediende, is zeer begrijpelijk. Van daar dat kartebel een voddig
. stukje papier beteekent. (Sloets voorlezing als hoven.)
Kraakporselein, heeft dien naam niet van het kraken,
maat· omdat het met Portugesche schepen, die karaken
(bij intrekking kraken) beeten, werd aangebragt. (Zie
Weil. Taalk. Woor·denb.)
•
En nu, ten slotte, een paar voorbb. uit de Kaapsche
spraak. Hij 's een aarrige kerel, ik willievers nie mit hom
te doen hebben 'nie. Wat is bier aarrig? Is het verbastering voor aardig! Waarschijnlijk niet. Wij zouden
den wortelliever in ar zoeken, dat wij nog hebben in de
spreekwijs in arren moede, dat is in toorn; van dit ar
zou dan arrig, tot toorn geneigd, ligt geraakt, opstuivend en daarom in den omgang lastig, afgeleid kunnen
worden ; dit arrig wordt bij in trekking arg, en door eene
gewone klaukverwisseling erg;* van bier dat zich ergeren
(Kaapsch zich verergen) boos worden beteekent, en dat
bij de Duitschers de aartsvijand der Arge heet, gelijk wij
zeggen de booze. Nar schijnt ook niet anders te zijn dan
ar met eene voorgevoegde n; de Duitschers gebruiken
dat w. om elkeu gek aan te duiden, maar Bild. verklaart
bet door lastig mensch. Cats noemt Nahal ergens een
regie Nar. Zoo zou dan een arg of arrig mensch betzelfde zijn als een narrig mensch, en dit loopt met bet
H. D. Narr (gek) niet zoo ver uiteen ; want lastige en
kwal'tige menscben zijn zelden heel wijs, of bet moest in
den Kaapscben zin van dit w. zijn; en dit brengt ons
"' De Groningsche spr. heeft aan!ig ziek voor erg.
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van zelf tot cen tweede voorb. uit de Kaapsche spr.
ontleend.
Hij is al te tvijs, danig wijs enz. hoort men dagelijks
in den zin van hedilziek; zou dit nict uit vijs verbasterd
zijn, waarvoor men thans vies zegt? Vijs komt bij Cats
en zijne tijdgenooten meest voor in de bet. van al te
keurig, 1 niet ligt te voldoen. (Eng. overnice, very particular, captious) en in dien zin zegt men nog ontkennend van iemand: hij valt niet vies. Wij geven bet voor
beter; is er in gedwaald, dan is er uiet veel aan verbeurd ; maar is onze gissing juist, dan beeft men kwalijk gedaan met vijs in vies te veranderen, dan is misschien wijsneus weleer vijsneus geweest: al te keurige
menscben zijn neus-op-trekkerig, en daaruit blijkt niet zoo
zeer hunn e wijsheid als wei hunr1e· vijsheid.
1

Of men wei doet vijzevaas met dit t•ijs in verband te brengen, is twijfelach·
Het w. is verouderd en beteekende eene beuzeling, gelijk thans wivewasje, dat misschien onder eene andere gedaante hetzelfde w. is; en dit
laatste is bl ijkbaar het H. D. Wischwasch, beuzelpraat, van wasschen, bahbelen, waauwelen, met eene verdubbeling gelijk in WirTWa!'l', Mischmasch

tig.

en dergelijke ww. meer . Had Weil. hierop gelet, bij zou misschien tot zijne
onsmakelijke uitweiding over wivewa~e niet gekomen zijn. Maar wij mogen
hier ook wei de spa bij steken, en aan anderen overlaten om te onderzoeken,
of betook uit weist du was (gelijk de Franschman ttnje ne sais quoi zegt, en
onze voorouders een ik en u·eet zeiden) moet worden afgeleid, naar de analogie van haberdasher uit llabt ihr das, volgens S. Johnson.

Z EVENT IE N DE H 0 0 F D STU K.
OVER WOORDONTLEDING.

Verdeeling van het onderwerp.
293. Bij bet ontleden van ww. heeft men op zesderlei
bijzonderheden te ]etten, namelijk: voorvoegsels, achtervoegsels, ingeschoven letters, zamentrekking, letterverzetting en letterverwisseling.
Voorvoegsels in het algemeen.
294. Een voorvoegsel, gelijk de naam aanduidt, is iets
dat v66r het zakelijke deel des woords, geplaatst is. Dit
zakelijke toch, in tegenoverstelling van het toevallige,
is hetgeen wij vinden willen, omdat daarin de beteekenende kracht des woords ligt; en met betrekking daartoe
staat al het overige voor of. achier.
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Volledige en onvolledige voorvoegsels.
295. Wij noemen een voorvoegsel volledig, wanneer
het eene lettergr. uitmaakt; onvolledig, wanneer het
bet uit een of meer medeklinkers bestaat. Dit laatEte
beet bij Ten Kate voorwerping.
Beschouwing der volledige voorvoegsels.
296. Zij zijn naar de orde van bet abe: be, er, ge,
her, on, ont (waarbij ook ant beboort) ver en wan. Bescbomven wij elk afzonderlijk.
_
BE.
Be brengt de hnndeling van bet wkw. in een nnauw
verband tot het voorw.: eenen akker li!planten, een erf
behouwen; winst en verlies herekenen enz.
Van daar dat bet cen onz. wkw. bedr. maakt: fagchen, helagchen; kijken, bekijken.
·
Voorts client bet om met nmww. bedr. wkww. te vormen : hevochtigen, beschaduwen.
Somtijds verandert bet de bet. van het grondw. als in
helooven, hescheren, hesterven enz. dan weder scbijnt bet
scbier overtollig, als in beletten en hehoeven, die beide
zonder voorvoegsel in denzelfden zin gebruikt worden : ik
hoef dat niet te doen. Wat let mij dat ik enz. In heoo!!ten,
bezuiden enz. is het blijkbaar het voorzl. bij.
ER.
Er komt in onze taal weiuig voor. In het verouderde
erachten, waarvan de spreekw. mijns erachtens overig is,
scbijnt bet de beteekenis van bet grondw. onveranderd
te laten ; zoo ook in erneren, voeden.
In zich erbarmen, is bet overg. in een' gemoedstoestand, gelijk ont in zich ontfermen. 1 In erkennen verschilt het weinig ,vau he, als: ik erken of heken gedwaald
te hehhen. Erlangen is door langen, dat is reiken, iets
vet·ktijgen, en ervaren letterlijk door varen, iets te weten
komen, en bij overdragt, ondervinden.
Dit voorvoegsel wordt wel met her verward, als erinneren, erhalen enz. voor herinneren, herhalen.
tDatjerm letterwisseling is voor bm·m, beeft Weil. in zijn taalk. woordenb.
aangetoond. Zijne afieiding van een wkw. be-armen in de bet. medelijden
gevoelen, steunt op bet gezag van Adeluug, die misschien Ten Kate heeft
~eraadpleegd. Zie dezen in de 2. proeve op beer. Bild. verkiest bier batm
lh den zin van opwelling, en hiervoor pleit onder anderen bet Eng. barm,
gist, en de algemeenheid der figuur van opwellen, zwellen enz. om de aandoeningen van bet bart uit te drukken. Bild. nrkl; aeslachtl. pp barmte.
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GE.
Ge is van uitgebreide toepassing.

Dat het client om
het veri. deelw. te vormen is bij de vervoeging aangetoond.
Voorts beginne~ daarmede veel wkw. waarvan het
grondw. niet meer voorkomt, als genezen, genieten, geschieden; in andere hecht het gebr. aan het w. eene andere
bet., met dan zonder het voorvoegsel : gebieden, en bieden
zich gedragen en dragen, zich gelaten' en Iaten; wederom
in andere laat het de bet. van het w. onveranderd: gelukken en lukken, gelijken en lijken, gebeuren en beuren. 2
Het stelt de handeling van het wkw. zelfst. voor: -het
geroep, geloop, geblaf euz. waarbij men gewoonlijk aan
eene herhaalde handeling te denken heeft. 9
Het client ook om het bewerkte uit te drukken : gebak,
gebouw, gedicht.

Met het achtervoegsel te vereenigd, maakt het collectiva of verzamelingsww.: geboomte, gevogelte, gewormte;
ook met de : geleide.
Een werktuig of middel: gebit, gehoor, geschut, geweer.
1 Zich gtlaten is zicb voordoen of vertoonen, van daar bet zelfst. gelaat,
waarvan Koornhert on• de oorspronkelijke bet. leert, wanneer hij zegt: met
een ghelaet "an aenghe8icht; lfelijk ook : Aet Hlltk beter laten voor het zou beter 8taan. Es liisst nicht gut ts bij de Dnitschers het Btaat niet. wel.
• Dit voorvoegael waa oulings in veel ww. ~ebrnikelijk waar bet thana
overtolli1 geacht wordt, b. v.: ghedoen, ghecriJgen, ghemaken, bij v. Mar·
nix en z. tijdgenooten.
3 Bij dit denkb. van herhaling komt somtijds dat van verveling : " Uw
pratell heift mij vermoeid" zegt een zieke tegen zijn' vriend die hem bezocht
heeft, waar u~ gepraat iets beleedigends hebben zou.
·

HER.
Dit voorvoegsel herhaalt de hand. van het wkw.:
herkaauwen, herleven, herwinnen.
In hertog en htrberg staat her voor heer, een Ieger, en heeft dua met bet
voorvoegsel nieta gemeen.

ON.
On drukt tegenstelling of berooving uit, en wordt

slechts met naam- deel- en bijww. verbonden: ondank,
onspoed, oneven, ongevraagd, onlangs. De wortel is misschien in het H. D. voorz. ohne, zonder.
Dit on is in om overgegaan in omtrent voor ontrent, dat is onget1·ent van
trennen, nrwijderen.

ONT.
Ont is verwijdering : ontloopen, ontkomen; .· losmaking :
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ontknoopen, ontwikkelen; berooving : ontheiligen, ontlwofden; beginnen: ontvlammen, ontwaken, ontslapen; 1 tegemoetkoming : ontvangen, ontbieden, ontmoeten. In een
geval gaat bet laatste ont in ant over : antwoorden. ~
1

Ontslaep w01·den bet. bij Koornb •. insluimeren.
• Waarom juist in dit eene ll(eval ? misscbien om denzelfden vokaalkl. niet
tweemaal in een w. te gebruiken. Ook de uitg. and komt in een geval, namelijk in 11vond, met o voor, waar juist ook eene a voorafgaat. Verg. § 299.
Bedriegen we ons niet, dan is dit ook de reden waarom men IIIII' in plaats van
er bezigd in zulke ww. als ei/{enaar, woekemar enz. Op bet tweede gedeelte
van 1111twoorden komen wij § 304 terug.

VER.
Ver wordt door Ten Kate afgeleid van varen in de
grondbet.: van deplaata betoogen worden.
Wat. daarvan zij, bet komt voor in de volgg. en meer
andere bett. :
l. In den zin van er in erlangen : verkrijgen, verwerven, verzinnen. 1
2. O~·ergang in eenen toestand : verschiJnen, verbleeken, verzwakken.
3. Misslag in eenig bedrijf: zich verspreken, verschriJven, verrekenen.
_ 4. Verwijdering, zoo veel als weg : verjagen, verdriJven, verbannen.
5. Verplaatsing: vertrekken, zich vertreden, verdwalen.
6. Vernietiging of verbruiking : verbranden, verkwiaten,
verdoen.
7. Herhaling met verandering: verhangen, verzetten,
versteken.
8. Bekleeding, zoo veel als be, ·of over: vergulden,
verzilveren, vertinnen.
In sommige ww. als verbeelden, verbeiden, verweren,
vereerin, valt bet moeijelijk aan ver een duidelijken zin
te becbten.
1 lD die bet. heeft aet H. D. altijd e•·: erwe•·ben, erdichtenenz. Ver luidt
in bet Eng. for: forget,jorgive, forsake, forswear, en komt bij de Franscben voor in p11rdonne1·.

WAN.
Er is tweederlei wan; bet eene geeft gebrek aan iets
te kennen, als wanhoop, wantrouwen; bet tweede eene
verkeerde gesteldbeid, als wantaal, wansmaak.
In h~t H. D. ia wahn als voorv~egsel in de meeste ww. verouderd. Die
· taal k~nde betook ala bijv. nmw. in de bet. ledig.

OVER WOORDONTLEDING.

143

Beschouwing der onvolledige voorvoegsels. '""
297. Hiertoe brengt men B, F, P; G, K, J; S, SG.I:I,
T, ST, Z; H, V, of W, en N. Wij zullen in de bescbouwing de verwanten bij clkander Iaten.
B, F, P.
B. staat b\j ·intrekking voor BE : hlijven uit helijven,
blusschen uit helusschen of belesschen; zoo zou ook huiten
uit beuiten en hinnen uit beinn,en zijn. Daarvoor pleiten
heneven, beneden en meer andere bww. en voorzls. 1
Door voorwerping van f zijn flap en lap, fluit en luit,
flaauw en laauw, fronzelen en ronzelen, en misschien het
Eng. frock _m et ons rok verwant, en door df} 1!. plomp en
lomp.
'
1 Hiertoe bebooren hoven u1t op, als 't w~re be-op-en, en het oude bachten
achteren, waarvoor de ~cheep1taal bij de Eng. abqft heeft.

G, K, J.
Uit ge, dat, gelijk hoven aangetoond is, voorheen nog
meer gebruikt werd, ontstond door inkorting g en door
verharding k :
Knijpen uit ,qenijpen, voor nijpen : van daar geniepsch en
in het geniep ;
Krimpen uit gerimpen, voor rimpen: van daar r.impel;
, nikken, van nek ;
Knikken , genikken
Knorren , genorren , norren: van daar norsch;
Kruipen voor geruipen van ruipen : van daar rups ;
Krullen (oul. krollen) voor gerollen van rollen, enz.'
Voor l geschiedde de zamentrekking zond'er verharding als glijden, gluipen van lijden, gaan, en luipen; zoo
ook gloeijen en gloed,• ghtren, glimmen 3 enz.
De j is als voorwerping verouderd injimmer enjiet, voor
immer en iet.
1 Op gelijke wijs kwellen, in de bet. zwellen, nn wellen.
• Van lo-en of lu-e11, waarvan Ius( 3 Van Iemmen waarvan leVtme1', een kling, om het schitteren, gelijk men
een zwaard ook oulings een brand noemde, en lemmet, de pit van een kaar~.

S, SCH, T, ST, Z.
Een w. met l beginnende, nam dikwijls eene s voorop:
linkerhand, slinkerhand; lijm, slijm ; luiken, sluiken; muil
en smoel; en zoo zijn loof en sloof' en luijer en sluijer, hoe
verschillend ook in bet gebr., zeer na verwant; voorts
strot, smelten, snehbe, met de Eng. ww. throat, to melt,
·
•
nib enz.

144

OVER WOORDONTLEDING.

Sch is dikwijls als eene dubbele voorwerping te be,schouwen uit S en K zamengevloeid: schrappen en
schrapen, van krabben en dit van gerappen voor rappen
dat oul. in de.n zin van krabben gebruikt werd... Schrimpelen en schrompelen van krimpen en .dit van rimpen oul.
zoo veel als zich rimpelen: op gelijke wijs schrijven van
gerijven, of grijven voor rijven~ met een stift iets in ·eene
harde oppen•lakte inkrassen. Van dat grijven komt
griftJe en van rijven, riffel.
1 Loofwas oul. mat, moede; van daar sloor:en, zwaar werk verrigten, en
sloof, eene vrouw die zich geen rust gunt.
.

' Het afkrabben van een' mul).l", dien men witten of schilderen wil, noemt
men aan de Kaap en ook wei elders rapen.

• T en ·sf staan· op gelijke-wijs VQOr r. Zoo zijn dan
strekken, trekken en rekken verwant; en stroopen, het vel
aftrekken, komt van het oude roopen, H. D. raufen,
rukken en plukken. Streep en reep, .trommelen en rommelen zijn ook van clkander niet vreemd.
Z vindt men v66r w: zwak en week, Eng. weak;
wijken en zwijken in bezwijken, wenken en zwenken, wikken en zwikken. Zweep (whip), zwellen en wellen enz.

H.
· .Opnierkelijk is het dat de h, die door dialect-verschil,
even zoo vaak verzwegen als ontijdig uitgesproken wordt,
nogtans niet dan in' enkele ww. als voorvoegsel gebruikt
wordt, b. v.: haverij en averij, huilen en uil, hooren en
oor.
V. ofW.
Voorbeelden met W zijn: wreken, wringen, wrijven,
waarvoor het H. D. rechen, ringen, reiben heeft; en van
v: vreten, waar de v tot versterking client en uit het
voorvoegsel ver schijnt zamengetrokken.

N.
De n komt op tweederlei wijs voor: als zamentr. uit
het verouderde ontkenningsw. ne in niemand, nooit, nergens, niet; en als voorvoegsel zonder b.et. wanneer het
waarschijnlijk uit het lidw. ontstaan is: nijver en ijver,
nochtend en ochtend
Over uitgangen in de ajleiding.
298. £\,lleen met afleidingsuitgg. hebben wij het hier
-te doen, want de buigingsuitgg. zijn vroeger reeds be-

enz.
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bandeld. Wij zullen ze verdeelen in drie klassen: A.
Toonlooze uitgangen; B. Halfbetoonde; en C. Voltoonige ; en zullen elke kl. afzonderlijk, maar in bet kort
bebandelen.
A. ·Toonlooze uitgangen.
. 299. Zij zijn twintig enkele: De (te.), e, el:~ em, en,
ende:~ ends, er, ig, isch, je, lj, se, sel; sem, ste, s, tien:~
tig, uwe; en vijf dubbele: enen, eren, elen:~- emen eu
igen.
. Beschouwing der enkele toonlooze uitgg.
DE of 'FE.
300; Achier bet zakelij-ke dee] Y&n· een wlcw:., b •. v.;::
liefde, diejte, sterfte, en tot d of t ingekrompen: 'deugd;
magt, schrift enz. Ook acbter een bijv·. nmw., om de
eigenschap als zelfst. voor te stellen : grootte, dikte:~ hitte:~
koude.

E.
De e tot verzachting van den eindcons. wa,s weleer
veelvuldiger dim tbans, b. v.: grepe, ziele, gave, schove
enz. In enkele gevallen duidt zij den bandelenden pers.
aan: getuige, bode, erve,. horge;, bij. intrekking horff. -Qpk
was zij gelijkbeduidend met de of- .te- aqhc.W)' - ~lk bijlJ!.
.n mw.; men zei: de oude, de geele, gelijk meiJ. fiT'OQtt,e
enz. zegt, in de bet. van ouderdom en geelzucht.
1

Zoo verschilt dan de 'V,Ilrige uitg. van dezen aileen door eeqe ingeschoven

.

d~~

.

EL.
El is werktuig of middel: vleugel, sleutel; ook bet
\'Oorw. der bandeling door bet wkw. aangeduid: bundel:~.,
gruwel:~ drempel. Maar in ww. van vreemden. o.orspl.'._,
als tafel (tabula), tempel (templum), beeft el geene ~an
beide beteekenissen. El is ook . uitg. van enkele bijv.
nmww. : kreupel, schamel, vermetel, onnoozel enz.
Hiertoe behoort ook dart.el van daJ'1·en, d. i. du1·ven, met_ingevoe_gde t.

EM.
Em als uitg. van zelfst. nmww. is vaak duister va:n \)e,t. :
adem, bodem, boezem. Wordt acbter r. en· l i.nge~rok~~~=
galm van gillen ; walm van wellen ; storm van st{)ren.
EN.
En. hebben. wij als uitg. der opbep. W. v.an w;kww.. en
L
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als teeken van meerv. reeds leeren kennen. Het komt
ooH: voor als u~ tg. van zelfst. nmww.: molen, wagen, bekken, e~ luidt bij inkorting n, als koorn _voor koren, of bij
omzettmg: ne, tarne of tarn, van 't oude teren (to tear)
scbeuren ; van bijv. nmww. : houten, steenen, gouden;
van bijww.: buiten, open, gaarn en gaarne ; en zoo diende
bet_weleer acbter bijv. umww. op lijk, om ze tot bijww.
te maken : wijsselijken, vriendl!lijken enz. ; van voorzls. :
tusschen, tegen enz.
ENDE.
Deze uitg. van bet tegenw. deelw. wordt veelal tot
end ingekort: vriend, ocldend; wordt met and verwisseld_in ~~n{J, _ heilqnd, dU]i_ng_ejand, ~n m~t ond in avond,
H. D.: :Abend.
Qchtend van ochte11, aanwauen, en av011d van avtn, afnemen. -Bild.

ENDS of END.
De uitg. ·end met bijvoeging van s komt voor in bijww.,
als volgends, willends en wetends enz. Maar de d wordt
zoowel in_de uitspr. als in bet scbrijven acbterwege gelaten, gelijk ook in nopens, trouwens, blijkens enz.
ER.
- Gceft een' werker te kenner., als looper, springer; of
een - werktuig: .- snuiter,- notenkralcer; met inlasscbing
van d vacb_ter -r : zweerder, hoorder; oulings ook achter l
en n als apeelder, mender, tbans speler, menner, terwijl
men nog doender, boender en diender zegt. Men vindt bet
ook acbter weinige bijv. nmww.: lekker, wakker, mager,
snugger, zuiver, bitter. Duister is deze uitg. in leder, haver,
Zeger en voeder, ~Is ook in de voorzls. over, onder, achter. Eindelijk dient er om van namen van plaatsen
bijv. nmw. te maken, b. v.: Schiedammer jenever, Edammer lcaas enz.
IG.
WaarscbijnliJk van een Gottiscb wkw. aigan (bebben);
b. v.: schuhbig, harig, scbubben of baren hebbende;
maar somtijds duidt bet aileen overeenkomst aan: voddig, wollig, vurig; acbter bet worteldeel van een wkw.
geeft bet geneigdbeid te kennen, als woelig, gierig,
Jcnorrig enz.
ISCH.
De uifg. i1ch van bijv. nmww. beeft bij inkorting
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zij nen kl. verloren ; zoo is dan snaaksch voor snakisch
hondsch voor hondisch, en ook mensch kan bij inkorting
voor mennisch en dus eigentlijk bijv. zijn; maar van waar
dan frisch, forsch, valsch en meer anderen ?

JE.
Je, weleer jen of ken is uitg. van verkleining: handje,
mandje, huisje. Verouderd is lijn, als ooglijn voor oogje·
LF.
De uitg. if in de getalnamen elf en twaalf, heeft zijnen
oorspr. in het oude lijven of belijven, waarvoor wij thans
blijven zeggen ;_ men zeide namelijk een-lif en ·twge- of
twee-lif, dat is, een en twee ·over; te w_e_!;en-boyen het tie[ttal. De aanleiding tot deze manier van tellen vipdt men
gereedelijk in de van ouds gebruikelijke dozijntelling van
kleine koopmanschappen. (Ten Kate, D. II., bl. 78.)
S;E.
Se, ook wel sche, (maar zonder keelklank) bij intrekking s, is een V. uitg., zoo zeide men: meesterse, moorderse voor meesteres, moordenaarster enz. Zoo is slons
bij intrekking voor slondse, en dit van slinden het~elfqe
als verslinden; dus eene. slons, eene vrquw,_ wi~r slQrdigheid op. kleeding enz., .veel vers_li'T!~f-· __· ·; ·: -~~ • __ ..:.~.-

SEL.

_ ..

Sel duidt het voortbrengsel van de handeling des werkwoords aan : zaagsel, vijlsel enz., ook een werktuig of
middel : bindsel, hengsel.

SEM.
Deze uitg. heeft beide bett. met het voorgaande sel
gemeen : de eerste in bloesem en molsem (van mol of moel,
veri. T. van malen,)' en de tweede in deesem . (oul. deegsem van dijgen, uitzetten).
'Van daar ook de molm in bet bout, Eng. the dry rot.

STE.
Ste wordt bij Ten Kate beschouwd als te, waarvan
hoven, met ingevoegde s. Veelal wordt ste tot at ingekort, gelijk in komst, gunst, dienst.

s.
Des achter de verkleinww. van bijv. nmww. gevoegd,
maakt er bijww. van:· zoetjes, netjes, .gaauwtjel·. , ~

*L
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Achter bijww. en voorzls. schijnt zij tot ends of en6
(zie hoven) te behooren: trouwens, jegens, volgens, wegens; 1 behalve wanneer zij alleen voorkomt gelijk in
trots, voorts, mitsgaders.
'
1 Dat men niet buitens en binnens scbrijven moet, gelijk men tegens en nevens scbrijft, maar buiten 'sen binnen 's scbijnt daaruit te blijken, dat men
achter deze voorzls. geen lidw. bezigt, zoo dat 's voor verkorting van des
l!&n te zien is.
·

TIEN en TIG.
Deze uitgg. van telww. worden van tijgen of tijen (trek-ken) afgeleid. "De eerste tien," zegt Ten Kate, "is
een· telrij daar men weder op hervat/' Tig is dan zoo
veel als trek, (Eng. tug) twintig en dertig, twee trek, drie
trelt enz. Over elf en twaalf zie hoven, op lf.

uw.
Uw in schaduw, zwaluw, peluw of peuluw is uit e ontstaan, want men zeide voorheen schade (H. D. Schatten)
zwalue of zwalve, Schwalbe en peule · (Pflihl). Zoo ontstond ook uit geele, geeluw (Eng. yellow) als bijv., nmw.
en als zelfst. voor geelzucht. Dit uw was toonloos en
ging bij omzetting in we over, en dit we bij inkorting en
verscherping in f; zoo ontstond uit moruw, morwe of
murwe en murf, dat wij nog bebben in vermurwen; en
m.isscbien van daar de Franscbe benaming van stokvisch
(morue) van bet murw kloppen of beuken.
Deze uitg. komt nog voor in zenuw, valuw (fallow) thans t•aal, en in
aneeuw uit het oude snee,

Dubbele toonlooze uitgangen.

ENEN, ELEN, en EREN.
301. De eerste dezer uitgangen komt thans in een
klein getal werkww. voor, als bakenen, eigenen, openen,
en is dan veelal toevallige ontmoeting, van tweederlei en,
waarvan bet eerste tot bet grondw. behoort, en het laatste uitg. der onbep. W. is. In loochenen en rekenen, alsmede in het gemeenzame lijkenen, schijnt de verdubbe-,
ling van een anderen aard te zijn.
Des te veelvuldiger zijn elen en eren in wkww. van
eenvoudiger vormen afgeleid om de herhaling van eene
daad aan te duiden : hakkelen van haken, huppelen van
huppen (to hop) stotteren van stooten, klapperen van
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klappen. Dikwijls is de eenvoudiger vorm des woords
verouderd, gelijk donnen (Fr. tonner) en metsen, waarvan
wij donderen - en metzelen hebben. In bet afleiden van
deze soort wkww. heeft men op klankverwisseling te
}etten, waarvan straks nader, en zich in acht te nemen
dat men niet het gewone en der onbep. W., vooraf gegaan van el of er van bet grondw., of liever van
de naaste afleiding, voor elen en eren als uitgg. van
herbaling aanziet, b. v. : nagelen, grendelen, winteren,
zuiveren.
Belangrijk is over deze uitgg. A. de Jagers Proeve ov,er de wkww. van
her haling en during.
·

EMEN.
Emen is ontmoeting van twee uitgg.: wademen, vade:
men enz.
IGEN.
Dit geldt ook van igen in matigen, angstigen enz., maar
in de meeste gevallen is het eene verlenging van een verouderd w. op en: zondigen voor zonden (van bier zondaar) beleedigen voor beleeden enz.
Halfbetoonde uitgangen.
302. 'l'ot deze kl. brengen wij aar of er, aard, dom,
heid, ing, nis, ling, schap, achtig of ·hajt'ig, baar, 'lijk,
zaam, hande, lei en Zoos, benevens zalig en tieren.

AAR of ER.
Aar of er is een M. pers. Hij is in het H. D. er.
Achter het worteldeel van een wkw. vindt men veelal er:
looper, hater, vinder. Uitz. :. zondaar van h~t oude zonden. Maar na een toonl. mtg. treedt aar m de plaats
van er: vogelaar, lessenaar, beukelaar, lasteram· enz.
AARD.
Men beeft getwijfeld of men dezen uitg. voor verscbillend van den vorigen houden moet, dan wel voor
denzelfden met verharding; in het laatste geval, dat ons
het waarschijnlijkst voorkomt, zou men bcter gelijk
weleer met t spellen. Hoe bet zij, aard is thans in onze
taal geworteld, men schrijve dus (wil men niet zonderling zijn) : dronkaarrl, grijsaard, veinsaard, wreedaard.
Ve~&·
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DOM.
Beteekent ~ I. Staat of gcsteldheid : Eigendom, ouderdom, rijkdom; 2. Vereeniging: Menschdom, Christendom,
Jodendom; 3. Ambt of beerscbappij: Pausdom, hertogdom enz.
HElD.
Stelt eene eigenschap zelfst. voor: schoonlteid, wijsheid, traagheid.
lNG.
lniJ doet acbter bet zakelijke deel eens wkw. schier
dezelfde dienst als heid acbter bet bijv. nmw., b. v. :
heven, heving, hreken, hreking enz.
NIS.
Nis verschilt in beteekenis in zoo verre van ing, dat de
ww. met nis zamengesteld, veelal eenen meer lijdclijken
en die meting een meer bedrijvenden zin bebben, b. v.:
getuigenis, kennis, erkentenis. Maar dit boudt niet altijd
streek.
LING.
Ling,_van een verouderd wkw. lingen, bij iets voege!l, van gelijken aard zijn, duidt _achter bet worteldeel van een wkw•. eenen persoon aan die als voorw. der
handeling vo9rkomt: kweekelin,q, leerling is een die gekweekt of geleerd wordt; zoo ook vondeling, doopeling
enz. Maar in smeekeling en weinige anderen, is de pers.
bedrijvend. Ling komt ook achter nmww. als gu'¥Uiteling,
jongeling, tweeting, hoveling; en client om bijv. nmww.
en bijww. te vormen : zonderling, mondeling; in het laatste geval neemt bet ook wel eene s aan, als zijdelings,
schrijdelings enz. 1
Men wacbte zich van ing met voorafgaande l nn een
wkw. van herhaling voor ling aan te zien: mengeling,
struikeling. ~
1 Deze uitg. wordt ook met lijk verwisseld, als mondeling en mondelijk.
' E~r wij van ling afstappen, ~;ew~i\en wii ,!log van enkeling, dat d~or Hooft
gebrmkt werd voor het gewone zndtv!du. Stegenb. heeft om trent d1t ... op~
gemerkt (Taalk. Mag., D. 1 I ., bl, 180) dat het verkieslijk is boven ondtelige,
waarvan sommigen zich bedienen, en dat men volgens dezelfde regelmaat
.etnling zou knnnen zeggen. Wij ge!ooven dat deze aanm. behartiging verdient.
' In Borger's Leerredenen, D. I ., bl. 221, lezen wij : "lndien wij van eene algemeene inrigting ten beboeve van bet menschelijk geslacht spreken, is bet
daarom r,eenszins poodig dat dezel ve iederen ondeelbaren in het bijzonder
betrefl'e. ' Dit tmdee/baar laat zich nog minder verdedigen dan ondeelig.
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SCHAP.
Schap is verwant met bet ongelijkvl. scheppen. De beteekenissen van dezen uitgang zijn hoven (bl. 53) opgegeven.
ACHTIG en HAFTIG.
Hajtig is blijkbaar van haven (to have), waarvan wij
onder anderen de spreekwijs have en goed hebben overgebouden, en achtig is van een gelijkbeduidend MoesoGottiscb wkw. Maar in het gebr. valt op te merken,
dat achtig den zin des grondwoords verzwakt, b. v.:
roodachtig is minder dan rood, terwijl hajtig een uitnemenden graad van eene eigenscbap aanduiot, als in
manhajtig, krijgshajtig enz. Dat in waarachtig, leugenachtig en dergelijken, de uitg. achtig de kracbt beeft van
haftig, is nict vreemd ; want f en ch zijn wisselletters
en de h, als bloote aanblazing, gaat ligt verloren.
BAAR.
Baar is van bet oude beren, waarvan de grondbet.
dragen is. ln den zin van voortbrengen komt bet voor in
vruchtbaar, dankbaar; in andere ww. scbijnt bet tot zich
geberen of gebaeren, dat is, zich als iets vqordoe"O, te
bebooren, als wonderbaar, blijkbaar enz. Van heren
komt gebeuren, en om gebeurlijkbeid aan te duiden,
staat baar veelvuldig acbter bet worteldeel van een wkw. :
eetbaar, leesbaar, huwbaar enz. 1 Bij de dicbters vervangt bet dikwijls de plaats van lijk, als in ontzaghaar
voor ontzaglijk enz.
1 Openbaar heeft met dezen uitg. niets gemeen, maar is uit open met het gelijkbeduidende baar, d. i . bloot, zamengevloeid. Dit heeft Adelung, en na
hem, Wei!. (Taalk. Woordenb. op baar) aangetoond. De openbare zee zect
men nog wei. Zoodanige herhaling van hetzelfde denkbeeld diende tot ver•
sterking gelijk in algeheel e. m. a. In baarblijkelijk vinden wij hetzelfde
bestanddeel. De koppeling van baar met lijk, als wo11derbaarlijk en derce·
lijken, komt ons voor misbr. te zijo. · ·

LIJK.
Dit is blijkbaar de wortel van lijken of gelijken. Dez.e
uitg. client om met wkww. en nmww. bijww. en bijv.
nmww. te vormen: merkelijk, vijandelijk, vriendelijk,
zwakkelijk. Over bet misbr. van dezen uitg. zie hoven
(§ 265) en over de uitspr. (§52).
BiJ Borger Leerr., D. I., bl. 73, lazen wij tijgerlijke krachten, en bl. 254 ! de
wereld, waar bedtijflelijk nog iets anders echijnt te . zijo dan beAan zulke mannen ala B. mag men de vrijheid wei toekennen om de

bedf1it~elijke

drijflilf,
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taal met nieuwe ww. te verrijken. Dat Weilands Taalk. Woordenb. niet
vrij van leemten is, kunnen zij die bet gebruikt hebben, best weten : bedrij·
llig is eeil van de ww. die men daar te vergeefs zoekt.

ZAAM.
De wortel van zamen, waarvan zamelen, geeft met iets
begaafd zijn te kennen: I. Achter een zelfst. nmw.:
deugdzaam, vreedzaam; 2. Achter het worteldeel van
een wkw.: opmerkzaam, verdraagzaam.
HAND en LEI.
De oorsprong dez~r uitgg. is eenigzins duisten in de
toepassing komen zij vrij wel overeen, en dienen heiden
bm ~ bijww. :van ·soort te vormen: tweederlei, velerhande,
toorheen ooktureederleijen, lillerhanden enz., gelijk ·men
flog zegt allerleijen ·aard. .
Hand, als ligcbnamsdeel, heeft blijkbaar met deze zamenstellingen niets te
doen. Dat hand van een aloud w. geslacbt of soort beteekenende afstamt, )can
men bii_Adelung en nog nitvoeriger in Hamakers .A.kad. Voorll •• bl. 44~47,
zien. Wij geven in bedenking of ditzelfde hand niet voorkomt in nade1·hand,
van langerhand en zelfs in stormend.erhancl. d. i. bij wijze van storm; en in
handzaam (handsome) dat, wat de bestanddeelen betreft, juist met aa1·d· ig
overeenkomt, waarvan bet in bet. niet vee! verschilt.

LOOS.
· Loos is Yatlliezen thans verliezen, en geeft berooving
te kennen: 'hulpeloos, magt'elbos, ijverloos.
ZALIG.
·zalig 1bestaat nit zal, waarvan ·de oorspr. duister is, ·en
ig. Bij ons kemt dit w. slechts in de zamensteHingen
rampzalig ·en 'gelukzalig voor, terwijl het op zich zelve
staande met hct laatstgenoemde gelijkbeduidend is.
Deze nitg. komt bij de Duitschers veelvuldiger voor, als redselig,
apraakzaam; saumselig, nalatig; leutselig, minzaam. Een oud w. sal beteekende volgens Adelung getal of menigte.

TIEREN.
Tier schijnt oulings aard beteekend te hebben, van
daar nog het wkw. tieren, aarden, wel uitvallen. Goedertieren is dan van goeden aard, goedaardig. Voorheen
zeide men ook 'kwadertieren.
Van ti-el} of t\j-etl, d. _i. trekken. Tier is dus trek, geneigdheid, of aard.
(Z1e Bild. Geslach tl. op Tier.)

Voltoonige uitgangen.
303.- Daal"'deze meestal uit andere .talen ontleend zijn,
ztillen wij •met ·eene korte vermelding kunnen ·volstaan :'
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IJ of IE, overeenkomende met den Lat. uitg. ia in
abdij, theorie enz.
ERIJ, acbter bet worteldeel van wkww., in twee beteekenissen : eene herbaalde bandelin~, als rooverij, snorkerij ·enz. ·; de plaats waar eenig bedrijf wordt uitgeoefend : visscherij, weverij, glasblazerij.
IN, om V. nmww. te vormen: koningin, lterderin.
ESSE, van gelijke bet. als in voogdesse; tbans veelal
op es afgekort : priesteres, toover~.
AGE of AADJE: plantage, vri:Jage (vrijaadje.')
OEN : plantsoen, latoen, blazoen, fatsoen.
ATIE (ation Fr. en Eng.): combinatie, terminatie, katechisatie.
MENT : parlement, document, complement.~ _
ENT: bet Lat. ens uitg. van het participium praesens:
student, patent, 3 absent.
TEIT, bet Lat. tas en Fr. te: majesteit, souvereiniteit.
EREN, basterduitg. van ww. : braveren, proberen,
regeren.
EEL, bet Fr. eau: kasteel, chateau (Lat. castellum).
IER, bet Fr. ier een persoon: tuinier, lansier~ barbier. 4
AAN of EIN, bet eerste van bet Lat. anus, het tweede
van bet Fr. aine : Afrikaan, Spartapn; kapitein, kastelein.
1ST, een persoon : pianist, jluitist, trappist.
lET, een persoon : bandiet, hermiet.
ET, van bet Fr. et: genet, helmet, banket, salet.
1 Dit aadje is van alle verbasteringen in onze taal voor mijn oor en oog de
aanstootelijkste. lndien ik bier naar de spelling moest uitspreken, dan
zou ik zonder bedenking liever met bet gepeupel v!'ijasie, bagasie, plantasie
schrijven en uitspreken. Maar wij beboeven tot dat uiterste niet te komen ;
wij kunnen met de Fransche g, die wij in genie, passagie•· enz. gebruiken,
bagage, plantage spellen, en indien wij om den Holl. wortel geen vrijage
willen schrijven, dan gebruiken wij daarvoor liever v1·ijerij. Voor de spelling age hebben we eenen voorstander, die als man van smaak en geleerdheid althans niet verwerpelijk is, Mr. C. M. van der Kemp. (Men zie 's
mans gevoelen in het Taalk. Mag., D. II., bl. 96).
s Complement moet niet met compliment verward worden. Het eerste is
van het Latijn comple1·e, aanvullen ; van daar in de meetkunst een com pie·
ments- ofsupplements-boek: bet tweede komt van bet Fr. plier, buigen.
a Patent, bij verkorting voor liteme patentes, een open brief.
• De uitg. ier wordt door bet toevoegsel ster V ., als herbergierster,
tuinierster ; maar in kmnenie•· is dit om de bet. des woords onnoodig.

Over inlassching of ingeschoven letters.
304. Het inlasscben van eene of meer letters; die noch
tot bet zakelijke deel des woords, nocb -tot een voor- of
acbter:voegsel behooren, vindt plaats om welluidendbeid
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te bevorderen, of om dubbelzinnigheid voor te komen.
Voorbb. van inlassching welluideudheidshalve zijn:
I. De n in slavernij, spotternij, 'l'azernij.
2. De d in bestuurder, tegenwpordig, 1 branden.
3. De p voor den uitg. j e in ww. op m: boomp}e,
stroompje.
4. De t op gelijke wijs achter l, n, r, w of eeneu
klinker: appeltje, tuinlje, boorlje, meeuwlje, eilje, mamalje enz.
5. Om gemak van uitspr. nam de verouderde uitg. van
verkleining ken eeue s voorop, ·wanneer hel w. op k of ng
eindigde : boeksken, ringsken.
6. Hiertoe behoort ook de verdubbeling der eindletter
met eene toonlooze e, waarop dan de ingeschoven t
volgt: vallelje, schellelje, sterrelje, zonnetje, krabbetje,
tobbelje; waarbij echter de duidelijkheid tevens bedoeld
wordt: men denke aan kindje en kinnelje, lamp}e en lammelje, stamp}e en stammelje, pandje en pannetje, kantje en
kannetje, mandje en mannetje, spetdje en spelletje enz.
7. De t voor lijk, in eigentlijk, wezentlijk, opentlijk, en
weleer ook voor heid, in gelegentheid, e?'varentheid enz.
8. De e voor ling, lijk, Zoos, nis : vreemdeling, bedenkelijk, slapeloos, belijdenis.
1 Zoo blijkt dan dat woord met tegenwoordig niets te doen beeft, terwijl
woor klankverwisseling is voor waat·, van bet nude wat•et~ voor zijn of wezen,
gelijk ook bet H. D. gegenwiirtig aanwijst. Maar ook in autwoord en antwoor·den beeft men verkeerdelijk aan een tegmwoord of iets dergelijks gedacht,
waar men aileen aan eene toewending of liever toegewend zijn den ken moest.
Dat bet niet van woord moest afgeleid worden, heeft Adelong, dunkt mij, over-

tuigeod aangewezen. Deze beroept zich onder anderen op bet V. gesl. van
bet H. D. A11twort, terwijl wort 0. is. Wij voegen hierbij. dat bet in al de
oude taaltakken, gelijk men in de Gesla ~ht-tc etse van 'len Kate zien kan,
0. was, en dat antwoorde, bij ooze voorouders, even als bij de Duitschera
V. was, blijkens ooze Bijbelvert.- Voorbb. van dit gebr.levert de J agen Taalk.
Handleiding trt de Statenoverzetting enz. Ten overvloede mer ken wij nog aan,
dat een tegenwoord ten minste eeue voorafgaande toespraak onderstelt; maar nu
vinden wij in onze Bijbelvert. op vele plaatsen antwoo•·den waar eene redewisselingbegint, als Richt.xviii.14; 1Sam.xiv.28;Jes.xiv.l0; Dan.ii.26; Mattb.
xi. 25 ; x vii. 4 ; nii. 1 ; nviii. 5 ; en vele andere plaatsen ; zoo ook bet zelfst.
deantwoorde in den zin van rede of zegging: Spr. xv. 1, en 23; xvi. 1. Dezebet.
des woords is den anders naauwkeurigen De Jager ontgaan. Door vergelijkin1
met bet Eng. answe1·, zien wij dat de d niet tot bet zakelijke dee! des woorda
beboort, even min als de kl. oo, die in geen der nude taaltakken (verg. Geslacbttoetse als hoven) gevonden wordt.* T egen al bet aangevoerde staat Bild.
stokje alleen met zijn "wo01·de V. woor-ede, waar-ede. dat is verneming, van
waren, ontwaren," en dat zonder een enkel voorb. bij te breogen.-Dat de
woort bij :M. Stoke en aoderen niet V. enkelv. maar 0. mrv. is, kan men
bij Hoogstraten (voorrecie, § ll2) zien, en nog uitvoeriger in J. Clarisse'•
zevende proeve v. taalk. in bet T!ialk. Mag., D. iv., bl. 449.
'iio Ook h. oud· Holl. had antwe1·den.-Zie Jonckbloeta Specimen uit nn
Veltbema Spiegel Historiael, Ill. 40.
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Letterverzetting.
305. Letterverzetting heeft meestal gemak van uitspr.
ten doel. In onze taal wordt dit middel niet veelvuldig
gebruikt, en betreft voornamelijk ww. waarin de r voorkomt. Zeide men weleer born, bernen, vurcht (vrees)
enz., thans zeggen wij bran, branden, vrucht ; dit laatste
in de zamenst. godsvrucht, dat hetzelfde is als godvreezendheid. Zoo zijn vrek en verken of varken misschien
hetzelfde, zoodat de· naam m·ek aan cen gierigaard gegeven wordt om ·zijn varkensachtige morsigheid; zoo zijn
trap en terp, sterk, strak en streng (Eng. strong) verwant;
kersten was oud Holl. voor Christen, van daar nog Kersilag; en aanmerkelijk grooter wordt de lijst van voorbb.
wanneer men onze taal met andere talen vergel\jkt. Immers zeggen wij vorst, karst, borst, wrat, · kers of kors,
sprank enz.; de Engelschen frost, crust, breast, wart, cresses, spark enz. Wederom zeggen wij bard (oul. berd),
tarnen, de Duitschers daarentegen Brett, trennen enz.
Voeg hierbij, dat in sommige ww. opes, zoo niet in alle,
deze uitg. uit het verouderde se door omzetting ontstaan
is : men zeide priesterse, danserse, zange1·se, meesterse
enz. (Zie ook § 300 op UW).
·
Zamentrekking.
306. Door zamentr. wordt uit twee Iettergr~ eenc: ·gestaag (gestadig), vuig (vuidig), dadn (daden), dodn (do
den). Voorbb. van sterke zamentr. zijn ·gaan, staan en
slaan, uit gangen, standen, slagen.
Zoo zou leelijk van leedelijk, balling ,·an banneling,
tergen van terrigen zijn. Somtijds bepaalt zich de zamentr. tot het uitlaten van eene enkelc letter, als deesem
voor deegsem, waarbi} dan wei verandering van vokaal
plaats vindt: zeide, leide; voor zegde, legde; ik houde,
woude, zoude, van holde, wolde, zolde; gouden voor golden of gulden, zout van het oude zalt enz. Zou zijn
baud, koud, oud, in bet Eng. bold, cold, old; en ons hout,
woud, smout, zijn bij de Duitschers Holz, Wald, Schmalz.
(Zie voorts § 297 over onvolledige voorvoegsels, en § 300
op de, te, em, isch en ste.)
Letterwisseling.
Hoe de klinkers onderling verwisseld worden
hebben wij hoven, bij de behandeling der ongelijkvl.

307.
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wkww., reeds gedeeltelijk aangetoond. Maar daar hceft
de. verwisseling haar doe! en hare bet. ; in honderd andere
gevallen is zij bloot dialektverschil. Zie bier eenige
- voorbb. van vokaalverwisseling:
A met e : warm, werm; aa met ee: laag, leeg; paard,
peerd;
'
E met a : ster, star; ee met ei : teeken, teiken;
E met eu: spelen, speulen; ee met ie: steen, stien;
E met i: smelten, smilten; i _met e: villen, vellen;
E met u: spel, spul;
Eu· met oe : beu~en en boekenhout; eu met o : leuge,n
logen;
.begrip en begrijp ; o met u : gekorQen, geI met
kurven;
Ie met ui : kieken en kuiken; u met i : rundvleesch,
rindvleesch ;
U met o; gunst en gonst; y met i: Egypte Egipte.
Bijzonder veranderlijk zijn de vokalen voor ?' : zoo was
de verl. T. van sterven weleer starf, storf, stwf of stetj,
en thans stierf.
Aan veel minder verwisseling zijn de medeklinkers
onderhevig. Van den overg. van zachte letters tot hare
hardere klankverwanten, waardoor b, d, v, z, in p, t, f,
s, en ng in nk verandcren, zullen wij nader bij de spelling spreken. Opmerkelijk is ook de overg. van d tot j,
waarbij de vorige vokaal door eene i gewijzigd wordt:
braden, braijen; roden, (gelijk men weleer zeide) roeijen,
waarvan roeimeester, gelijk men nog roe de zoo wel a s roei
zegt; ook van d tot ~v: sclwuder, ouders; schouwer, ouwers.
Niet zelden verwisselen p, k, of ook f met ch : voor graft,
kraft en gekoft zeggen wij thans gracht, kracht en gekocht; heft en hecht worden nog. dagelijks verwisseld.
De p werd door jt vervangen : voor wijdloopig las men
oulings wijdlujtig, dat onder anderen ook bij Ten Kate
in wijdluchtig overgaat, of ging over in ch: krocht van
kruipen; en wachten is intensivum van waken.

v:

Intensiva zijn wkww. die de bet. van bet grondw . versterken, en dez~
versterking door verbarding of verseberpin& van den wortel-consonant uitdruk.
ken, als hongeren en hunkeren, buigen en oukken, zwijg en en zwichten, knoopen en knochten, stijven en stiften of sticltten enz.

Overgang tot de Spelling.
308. Verdere uitweiding over dit onderw. mogen we
ons bier niet veroorloven, te meer daar wij in de vol-
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gende boofdstukken over spelling, nog dikwijls op het
hiervoren aangestipte zullen rnoeten terugkeeren.
Wij hebben niet ll'eschroomd bij dit onderw. wat lang stil te •taan, omdat
wij bet voor bijzonder leerzaam houden. Men wachte zich slechts voor twee
uitersten : bet eerste, van naar herseoschimmige theorien de afi. der ww. te
dwingen ; bet tweede van op den klank af over de bestanddeelen der ww. uitspraak te doen. Door de eerste dwnling ziet men zich genoodzaakt wortels
te onderstellen, en door de tweede vervalt men tot zulke afleidingen, als zondvloed van zonde, zedelijk kwaad, en vloed. Wij vermoeden dat de ver.wisselbaarheid der klinkers aanleiding gegeven heeft tot menige dwaling, maar zulk
vermoeden kan we! uitnoodigen tot onderzoek, maar bewijst op zich zelve
niets. Voor ouderzoeklievenden geven wij ten slot te een paar gissingen. Zou
om· in domoor, sottoor, (bij Koornh.) druilom·, wei iets meer zijn dan klankverwisseling voor e1·? Zijn siemad, kleinood en armoede door inlassching uit
sierde, kleinde en armde of armte onts,taan? ·Is aam in ligchaam iets anden
dan em in boezem?

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
ALGEMEENE REGELS OVER DE SPELLING.

Wat spelling is.
309. Spelling is dat gedeelte der spraakk., dat ons bet
regt gebr. der schriftteekens leert, om ww. voor het oog
af te beelden.
·
Eerste regel.
310. ScaRIJF GELIJK GIJ SPREEKT. Deze- regel, te
regt ~ natuurwet der spelling genoemd, vloeit van zelven uit de bovenstaande bepaling. Maar bij onderstelt
dat men wei spreekt, en dat is overal, ·maar althans aan
de Kaap, eene zeer gewaagde onderstelling. Dubbel
noodig is derbalve de nadere omschrijving door Siegenbeek daarbij gevoegd : Rigt u in het schrijven naar de
zuiverste en meest beschaafde uitspraak.
Tweede regel.
311. LET OP DE AFLEiDING DER WOORDEN. Deze
regel strekt tot bevordering der duidelijkheid : immers
door de afl. in acbt te nemen, schrijven wij e1k gedeelte van een w. met de daartoe behoorende letters, en
hierdoor worden wij in staat gesteld om de bet. van het
geheel uit de ons bekende deelen op te ml!.ken. Het
spreekt van zelf, dat bier vooral de naaste en blijkbare
afl. in aanmerking komt : de meer verwijderde en twif-
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felachtige kan niet wel tot een rigtsnoer dienen. Ook is
meu aan de afl. niet zoo gcbonden, dat men niet hier en
daar, welluidendheidshalve, eene letter zou mogen inlasschen of uitlaten. Dusdoende gedraagt men zich
immers naar den regel: Schrijf gelijk gij spreekt. Om
dien zelfden regel is bet, dat de afl. dikwijls wijken moet
voor het gevestigd gebr. Zoo zeggen en spellen wij
heuvel en uitbreiden, hoewel de afl. ons tot heven (heffen)
en breed terug brengt.
Ondoelmatige regels der spelling.
312. Men wachtte zich voor regels der spelling, die,
van een verkeerd beginsel uitgaande, tot wanspelling
\'oercn. Wij zullen er een drietal beschouweii, en kortel\jk aanstippen waarom zij af te keuren zijn:
De eerste regel dien we afkeuren is deze : Gebruik
geen vreemde schriftteekenen. Deze dwaling is bij de be··
handeling der letters reeds bestrcden. Wij verwijzen
dus naar § 6, 7, 10, 14 en 15.
De tweede regel daar wij ons niet mede vereenigen
kunnen, gebiedt ons gelijkluidende ww. voor het oog te
onderscheiden. Dit is in veel gevallen ondoenlijk en
daarenboven ook onraadzaam, omdat daardoor de afl.,
die vrij wat meer tot duidelijkheid b\jdraagt dan eene
willekeurige verscheideuheid . van- spelling, menigmaal
zou verloren gaan. Waar de ·aft. of ook het gevestigd gebr.
tweederlei spelling wettigt, daar heeft zij ongetwijfeld
hare nuttigheid; maar in elk ander geval mag
n er
gerust van afzien . .
De derde regel, daar men onnoodig ophef van maakt,
is de zoogenaamde wet der spaarzaamheid, .welke gebiedt niet meer letters te gebruiken dan in de uitspr. gehoord worden. Naar dezen regel zouderi wij mens, wens,
fans, kasje, in plaats van mensch, wensch, fonds, kastje
enz. moeten schrijven ; ook bestiren, bomen, tekenen, in
plaats van bestieren, boomen, teekenen. Kortom wij zouclen, om eene enkele letter te besparen, het tweede
grondbeginsel der spelling, de afl., moeten verzaken.
Overgang tot bijzondere regels.
313. Wanneer men de algemeene regels der spelling
in dit hoofdstuk vervat naauwkeurig in acht neemt, zal
men ze_lden in het geval zijn van bijzondere regels te be-
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boevcn. De gevallen waarin zij te pas komen, zullen wij
onder de volgende boofden kortelijk bebandelen : 1. Onderscheiden gebruik van klankverwanten; 2. Verdubbeling van scbriftteekens; 3. lnlasscbing van eene letter
in zamenstellingen ; 4. Spelling van vreemde ww. ;
5. Het afbreken van ww. aan het einde van eenen
regel.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
ONDERSCHEIDEN GEBRUIK VAN KLANKVERWANTEN.

IJ en EI.
314. Scbrijf met ij:
a. Alle ongelijkvl. wkww., ook zulke die zoo wel ongelijk- als gelijkvl. voorkomen, als hijschen, krijschen-, hijgen enz.
h. Aile wkww~ die van een nmw. afgeleid zijn, dat de
iJ beeft : bedijken, verwijden enz.
c. De uitgg. rij en nij: burgerij, slavernij enz.
d. Aile ww. die in bet Fr. of Eng. i beliben: olijf;
patrijs, paradijs enz.
e. Aile ww. waarin de ij doorgaans ofvoor bet minst
somtijds met den i-klank gehoord wordt: grijnen, ijdelheid, kolijk enz. (Verg. § 46.)
Schrijf met ei :
1. Gelijkvl. wkww. Uitz. beklijven, mijmeren, prijken,
kwijnen en zijpen, bet grondw. van zijpelen.
2. Aile ww. die in bet Fr. of Eng. ai hebben : fontein,
(fontaine), brein, (brain).
3. Aile waarin ei uit bet Fr. ee of e ontstaan is: gelei,
liverei, pastei.
4. ABe waarin ·ei door zamentr. uit ege . ontstaat:
dweil, keil, teil enz.
.
5. Alle die den klank ei met ee verwisselen : klein, geheim, heiland, heilig, meineed.
6. De uitgg. lei, heiden teit.
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315. Lijst ten betoog strekkende van eenige der opgegeven regels over de spelling met ij en ei.
Aanbei
andijvie (d), endive
anijs (d), anise
arbeid
azijn
Balein (2), balaiue
begijn
bei (2), baie
beide
beitel
beleid
bereiden ( 5)
bereids (5)
bescheid (5)
bij (e)
bijbel (d), bible
bijl (d), bill
bijster (d), Ia bise
blijde (d), blithe
blei (2), blay
blein (2), blain
bombazijn (d), bombasin
breidel (dJ, bridle, uitz.
breijen (2), braid
brein (2), brain
brij
brij zelen (d), briser
Deinen
deinzen
dij (d), thigh
dijk (d), dike
dijzig (d), verw. met dizzy
dolfijn (d), dolphin
dozijn, F. douzaine (uitz.)
dweil uit dwegel (4)
Ei (4), in het Eng. egg
eigen (2), Schotsch ain
eik (5)
eikel (5)
eiland (5)?
einde, verwant met end (5)
Fabrijk (e)

feit (2), fait
feitel
fijmelen (e)
fijn (d), fine
fijt
flerecijn
fontein (2), fountain
Galei
gal!!rij (d), galerie
geheim (5)
geil
geinster
geit
gerei
gerijven (e)
gesmijde, van het ongelijk vi.
smijden
getij, van tijgen
gijl
gijpen
gijzelen
grein (2), grain
grij·nen (e)
grijnzen (d), to grin
grijs (d),, gris
Hakkenei (3), haq.uenee
hamei
harpij (rl), harpie
haverij
heide
heiden
heiland (5)
heilig (5).
heim (5)
heinde
heinen
IJdel (e)
ijk
ijl (e)
ijs (d), ice
ijver (e)
ijzegrim (e)

VAN KLANKVERW .ANT EN. ·

ijzel
ijzer (d), iron
,
Kandij
kapitein (2), captain
karabijn (d), carabin
karmozijn (d), cramoisie
karwei · -kastelein (2), ch:itelain
kastijden (d), to chastise
katijvig (d) caitiff
kei
keilen (4), keil uit kegel
keizel
keizer
klei (2), clay klein (5)
knijf (d), knife
knijzen (e)
koffij (e)
komenij (t)
konfijten (d), confire
konijn
krijt (2), craie
kronijk (e)
kwijl
kwijnen, oul. ongelijkvl.
Labbei
lakkei (2), laquais
lamprei
lavei
lei
liverei (3), livree
lij
lijf (d), life
lijk
lijm (d). lime
lijn (d), 'li~
lijnwaad (d), linen
lijst (d), list
lijster
Magazijn (d), magazine
medicijn (<f), medicine
mei (2), May
meid, zamentr. van maget
weijer

meineed, (mein. voor. gemein,
dat is ontwijd.)
mijl (d). mile .
mijmeren
mijn (d), mine
mijt
mijter (e)
Nijd
nijver (e)
Olijf (d). olive
Paleis (2), palais
paradijs (d), paradise
pastei (3), p§.te ·
patrijs (d), perdrix · • _
peinzen, oul. pensen van penscr
.
. .
pij
pijl
pijnboom (d), pine
pijne of pijn (2), pain
pijp (e)
plein (2), plain
pleister (2), plaister
pleiten (2), plaider
polijsten (d), to polish
porselein (2), porcelain
postelein (2), purslain.
prei (5), H. :0. Porree
prij
prijken
profijt (d), profit
Rabbijn
radijs (d), radish
ratijn
ravelijn (d), raveline
razijn (d), raisin.
rei
reiger
rein
rij
rijfelen
rijk (d), rich.
rijm (d), rime
rijp (d), ripe
rijs
rijst (d), rke.
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robijn (d), rubis ·
Satijn (d), satin
schrijn (d), shrine
schijf
sein
serafijn (d), seraphin
slijk .
alijm (d), slime
soldij
spijker (d), spike.
spijl .
spijs
·
ste!ger (4),. v~r~. q~e.r steg~l
stetJ (4), utt-'s teget
, itijt (11}, -&lile - . - .-· - Teil (4), uit tegel
tijd (d), oud Eng. tide
·
tijger (e)
tijk (d), tick
tijm
treil (4)
trein (2), train
trijp (d), ~ripe
twijfel
- _
_
twijg (d),-- !wig. - .
t'wijn (d) ,-- twine·.• -

Vallei (3-), - vaJI68- ·-- ,
veili~

~.

vijand (d,) fiend
vijf (d), five
vijg (d), fig
vijl (d), file
vijver (c), vivariom
vijzel
vleijen (5), H. D. flehen
vlijen (d), plier
vlijm (e)
vlijt
vrijen, ongelijkvl. .
Wei
weide
weidsch
weinig (5), H. D. wenig
weite
wijf (d), wife
wijk
wijl (d), while
wijn (d), wine
wijs (d), wise
wijze (d), wise
woestijn
Zeit (2), sail
zeissen
zijsje
zwijdig
z;wijn (d), swine.

veniJn (d), venin
De bovenstaande lijst, uit Siegenb. Woordenb. voor de spell.
nitgetrokken, bevat 229 ww. De letters en cijfers achter dezelve
geplaatst, verwijzen naar de regels der voorgaande paragraaf.
Tot bekorting hebben wij de ww. tot de regels a b. c. t: en 6.
behoorende, als genoegzaam bekend, uitgelaten. De bijgevoegde Fr., Eng. of H. D. ww., zijn niet altijd de juiste vertaling van
het Holl., maar wijzen alleenlijk de verwantschap aan. Ruim 70
ww., daar niets achter staat, kunnen tot geen der opgegeven
regels gebragt worden. Wij durven derhalve aan deze lijst
geene waarde toekennen,. geevenredigd aan de moeite die zij
gekost heeft.

Klankverwante medeklinkers.

316. Wij hebben dezelve § 54 opgegeven, en toen
voodoopig aangetoond, dat, met betrekking tot f en v,
1 en z de uitspraak tot rigtsnoer voor de spelling dient.
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Deze kan dus alleen twijfelachtig zijn in ww. waarin h,
d of g tot p, t of ch verhard worden. Wat de b en d
aangaat, behoeft men een w. slechts te verlengen door er
een of and~ren buigingsuitg. aan te voegen, om tel'stond
te we ten welke letter men bezigen moet. In b1·ood,
b. v., hoor ik den eindklank t, maar verleng ik het tot
broaden, dan weet ik dat ik met d spellen moet.
Zoo kan ik uit gereeder, krabben, ribben, steden enz. te
weten komen, dat ik gereed, hij krabt, een rib, de stad
met d en b schrijven moet; terwijl kluiten, stippen,
schapen mij even zeker naar een enkelv. kluit, stip,
sc4aap verwijzen. Hetzelfde middel geeft ·ook ten opzigte van g of ck de noodige inlichting, wanneer zij als'
sluitletter voorkomt; immers het ·mrv. troggen, vlaggen,
dragen, leett mij trog, vlag, draagt schrijven. Wanneer
de keelklank op t stuit, neemt men de afl . .te baat, en
schrijft bragt van brengen, en dacht van denken; betigten
van tijgen ; digt van dijgen ; maar dicht van denken enz.
Ook hetgeen § 307 van de verwisseling van k, p, f, met
ch gezegd is, komt ons hier te stade. Wij schrijven dan
echter, gracht, lucht, omdat men oulings efter, graft,
luft zeide; nicht uit nifte of nefte, bet V. van_neef; zacht
en zucht om bet H. D. sanft en Seufzer; zoo ook verknocht van knoopen, gezocht van zoeken".
· ,., _'
In de meeste gevallen kan men v6or 't veilig.ch ge...
bruiken, wanneer de naaste afl. ODS niet tot !J verwijst;
knecht, dochter.
·
Ook ng gaat somtijds tot nk m·e•·, maar meestal beeft
men dan de uitspr. tot gids: aanvankelijk, gevankelijk,
koninklijk; of men raadpleegt een verlengden vorm :
dringen, zingen, plengen verwijzen wij Iiaar de g, in
dringt, zingt, plengt; hoewel de g buitendien in deze ww ~
niet volkomen als k luidt.
·
_14' _ _ _ _ ,

_ _ _ . , ._ _ _ _ .,..,

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
VERDUBBELING VAN

SCHRIFITE~KENEN.

Vokaalverdubbeling in l1et algemeen.
317. Het algemeene over dit onderw. bepaalt zich tol
deze hoofdbijzonderheden :

*M

}64

VERDUBBELING VAN SCHRIFTTEEK NEN.

' a. Elke korte kl., in bet midden van eene lettergr., is
enkel: val, vet, bid, tot, nut.
b. Elke lange kl., in bet midden van eene lettergr., is
dubbel: paal, heel, mijt, droog, zuur.
c. Aan het einde van eene lettergr. worden a en u
nooit verdubbeld, zoo komt van kaal, kaler, van zuur,
bezuren.
d. W anneer o of e aan bet einde van eene letter gr.
staan; dan moet bet uit de aft. blijken, of zij al dan niet
yerdubbeld worden. Wij zullen over de verdubbeling
yan o en e eenige regels trachten te ontwerpen, zonder
f>ns, gelijk onze voorgangers in dit vak:, op eene gewestelijke uitspr. te beroepen, die wij wei als aanleidende
qorzaak der spelling erkennen, maar als kenmerk of
rigtsnoer, om redenen hoven vermeld (§ 44), niet kunnen
aanbe\'·elen.

Regels over de spelling van ww. waarin e of o aan het
einde van eene letterg1·. staat.
. 318. Scbrijf met enkele klinkers alle ongelijkvl. wkww.
~n ww. daarvan afgeleid, als ook gelijkvl. wkww., die
eertijds ongelijkvl. waren, gelijk wreken .
•·__g. _Scbrij( met eene enkele e of o aile ww. die in
den onverbogen vorm een korten· klinker hebben, als
bevelen van bevel; schoten van schot, of die in bet gewone
t~algebr. verkorting dulden: tevens, tejfens;
boter,
botter; zoo ook zeven mrv. van zeef of zift, tegel, tigchel
enz.
· 3. Scbrijf met enkele e of o aile ww. waarin die klanken weleens met eu verwisseld worden : spelen, speulen;
honig, heunig; noten, neuten enz.
, 4. Scbrijf met enkele e of o ww. van vreemde talen
ontleend: glorie, negotie~ mode, criminele regtspleging,
profeten enz.
·
Zonder uit die ww. die in bet oorspr. au hebben:
verpoozen van pausa.
5. Scbrijf met eene enkele eden uitg. heden, mrv. van
heid, en den basterduitg. eren, als proberen, regeren enz.
6. Verdubbel de o in ww. die in bet H. D. au hebben:
boomen; Biiume; doopen, taufen, in bet mrv. van den
uitg. loos, en in zamei1stellingen met genoot, als huisge~noot,. ·dischgenoot.
;
7. Schrijf ee wanneer de vokaalkl. bij ons of bij de
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Duitschers met ei verwisscld wordt: teeken, teiken; weenen, H. D. weinen Uitz.: zelen, strepen.
8. Ook in het mrv. van den uitg. eel: tooneelen, juweelen, enz.
Toegift op de bovenstaande regels~
319. De bovenstaande regels bevatten niets dat niet
reeds bij Ten Kate te ~·inden is. -voor den beoefenaar
van het H. D. zullen wij er nog twee regels bijvoegen,
die bet tiental volmaken:
9. Schrijf eene enkele e in ww. die in het H. D. eene
enkele e, of ook wei eene korte i hebben, dat is waar de
e niet door h, bet teeken der verlengiog in die taiji, gevolgd wordt: beker, Becher; ketel, Kessel, heme1, Himmel.
Uitz.: Heeren, Herren.
,,
10. Schrijf eene enkele o waar in het H. D. eene korte
o of ook wei u staat : koken, kochen; hopen, ltojfen ,·
schole, Schule; vore, Furche enz.
Verdubbeling van medeklinkers.
320. Dubbeie medekiinkers kunnen aileen achter
korte kliokers voorkomen. De uitspr. leert oils dus
asem, wasem, geesel, dwaselijk, huiselijk, pauselijk, wijselijk, ijselijk enz. schrijven, en omgekeerd : passen, bessen,
missen, vossen, kussen. •
E
·
Ch en sch worden niet door zich zelvcn, maar door
g en s verdubbeld ; men schrijve dus met verdubbelii)g
om den korten klioker : ligchaam, lagchen, pogchen,
kugchen ; wasschen, flesschen, bosschen, musschen; daarentegen zonder verdubbeling: loochenen, huichelaar,
eischen, hijschen, krijschen, ruischen ,enz.
NG. wordt niet verdubbeld.
· 1 Door dit eenvoudig beginselaan te nemen, vervalt de vraag, of men nog,
gelijk weleer, huisselijk, wijsselijk enz. scbrijven zal. Dat ·de enkele klinker
aanleiding geven zou tot eene onjuiste uitspr. behoeft men niet te vreeze.n
mits men naar eisch der zamenstelling afdeele; (Zie hierover § 335) ; en met
dee, als eene ingelaschte hulpletter, niet te vee! complimenten JDake ( § 325).

Enkele en dubbele o en e volg~ns Siegenbeek, met verrwijzing naar de bovenstaande regels.
Aals-eeren, mrv.
abeelen, mrv. (8) .
abrikozen, mrv. (4)
alleenig (7)
apo theker (4

Barbeelen, mrv. (8)
bede (1) \
bedelaar (1)
beeedigen (7)
beenenA mrv. (7),
,_ ;
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_pee_ren, mrv. (7)
beten, mrv., hap (I)
beeten, mrv., wortel
begeeren
behooren
bejegenen (9)
i>ekeeren
beker (9)
bekoren
"fieloven {2)
besteden (2) .
beler -(2)
_b'evelen, mrv. (2)
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demoed (9)
deren
deesem (7)
dojl'r (10)
doler
doodelijk
doover, comp. (6)
doopeling (6)
doozen, mrv.
dooven, wkw., (6)
doren of doorn (10)
drevel (1)
droogen, uitz. op (10)
·bev~n (2) · - -- ·
droomen (6)
·beYer, dier
· 'dweepeo
·
beweren
Edeler, comp. '(9)
edik (9)
.bezeeren
eeren
bezem (3)
bezig (I)
egel (9)
Mzie of bes (2)
eland (9)
bleeken (7)
Fezikken
· fleemen
bleeker, comp. (7)
folie (4)
blooaer, comp., uitz. op (3)
· fooleri
)>looter, comp. ·
bloze·n (2)
Geboden, mrv. (2)
bode· - ·gedoogen · · .
geler; comp. (9)
bodem
·boomen, mrv. (6)
gene, voorn. w. (9)
'boonen, mrv.
geenerlei (7)
hozen. mrv.
geesel (7)
-boozer, c·omp.
geleden, v. lijden, oul.gaan, (1)
boo ten, mrv.
gewoner, comp. (3)
boren, wkw.
gloren (4)
boter (2)
glorie (4) . _.
goochelen (6)
hoven (2)
goore, V., van het bijv. goor
brooden, mrv.
Cede! (4:)
goten, mrv. (3)
·ceder (4)
grepen, mrv. (1)
'Deegen, mrv. (7)
gretig, mrv. (I)
-deelen, mrv., planken en ge- grooter, comp.
deelten (7)
grovelijk (2)
l>enen, mrv., volksnaam
Heden
dege, in ftr dege (3)
heeler, comp. (7.)
heelen (7)
degelijk (3)
heepen, mi'v.
degen (9)
heer, liever heir _
deken (2)
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kleeden, mrv. (7) _
heeren, mrv., uitz. op (9)
beeter, comp. (7)
kleener, comp. (7)
heeten, zoowel beet maken- klepel (2)
als noemen, (7)
kleven (9)
hekel (9)
kleverig (9)
helen, verbergen (!)
kloker
heler, comp. van heel, achter- klooten, mrv.
houdend, ook .zelfst. nmw. ( 1) kloven, rnrv. (!)
hemel (9)
kloven (1) .
benen (9)
kneden (9)
bevel (3)
knepen, mrv. (1)
hevig (2)
knevel-(2)
hooger, comp.
knoken, mrv. (2)
hoopen, mrv. menigte (Q)
knooren, mrv. .
hooren
koge (lO)" · . - -hoozen, mrv.
koken (10)
hoozen, wkw.
koker
hopen (10)
kometen. mrv. (4)
horen of hoorn ( 10)
koning (3)
horizon (4)
kolen, rnrv., coals
horoskoop (4)
koolen, mrv., cabbage
koonen, mrv;
hoveling (2)
Jenever (4)
koopen, uitz. Qp (1-) _
joken, jeuken ( 3)
koten, mrv.
joolen, mrv.
koper, metaal (10)
koren (10)
~
jopen, mrv.
krakeelen, mrV'. (Sy Kantoren, mrv. (4'
kreken, mrv.
_· _
kastoren, mrv. (4)
keelen, mrv., strook _van eene krekel (9), H, D._-Gr:ille
plank
krepel (3)
krevel
keeren, mrv.
keeten, mrv.
kroonen, mrv.
kroten, mrv. (4)
kelen, mrv., ook wkw.
kwe (9), H. D. Quitte
kenen, mrv.
kweeken
kepen, rnn. (2)
kwenen, mrv.
kegel (9)
kwezel
k.eker (4)
Leder (9)
kernel (4)
ledig (9)
kenen, w~w.
Ieeder, comp. (7)
keper
leelij k (7)
·.
- .
ketel (9)
ketelen, kittelen (2)
leemen, wkw. en bijv. n~"'_..){~)
leenen (7)
keten (2)
leeper, comp.
kevel (3)
leeren
kever
Ieger {1)
·
kevie

f~
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leeken, mrv. .
Ieken (2)
lenen, leunen (3)
lepel (2)
leven (9)
lever (9)
leveren
logen, leugen {3) .
looden, bijv. nmw.
loogen (6)
loonen
.
lopen, mrv. (maat)
loopen (6)
,- .. loozer, comp. -.-...: ... - -loozen, mrv. v. d. uitg. loos .
loten, mrv. van lot (2) .. loover (6)
looner, comp. .
·
loten, wkw., ook mrv. v. loot
Ioven (2)
lozen (2)
Majoren, mrv. (4)
matrozen, mrv.
mede, met (2)
mede
, ..
meede, mee~rap
'--meenen {7).-. · · --meeren, wkw.
meezenr, rnrv. (7)
meren, mrv.
rneten, rnrv. (1)
melig
rnemelig
menie (4)
menig (2)
meter (1}
mogen {3)
rnoker
rnolen (3)
moolik
mooten, mrv.
-Neder
neven, mrv. {2)
nepen, mrv. (1)·.
neten, mrv. (9)
negen, telw.
, • ¥

•

neger {4)
netel (9)
neve! (9)
nevons (2)
nooden, mrv.
noode, bijw.
nooden, . wkw. ·
-noodigen
Oker
olie (4)
ooiijk
oomen, mrv.
ooren, mrv.
oorloge.n, uirv.
Patronen, mrv. (4)
pelen, mrv.
penen, mrv.
peren, mrv. (9)
peten, mrv.
pezen, mrv.
pegel
peke I
peluw (3)
peper (9)
.
personen, mrv. (4)
peterselie (9)
pharizeer (4)
pistolen, mrv. (4)
planeten, mrv. (4)
plegen, bedrijven
ploten
poeten, mrv. (-1)
pogen
poken, mrv.
polen, mrv., aspunt en Polak
po~zen, mrv., uitz. op (4)
pooten, mrv., voet van een
dier
poten, rnrv., jonge boompje
preken, mrv. (4)
prevelen
Rede (9) .
reden
ree, binde
reede, re~, voor scbepen
recden (7)
-.
~-
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reeder (7)
reven, rnrv. (3)
reken, rnrv.
reepen, rnrv. (7)
reten, rnrv. (1)
regel (:1)
regen (9)
rekel (9)
rekenen (9)
repel
reven (3)
riolen, rnrv. (4)
rooder, cornp.
roven, rnrv.
roken, rnrv., hooistapel
rooken (6)
roornen, wkw.
rozen, rnrv ..
rooven, wkw. (6)
Schedel
scheede (7)
scheever, cornp.
scheelen, mrv., haarscheel
schelen, rnrv., deksel (2)
schelen, wkw. (2)
scheler, cornp.
scheenen
scherneren (9)
schepel (2)
schepen, z. nrnw. (4)
schepen, wkw. (2)
scholen (10)
schoven, rnrv. (1)
schooten, rnrv.
schoten, rprv., schot (2)
schooverzeil
schoren, rnrv.
schotel (2)
schrede (9)
schreven, mrv. (1)
schrepel (1)
schroken (3)
schromen (3)
sedert
sirenen, mrv. (4)
siropen, rnrv. (4)
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slede (9)
slepen, rnrv. en wkw. (9)
sleten, rnrv. (I)
siegel (1)
sleter ( 1)
sloven, rnrv.( 2)
sloopen, rnrv.
slooten, rnrv.van sloot ·
sloren (3)
sloten, rnrv. vanslot (2)
smeden, mrv. en wkw. (2)
smeeken (7)
smeren
srnoken
smoren
snede (2)
sneven (3)
snooder, co:np.
sober (4)
specie (4)
spenen, mrv. en wkw.
spelen, mrv. en wkw. (3)
speten, rnrv. (2)
spleten, mrv. (2)
spoken, mrv. en wkw. t10)
sporen, mrv. en wkw. (3)
stede (2)
stegen, mrv. (2)
stelen, mrv.
steenen, mrv. 7
stegel
stekel
stenen, wkw. (3)
stevel (l)
steven
stoken
stamen
stoven, mrv. en wkw. (10)
stolen, mrv. (4)
stoopen, mrv.
stooten, uitz. op (1)
storen (3)
streken, mrv.
streelen,
strepen, mrv. en wkw., uitz.
7
op (7)
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streven (9)
stroo
strooken, mrv. en wkw.
stroomen, mrv. en wkw.
stropen, mrv.
stroopen, wkw., rooven
synode (4)
synagoge (4)
Teeder
teven, mrv.
teekenen, mrv. en wkw. (7)
teenen, mrv.
teenen, bijv. nmw.
teezen, wkw.
tegel
tegen, (3)
telen, wkw.
temen, wkw.
tepel, (2)
teren, in aile beteekenissen
tevens, (2)
togen, mrv. (3)
toogen, wkw.
toomen, mrv. en wkw. (6)
toonen, mrv. en w_k\:V. _
totel), mrv.
tooveren (6)
topaas (4)
toren (10)
tote bel
trede {1)
troonen, mrv. en wkw.
twee (7)
Veder (9)
veete
vegen, mrv. en wkw. (9)
vele, mrv. (3)
veenen, mrv.
veren, mrv. in aile bet.
velen, wkw. •
veluwe
verdedigen
veter
vezel
. violen, mrv., alle .bet. (4)
vleten, mrv,
.... . -.....

vlegel (3)
vloo
vloten, mrv. (2)
vogel (3)
volen (3)
voozer, comp.
vore (10)
voren, zekere visch
vorig
vrede
vreezen
vrolijk
vromer, comp. (JO) -.
Weder, zelfst. nmw •.('9)
weder, bjjw;
wee
wee de
weeker, comp. (7)
weeken, wkw. (7)
weenen (7)
weezen, mrv. (7)
wegen, mrv. (2)
wege (9)
wegens (1 of 2)
weken, mrv.
welig (2)
wemelen (9)
wereld (9)
weren
weven (9 ook 1)
wezel
wezen (1)
wonen (3)
Zede (9)
zelen, mrv., uitz. op (7)
zeepen (7) _
zeeren, mrv.
zeever
zege
zegel (4)
zegen, a. bet., (9)
zeker
zemel
zenuw (9)
zetel (9)
zeven, telw. ,(~)
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zeven, mrv. (2)
zode tl)
zogeu (1)
zomer (10)
zolen, mrv. en wkw.
zoomen, mrv. en wkw. (6)
zonen, mrv. (3)
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zwcden (9)
zweemen
zweepen (7), Schweif, een staart
zwceten
zweren, mrv. (1)
zweven (9)

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
INLASSCHING VAN L'ETTERS VOORNAMELIJK IN
ZAMENSTELLINGEN.

J als overgangsletter.
321. De j wordt achter tweeklanken, waarvan .de
laatste letter i is, ingevoegd als overgangsletter tot de
doffe e : vandaar de spelling bloeijen, kraaijen, waaijen,
hooijen, terwijl men bloei en hij bloeit, kraai en hij
kraait enz. zonder j sch~ijft. Daarom ook eijeren mrv.
van ei, en luiJer vergr. trap van lui enz.
Op dezelfde wijs is de w oulings achter de u ingevoegd,
en heeft zich naderhand ook aan 'den onverbogen vorm
des woords gehecht. Onze voorouders schreven vrou,.
vrouwen; spreeu, spreeuwen enz.
Dat men koeijen en vlooij.n schrijft, komt van bet enkelv. der -gemeenzame spr. koei, vlooi. De oudcn zeiden koenen, b. v : " Die wijn is voer diekoenen tliet g ewussen." Zie G. J . Meijers Oude Nederl. Spreuken ea
Spreekww.

Invoeging van t.
322. Dit onderw. is § 304 reeds aangeroerd. Houdt
men zich in dezen aan den regel : Schrijf gelijk gij
spreekt, dan zal men zonder aarzelen mijitenthalve, uwenthalve, -mijnentwege, harentwege; ook om uwentwil om
onzentwil, en nog liever met de verzachtende e, om
uwentwille enz., schrijven. Dan schrijft men ook verbindtenis, beeldtenis, gebeurtenis met t, en geschiedenis,
behoudenis, belijdenis zonder t, al zou men er geen andere reden voor weten.
Dat men gesteltenis en ontsteltenis en niet gesteldtenis,
naar de analogie van beeldtenis schrijft, hiervan ligt de
oorzaak waarschijnlijk in gestalte.
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Verse/til over de ingevoegde t voor den uitg. lijk.
323. De vraag komt in dit geval hierop neder, of men
de volgende ww. met of zonder t schrij~·en zal: opentlijk, eigentlljk, wezentlijk, volkomentlijk, ordentlijk, gezamentlijk, versclteidentlijk, ondersclteidentlijk en minnentlijk.
Eene ongemaakte uitspr. pleit voor de t in de drie eerste
ww. en noopt ons in de overige tot weglating, niet
slechts van de t, maar ook van de voorafgaande n. 1 Ordentlijk, of lievcr-ordentelijk, staat op zich zelve.
De thans heerschendc spelling heeft de t ook in de
drie eerste ww. bijna geheel do.en verdwijnen, zoo dat
men zich in dezen op het gezag van de beste schrijvers
beroepen kan. Wij voegen ons nogtans bij de mioderheid, en zeggen .met Siegenbeek, op grond van' bet
aangevoerde door A. de Vries 3 : ·opentlijk, eigentlijk,
wezentlijk. Naar dit rigtsnoer namentlijk te schrijven voor
namelijk, is misbruik.
Q

1 In de laatste uitgaven van Riegenb. Woordenb. voor de Sp., komt gezamenWj l' voor, en wij gelooven dat men ook bier in het gebruik van de t berusten kan. Althaus zouden wij ons ljever daarmede vet·eenigen, dan met de
uitlatin~: der tin eigentlijk, terwijl men ze inlascht in opentlijk en wezentlijk,
gelijk in meergem. Woordenb. in de uitgaaf van 182~ te lezen is.
' • Zie over dit w. § 291. Ordentelijk, hoe ook misvormd, wordt door bet
spraakgeb. erkend in de bet. van betamend, en is niet hetzelfde als ordelijk,
met orde.
3 Taalk. Mag. D. I., bl. 113 en volgg.

De ingevoegde d.
324. De d voor den uitg. er in ww. die op r eindigen
is te wel gevestigd om zich te laten verdringen. Een
ieder zegt (en zoo schrijve men dan ook) : ltoorder, vereerder, bewaarder, zuurder, bitte1·der enz. Ook na n en
l zal zij zich in sommige ww. staande houden, als in
boender, diender, vilder; nog minder zal zij zich uit
vinden en scltenden, waar zij ook ingelascht is, Iaten
weren. Maar in bewoner, weldoener, verzinner, kenne1·
en dergelijke, als ook in den vergr. trap van bijv. nmww.
op n of l, weet de beschaafdc uitspr. en dus ook de
spelling, van geen d: reiner, dunner, edeler, sneller cnz.
Zoo is het ook met gelegenlteid en tevredenheid, waarvoo1·
de minbeschaafde wcl eens gelegendlteid en tevredendlteid
zegt, om niet tc spreken van gelegendiglteid!
De ingelaschte e en de verzaclttende e.
- 325. In· zelfst. nmww. voegt men veelal ecne e in,
voor de uitgangen naar; nis, ling ; ambtenam·, getuigenis,
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lieveling. In ltunrling en eenige anderen zijn we aan die
e niet gebonden; in vnilnis kan zij niet geduld worden.
Meer vrijheid heeft men ten opzigte van bijv. nmww.
op lijk en Zoos, en men zou de taal noodeloos in een ijzer
harnas wringen, indien men zich regels wilde voorschrijven, waar bet taalgebr. ons de vrijheid laat, om nu eens
zus en dan weer zoo te scbrijven. De welluidendbeid
moet bier geraadpleegrl worden; · en z\j leert ons, dat
in sommige ww. dee doorgaans kan gemist worden, als
in aanzienlijk en gewoonlijk, terwijl zij in andere, waar
een toonlooze uitg. voorafgaat, niet kan geduld worden,
als in vaderlijk, gretigli;jk, bodemloos enz., en wederom
in a!Jderen zonder hardheid niet :kan wegblijven : kennelijk, verstandeloos enz. Maar dit is het niet alles. De
welluidendheid leett hem, die er ooren voor heeft, nog
meer, namelijk, dat wij, naar bet vereiscb van den
zamenhang, betzelfde w. nu eens met, dan weer zonder e moeten scbrijven, b. v.: dadelijk en daadlijk, geloofelijk en gelooflijk, mannelijk en manli;jk enz.
Hetzelfde geldt ook van de verzachtende e in den l.
pers. van wkww. en aan bet einde van zelfst. nmww.,
welke, met o01·deel gebruikt, tot de zoetvloeijendbeid
·onzer taal veel bijdraagt. ·
Mim wacbte zich voor misbruik en raadplege drn aard van ·bet opstel.
De dichter Bellamij maakte van deze e veelvuldig gebruik, en zijn deugde en
mane voldoen op hunne plaats zeer wei, maar zouden zeer ongepast zijn in
den mond van een' bevelhebber, die zijn Ieger met eene opwekkende toespraak tot den strijd voorbereidt.

Nog twee gevallen waarin de ingevoegde e wegblijven moet.
· 326. Behalve hetgeen wij bierboven van ww. gezegd
hebben, die, wegens den toonloozen uitg. van het grondw.
geen ingevocgde e dulden, zijn er nog twee gevallen van
gelijken aard. Het eerste is, wanneer bet grondw. op
dezelfde letter eindigt als waarmede de uitg. begint:
lteilloos, kennis, vonnis, snellijk enz. Het tweede, wanneer de verscberpte g door den Iangen a-klank voorafgegaan wordt. Dnt men lteugelijk, genoegelijk en bedriegelijk schrijft, ofscboon de g, naar mijn gehoor, ook in
die ww. scherp luidt, heeft geene zwarigheid, want zij .
kan als sluitletter beschouwd worden van de lettergt·.
waarin zij voorkomt, en heeft dan den verscherpten
klank, gelijk de f in liefelijk, sterfelijk enz;; maar hoe
nu in behagelijk, verdragelijk, beklagelijk? Bescbouwt
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men de g als sluitletter, dan krijgt men de lettergg.
hag, drag, klag, waarin de a noodzakelijk kort wordt;

trekt men ze tot de e, dan verkrijgt zij den zachten keelklank, die men in "m.ogelijk, zuigeling enz. kan opmerken.
Waar een invoegsel tot eene verkeerde uitspt·. verleiden
kan, 'schijnt het veiliger het voor het oog weg te Iaten ;
het kan daarom op de tong blijven voortleven. \Vat zou
ons beletten behaaglijk, beklaaglijk enz. te spellen, en nogtans, v;aar de welluidendheid zulks vereischt, eene korte
e achter de schcrpe g te Iaten hooren ? Men moet niet
alles voor het oog willen afbeelden.
. Over e of en in zam.engestelde woorden.
327.. Hierin heerscht tweederlei gebr. bij oude schrijvers zoo wel als bij nieuwe. Ook onze bijbelvertaling
blijft zich niet gelijk, want daar leest men, u. v.: pottebakker zonder en tentenm.aker met n.
Geen wonder;
eensdeels toch is het mrv. bier niet noodzakelijk, en
anderdeels is de n in zulke gevallen hij eene goede uitspr.
naauwelijks hoorbaar. In zulke ww. komt het minder
op het denkb. van mrv. dan op de soort van voorww.
aan, die door het eerste gedeelte der zamenstelliug wordt
uitgedrukt; vandaar dat men zwaardveger, letterzetter
~ielverkooper, appelboom. enz. schrijft, zonder teeken van
mrv. aau het eerste w. Hieruit kan men veilig afleiden,
dat men in de meeste gcvallen de verzachtende ingeschoven e voor mrv. gehouden, en op dat dwaallicht
doorgaande, menige n heeft ingevoegd die men best
missen lwn.
Wij schrijven dan gerust sterrekijlcer, kreeftegang, m.ie,·enest, vrouwehater, m.uggezijte1·, pi;;pewroeter, omdat wij
daar evenmin het mrv. behoeven uit te drukken, als in
vogelve1·schrikker, boekverkoope1·, orgelm.aker, en honderd
anderen meer.
- Er is inderdaad weinig aan gelegen ; en wie zich be.zwaard vindt door sterrehem.el zonder n te schrijven, om
de menigte van sterretjes, die mag zijn e1·wtesoep en
pereprol ook met eene n gebruiken, en zich op den voorgang der beste schrijvers, of auders op bet ongevestigde
taalgebr. beroepeu.
Dit punt vond ik nergens voldoende uiteen gezet. Men heeft het 6f over
bet hoofd gezien, 6f men heeft gemeend in de aanwijzingen van woordenboekm te mogen beru~len. lntusscheu kan de vraag niet overtollig zijn: vaq.
welk beginsel gaan · die woordenboeken uit ? Waarom, b. v, lezen wij in bet
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Taalk. Woordenb. van Wei!., onder T!·ekker, de zamenstelliogenlmr~entrek·
ker en tandtrekka? waarom druiventros en v'ijgemand; speldenbak en spet.
dekussen, duifhuis en duivenboon; kattPkwaad en kuttenspet, en zoo in hon·derd gevallen meer? Wil men_ eenparigheid behartigen, wat zou ons dati be·
!etten overal slechts de verzachtende e te gebruiken, zoo dikwijls de uitspr.
zulks vereischt, en de· n a!s tweede hulpletter in te voegen, wanneer bet
tweede gedeelte der zamenste!ling met een klinker begint, als duivtnei,
kattenoogen, miereneter enz. ?

De ingevoegde s.
228. Daar in woordkoppelingen bet eerste gedeelte
dikwijls in de betrekking van 2 nmv. tot bet tweede
staat, is men gewoon de ingevoegde s daaraan toe te
schrijven; maar wij gelooven dat de welluidendheid bier
vrij wat meer in aanmerking komt; voor eerst toch vinden .wij deze a niet waar zij wanklank zou veroorzaken,
als in ·dakverister-, hoofddeksel, steengruis; ijzervi;jlsel enz. ;
ten tweede, wordt zij in sommige ww. nu eens al, dan
weer niet gebruikt: godsvrucht en godvrucht, broodsgebrek en broodgebrek; somtijds met verschil van heteekenis, als landsman en landman; en, ten derde, treft men
deze s ook achter V. nmww. aan, als zonsve1·duistering,
maansverduislering, zielsvriendin, stadspoort en eene menigte z~menstellingen met stad; ook wijsheidsles, vrijheidshoed, moederszuster, _zustersma__n e_nz.
_
Bl_ijkbaar is dat tracht_en naat· welluideni:lheid onder
anderen in de tweederlei spelling van tijds~stek-eri tijdiiak,
't-ijd'sverlies en tijdwinst, ·schaapskop en scnapenvleesch. Zoo
• ook in kalfsvleesch en levenswijs (in plaats van leefwijs;
-naar de regelmaat van denk- en handelwijs) om de ontmoeting-van fiv en fv voor te komen ; voorts in bokspoot
en bokkehaar. Men heeft dus ten aanzien van cleze s
niet anders dan bet taalgebr. te raadplegen; en dit heeft
blijkbaar de welluidendheid tot rigtsnoer. Van daar ook
qe · spelling van eenigzins, anderzins zonder, en van
yeenitzins met de s in bet midden.
Geschilpunten door de verh. van Siegenbeek uit den weg
geruimd.

329. Veel geschillen over de spelling van enkele ww.
zijn door de verh. van Profr. Siegenbeek met dat gevolg
J:>eslist, dat men er niet alleen vrij algemeen in herust,
maar dat ook bet gebr. te dien aanzien reeds te wel gevestigd is, dan dat wij noodig zouden hebben daarop terug te
komen. WiJ zullen slechts eenige resultaten opnoemen.
Wij schrijven thans vergeefs, regtsJ: links, als bijww. met
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de enkele sen als hijv. nmww. met sch. Zie verb. hi.
232 ; voorts beslissen en kussen, bruisen, ruischen, druischen, l.l. 234 ;, zamenvoeging met z, hl. 152; Got, Gotten,
als volksnaam; hl. 157; mitsgaders, voorts en waarts met t,
162 en 164; overtozt.ig, niet\vertallig, hl. 173; middelweg,
gelijk middeltandsch, middelmaat enz., hi. 185; galerij en
aartsvaders, nietgaanderij .en eerstvaders, hl. 215; althans
en nogtans, hl. 221 ; regter- en linkerhand, niet regte en
Zinke, 229; daarenbov~n, niet daarteboven, uit der mate 1
enz., 231.
1

Jn het mrv. van zelfst. nmww. op ns, gelooven wij dat de juiste uitspr. in
is met hetgeen door Siegenb. in zijne verh ., bl. 196 en 97, beweerd
wofdt. ---Moet ·mcti niet kanzen, lanzen, schanzen, glanzen schrijven? In
dansen verwijst, aunkt mij, bet gelij!duidende wkw. naar des. In ww. op rs
blijft <!_e ~in bet mrv., ·alij kei·sen, kaarsen, sclwrsen. Uitz.: laarzen, ve1·zen.
-

~trijd
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TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
OVER DE SPELLING T'AN WOORDEN VAN VREEMDEN
OORSPRONG •

._ .u.;.

Waf onder die benaming in aanmerking komt.

~: ~.~ De ww. die wij bier te he~chouwen hehhen, Iaten

ziCh gevoeglijk naar bet voorh. van Siegenh. in vier
klassen verdeelen, als volgt :
1. Ww. die, boewel van vreemuen oorspr., door veelvuldig geht·. te wel hekend zijn, om als vreemdelingen te
worden aangezien.
2. Ww., die wel gehruikt worden, dewijl wij ze niet
missen kunnen, maar die nogtans als vreemdelingen kenhaar zijn, en meestal als zoodanig hehandeld worden.
3. Geheel vreemde ww., daar men zicb buiten noodzakelijkheid van .hedient.
4. Eigennamen van uitheemschen oorsprong.
Eerste klasse van vreemde woorden.
331. Met deze kl. beeft men weinig moeite, want ze
worden als Nederd. ww., overeenkomstig de uitspr., met
onze gewone schriftteekenen gespeld, als bisschop, kerker, paleis, klooster, troon enz.
Tweede klasse van vreemde woorden.
: 332. Dezen zijn doorgaans aan een of ander schrift-

VAN VREEMDEN OORSPRONG.
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teeken kenbaar, dat in oorspronkelijk Nederd. ww. niet
voorkomt. Zoo kennen wij, b. v.: eel, cement, cirkel,
oceaan ann de c; chaos,' chronometer, cherub aan de i:h;
apotheker aan de th ; genie aan de vreemde uitspr. der g ;
·
procureur aan den tweeklank eu.
Anderen daarentegen, die blijkbaar door huime vorming tot deze kl. behooren, hebben hunne vreemde
schriftteekens met Nederd. verwisseld, als profeet,
schepte1·, karakter, kantoor, nimf enz.
·
·
Sommigen zijn twijfelaars, als b. v.: advokaat, fiskaal
enz., die nog wel ~ens met c gespeld worden. Volstrekte
eenparigheid is bier niet te verwachten:-, - eQ. _ol~ in
dezen den voorgang vari schrijvers van· ·smaak; -:- Ongeletterderi zullen wel altijd iri vreemde w,w. fou_ten .begaan. Zoo herinner ik mij in Holland gehoord te heb;;,_
ben renoveren voor ru¥neren, verdestroojeren in plaats van
destrueren, mankeliek en judikomdrie voor melancholique
en hypochondrie. .Maar deze uitdrukkingen behooren
eigentlijk tot ww. van de 3. kl. Minder verschoonHjk is het, dat geleerden zich zulke verminkte ww. door
ongeletterden Iaten opdringen, err hun ten gevalle krant
en kortegaard, in plaats van courant -en corps de garde
schrijl-·en, en wat dergelijke fraaijigheden.meey ~ij_ru 7 -

-

...

Derde klasse van vreemde wooiden. ·• ~
333. Dezen zijn woorden waarvan men· zich ten onregte bedient, dewijl zij doot· Nederd. ww. kunnen vervangen worden, b. v.: p1·etensie voor aanmatiging; filozoof voor wijsgeer ; app1·obatie voot• goedkeuring; applicatie
voor toepassing; pmcticabel voor uitvoerbaar enz. De
spelling van zulke ww. kan vrij _onverschillig zijn, daar
wij ze
althans in een opstelliefst
vermijden!
.
.
Spelling van eigennamen.
334. De hoofdregel omtrent de spelling van· eigennamen uit vreemde talen ontleend, is, dat men er zoo min
aan moet veranderen als met den aard onzer taal bestaanbaar is. Deze regel, nogtans, heeft de volgende bepalingen, die vrij algemeen in.ttcht genomen worden.
Eerste bep aling. Men oi'lthoude zich van zainengestelde schriftteekenen, die in onze taal niet te hui~
behooren, b. v.: (I! in C(l!sar, Jud(l!a enz. en re iq Orresus;
N
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men schrijve daarvoor Cesar, Judea,. Cresus. Zoo ook
museum, atheneum enz.
Tweede bepaling. Met betrekking tot de verwisseling
van ph, c en de zachte s met f, k en z; schijnt het
veiligste, om zich daarvan te bedienen in namcn, die
door afkorting iets van hun vreemd aanzien verlorcn
hebben ; maar de oorspronkelljke schriftteekenen te
behquden, wanneer men den naam voluit schrijft: dus
Jakob en Jozej, verkort uit Jacobus en Josephus; zoo ook
Konstantijn, Konstantinopel, Korinthe, Efeze, Pamfylie,
Frygie, welke allen verkorting of verandering van uitg.
ondergaao. _ -De z wordt bovendien in bijbelsche namen
overal voor de zachte B. gebezigd, als in Jozua, Mozes,
Jeruzalem enz. Maar in Latijnscbe namen, als Cesar,
Drusus enz., blijft men bij de a, boezeer men z uitspreekt. Wat de verwisseling van c met k in Griekscbe
namen betreft; daar zij door bet Latijn tot ons gekomen
zijn, is het al vrij onverschillig of men Kodrus, Sokrates,
Kreta, dan wel Codrus, Socrates, Creta enz. schrijft.
Men schijnt tegenwoordig meer naar het eerste over te
hellen, in die namen waarin de k-klank gehoord wordt.
Verder moet · de verkiezing voor de Griekscbe k toch
ook 11i~t gaan,. anders zullen wij eerlang Kyrus en
KekropB moeten zegg~n, en misschien kans hebben om
van · de rivier Kydnw in Kilikia, en van Kykladische
eilanden te hooren spreken. Bij de Duitschers zijn de .
Cimbriers en Celten reeds in Kimb·ren en Kelten veranderd. Zooveel vermag overmaat van geleerdheid.
De derde bepaling veroorlooft ons bet weglaten van
stomme letters aan het einde, als b. v. : Jona, Jelwva,
Ninive, in plaats van Jehovah, Jonah, Niniveh enz. Dat
de dichters Homeer, Pindaar enz. voor Homerus en PindarfUI zeggen, wanneer het in de versmaat te pas komt,
wie zou dat wr.aken ? Maar in proza moet men zulke
Df\!Den niet verminken.
Over h.et mrv. van eigennameri zie boyen (§ 152).
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Dit onderwerp veelal overgeslagen.
335. De meeste leerboeken gaan dit gedeelte der
spelling met stilzwijgen voorbij, en men schijnt door··
gaans te berusten in het eenmaal ingevoerde gebr. om
van twee medeklinkers den eenen tot de voorafgaande
en den anderen tot de volgende lettergr. te trekken; en
voorts bij een~ zamenloop van medeklinkers~ er zoo veel
tot de tweede lettergr. te brengen~ als zich achter elkander laten uitspreken. Dit gebr. nogtans heeft dikwijls
aanleiding tot wanspraak gegeven ; daarom aarzelcn wij
niet om~ overeenkomstig den regel: Schrijf gelijk gij
spreekt~ · de volgende bepalingen voor te stellen :
Eerste bepaling. De g van den uitg. ig mag van de i
niet gescheiden worden. Men breke dan af vurig-er,
hezig-er~ overig-ens. 1
Tweede bepaling. Wanneer g voor eene doffe e scherp
luidt~ behoort zij tot de vorige lettergr. Breek dan af
genoeg-elijk, lwog-elijk~ heug-elijk en verdraag-eliJk, of
liever zonder e: verdraag-lijk. (Zie hoven § 326.)
Derde bepaling. Men trekke de ingelaschte t vim verkleinww. tot den uitg., opdat de klemtoon niet verplaatst worde. Breek af lamme-tje, japonne-tje enz.
Vierde bepaling. Wanneer sch naar eene juiste uitspr,
(waarover zie § 55) geenen keelklank heeft, is zij sluitletter. Men breke dan af mensch-en~ wensch-en, ruischen, eisch-en, heersch-er~ en liever, dan aanleiding te g.even tot eene verkeerde uitspr.~ late men aan het einde
van eenen regel de anders gebruikelijke verdubbeling
weg in lasschen~ flessclten, wisschen enz. en breke af lasch-.
en, flesch-en, wisch-en.
Vijfde bepaling. In de uitgg. ster en ste .mogen st niet
gescheiden worden ; breek dan af vrij-ster~ hoog-ste,
zwak-ste. Op duis-ter, luis-ter, verkwist-er en dergelijke
ww. is dit niet toepasselijk, want daar is de uitg. ter
of er.
Zesde bepaling. Het Ietterteeken ng mag niet worden
opgelost : men behoort dus af te breken wang-en, ringen~ zing-en, long-en, tong..en~ kreng-en, eng-e:r~ vinp-er
*.N
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enz. Daarentegen, wanneer n eng arzonderlijke letters
zijn, worden ze gescheiden : on-gelooj, wan-geluid. ~
Hoezeer we anders geen nieuwigheden voorstaan,
hebben wij ' niet geaarzeld ons in dit werk, wat het
afbreken van ww. betreft, aan de bovenstaande bepalingen te houden, omdat zij grootendeels uitvloeisels zijn
van de natuurwet der spelling : Scltrijf gelijk gij spreekt.
· 1 Om dezelfde reden late men de uitg¥,. ik · en lijk ongPmoeid, en breke af
predik·en, monnik-en, pe1·zik-en ; liefel?Jk-er, u·aarschijnlijk·e enz.
• In ww. van vreemden oorspr., gelijk engel, triangel enz. zou ik niet vragen hoe zij in de talen, waartoe zij b~hooren, afgebroken worden; maar lieVIII', eene ongemaakte uitspr. tot rigtsnoer nemende, de ng bij elkander
Iaten. ·
•
•
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VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS EN VAN EEN IGE
LEESTEEKEN EN •.

Misb1·uik ltiervan te vermijden.
- 336. Al wat eene bijzondere onderscheiding ten doel
heeft, moet niet -te zeer vermenigvuldigd worden ; anders
zal bet natuurlijkzijn doel missen. Er staat niets ]eelijke-r, zoowel in eeri handschrift als in een drukwerk, dan
e-ene menigte van hoofdletters, die ons oog tot zich trekken, door zich hoven hare naasten te verheffen, terwijl
ze ons niets van aanbelang te melden hebben.
AanwiJzing van het gebruik.
337. Schrijf met .eene hoofdletter:
I. Aile eigennarnen van personen of plaatscn.
Hieronder ·zijn ook de namen begrepen, die men aan
zekere dieren, als. honden, paarden enz., ter onderscheiding geeft : als Arabier, Diaha enz.
Maat· wanneer een eigennaam door de of t•an de wordt
voorafgegaan, dan schrijft men die woordjes met eene
kleine letter, als : Wie heeft niet van de Ruiter gelword?
Onder de Nederlandsche schilders mag van de Velde wet
genoemd worden. De sch1·ijjster van "Het nut der tegenspoeden" lteette Wilhelmina Lucretia van Mer ken. J(ent
gij de dichteres van det• Willige ? Uw vriend heeft den
H.aag verlale'f!, en f!JOOnt thans in den Brief.
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11. De namen van volken, gezindten, sectcn, pattijen,
ordens enz.
De Polen waren van ouds lastige naburen voor de
Russen. Alle menschen, zij ·mogen ()hristenen, Joden, of
Heidenen zijn, moeten elkander als natuurgenooten leeren
beschouwen. De stellingen der Epicureers waren zeer ve1·schillend van die der Stoi'cynen. Groot was de onderlinge
verbittering der Hoekschen en Kabeljaauwschen, der Guelfen en Gibelinen. De Tempeliers waren een geestelijke ridderm·den, de Trappisten waren monniken.
.
III. Ook gemeene zelfst. nmww. en zelfs bijv. nmww.;
wanneer zij eenen bijzonderen pers. bedoelen; . en
daarom ook alle eeretitels als zoodanig gebruikt.: · De
Hemet zij ons genadig ! Wie kan den 4lmagtige weeritaan ?
De Graaf van Egmond was een der slagtojfe1:s van den
Hertog van Alva. Met betrekking tot bet Oppen:vezen
wordt dit zelfs tot pers. voornmw. uitgestrekt: Hij is
de Heer; Hij doe wat goed is in zijne oogen.
IV. De namen of titels van geschriften, kunstwerken
vaar- of rijtuigen enz.: De Iris en de Boekzaal zijn bekende maandwerken. De Warennar van Hooft wordt niet
gelezen. De Stier van Potter is eenig in zijne soort. De
Schepping· van Haijdn mag wel ve1·heven muzijk genoemd
worden. Wanneer wordt de S.nelheid verwacht.? • ·: · ~ .
V. Verkorte titels, verkorte Latijns<;:be spreekwijz~~< :
M. D., Medicinae Doctor; Z. E., Zijne Excellentie; p·~ S.:r
J;'ostsc1·iptum; A. S., Anno salutis enz. Zoo ook boofdafdeelingen bij eene aanbaling, b. v.: Zie Wagenaars.
Vaderl. Geschied. ]). IV., bl. 39. Vergelijk Rotgans
Willem I., B. IV., v. 152.
VI. Het eerste w. van elk opstel, en van al deszelfs
deelen en onderdeelen, die door een_ sluitteeken voorafgegaan worden. Hetzelfde geldt ook van een vraagteeken of uitroepingsteeken, wanneer, namelijk, de zin daarmecle gesloten is; maa anders niet, b. v. : Hoe nu I hebt
gij reeds vergeten wat ik u gezegd heb ? uit uw geheugen
gewischt wat ik u heb voorgehouden ?
·
VII. Het eers't e w. van elken dicbtregel.
.
. Hct tusscbenwerpsel o en de vcrkortingen van het lidw .)
bet voornmw. ik en dergelijke zijn hiervan uitgezonderd:
o Sterveling, gevoel uw waarde !
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'k Reb Jezus lief! Hij is mijn Iicht en kracht.
't Heelal getuigt van Jezus lof!

Gevallen waarin lwofdletters· veeltijds onnoodig gebruikt
worden.
338. Schrijf met eene kleine letter :
I. Een gemeen zelfst. naamw. dat in vereeniging met
een eigennaam eenig voorw. aanduidt; De berg Sinaz, de
zee van Tiberias, de bergpa$ Thermopylae, de beek Kison,
enz.
II. De namen der dagen, maanden en feestgetijden :
b. v.: Wij hebben· ii.Ofhlwee zondagen in november. Onze
christenfeesten zijn Jceradag, paschen, hemelvaartsdag en
pinksteren.
•
III. Bijv. nmww. van volksnarnen of eigennamen afgeleid: Volken van germaanschen oo1·sprong. De engelache, fransche en russische vloten waren vereenigd voor
Navarino. Het latijn en het grieksch zijn doode talen. In
ons vaderland worden nurenberger waren, boheemsch·glaswerk en westfaalsche hammen ingevoerd. De kantiaansche
wijsbegeerte en die van de sokratische .of platonische school
zijn al ze~r verschillef!-d.
·.
IV. Het eerste w. eener aanhaling, als: Jezus zeide
tot haar....:
keen, roep uwen mtzff.
--

ua

. Met uit:z. nn geval I. zal men doorgaans in de bier opgegeven. gevallen
hoofdletters zien gebruiken, en misschien zal men bet · voor eigendunkelijk
bouden, dat wij dit willen veranderen. Eensdeels willen wij onze regels over
dit onderw. slechts als voorstellen beschouwd hebben, die men aannemen of
verwerpen kan, zonder dat er vee! aan verbeurd is, en anderdeels, verwijzen
wij naar bet meergem. werk van J. C. Beijer, als de bron waaruit zij zijn
voortgevloeid.

Over eenige leesteekens.
339. Hieronder verstaan we alleen die teekens die als
hulpmiddelen der ui.tspr. gebezigd worden. Zij zijn het
afkappingsteeken (') bet scheidingst. ( ·· ) bet scherpe
rle koppelstreep (-) en bet zamentrektoonteeken
kingsteeken ().
·
·
·
Het afkappingsteeken vervangt de plaats van een of
meer uitgelaten letters: 'k heb; 't verbond enz. Het
komt ~uiten gedicbten weinig voor, en wordt ook daar
minder gebruikt dan voorbeen. Voor ongeoefende lezers
is het noodig op te merken, dat men de doffe -e, die, -waar
de versmaat zulks vereischt, voor een w. dat met eenen
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klinker begint, stom is, niet meer afkupt, maar op het
gehoor van den lezer vertrouwt, b. v.:
Wien lust het, me in de vlucht van mijn bespiegelingen
Tevolgen1

Over het gebr. van dit teeken in het mrv. van eigennamen zie hoven. (§ 152.)
Het scheidingst. duidt aan dat twec klinkers afzonder~
lijk moeten gehoord worden : poezij, zeeen, Abigai'l.
W aar twee klinkers geen gevaar loopen van tot een tweeklank ineen te smelten, is dit teeken onnoodig : Farao,
Israel.
Het scherpe toonteeken wijst aan, dat een w. met bijzonderen nadruk moet uitge11proken worden, b. v.:
Noem mij eene ondeugd waaraan zich deze mensch niet
heeft schuldig gemaakt. Ik heb er op gerekend, dat gij
of het paard koopen, Of mij tijdig zoudt doen weten dat gij er
van hadt afgezien. Uw ,qedrag is niet alleen niet vriendelijk, maar zeer onvriendelijk.
De koppelstreep komt te pas bij het afbreken van ww.
aan het einde van eenen regel, ook wanneer twee of
meer zamenstellingen het laatste gedeelte gemeen hebben : Binnen- en buitenlandsche oorlogen. Dat op- en afuit- en inloopen verveelt mij.
Het zamentrekkingst. is in gedichten gebruikelijk:
dadn, godn, voor daden en goden•

...

TWEEDE DEEL.

u Mijn stokregel, van dat men de Taelwetten moet 11inden, en niet maken, zoek ik ,
niet uit mijn oog te zetteo."

LAMBERT TBN KATE,

DE

NEDERDUITSCHE TAAL
IlW ZUID•..t.FRIKA. HEBS'r.ELDo

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
OVER SYNTAXIS IN HET ALGEMEEN.

Bepaling.
340. Syntaxis, dat is ordelijke zamenstelling, is dat
gedeelte der spraakk., dat ons ww. tot volzinnen, en
volzinnen onderling tot een ·redeverband leert zamenvoegen.
V erdeeling der stof.
341. De Syntaxis laat zich gevoegelijk in vijf deelen
splitsen, te weten :
A. De leer van den volzin;
B. De onderlinge be trekking der ww. door Overeenkomst en Beheersching ;
C. De woordvoeging of volgorde der woorden ;
D. Het redeverband;
E. De zin- en scheiteekens.
Het tweede gedeelte, als van grooteren omvang dan
de overige, en daarenboven uit den aard tweeledig, zal
twee hoofdstukken heslaan, terwijl aan elk der andere
deelen een afzonderlijk hoofdstuk zal worden toegewijd.

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
OVER DEN VOLZIN.

Bepaling.

342. Een volzin is, gelijk de naam te kennen geeft,
eene zegging welke een' volledigen zin oplev.ert.

DEN VOLZIN,

Bene zegging levcrt een volledigen zin op, wanneer
men uit de ww. en derzelver zarnenhang ten valle vcrstaat wat er mede gezegd is.
Bestanddeelen van eenen volzin.
343. Tot een' volzin behooren noodzakelijk twee deeleit : het eerste, het onderwerp,- dat is, hetgeen waarover
men spreekt; het twcede, het gezegde, of hetgeen men
van het onderwerp zegt : Eerlijkheid is eene deugd, die
alle menschen beoejenen kunnen. De Egyptenaren balsemen
hunne lijken. Het onde1·werp in het eerste voorb. is eerlijkheid; in hct tweede : de Egyptenaren, Al het overige
is gezegde.
Beide bestanddeele_n_niet altijd uitgedrukt.
344. Er~~iijil" gedtX>n-ge·n votzilllieri,- waarin de beide
opgenoemde bestanddeelen niet gevonden worden, en
die nogtans aan de gegeven bepaling beantwoorden,
omdat men in gedachte het ontbrekende aanvult. Zoodanige zijn de geb. W. van ecn wkw., b. v.: Loop, zit
enz., dat bij verkorting staat voor ik gebied u te loopen,
ik verzoek u te zitten; de onbep. W., als bevel gebruikt:
Hie1· blijven! Stil zitten 1 dat is : Gij moet !tier blijven
enz. Zoo worJ:lt in d~ taal der vermaning, het verl.
deelw. als geb. W. gebruikt : Welaan dan, de handeu
aan het werk gealagen,. en niet vertr_aagd eer wij !Jet heerlijke.
doel bereikt hebhen! - Oo_k bier zou deze of dergelijke. aauvulling in de gedachten van den hoarder of lezer plaats
vinden : Wij willen dat door u . (door ons) de h. a. h. w.
geslagen worden, en dat er n. v. worde, ee1· enz.
Geen volzin zonder werkwoord.
345. Elke volzin onderstelt een wkw., omdat het
tweede gedeelte, het gezegde, niet zonder wkw., dat wij
daarom hoven (§ 76) ~egwoprd noemden, kan worden
uitgedrukt. Een zelfst. nmw. of een bijw. moie de
plaats van een volzin .vervangen, .bij aanvulling van hetgecn er _bij gedacht wordt, kan het wkw. niet achtet·wege blijven, b. v.: ik roep een. voorbijganger toe: hier!
is dat niet kom !tier ?-Men Jdo_J.!t aan de deur en ik zeg:
binnen /-;-is dat niet treed binnen ?-Ik zeg: Brood!- •
Een stoel! voor geef brood! enz.
Even zoo is het met .antwoorden gesteld, die in een
~!l_kel w. he.staan, _\vaarbij_h~t ?Verige uit de vraag moet
worden illlJigevuld_; __ Wie ~_eft h~_t__sl!nu~ruurwerk ui{ge-
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vonden? CM-istiaan Huygens. Vul aan : heeft lte{ sling-eruurwe1•k uitgevonden.
Wat al als onderwerp van een' volzin vom·komt.
346. Het onderw. van eenen volzin wordt veelal doot·
een zelfst. nmw. of voornmw. uitgedrukt -: Wij vertvachten u morgen. De stad ligt niet ver van onze buitenplaats.
Niet zelden staat een wkw. met deszelfs bepalingen
als onderw. Zoodanig \Vkw. ka:n in de onbep. W. staan:
4ltijd te huis te zitten schaadt onze gezondheid; of ook in
de aant. of aanv. W. : Dat gij mij niet vertrouwt is mij
genoeg geblelcen. Of de man, dien gij bedoe!t, zich de hem
toegedacltte onderscheiding waardig betoond hebb_e, moet
voor eerst nog een raadsel blijven.
Wat een eenvoudige volzin is.
347. Volzinnen zijn eenvoudig of zamengesteld. Een
eenvoudige volzin bevat een enkel voorstel, of zoo er
Iileer dan een in gevonden worden, dan zijn zij of in de
uitdrukking tot een zamengesmolten, of door bet voegwoord en aan elkander vcrbonden. Zie bier voorbb.:
Volzin uit een enkel voorstel: De uil vliegt des -avonds.
Twee voorstellen zamengesmolten : De uil en v1edermuis vliegen des avonds.
_•_
Oplossing: De uil vliegt des avonds,
en
De vledermuis vliegt des avonds.
Twee vomstellen doot· en verbonden : De maan scltijnt
ltelder, en de sterren verbleeken.
Wat een zamengestelde.
348. Ecn zamengest. volzin bestaat uit twee of meer
voorst<;Ilen in een redekunstig yerbapd geplaat_st, zoodat'
het eerste, wnder bijvoeging van bet tweede, den zin onvoltooid laat. Van daar ook de benamingen voorzindeel
en nazindeel. Het voorzindeel is, als 't ware, cen raadsel, dat door bet nazindeel wordt opgelosf:
Voorzindeel. Wanneer wij als kinderen de vermaninyen
· van onze ouders in den wind slaan ;
Nazindeel: Dan moeten we in rijperen leeftijd, in de
dure school der ondervinding, ltet verzuimde inhalen.
Men boude hierbij steeds in bet oog, dat wij van
eerste en tweede voorstel sprekende, niet de orde der
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uitdrukking, maar die der denkbeelden bedoelen ; want:
door omzetting verwisselen voor- en nazindeel hunne
plaatsen, en hetgeen dan in de uitdrukklng eerst komt,
geeft ons veelal geene aanleiding om iets meer te verwachten, b. v: Zij hebben de duisternis liever gehad dan
het licht, omdat hunne werken boos waren. Hier kan ik
het tweede lid zonder nadeel voor het eerste verzwijgen.
"\Vaarom ? Omdat het redegevend is, en dus tot bet
eerste staat, als de oorzaak tot bet uitwerksel. N u
bekleedt in de natuurlijke volgorde der denkbeelden de oorzaak de eerste plaats, en daarom kon ik ze
in de tweede niet verwachten. Keeren wij nu bet
voorbeeld om : Omdat hunne werken boos waren, hebben zij, de duisternia - liever gehail dan het Iicht. Nu staan
voor- en nazindeel in de volgorde der denkbeelden, en
alles beantwoordt aan de beschrijving van een zamengest. volzin.
Wat eene periode is.
349. Eene periode is een volzin, die zoo zamengesteld
is, dat bet eene voorstel door inlassching van bet andere
wordt afgebroken. De benaming periode beteekent letterlijk omweg; en inderdaad mt)n gaat om het ingelaschte voorstel be~rr, om bet slot van bet hoofdvoorstel
te vinden: Een mt8dadige, al heeft hij de overtuiging, dat
het door hem bedreven kwaad verborgen is, wordt door
onrust en zelfverwijt gekweld.
Het bovenstaande voorbeeld is eene zuivere periode,
want bet ingelaschte voorstel kan, zonder nadeel Yoor
het boofdvoorstel, uitgelaten worden; maar wanneer
dit, beboudens de duidelijkbeid van het hoofdvoorstel,
niet kan geschieden, is de yolzin wel, wat de scbikking
der deelen betreft, eene periode, maar beantwoordt voor
het overige minder aan de benaming, omdat men door
den omweg niet tot een duidelijk voorstel geraakt : Ik
heb den brief, dien gij mij hebt toegezonden, met veel genoegengelezen. Laat men bier den tusschenzin weg, dan
blijkt bet niet welke brief bedoeld wordt.
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ONDERLINGE BETREKKING DER WOORDEN DOOR
OVEREENKOMST.

Wat deze overeenkomst is, en waa-rtoe zij zich hepaalt.
350. ·De overeenkomst bier bedoeld is de gelijkheid
van ww. ten opr.igte van bet toevallige, en bepaalt zich
dus tot de verbuigbare rededeelen. (Zie over dit toevallige § 96 en 199.)
Overeenkomst vanzelfst. nmww. onderling.
351. Een zelfst. nmw., dat tot verklal'ing van een
ander daarbij gevoegd wordt, en dus nief- anders dan
eene tweede benamiog van hetzelfde voorw. is, moet in
nmv. daarmede overeenkomen: De jeugd, de lente des
Ievens, is ras vervlogen. Wij heklagen hen, die de Godsdienst, die rijke bron van troost, dat krachtige middel tot
de ze.deli;jke veredeling van den menYch, niet weten te
schatten. Men noemt dit appositio, dat is bijstelling.•
In plaats van een der zelfst. nmww. kan ook een pers.
voornm. w. staan: Zou ik voor u, den vriend mijner
jeugd, nog geheimen hehhen ? Wilt gij u_we moeder, kaar,
die zoo veel voor u gedaan heejt, door ondankhaarheid
krenken?
• 1. Deze overeenkomst beboeft zicb niet verder uit te strekken "dan den
nmv.; het gesl. en get. kunnen verschillen, b. v.: Dit buitenverblijf, mjjne
toevlugt, wanntet' de stad mij verveelt. Onze rijkdommen, de bron van zoo
veel kwelling.
2. In "gevallen van bijstellingin den 2. nmv., krijgt de eigennnam, van eenen
titel voorafgegaan, aileen bet buigingsteekeit : Koning Davids regering.
Graaf Egmonds dood.
3. Maar wanneer de eigennaam voorafgaat, of wanneer twee gemeene
namen bij elkander gesteld worden, dan kan elk afzonderlijk het teeken van
den 2. nmv. hebben: Eeu p3alm Davids, des konings van Ismez. De
graauwe hare11 uwes knee hr., onzes vaders.
4. Een naam of Wei die als zoodanig door een voorafgaand w. aangekondigd wordt, maakt op den regel van bijstelling eene uitz., b. v. : Dat hij met
dezen heerljjken naam, Filipa de Goede, pronkte. S. St. Wie zou zich op
dien zoo vaak misbruikten t1tel, de Groote, nog verhooraardigen?
5. Hetgeen aan elk in het bijzonder slecbts in bet enkelv. toekomt, wordt
veelal in bet enkelv. genomen, al staat de bezitter in het mrv.; zoodat bier
niet gelijk in het Eng. eene noodzakelijke overeenkomst in het getal plaats
vindt: Wat blijde hoop van veler onsterfelijke ziel vervult ons binne11ste !
v. d. H. Hoe zou zich uw.aller hart verblijdenl ld. Aller menschen levensgeschieden·is. I d. Eene verleidster, die veler onschuldige ziel voor de
eeuwigheid verderft. I d. Hij bewaart /i(!11 als den appel (niet de appels) zijner
ooge'll. B. Zelfs van datgeen dat elk in bet mrv. bezit: Als aller oor geboeid is. "· d. H. Oor en oog staan in znlke sevallen voor gehoor en gezigt,
nn daar bet enke!Youdige.-Zoo ook: ZiJ maakten zich metster txln de
kanonnen. v· d,_P. Niet gelijk het Eng.-meesters. Maar ziel, hart en der-

192

ONDERLINGE BETREKKING DER

gelijken kunnen ook in het mrv. gebruikt worden : Laat het Evangelie in
uwe hw·ten schijneu. v. d. H. T1·oost te storten in de harten zijner leerlingen.
B. Zoo zorgt dezeljile liefde voor onze ligchamen e11 voor onze zielen. B.

Van zeifstandige en bijvoegelijk nmww.
352. Het bijv. schikt zich naar het zelfst. in ge.t., gesl.
en nmv. Dat is te zeggen, dat hetlidw., bijv. nmw. en
voornmw. in de opgenoemde toevalligheden met het
zelfst. naam- of voornmw. moeten overeenkomen, voor
zoo ver de middelen van verbuiging in de taal aanwezig
zulks toelaten, en wij geene aanleiding hebben om de
uitgangen, welluidendheidshalve te verzwijgen, b. v:
lndien gij den vermoeijenden arbeid des landmans als eene
ligte taak beschouwt, dan hebt gi;j.voorzeker uwe trage leden
nog·nooit tot afmatting,toe ingespannen.-1Vie zal mij, ongelukkigen, dit verlies vergoeden ? Stelt men in het laatste
voorbeeld u in plaats van mij, dan kan men, den vocativus
gebruikende, ongelukkige zeggen.
I. Dat we aan de uitgg . niet slaafsch gebonden zijn, is hoven uit.voerig
aAngetoond. ( Zie ~ 156, V.) Wij behoeven dan ook niet schroomvallig bet
lidw., bijv. nmw. of voornmw. te herhalen, a! is het ook dat ze bij aanvulling
in het tweede lid eener zinsnede anders zouden luiden dan in het eerste,
'!llaar zeggen getroost: Een zekel'e schroom en huit·ering. R. Door uwen
bezadigden moed en voortreffelijk beleid. v. H. Ik hoop dat deze jonge vorst
hem tot zUnen geleider en voorbeeld nemen zal. v. H. "Tanneer nogtans ww.
van verscbillende geslacbten bijeen gevoegd worden, is het meestal verkieslijk
bet lidw. te herhalen: Het wate1· en de wijn, of de wijn en het water; ook
waar bet gesl. betzelfde is, maar twee verscbillende voorww. bedoeld worden,
herhaalt men bet Iidw. Wanneer ik zeg: de schrijver en uitgever van het
werk, ~n noem ik denzelfden persoon onder twee benamingen ; wil ik ze als
twee personen onderscheiden, dan zeg ik de sclu·ijver en de uitgever. Zoo
zou de brood- en steenbakkerij eene bakkerij zijn waar brood- en steenen gebakken werden, maar de b•·ood· en de steenbakkerij zijn er twee.
2. Maten, gewigten en geldwaarden staan dikwijls in bet enkelv., boewel een
voorafgaand telw. ons het mrv. voor den geest brengt: een man t:an vijj voet,
.zes duim ; zes el laTeen ; een slagtos van 9UO pond ; een schip van 800 ton; een
spiegel van 500 ,qulden. Dit gescbiedt meestal bij inkorting, zonder dat men
daarbij aan eene bijzondere bedoeling beboeft te denken. Nogtans is de nanmerking niet te verl'lerpen, dat men zich bij voorkeur van het mrv. bedient,
wanneer men meer opzettelijk de eenheden als zoodanig wil aanduiden : Ik
heb het paard t•erkocht ~:oor honderd pond, drukt alleen de som uit; maar hij
heejt mij honde1·d ponden (dat is souvereinen) toegeteld, bepaalt de muntspecie.
Een dergelijk onderscheid tusschen 100 gulden en 100 guldens, door Ten
Kate, D. I., bl. 3!16 aangetoond, verdiende niet door Bild. (Spraakl. bl. 267)
als een domme spitsvindigheid te worden uitgekreten. Wei!. en Bild. willen
dat men honderd en eene pen, honderd en een schaap zeggen moet; wij gelooven dat het mrv. hier even goed kan geduld worden, wanneer men het .te!w.
een onverbogen laat : honderd en een pennen heeft niets stootends.
3. Ookja•·en wordt nu eens tot_iaar afgekort, dan weder voluit geschreven,
zonder verschil van bet., b. v,: Veertien jaar lang. d. V. Nog geen twintigjaren oud. v. H. Zeshomlerdjaren lang. S. St. Maar acbter onbepaalde
hoeveelbeidsbenamingen is de afkorting niet gebruikelijk; men zegge dan
~enige, vele, weinigejaren. Hetzelfde geldt van man: 500 man, gelijk men
in bet Eng. 500 horse zegt, in de bet. van ruiters.
4. Het uur van den dag of nacht wordt door ure, niet uren aangeduid, om.dat bet grondgetal in de plaats van bet getal van orde getreden it, en viem r•
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b. v. niet anders is dan de dude w·e. Dat sommigen v66r bet genoemde uur
teen anderen ten zeggen, is daaraan te wijten, dat bet w. zoo we! V. als 0.
is. Zoo leest men ten drie ure. v. d. P. en te zes w·e. d. V.
5. Reeds vroeger bebben wij opgemerkt dat bet bijv. nmw. achter
bet zelfst. onverbogen blijft ; thans geven we op dien regel deze
uitzonderingen : 1. bet tegenw. deelw., da:t veelal de verzachtende e duldt:
De v•·eemdeli11g, mij aanstm·ende; 2. titels; ah Alexander de g•·oote, Km·el de
twaaljde: Ret vermogen van zijnen zoon, Km·el den Stouten. S. St. (Verge!.
biermede 4 van de vorige §).
6. Hoe de bet. van bet bijv. nmw. door weglating van den uitg. kan gewij•
zigd worden, is boven (§ 156, iv) kortelijk aangewezen.
7. Wanneer twee bijv. nmww. bij een zelfst . staan, dient men in bet oog te
bouden of bet eerste ook tot bepalin$ van het tweede dient; want in llat geva:l
-i s bet bijw. en hlijft onverbogen: L1gt blaa11we oogen, donker g•·oene bladen,
een heel oude boom.-Ern hall:e gebaklcen aardappel is iets anders dan een
ha(f gebakken. aardappet.

Van oetre'kkeiij.k en hetrolken.
353. Het · betr. voornrinv. imnf inet bet bettokke.ne,
gewoonlijk antecedens genoemd; wef in get., gesl. en
pers. overeen, maar ni'et noodzakelijk in nmv.: Een
vriend, die mij vleit, is gevaarlijker dan een vijand, wien
de minste mijner misstappen stof tot luide afkeuring ople'Vert : door genen word ik tot een al te gunstig oordeel over
mij zelven verleid; deze dwingt mij tot eene oplettendheid,
we,lke mij voor dwalingen bewaart. Ik, f!ie u ken, ka_n u
beoordeelen; maar zij, die u niet kent, spreekt van hooren
zeggen.
1. Om bet gelijksoortige onder ~eo en regel.te btellgel!., wor!!,t bet '6efrekke.
lijke bier in den ruimsten zin genome·n ~,- men b~griJpe ilus J!)et\e litarondfll'
bet pers. voornmw. van den 3. pers. (volgens § 189) e!l tevens bet daa"an af.
geleide bezitt. voornm w. voor zoo ver bet door bet gesl. terugzigt beeft op het
voorafgaande.
2. Wanneer bet betrokkene niet een individu, maar eene klasse van wezens
verte,;enwoordigt, dan staat bet betrekkelijke in bet 0. gesl.: Octavianus is
een huii:helaur, dit W((S C111sar niet. v. H. Ook bet getal komt dan niet in
aanmerking: Zij zouden dan voo•·werpen ran verachting geworden zijn, nu
wa•·en zij bet van medelijden. v. d. P.
3. Wanneer bet betrokkene achter bet wkw. zijn door het berhaald wordt,
dan gebeurt het wei dat men om de welluidendbeid, den 2. met den 3 , pers. van
bet volgende w.kw. verwisselt: ·Gii waar:t het die mij IJail. Gij waart het die
mij bemoedi~de. v. d. H., waar bemoedigdet ha~d zou luiden. De eerate
pers. duldt Jh zq.lke gevallen geen verwisseliog: lk zelJJe hen het die
gezondigd beb (1 Chr• xxi. 17).
.
Z-elfs wllnneer de 1. o"f 2, pers. achter zijn, door een zelfst. nmw. he~haald
wordt, behoudt bij meestal zijne re~tten : Ik ben de Heet·, uwe God, die u uit
Egyptenland uitgeleid hebbe, niet neeft. Zijt gij die man, dewelke tot deze
vrouwe gesproken bebt? (Ricbt. xiii. 11).
4. Wanneer een betr. w. op verscbeiden voorww. van verscbillend g·esl. terug
wijst, dao.heeft bet M. de voorkeur: Indien mijn broeder en zuster te huis zljn,
zal ik lmn de boodschap doen; en wanneer hetop verschillende perss. slaat, kent
men den voorrang aan den I. boven den 2., en aan dezen hoven den 3. toe:
Gij en ik hebben onze kinderen verzo•·gd. Gij en zij waagt uwe belangen. . ·
5. Het pers. en bezitt. voornmw. rigten zicb niet naar bet woord- maar
naar bet persoonsges!. van bet betrokkene: Dat stoute ding heejt haar !Joelt
gescheurd. Dit mei&je bet•·eu•·t bare moeder. Die yorde ~itl denkt ·dat WiJ
Q
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hem niet zien. Met bet betr. voornmw. is bet anders: Een boos wijf, dat
niet te temmen is.
6. Wanneer bet betrokkene een collectivum is, kan bet betrekkelijke somtijds bij voorkeur in bet mrv. staan: Wat wil dit volk dut ik voor hen wezen
zal?-wat ind!·uk maakt het op hen, mij als hunnen sout:erein te ontrangen?
v. d. P. Zoo Wlla!"achtig blijft er eene rust over voor het volk Gods, waa1· zij,
get1·oost enz. dit land der -vreemdelingschap -vergeten. B.
7. Dat wat dikwijls hetgeen dat beteekent, en gelijk in bet Eng. bet betrekkelijke en bet betrokkene in zich bevat, hebben wij' § 191 reeds ter
loops aangewezen. Schijnbaar onnaauwkeurig is bet volg. voorb. : Gij wilt
niet uitstellen wat gij niet weet of uitstel lijden kan. v. d. H. Maar hoe
slepend zou bet zijn om te zeggen : ltetgeen waarvan g ij nict weet of het
uitstel enz.
8, In zeggingen gelijk de volgende, is dat niet betr. voornmw. maar voegw.:
Gedurende de zeven onvergetelijke jaren, dat ik in die gemeente werkzaam
was, v. d. H, Dit voegw, staat in een naauw verband tot gedurende, dat wei voor
een voorzl. doorgaat, maar inderdaad tegenw. deelw. van duren of geduren
is. Daarom zegt men: yedurende den tijd dat hij bij mij was, en wederom :
nog lierdenk ik den tijd dien liij bij mij doorhragt.
9. Hoewel wie doorgaans op_perss. wijst, vindt men betook met betrekking
tot zaken gebruikt : De zaak voor toie liij zijn Ieven veil gehad heeft. v. H.
Een trek naar wetenscliap, wiens hevrediging. B. Wij zouden in bet eerste
voorb. liever waarvoor en in bet tweede welks gebruiken.
10. Zulks doet somtijds de dienst van betr. voornmw.: Het zal u hlijken
dat Mmcenas zulksgedaan heeft. v. H.-namelijk de wapens aangegord.
Hoe Messala, toen het oversclwt van het overwonnen Zeger, nog omtrent
veertien duizend mannen sterk, hem liet opperbevel van hetzelve waardig
kew·de, zulks van de hand wees. I d.

Van een werkwoord met het subject.
354. Het wkw. schikt zich in get. en pers. naar het
onderw. der rede: Wij moeten eten om te leven; maar
een gulzigaard leejt om te eten. Gij, die mij-zaagt dwalen,
waarom hebt gij mij niet gewaarschuwd?
I. Hetgeen onder No. 4 van§ 353 over den voorrang des persoons gezegd
is, geldt ook bier: Als ik en _qij nevens elkander reden (2 Kon. ix. 25). Gij
en uws vaders huis zult ornkomen (Esth. iv. 14).
2. Wanneer bet subj. uit twee of meer voorww. bestaat, dan wordt
bet wkw. wel doorgaans in bet mrv. geplaatst, ma ar deze regel duldt
nogtans meer dan eene uitz. Het gaat zelfs niet door, dat twee
nmww. door en verbonden, noodzakelijk een wkw. in bet mrv. bij zich
hebben ; want, wanneer ze in de bet. na verwant zijn, zoo dat zij bij den hoop
genomen, voor verschillende benamingen van dezelfde zaak kunnen doorgaan,
dan staat bet wkw. niet zelden in bet enkelv:
Mij bevangt een zekere schroom en huivering. B. Indien deugd en heiliglieid liet sieraad van alle menschen wa e. v. d. H. Zoo werd in onze kinderjaren weetlust en waarlieidsliefde bij ons opgewekt. v. Hde.
3: Collectiva (verzamelingsww.) bebben hij ons meestal een wkw. in bet
enkelv. : Het volk was onttvreden; de vergadering ging uiteen; liet pariement is van gevoelen enz. Wanneer ecbter bet collectivum nader door een
mrv. omscbreven wordt, komt bet wkw. ook wei in bet mrv. te staan: De
groote hoop der belijders meenen dat zij met een onergerlijk Ieven al wel
t~olstaan kunnen.
4. Wanneer de deelen van een twee- of meerledig subj. collectief genomen
worden, staat bet wkw. in bet enkelv., b. v. : Smakelijk eten en daarna hard
loopen, is ongezond. De bedoeling is niet, dat smakelijk eten, vee! min dat
liard loopen ongezond is ; maar dit wordt beweerd van de snelle opvolging
dier handelingen: er is eenbeid van denkbeeld onder de tweeledige uitdrukkinc, en dit is juist de aard van bet collectieve. Ietli dergelijks vindt plaats,
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wanne~r wij zeggen : vijf en drie is acht, t weemaal zes is twaalf. Vijf kan
niet acht zijn, en drie nog minder ; maar de som van vijf en drie is acht, en
zes, tweemaal genomen , is t waalf. H ierin verscbilt onze taal van bet Engelsch, dat fiv e and three are eight, t wice 'six are twelve zegt. Het eene ia
zoo goed sis bet andere waar het te buis hoort ; men wachte zich van uit
navolgingszucht bet taaleigen te verloocbenen .
5. Ook de uitdrukkin g meer dan een is als collectief te beschouwen, en wij
gelooven niet dat bet voorb . door Wei!. (Spraakk., bl. 251) opgegeven, met
het taalgebr . inste mt. Wij zouden zeggen : E r is meer dan een wijageer
geweest, die dit beweerd heeft, niet k ebben .
6. Dat de uitg. des 2. pers. wei eens, welluidendheidshalve, verzwegen
wordt, is ons (§ 215, k) reeds gebleken. (Verge!. ook § 353, 3.) Zie hier nog
een voorb. : 1oen gij bij mij waart en beweerde. van Heusde.
7 . D aar is c•·, in plaats van daa r zijn er, komt bij Hooft en ook bij vroegere
en latere schrijvers dan hij , veelvuldig voor. (Zie Hoogstr. Geslachtl., bl.
343 en volgg.) en wordt door Wei!. en Bild. in bescherming genomen. Het
volgende wkw: staat evenwel altijd in bet mrv. : daa1· is e1· die zeggen, die
meenen enz. Er wordt door W. aan deze zegswijze .aekere fraaiheid toegeachreven. Wat daar van zij, men schijnt er thans minder dan voorheen mede
op te hebben.
,
8. Wanneer de !eden van een subj. door qf-qf; noch-noch verbonden aijo,
ziet men meestal bet wkw. in het enkelv., omdat wij het in gedachte met .elk
lid afzonderlijk verbinden. Verzwijgt men het eerste noch, dan kan ook het
mrv. gebruikt "orden: mijn t•er&tand noch hart dulden zulks. v. H.
9. Wanneer door eene meervoudige uitdrukking slechts een enkel voorwerp
bedoeld wordt, staat bet wkw. noodzakelijk in bet enkelv.: "De Gebroeder&
de Wit" is een f •·aai schip. "De zeve>& J(erken van Rome" is niet ver van de
beurs. " D e R oove•·s," vall S cltiller, was het voo1·tb•·engsel van een j eugdig
genie.

Van werkwoorden onderling.
355. Twee of meer wkww. door en verbonden, moeten in dezelfde wijs staan : lndien ik de. waarheid spreek
en gij mij niet gelooft, wiens schuld is dat ? Ik wensch van
harte dat het uwen vriend wel ga, en dat zijne keuze hem
nimmer herouwe.
Zulke zeggingen als "bidt, en u zal gegeven worde>&, zoekt en gy ::ult
"inden," zijn niet als uitzz. op den rege1 aan te merken ; want bier dient het
voegw. niet om t wee wkww. maar om twee !eden van een volzin te verbinden.

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
ONDERLINGE BETREKKING DER WOORDEN DOOR
BEHEERSCHIN G.

Wat heheersching is.
356. Beheersching is dat gedeelte der Syntaxis, dat de
verbuiging en vervoeging van ww. in eenen zamenhang
regelt.
Het bebeerschen, dat figuurlijk aan ww. wordt toegeschreven, komt eigent.
lijk aan de daarin opgesloten begrippen toe; want een w., afgezien van do be.
teekeni1, i1 een dood ligchaam, dat niets vermag.
·
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Beheersching eigentlijlc en oneigentlijlc.

357. De onderscheiding van eigentlijke of oneigentlijke beheersching, moge, wijsgeerig beschouwd, hare
waarde hebben, maar kan in de Q.eoefening der Syntaxis
gemist worden, omdat het ons daar te doen is om eeHe
aanwijzing, hoe. wij de. verbuiging en vervoeging naar de
onderlinge betrekking van ww. in. bet verband.de.r rede
mQeten rigte:n. Z,oodanige aanwij,zing is bet d-oel der
hieron<ler staande Fegels.
Beheersching van zelf-st. nmww. onderling.

35.8. Een. ·zelfst-. nmw. kan een ander zelfst. nmw.
alleen. .ill. ili!n~2•..
]?.ehe~El:li~<:l!e,n,__0... v., :, Dt:s .~pni'l!!ls.
z_qQ.n .

2

of

nm
v.

d_e ZOQn dc.s lf.oninfLs.

l. Wanneer·VIlll twee bij elk.ander gestelde zelfst. nmww. heb eerste eene
hoeveelheid uitdrukt, dan staat het tweede in den 2 •. nmv. : een glO/J wij11s,
eene bete br.oods, weinig tijds enz. Dat men in de gem.eenzame taal den buigingsuitg. onderdrukt en een glas wijn enz. zeg.t, verandert de betrekkioJl der
W·W . niet. Oak wimneer bet tweede nmw. een mrv. is, bl ijft bet geval bet·
zelfde, al is er geen uiterlijk teeken van 2. nmv. b. v. : Een schepel erwten,
~en pakJe naald.Pn, een dozijn flesschen.
2. De spreekwijs eene hand vol, staat volkomen gelijk met een l'uis vol, een
kerk vol; en hoewel t'ol, gelijk wij nader zien zulles, oak een 2. nmv. beheerschen kan, geloo~n wij dat in de· ww. een hand col stojs, hand bet reger_ende.w. is._ Vol s!J!.at als. nadere bepaling \,ij hand, om aan ~e duiden dater
~an eene- ill.houdsmaat, ni'l:~ &all lengte, boogte, of dikte gedacbt wordt.
G'elijkstandige zeggiogen zijn een cinger 1lik-a:et, een voet hoog sneeuw... Z:oo
v.~r.v.lllf.dll!l<~· vr~tag, ~oprc~ommigen ~!lPJiperd, of m¢n. twee ham],en vol of twee
lldft'i!vollen ~ehoQft t~ zeggen;- want Wlll"hhord~ ooit van twee v.in1[6!=dikltMJ of
dr.w·coetlloogen?> _Wij ' llehoeven daarom de handful!. en moutJVU/.s jn bet
Engelsch niet af te keuren ; maar even min dat taaleig~n tot een l.igtsnocr
·
voor bet onze te maken.*
Wij kunnen van dit onderw. niet af, zonder ann te merken, dat. in de opge·
geven voorbb. de ww. dik, hoog en vol gebeel van aard veranderen. ell> ophouden bijv. nmww. te zijn. Het zijn bijww. beteekenende in de dikte, in. de
hoogte, in de volte, waarbij men bet veri. deelw. gemeten of genomen ver·
staan kan. Van bier dan dat er onderscheiP, is tusschen een hand vol geld en
een volle hand geld: het eerste is een Josse greep, waarbij het op eenige stukken meer of min niet aankomt; het tweede, eene hand ter dege gevuld.
B'ijvoegelijk nmw. met 2. nmv~
359. In een hoogeren stij,l wordt bet bijv. nmw., dat
waarde of onwaa~:de, berdenken of vergeten te
kennen geeft, door een 2. nmv. gevolgd : Der vermelding
waardig ; zijns verbonds gedachtig-; der bedreigde straf
- " ~e~t men, 0 n,:e voorouders ke~~ea een mrv. ha.ntvollen,__ geJijJ¥ blijkt ujt
.G·e n.xh; 47, en nag twee plaatsen biJ de Jager .aangehaald,w•J antwoorden· dat
onze bijbelvertalers rijkelijk eigenheden in de spraak hadden, <ll:!!. thi!PJI
v;e.r.o~g~rd;J;ijn. V.al'! der Palm l)e,ef~ Q!lar.voor, op qe aange.haalq!l. p}aat~ volle
~(lJld.(n• .e_n, Ruth ii. 16 bulldt ls,. ten bl.ijke dst hij de spreekw. VOOI; ve.roude_rd
uicld;

~
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ongedachtig enz. Zoo ook, des doods schuld"ig, zich zijner
onschuld bewust.
I. Ook zad, vol, moede, achuldig. bewust, kundig en onkundi_q , komen
met een 2. nmv. voor : Oud en der dagen zad; vol zoe ten wijns; des berouwens moede (Jer. xv. 6); der zake ku~dig enz. Dit alles is min of meer ver·
ouderd en v.an de gemeenzame taal uitgesloten ; maar in een deftig opstel kan
bet, met O\Jrdeel gebruikt, nog te pas komen: des ontfermens moede. v. d. H.
2. Opmerking verd!enen bier de volgg. spreekwijzen aan onze taal Pigen :
goed buurs, goed arms, goed geefs, goed tachs; hard leers. hard kinds;
mans genoe,q. Ook bet bijv. nmw. gezind beeft eenen 2. nmv. bij zich : 'k Ben
nu niet hofs gezind , leest men bij Cats, datis, niet gezind om in den bof (in
den tuio) te gaao.
3. Een bijv. nmw., hi den overtreffeuden trap, heeft veelal een 2. nmv. bij
zich: De magtigste der koninqen; de riikste burger van de stad. Dikwijls
wordt deze nmv. met uit, onder of in omscbreveo: Het schoonste paard
uit het geheele yew est; de mi•lste onder de broederen; het grootste gebouw
i11 hel gansche land.
.
.

Bijv. nmw. met 3. nmv. ,
360. De 3. nnw. staat bij een bijv. nmw., ~m uit te
drukken, dat eene eigenschap of omstandigheid, met
opzigt tot eenen pers. of eene zaak, aan bet onderw. der
rede wordt toegekend: De Alwijze alleen weet wat den
mensch dienstig is. Het werk dat u gemakkelijk is, valt
, mij moeijelijk. Streelend is het den sterveling zich te hooren prijzen, maar heilzaam wordt het hem dan eerst, wanneer hij over onverdienden lof heeft leeren blozen. De lof
is daarom den wijze wel nuttig, m~ar de'(/- dwaas is· hij. tot
een valstrik.
Elk bijv, nmwdc:an dus een 3. nmv. bij zicb bebbe:t; en-zij dit! hier aileen

·van bijv. nmww.. van voordeel of schade spreken, beperken dezen regel a!

te

zeer, b. v. : Dit groen is rnij te danker; is u die thee zofit genoeg?

Bijv. nmw. gevolgd van een 4.. nmv.
361. De 4. nmv. staat bij een bijv. nmw., dat eene
maat te kennen geeft: De Tafelberg is 35~2 voeten haag;
Men vindt ook hier enkele menschen die meer dan honderd
jaren oud z.ijn. De afstand is wel twee uren ver._ Het is
nu vier, dagen geleden.
De~e regel is voor bet gebr. zeker voldoende, maar bij diepeJ> onderzoek
blijkt bet, dat hoog, oud en ver in de opgegeveo voorbb. geen bijv. nmww.
zijo, gelijk boven, onder No. 2 van § 358 reeds is aangetoond; eo dat de
zoogenaamde 4. nmv. een 2. nmv. is met onderdrukking van bet voorzl. van•
Zie bier de voorbb. zooder ellypsis: De Tafel berg is een berg tlan 3682
voeten, in de hoogte gemeten. Men vmdt ook hier mensch en van meer dan
l10nderd jaren aan ouderdom. Het is een afstand va11 twee uren in t~erte, of
w.at de t~ert e betre{t. H et laatste voorbeeld : het is nu vier dagf!11 geledfM>,
is van een anderen aard: Vier dagen is, streng genom en, 1•. nm.v.• bij i-.
want elke menigte kan, collective beschouwd, een wkw. in bet enli:elv.
bij, zich bebben. ( § 354, 4.) Daarenbonn kan g.eleden. ala_ deeJJI'~ un
bet 0. wkw.ljjden, dat i&gqan, ieen 4. nmv. bebeerscben. Bij•omzettinc
...

.
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zou men zeggen: Vier j aren zijn er geleilen of voorbij gegaan . 'Vant er en
het kunnen bij verwisseling gebruikt worden, gelijk onder an(lereo Bild. in
zijne Spraakl., bl . 329, heeft aangetoond.

Wkw. gevolgd van 1. nmv.
362. Wkww. die een zijn, blijven of worden te kennen
geven, hebben zoo wei achter als v66r eenen I. nmv. :
Muizen zijn schadelijke dieren. E en bedorven kind wordt
zelden een goed mensch, maar blijft veelal in elken leejtijd
een deugniet.
Ook de onbep. W. van zijn, voorafgegaan door schijnen, bli;jken, toeschijnen, voorlcomen en dergelijken : Uw
vader schijnt mij een verstandig man te zijn. Mi;jn oudste
vriend bleek naderhand de stichter van mijn onheil geweest
te zijn.
8chijr1en heeft, ook wanneer te zijn verzwegen wordt, een' I. n mv. achter
zich : De kat schijnt wel een. zachtzi•mlg dier, maar zij is 11alach. Heeten,
ala 0. wkw., heeft ook twee eerste nmvv.: Willem I. heette de zwijger.

Wkw. gevolgd van 2. nmv.
o63. Sommige wkww. beheerschen in den deftigen
stijl eenen 2. nmv. Tot deze klasse bel1ooren: gedenken, zich ontfermen, zich e1·barmen, zich schamen : Gedenkt
des Sabbatdaags. Ik zal mij ontfermen diens ik mij ontferme
(Rom. ix. 15). (Vergelijk voot·ts de voorbb. § 171, 3, aangehaald.) Maar zelfs in onze bijbelvertaling wordt deze
2. nmv. op vee] plaatsen door een voorzl. vervangen.
Dt• land• 11erwijzen, voor in ballingachap zen den, is verouderd. V erwijzen
beteekende in dien zamenhang 11onnissen, en had, in navolging van bet
Latijn damnare, een genitivus bij zich.

Wkw. gevolgd van 3. nmv.
364. Bij wkww. die eeu geven of nemen uitdrukken,
staat veelal de 3. nmv. van den . persoon wien het
aangaat. Dit geven en nemen moet in den ruimsten zin
verstaan worden, zoo dat elke wijs van mededeelen, als
zeggen, schri;jven, melden, verhalen, berigten enz. tot bet
geven betrokken worde, en de tegengestelde beteekenissen van ·verzwi;jgen, onthouden, verbergen enz. tot bet
nemen. Maar ook met deze uitbreiding van den zin van
geven en nemen, kan men de gevallen, waarin de 3. nmv.
te pas komt, niet omvatten. Hieruit blijkt, dat bet
gebruik van den 3. nmv. (en van elken nmv.) niet
afhangt van de bet. van eenig voorafgaand wkw., maar
van het geval waarin men zich eenen pe1·s. of eene zaak
voorstelt : Teeken mi;j een paard. Schil hem eenen appel.

WOORDE:-< DOOR BEHEERSCHING.

199

De vriendsclw:p van Damon en Phintias kwam Dionysius
ongelooflijk voor. (Men herleze hetgeen over gevallen en
naamvallen, § 91, gezegd is.)
1. Het onder>cbeid tusscben 3. en 4. nmv. is meestal zoo blijkbaar uitden
zamenhang, dat men zicb niet Jigt daarin vergissen zal. Van daar dan ook
dat mender welluidendheid ten gevalle, menigmaal bet uiterlijke teeken van
3. nmv. weg laat. Dit staat in verb and met hetgeen boven (§ 60) over het
verzwijgen der n als sluitletter gezegd is. Zie hier voorbb. :
lk heb hare bekol'in.qen min<ler· tege n~tcmd gebo<len. S. St. lndien dit
werkje ook uwe jeugdige /ull"ten eeni~· beltwg karr inboezemen. v. d. P. Ret
ontbreekt die levencle wezens cwrr een noofil en heer. v. d. P. Hij zeide dus de
broederen vaarwel. v. d. P. Zij, die de grondsteltingen der mozai'sche Godsdienst waren toegedaan. v. d. P. Van dien aard is ook: nu gebood hen hun
pUgt ..v. d . P., waar hen als ::1. nmv. sllaat, om niet tweemaal hun te zeggen.
In de bovenstaande voorbb. zou men overal de rt kunnen aanvoegen ; maar
wat is er bij te gewinnen? Voor de duidelijkheid niets; en voor de uitspr.,
gemaaktheid en wanklank.
Men toetse hieraan ook zulke voorbb. als het volgende; Bet hart t:er.
dr·aait ci;e uitsprakerr der rerle er1 ver·zacht hare ei•chen; onu.lat het de eersten aan

duidelijklteid, en de lc111lsten aan geza.q ontbreekt. B.
2. We acbten bet niet overbodrg hier voor de dwaliilg dergenen te waar.
scbuwen, die meenen achter zekere wkww. een 4. nmv. van den pers. in
plaats van een 3. te moeten gebruiken, omdat de Syntaxis der Latijnscbe
taal zulks voorscbrijft. L eeten , vrtLgen, gebieden en ver·bieden zijn van de
bedoelde soort. Zij hebben in onze taal we! den 4. nmv. van de zaak, maar
den:~. van dfn pers . bij zich.
Gehoo•'zaamheidtrrtch.te11 we onzerz kinderente leeren. v. d. P., Dat hij niet

aileen den ingezetenen, maa1· atlm vreemdm verbood den vijand met toevoer
te ondersteunen. S. St.
·
A ls men met verslagenheid in het harte den apostelen vroeg: wat moet ik
doen enz . v. d. H.
En zijne zonen deden hem gelijk hij hun geboden had. v. d. P.
Volstrekte eenpo,righeid is bier niet te verwl\,chten, deels omdat bet teo ken
des 3. nmvs., gelijk boven aangetoond werd, niet zelden onderdrukt wordt.
en deels omdat de uitnemendste scbrijvers zich bezwaarlijk met letterziflerij
kunnen inlaten, en daardoor zich zelven niet altijd gelijk blijven. Zoo drijft
in de volgg. voorbb. de Latijnsche Syntaxis boven: Zij leert hen in elken
mensch een kind van God beminneu. v. d. H. Hij gebood hen in het schip te
gaan. v. d. fJ .
3. Men wachte zicb even zoo voor navolging van bet H. D. Ver•zekeren
beeft bij ons 3. nmv. en bij de Dnitschers veelal 4. nmv. van den pers.; daarentegen ~ebruiken zij vol!(en, vleijen, dienen en helpen met 3. nmv. Zoodot ik miJnen lezers verzeker·en kan. v. H .
4. Wanneer men twijfelt of eenig wkw. met 3. of met 4. nmv. beboort
gebruikt te worden, dan is bet meestal voldoende te onderzoeken of bet
wkw. 0. of bedrijvend is: waaraan men dit weten kan, is § 196 aangetoond.
Mer. zal dan met 3. nmv. gebruiken de volgende wkww.: behagen,

mishagen, bevallen, schijnen. voorkomen, blijken, gdijken, naderen, aanataan, toebehooren, bijv!fllm! gelukke~~ · mislukken, toevloeijen, weder-

t~aren en meer anderen, d1e met · als hjdende wkww. kunnen vervoegd
worden: Vorsten, die tcaar·lijk vorsten zijn, bezitten iene hoedanigheid, waarvan een H eidensch schrijver zeggen zou, dat zij hen den
onsterjlijken Goden doet naderen. v. d. P. Gewesten welken niets ontbrak. S. st.
5. Laten en bet gelijkbednidende doen, zijn bedr., al is bet dat zij niet door
omzetting in den lijdenden vorm kunnen overgaan. Het objut of voorw.
van die wkww. is eigentlijk deonbep. W. die er op volgt, en die 6f aileen staat
6f van een 3. of 4. nmv., naar gelang 'l'an den zin der zegging, verzeld gaat,
h. v.: Laat regenen; laat maar waaije11. Laat de kinderkena tot mij

Ito men ; Hij doet sijne sonne oppatn.
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In deze en dergelijke voorbb. zijn kinderkens en sonne 4. nmv. Zoo ook
wanneer het wkw. dat van doen of late11 afhangt, O)J zijne beurt een nmv.
beheerscht, b. v.: Ik zal Item zijne les do~n leeren ·; wij zutlen haar het
geneesmiddel Iaten gebruiken. Hier zijn hem en les, haar en geneesmiddel
4. nmv. De oplossing dezer voorbb. zouden wij aldus geven:
lk zal doen (dat is te weeg brengen); hem teeren (dat hij leere); zijne
les. Wij zullen Iaten (d. i. te weeg brengen); haar g fb!·uiken (dat zij gebr.);

h. geneesmiddel.

Wij znllen echter niet betwisten dat men in deze en dergelijke voorbb. de
onbe)J. W. ook lijdelijk verstaan, en den pers. zich in den 3. nmv. voorstellen
kan; en dan zou de oplossiog deze zijn: lk z. doen (d. i. te weeg brengen);
leeren zijne les (dat z. les geleerd worde) hem (aan of bij hem). Er zijn gevallen waarin de zamenhang duidelijk aanteont, dat de p,!lrs. 3. nmv. is; en
dan kan oak de onbep. W. niet anders dan lijdelijk worden opgevat. Zie
bier voorbb.: Ende Pharaoh liet hemfijne linnen kleederen aantrekken. Ik

zal hem de handen do en bind·en. ; In Iaut hem een' bl'iif sch,ijven, eenen rok
maken enz., dient men' wel te weten of hem 3. of 4. nmv. is. In het eerste
-geval -wordt de bt-ief a&n hem gescjlreven; de rok voor hem gemaakt ;
in het tw:eede, schrijft bij den brief en maakt den·rok. Zoo is bet met 1 ik
liefrluzar ·emen ·arm zien ajzettm t beschouw ik haar als 3. nmv., dan is
dfzeften fijdelijk, m&ar moet haar voor 4. nmv. gelden, dan is de onbep. W.
bedrijvend.
6. De derde nmv. van den pers. gaat niet in een 1. nmv. over, door bet
bedr. wkw. in een lijdend te veranderen. Aan deze onnaau..,keurigheid
maakt men zicb aan aan de Kaap dikwijls schuldig door navolging van het
Engelscb : b. v. We are credibly informed that, &c . 1 am not allowed to say
my opinion. 1¥ij worden geloofwua.rdig bel'igt dat enz. Ik word 1det toe,
gestaan mijn gevoeten te zeggen. [)it moet wezen: ons wordt berigt, mij
tvOI·dt niet toegestaan; want berigten en toestaan regeren in den bedrijv.
vorm 3. niet 4. nmv. van den persoon.
7. De spreekwijs iemand aan iets herinne1·en, in plaats van iemand (of aa11
imnand) iets hermneren is onnaauwkeurig, en beboort als zoodanig uit elk
opstel geweerd te worden: Zie hiervoorbb. van betjuiste taalgebr.: hij had
hem de lessen ·van den grooten boet.qezant kunnen he1·inneren. v. d. H. Hij
herinnerd! .aa!l rk t:ergadering wat hem gebeurd WfU. v. d. P.
' -a..Ult' ·Jiet ~taatst 1\llngebaalde--•oorb.· ziet men·- hoe de tii!Jec!hrljving •an
den 3. nmv. met aan dikwijls tot de dnidelijkhei<t beYorderlijk zijn Iran. Het
veel'Vllldig gebr. van deze omschrijving, waar de 3. nmv. zonder aan even duidelijk zou zijn, is, dunkt ons, een van de kenmerken van den gemeenzamen
·stijl. Zie bier twee voorbb. uit de "Gesprekken in Socratischen vorm;''
waar aan juist in den stijl van bet opstel past: Zoo wilt gij dan aan den godi-

dienltigen man rerbieden dat zijn geroel we•·ke? L. W. Dat wij ook aan hen
rcgt laten wedervaren. L. W.
9. De 3. nmv. bij hongeren en dorsten, beboort tot het oude spraak gebruik,
als mij hongert, hem dorst: van dien aard zijn ook ende hem was bange
(Gen. xxxii. i'). Schoon ons benaauwd is. B.
Tot ileze regeiDI~at beboort mij dunkt, dat nog in elken stijl gebruikt wordt,
hoewel bet veri. Mjj d4cht iu de gemeenzame taal eenigzins stijf klinkt •

.- Wkw. gevolgd van ·4.. nmv.
365. Bedr. wkww. regeren een 4. nmv. van het voorw.
der handeling, en dat doen ook derzelver deelww.: Wij
m.oelen goede voorbeelden volgen, onze medemenschen beminnen en het kwade vlieden. Hem ziende en zijn gekerm
hoorende, werd ik ontroerd.
Hler moettm wij op het wkw. laten terugkomen en ons eeue kleine uit'weiding vetoorloven, over de vraag, welken nmv. het bij zich hebbeh moet,
warfdeer het een ander :wkw. in de onbep. W. beheerseht: Dat hieromtrent
in de taal des omganis tweederlei gebruik aanwezig is, dat men b. v. nu een.s
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h.oort: Laat mij gaan, laat hem blijven; en· dan weder: laat ik gar111, I. h{;:
hl.; en in bet mrv. zoowel: laat ons gaa11, la11t hen blijt'en, als Iaten Wlj
g., latm zij bl., kan niemand loochenen. Het onderscheid in de tweederlei
zegging is doo'f Ten Kate (D. I., bl. 522) aangetoond daarin te bestaan, da t
laut, met 1. nmv .. opwekkend en met verbogen nmv. (hetzij 3 . of 4.) verlo f
verz9ekend is. Maar met }. nmv is de 3. pera • . ook ve•·gunnend, I>. v.• '
Luten ze weg'blijven die niet komen w,illen. Zoo hebben wij dan, zouden de
geleerden zeggen, met den}. nmv. een modus flortativu8 en een modus conces •
.sivus. Aan zulke benamingen is ze. ker bitter weini1 gelegen, maar nan de
uak_zelve .rles te meer. Dit verschillend gebruik van Iaten, is eene eigenheld
In onze !Aal, die we op prijs mogen •tellen. Maar hoe is bet er mee gegaan}
Niet tevreden met zich van dien rijkdom te bedienen, wilde men ook weten
hoe bij latelt, dat toch een bedr. wkw. is, een 1. nmv, ataan \l:an. Hier kott
men geen vuldoende verklaring op vinden, en daarom werd het af~ekC)urd!
Zekere Nanningll "811 de eerste, zoo vee) wij weten, om er zijne ofkeul'in.~r,
door gronden gestaafd, over te uit~n; dit liOn misschien weinig kwaad ge.
daan hebben, had l)iet Weil. (Sprsallk .. bJ, ~73) zich op hem .beroepen en
un die afkeurinr zijo Z~l(e) gebecht, Ja Qet WOnder dat men I}U b_egon t11
wankeleo? lmmers had Weil. uitapraak gedaan, en zijne Spraakk. wu Rl&o•
meen ingevoerd, ill ooam ell op lui ra11 he( atootabtatuur. Zoo aieL men
<lao deze schoone eigenbeid onzer taal, bij lateren t~enmaal verloochrnd, voor
6en maal dot men ze gebruikt. Gelukkig oortans erkent de taal geene wet.
geven, en heeft zich bet verschillend gebr. von late11. in de spraak des om.
gangs, gehandhaafd. Bild. en Kink. ( niet altijd van een gevoelen) hebb~n
elkAnder bier de hand gereikt en het algemeen ganghare taalgebr. in bunne
bescherming renomen. Dit k.on niet zonder 11itwerkin~ blijven ; n\ur uog
JDeer verwachten wij v11n het vertoog van dt' hg ~ r, in het Taalk. Mag., D.
HI., bl. 26.'1- 294. Daar vlndt men lSannlnga weerle(ld; daar vindt mer1
t~vens een model hoe dergelijke vraagstukken behooren beh~ndeld te wordM.
Toen ik mijo kleinen voorraad van uittreksels overzag en begon te schiften,
'kwam hetmlj voor, datscbieralenze scbrijversyan naam discipelen van Weiland geworden waren; dan, hij nadere overweging viet mij ill, d11t KiJ!k,
mis•chien ruim zoo vee! ala W. bad bijgeclrare», om altllaaa fn OpJiteJ.Ien vo.or
den kansel, bet taalrebruik in d.eze~ te -wijzigen, door ziJoe onderscbeidiog.
tusschen laal met 1. nm•. ala "zachte gemoedeliike opweltking." en lanl, m•~
4. nmv., ala '!.4'="ehtiger, plegti(er aaoQtaoing."-Eene ooderacbeidibg, diemen ook ter eangebaalde plaats -door de Jager kan wederlegd zien. Het-tll•
•enwoordig taalgebr. -is stellig v66r den 4. nmv., en ik zou een nuttelooa "er"
doeo met de reeks van voorbb ..op te geven, die ik daarvan gevondenhl!b bij de
volgende schrijvers: .E. A. B•nger, M. C. van Hall , Abr, des Amorie von
.der Hoeven, J. de Vries., Ph. W. van Heusde, H. J. Spijker, Lublink
·W eddik. Liever geefik \tier de voorbb. van h et tegenovergest.elde ~ebr., die
.mij bij den keurigen S. Stijl v)orkwamen: Laten wij het zien. Laten wij
het gezegde nog wat opheldere11. Laten wij bep.-oeven of het •11ogelijk zii.
Laten wij met de Engelsche znken aana;angen. Lutm wij nu de re'r.
gelijking make11.-Hierbij voeg ik nog eenige uit den schat von voorbb.
ter aangehaalde plaats •door de Jager bijeen gesteld • Laat ik liere•· d~
•chets 111oltooijn, v. d. P. 1;;4ten .we eerat one~ aandac~t veltigen. v, d, Jl,
Late11 dan de eeretombtn met wetdsche opschri!ten priJkell. J, Clarisse ,
lAat ik het ontwoord achuldilf blijwi. Lulofs. Laten dq<~dzalm~ ~pref'er!.
8treso.
·
M~t datal is de I. nmv. blj Iaten nog nlet verklaard. '\Vij zullen ons hier
vergenoegen met een' blooten wenk te geven,. of in geyallen van opwekking
Iaten ook het oude zlch ghelaten is, zoo dal lot~ wii _qoan, zoo veel betee,
kent als ghelaten wij OilS te gaan, dat is, late-A we ons ghelaten te gaon.
Zich ghelaten, beteekende, vooreerst, den schijn van iets aannemen, en d aa•~
na ook wel zich aan ieta·tegeveo, of zicli, gelijk men zegt, tot iets in poa.tuor
zetten. Zoo zegt de Duitsc'tier: · Sich zu eltoas ansi ellen I ;., den zin waarjq
bet Eng. zegt: To set abnur doing a thing; eQ l!et Fr.: S~ "fet tr.e en 4evoil'
defaire quelquechoae.
·
Het eer.voudige latm komf bij Coomhert vnon in den zin van licit "'~lqg·,
rl!,.-,,flara, Hoe ''~utff daf lalm 1 e!' ~o9 apr~~~~ h~~ th Jl, !!9~ ,
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2. Sommip:e wkww. regeren twee 4. nmvv., als noemen, heeten, mokm,
uitroepen, kroonen enz.: God noemde het Iicht dag , en de duisternia
noemdc Hij nacl!t. Gij fleet mij meester. lk zal u visschers der menschm
mokeYJ. lJikwijls wordt de tweede 4 . nmv. door tot geregeerd : Maald
niet het huis mijns Vaders tot een huia van koophandet. lJit is ook m_e t
. uitroepen, kroonen, en zalve11, de gewone wijs van zich nit te drukken : En
de doornenboscl1 zeide tot de boomen: indien gi; mij in der waarheid tot
eenen kordng over u zaift enz. ( Rigt. ix. 15.) Op gelijke wijs: lemand tot
ridder slaan, tot opziene1· aansfellen, tot opvolger teno1men enz.
3. Niet zelden hebben 0. wk1vw. een 4. nmv. bij zicb, en dit vindt
vooral plaats bij bepalingen van tij<l of maat, b. v. : Den garuchen dag zit ten,
twee uren loopen, een hn/f uurtje praten ; mijn kind is ririe duim ,q egrotid
ier/e1·t gij /aatst hier wam·t, mijne kam e•· is twe-e voet hooger dan de uwe;
·D eze os weegt 800 ]JO!id; miin boek kost vier .IJU/den. Het valt niet gem•k·
kelijk van dit spraakgebr. eene voldoende verklaring te seven.· Men kan
er zich met Heijse en anderen van af maken, door te zeggen, dat bet een
casus absoluHis is; maar wij twijfelen of bet''daardoor duidelijker wordt.
,.cbter den vergr. tr. der bijv. nmww. verscbilt ons apraakgebr. van dat
der Franscben,· Engelschen en Duitschers, die allen een Yoorzl. bezigen :
Rij is een'lft~r h1Jofd · grooter llan ilr, lnidt in bet Fr. : II eat plus .QI'and
9ue moi t!~ to·ute la tlte; in bet Eng.: He ia taller tlianlbya whole head;
m bet H. D.: Er ist um einen ganzen ~opf urosser ala ich.

Beheersching door voorzls.
366. Voorzls. beheerschen doorgaans een 4. nnlV.
Wege en halve hebben den 2. nnw. en staan achter het
-woord dat zij beheerschen : Al wie des voo1·deelshalve
zijn geweten bezwaart, i:s gewis een dwaas. Het weder van
verleden maand zou iic, uwe1· gezondheidwege, niet terug
.wensclten.

_ 1. }ietood H~ll • .gebruikte veelvuldig den 2. nrnv. bij voorzls.; en dit
:.gebruik beeft in rnenige spreekwijs stand gehonden. Zoo zejlgen wij nog:
Bmnm. 'slat~dl,- · buUen 'alanda, binnen '• mond1, twachen· delta, 11oor '•
Aand1, onder 's hands, van ouda, tot 11ervelena, tot walgena, tot Blef'!Jen•
toe, bij tijds. Ook ontbreekt het ons niet aan dergelijke voorbb. van den
·a. nmv. : In de•• da ad, bij der hand, in der tijd, in alter ijl, ter goeder ure,
·wel te1· spraak, ter _qoeder troutv; met der woon, uit der mate, tm da1r,
ten huize, in den Iande, in !fen blinde , van koninglijken bloede, uit di.h
hooge. v. d. H. M et duren eede . S.~ S t. enz. Wij merken hierbij op, dat
de aangebaulde voorbb. van den 2. nmv., als oo~.d e V. voorbb., van den3.
nmv. in elk en spreektrant geboord worden; terWIJI de M. voorbb. van den
3. nmv., tot den deftigen stij-1 bebooren. Voorts kunnen wij de schrijfwijs
·in de daad, bij de hand, niet aanbevelen, omdat wij geen voldoende reden
,vinden kunnen, waarom men zulke overblijfsela der spraak onzer Yoc>rouden
~~:ou. moeten uitwisscben.
. Als 3. nmv. bij ecn voorzl. zijn ook aan te merken, de spreekwijzen: ten
get ale, ten bedrage, in gebreke, zoo ook voor dezen. :S. St. In dezen, in de
·bet. van hierin, bij v. 11. en de Vr. ; en bij de zen : de bladm, die ilr, 6ij deztn
:mijnen landgenooten aanbiede. v. H. (Verg. § 193.)
2. o,·er de verbniging van bijv. nmww. en voornmww., acbler ten en fer,
h.eerscbt eenig verscbil. Veelal voegt men bet buigingsteeken zoo wei achter
' bet voorzl. als achter bet voornmw. of bijv. nmw. Zje bier voorbb . : Ten
nilen tijde, ten dien einde. S. St. Ten zij11e11 ger"alle. v. d. H. Ten allen
•iid~. B, T.en zijnen opzigte, d. Yr., en in bet V.: Ter zijne1· eere. Siegenb.
Ter :ze/:fdel'tijd. v. d. e.. Ter goeder ure. S. St. Ter kwader uur. v. d. H.
Ter mijn.eo: t:erantwool'd~ng. L ...W: Met zulke namen als acbter deze voorbb •
•-.tail:n onder. bet oog, durven WIJ met met den Heer Bomhoff (Taalk. Mac. D.
1,- bl. 26) .zeg&e.D. dat men " tegen .den aard onzer taal zondigt," wan~~eer
men ziob aldua uitllrukt. Liever ;~~ouden wij, o~ de welluldend~eid, aauben.
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len, om in bet M. den uitg. van bet voorzl., zoo die al moet geschreven wor- ·
den, in de uitspr. te verzwijgen, en dus te allen tijde, te dien einde te zegseo. De V. voorbb. zouden we ongemoeid Iaten. Wij voegen bier nor
eenige bijzonderbeden bij :
a. Voor BJ!nW. voommww. wordt thans veelal bet bloote voorzl. gebruikt:

Tegmen dage. v. d. H., Te dier tijd. v. d. P., .Te dezer gelegenheid. Id:

b. Voor een bijw. schijnt welluidendheid bet eenige rigtsnoer; immen
lezen wij ten onder bren,qen, ter ned• rschrijven. v. d. H., terwijl m1m aJgeQieen zegt te bo11en, te buiten gaan, te binnen brengen.
- .
c. Jn den overtrefl'enden tr., na ten, wordt tbans vrij algemeen de sluit-11
weggelaten: Ten klaa'r'Bte S. St., zoo ook ten laatate, ·ten minate, ten bestl!',
bij. allen, gelijk men in den positivus altijd ten kwade, ten goede enz. · gezegd
lieeft.
d. In ten eenen maal beerscht tweederlei .gehr., als ten eenemaal B., ea
met verzachting ten eenemale. v. d. H., en bij d. Vr., nu eens .te eenenmale,
dan weder ten ememafll. Het IRatste schijnt wei bet gebruikelijkste.
e. In te poat en le paartl,' te 1!1'111:' en te· 1waard, blijft te oqverbogen ; niet
ab.oo iu ter zee en leland. S. St.
·
. f. Jn l'erscbeid~U& &preekwijzen 'doidt bet verb~
'O en" VOIIrzJ. On8 bet Oodll'
seslacbt van een w. aan: Ten dierute •taan; ter el iter ure;ter dood breng'etJ,
ter oore kom~n. v. d. H.,-niet gelijk: bet Taal • Woordenb. opge_eft te'r
O'Oren. Zoo ook: te dier tijd. v. d. P. --Ten prooi enter prooi, worden door
elkander gebruikt, gelijk dan ook bet w. bij :Siegenb. en Wei!. als V. en blj
Bild. als M. opgegeven wordt.
3. We,qe en halt•e worden oneigentlijk voorzls, genoemd. Het eerste is de
wortel van bewegen : Uwer gezondheidwege, is wegens, van wi!ge uwe ge:.,
4,at is : uwe gez. mij daartoe hewegende. Halve staat in verbaud met helpe:
:pes voordeels halve, E ten behulpe, ten dimste van het vo01d., gelijk iii
fnijlll!'nthalve, uwenthalve enz. Dat beide nmww. zijn, kan daaruit blijken,
dat men ze ook met een voorzl. gebruikt, als: Van stadswege, om der lif,/d~
h,al11e, naar de regelmaat van e~m des t:redes wille.
·
·
4. Behalt:en, is, volgens 'Bild. (Spraakl. bl;243)·; veri. deelw . van behou·en
of behalden, waarom -bij dan ook volstrekt de,sluit-n behouden wil. · Wat 'h'e t
eet~t~ betreft, ge,Jooven wij dat bij &elijk heeft .; bet Ja~tste is vnj ODYerICbllhg, selta ple1t bet -tea;enw. apraa'llgebr. voor bellaire. - Eene andere
trut Is: 'fanwaar achter 6eblce-menigmaal een 1.-u .. v, : en dm weder een
3. or 4. ? Oe Yeden van dit verschijnsel is joist daarin te zoekeo, dii:t 'HII~.
~Yen als bet gelijkbeduidende uitgenomen, een deelw. is, wantals zoodanig·-kan
bet met bet voegw. dat, een ander wkw. achter zicli nemen: lk · Mb n.iet8
tegln dtn 111117& belialt:e dat hij mlj zuur aa·nziet . Wanneer nu bet·wkw. na dat
hetzelfde is dat vooraf gaat, dan wordt b et met voegw. en al verzwegen, ma&r
de I. nruv. blijft: Niemcmd hceft hfm gezien be halve ik, dat is: behctlve dat ik
hem gezien heb. De verbogen nmv . bij b.?halre, laat zich op gelijke wijs door
invulling v~rklaren, maar kan ook onmiddellijk van be halve afhangen, Met
uitgenomen is de constructie volkomen dezelfde.
G. Door aommigen wordt tJJaart• onder de voorzls. opgegeven, die ach·
ter bunnen casu~. stailll;· W.Jj aelooYe~ dat bet een bijw. 11, af.geleid vail
,'~Daren, 1aan, g~b~kfluk• (mp) ~~ vllegtn; ter loops, .van l!Jo~; !2e t of
,ll zou dan eene mge&cboven letter ZIJn. De bet. van eene ngtmg hgt dillt
niet in waar/1, maar in bet v-erzwegene te; hui1waart1 is dan te huiinv. dat j1,
.ftaar huis gaande. De ,gewone afl. van waard, een oud w. voor oord, kolllt
ons minder natuurlijk voor·.
. 6. :Somtijds is het vrij onverschillig of een voorzl. a! dan niet berbaald
worde; maar doellooze berbaling heeft altijd iets fiaauws. ' Men zegge dan
)liet: R ijwoont met zijne vrouw en met zijne kiaderen builm, maar ·k ort If
met z. vr. en kinderen. Veelal wordt de herhaling nagelaten, wanneer · bet
tweede w. zeer na in bet. of op eene andere wijs met bet eer.ste vei'want is,
li. v.: Met haPe en goed; 11an kalk en steen;. met man en muia rmet"ll1znil
. 'm tand; oiJer atok m blok; t:oor lilt en bedrog.- Maar in· gev&l van tegenstelling b de berhaling verkieslijk: De menach wordt 11erzocht door· rjjkdom ·en
. door armoede ;
g~brek ~ in O!Jer11loed ligt
ltrik 111!rborgen. - Ztfzwllfn

in

een
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z) Jn blijkbaar onderschPiden. Men zegge dan: de kenmerken van den vriencl
den vijand der deu,qd; de heldrn van den ouden en van den nieuwen
tvtl. enz. Tusschen wordt niet herha11ld. (§ 274 . h.}
' 7. Voorzls. hebben dikwijls eene onbep. W. als 4. nmv. achtei zich: In· ht!t
loopm, zonder om te zien, 1·iep hij uit. Het Eng. gebruikt daarvoor bet
tegenw. deelw.: In 1·unning1 &_c.
'-~van

Hoe een wkw. eene onbep. W. beheerscht.
Een wkw. neemt vaak een ander wkw. in de
onbep. \\', achtet· zich, zoodat het laatste het voorw. des
eersten is·: Ik meen :te · wet en, dat uw vriend van mijn gevoelen u.
.·

. 3o7.

' 1. Doorgaans wordt liet 2. wkw. door te voorafgega~r., ala voor eerst, ach·
ter wkww. die eene gemoedabeweging uitdrnkken: Ik f!.~loof. hoop. fJf'e'tr.
verwaclit, tDitUc..\, verlang, denl e·nt • ..\em te zien, rl 'eerblijtl, bedroq,
. "erllXIfldtr, v'erheup mij het te verneiMII ; ·ten tweede, aebter wkww. die
een bevorcteren of verbindeten te kennen ge'l'en: 11: f/00!1• tracltf, vrrJwl, raatl, vermaan, g~iecl, f1erlllttl, tDriger, lletet ells. ; en ten d~rde,
acbter zittm ,' ltaan en 1i,qgen, waar bet Eng; een deelw. gebruikt: Hij1tond
It praten. He Blood talking; ik leg te lezen, enz.
· Maar zonder te shat bet wkw. achter zien, hooren en voelen, wanneer de
onbep. W. ook aan het ceelw. der Engelschen beantwoordt: Ik zag hem'loopen. I saw him running; nchter kornen, gaan en blijven: lk kom u zien. en
~lijfwat met u praten, eer ik ga eten; en acht.er doen . durven, Iat en, he/pen,
(eeren, zullen, willen. kunne .t, mopen, moeten, heeten en vinden. Maar
1ien en liomen vereischen, in eene ar.dere bet., 'bet woordje te. b.v.: Zie ..\em
loch eena le apreken, dat is, tracht hem enz .. Indien ..\et ..\ui1 k<tam in tl
t~allen. If the ..\ouu should happen to t!tmb/e down.
_ Eindelijk staot <le onbep. W. zonder te, wanneer zij ,bet verleden deelw.
venangt. Wij bebbeo (i 258) van dit taalgebr. -een wenk gegeven en
komen er tbans op terug. Uitvoerig handtlt 'fen Kate over dit onderw. (D. I.
lll. lilll) en volgg. Zeer ' opmerkelijk ia bet, dat dese verwiueling van het
d.eelw. met de onbep. W ·• aich doorgaant tot Clie 18 wkww. iJ~peslt, die zondet
1e met- bet volgende wkw .- verbooden worden : Wii heiJIJm Aern l:u11nm, mogon
m moetm onl:tangen. Heb ik u niet helpen dragen! Wie ..\eift hem leeren
1chrijve-A? Li.Q,Qen. sta11n en zitten, m•ken uitzondering, want men zegt: /It
Mb zi(te" achrijven. lig_qen 1/apen, Btaan praten, hoewel men · ;& zit' te
1chrljven enz. zeggen moet.
·
'
- De volgende voorbb. strekken ten bewijze, dat bet spraa'kgebr. niet altijd
binnen de paten eener aangewezen analogie blijft: H;j ha tl het pogi!n 'te
dom. '!'. d. P. Nog onlan,Qa ..\ad hij ..\em uit zijne landpalen· pogen ·te ver~
wijderen. v. d. H. God Mejl u zoe/ten te leiden tot eeuwig. ~eluk. Spijker.
. Nog minder is men in de taal des omgaoga in bet gebruik v'an deze coli"
_.truc;tie tot d!' hoven opgegeveo 18 wkww. beperkt. Dat bewijzen' de
.volcg. voorbb. die wij uit Kink. Beooi-d ·-ea• overnemen ? l.k ben hem
wezen zien. · lk heh hom zoe ken o~er · re hatm. lk lieb hem rtid begeeren" te
;z_i,n. J# heb het meene11 te be~pe11ren. Toen eer~t he/1 ik het bt'girtflm iw til
z}m. Wii hebhe11 het zien te &chikken, Men he~t hem weten ·ee vinde~ 1-lij ia :kame:!' te orerlijden. Ik had dat niet behoeun te doen . Gij had' mij
/>e~oore'n tnoaJU"f,chuwen. Wie oogedwongen spreekt, drukt zich in de taal
,de,l OJJ:Ittflngs '\.66 .u jt; en de bovenstaande voorbb. kunnen, met ·weinig uit;
.
-.tonderingtl,ll. t.n eLjc .o,pstel wei geduld worden.
,. o_.a.r de onbep_. 'W,., bebalve door te, ook wei door om vooraf~l!gaall
-''"'OII'dt, ;zou men ~unnen :vragen, wanneer bet laatstgem. voorzl. te pas
.koat. }Vjj .vnt;~den dit om gebruikt, vooreerst na ·een zelfst .' nmw.: Denkt
•fd At Jut Paul1/.a .(14!l moed ,Of,lt.b.rok, om dit ge~aar het hoofd te biederr.
· v. d. P, !:let~ mijn oo~JJifrk :n!e.t , .llp,i Mt&sal~ te p'ijzen ; v. l:i. Maar ook:
wei vrrzwe,gen, •liu W(lll~an ak gem redtll vuu:t olf te gaan. v. d. H. Ten
. ~~e,edli_. ON!h~,,~ll.bijv. nmw., dat_l&tit 11fO.tiJe.lijlt i& om ge~prekken tuc_hrij·
.1.•'!, -~L;,_'W, , Z~ .~If !J:el .oolf.f~el} 'IIJej vreen,a~ .if.'!•• om m1e &otM ~~~ T'flliluin·
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rlel te drijven. v. H. Het is onmogelijk om tlMschen redenaars olldtrlilip
uitsp•·aukte dotn. v. H. Dan ook bier wordt het d•k•ijls weg gelaten. D11
ulleen maglig geweest is, al/e omstandi.:rheden als hulpmiddelen aan zich tt
onderwe•·pen. :s. St. Maar wei bet meest komt 0111 voor achter een wkw/,
voornamelijk om het doe! of de strekking eener handeling am te duiden:
Verbitteriug spoo1·de hm aan om zich in pe•·soon derwaa·r ts te btgeren. ,., d. P.
~ij'vielen aa11 op het huis ran Jason, om zijtJe gasten dailruit te hulen. Id.
Hen willende dwingen, om het ve•·blijfvan /'aulas te openbaren. I d. .Struk~
worden e.e11ige Joden naar Ber61 of~ evaardigd, om ook aldaa•· het grattuw op
te ruije~. I d. Tot dat Silas en Timotheus hem kwamen opzoeken, om gtza.
menlijk de •·eis11oar Korinthe te aanvaarden. I d.
·Wanneer bet verband van toestr~kking reeds duidelijk door bet voorafg11an·
de wkw. aangeduid wordt, kao men meestal dit doel·aaowijzende om ll)issen_.
Overtollig schijnt bet daarom in de volgg. voorbb. : Laat tm.-truchten om
deR mtmsch veelzijdig te vormen. L. W. W at zou u kunnen belette11 ;· bm
dat doel te bereikeR. L. W. l:let ligt in den aard der zaak, dat men Jn vee.l
gevallen om weglaten of gebruiken ka~. zondar dat er de joistbeid_ of voJle.
digbeid der uitdrukking onder lijdt; en bet zou c!'III',J!,~pei~ .zijn, onze vrije
taal in dezen, door willekenriae bepalinaen aan banden te willen legpn.
.
Voorheen sebruikte men oa om, de onbep. W., zonder fe, ze11ende: Btl
il moeijeliji om doen, !lard om fltrdragea ens. <Voorbb. hlenan~indt llleQ
In A. de Jager& Taalk. Handl. tot de Staten-Over~. enz. op b. "': om. •

De onhep. W. als hijv. nmw. .
.
368. De onbep. W. staat somtijds v66r een zelfst.
nmw. en bekleedt alsdan de plaats van bet bijv.: Een
voor den avond te schr&ven brief hield mijne gedachten
hezig.
·
Door den vorlgen regel over de bebeerscblng van de onbep. W., kregen wij
aonlelding om dezen recel hierter plaatae In te lasschen, boewel zij met de he•
beerscbing nieta gemeen heeft. Wij sullen er oietianJ bij atilataan en alleea•
lijk aanmerken, dat dit gebruik van de oobep W; in· de meeste gevalleu ~te .
atijfs heeft, waarom bet dan ook bij troeile acbrijvers weinig voorkomt, en dal
aoodaliip onbep. W. aicb beswaarlljk"ala bijv. nmw.laat verbulgao. lioewel
dot11, gtlfm en zitfl, als zamentrekkingen, zonder wanklank;o:eene buiringa-~aau.
nemen, als: Eene nag te doene zaak, een·te ondergane •traf, nid te voprzjme
gebeurteniSBtn. Bild. was van dit epraakgelir. zeer afkeerig, omdat hij meen~
de, dat bet uit bet H. D. ontleend was . (Zie l'praakl. bl. 278 en volgg.) ,;:Kin·
ker beeft in zijne l:eoord. enz., (bl. 129 en volgg.) bet ongegronde daarvan
aangetoond. Wij bcrusten in zijne redenering en bl.i~ven voor bet overigo
bij . bet hierbo·1en gezegde.

Beheersching der aanv. W.
369. Dat de aanv. W. als eene ondergescbikte· zegging,
door het voorafgaande geregeerd wordt, daarover zal
men -zoo ligt niet.. twisteh ; maa1· onger boedanige regels
men die . gevallen van beheersching begr.ijpen moet, en
bij gevolg, wanneer men al dan piet de aanv. W. te
gebruiken hebbe, is een der verwardste vraagstukk.en
in onze taa1. Letten wij op den vo01·gang van goede
schrijvers, en tracbten wij daaruit eenige wenken te~
onzer besturing af te leiden.
Derzelver aard en benaming.
370. Over den aard der aanv. W., in bet· ~Igeme~ri,.· ~n
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·twer derzelver benaming, is hoven (§ 200-203) het
noodige reeds gezegd. De aanwijzing van het taalgebr.,
gelijk .h et · ons bij nette schrijvers is voorgekomen, zal;
terwijl het over deze moeijelijkheid onzer taal meer licht
verspreidt, tevens het hierboven gezegde moeten staven
·of omverwerpen.
Door schrijvers meer gebruikt dan door sprekers. · .
371. Het kan den opletter1de niet ontgaan, dat de
aanv. W.., in de taa1 des om gangs, schaars gehoord wordt,
'Men zou al zeer gemaakt rnoeten spreken, om, b. v., te
teggen : lk wenschte wel dat Mijnheer N. nu kwame,
opdat ik van hem vememc of de courant reeds aangekomen
zij~ ~· ·
~Wat daaruit (}/ te leiden.
372. Hieruit blijkt dat de aanv. W. in ooze taaJ, eene
verfijning is op de spraak des omgangs, en dat zij tot de
duidelijkheid niet volstrekt vereischt wordt. Zij is met
horiderd andere dingen uit het Latijn overgenomen.
Maar volgt dan daaru;it ook, dat wij ze tnaa:r weer aan
~en' kant zetten kunnen ? Voorwaar niet. Zij behoorf
tot dre bijzonderheden, die de taal van een geregeld
opstel van de spraak des omgangs onderscheiden en haar
~ekere deftrgheid bijzetten, -welke men niet k_
an veriv.aarloozen, zonder beneden den stijl van zijn· onderw.
af te dalen. Hieruit volgt dan verder, dat men de lijn
tusschen gebruik en misbruik niet a] te scherp trekken
tnoet, dewijl men iu eenerlei zegging, nu eens aant. en
can weder aanv. W. gebruiken mag, naar eisch van het
onderw. en de gelegenheid,-eene vrijheid die men niet
als een gebrek, maar als een voorregt moet aanmerken.
Wij .:;mllen ons niet aanmatigen bi~rover eenige voorsdiriften, hoe ook genaamd, te geven, alleenlijk uit onze~
voorraad· van voorbb., uit goede scbrijvers ontleend, bet
taal15ebr . .aanwijzende.
Overzigt van -het gebr. der aanv. W.
~373. Het· volgende overzigt is dan niet van voren ontworpen, en naar de regels van andere talen, of naar de
voorschriften onzer voorgangers in dit vak, gekneed of
gewrongen; het is na voorafgegane scbifting·der voorbb.
opgemaakt, om, ware bet mogelijk, bet bijzondcre onder
bet algemeene bljeen te vatten. Wie van den aangebo.' .
-"
~
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voorraad beter partij weet te trekken, is aan ()fl~
over.zigt even min geboml:e n, als hij zich tot de hiet:
g_ege.ven voorbb. behoeft te bepalen. Wij hebben onzet~
voorraad ond·e r drie hoofdeu gebragt, en onder elk de•·
~e) ve~ hetgeen wij meendeu da~rtoe te b~.hooren, ,bij
e1kander gesteld, als volgt:
·
~- ONZEKERHEID.

TOESTREKKING.

VF.RHINDERINS.

a. Noodzal.:elijkheid a. Beletten
a ;-'1\vijfeli ng
b. Verb' en · _
Gebod
h. Indirekte vraa,g
b. Vermaning
c. Voorlffimen · .
c. Toegeving
d. Mogelijkheid
Opwekking
~Waa. rschuVerzoek
d.
wen
'
Onderstelling
c. Voorbeding
-- Afma-n cn
Vergunning ~- i!· Vrees
f>e:
Hoop
: •
duchtheid
d. Wensch
Oogmerk

e.

of

.374.

ONZEKERHEID.

a. Twijfeling : De rede moet ons zeggen of er Waf!rlijk eene hoogere openbaring Gods besta. v. d. H:
Waarom zouden wij twijfelen of God eene orde en opklimm~ng in zijn werk hebbe in acht genomen. v. d. P.
Wie twijfelt er aa_n of hij van dezelve g_elJr'lf!ik gemaq.kt
helJbe P Id.
·
~Of dit tijdvak den niiam verdiene, welke daaraiin ge!J~:
ven wordt ?-Deze vraag enz. v. H.
·
Vraagt niet of de uitkomst aan deze voorspelling }J,efllJ_e
beantwoord. B.
De wijsgeer durft vragen of Hij zich kunne openbaren
aan de lcinderen der menschen. B.
[Aeden van oorde_el _twijfelden _geenszins of de votstrekte
·OpJ1ermagt tot karen oorspronkelijken ·lJoezem W.ederge!
keerd ware. S. St.
· f>.
•
-•
Of hij aan deze uitnoodiging beantwoord hebbe, wordt
niet vermeld.
. H.
Zoo zal men geenen oogenblik meer twi;jfelen, of dit.
hunnen invloed op het staatsgestel vermeerderd hehJ;e_.
J-

•

-

S. St.
Laten wij beproeven of het mogelijk zij. S. St. .
-In de bovenstaande voorob. wordt de a:anv.
door ·
of aangekondigd; ujt de -volgende kan blijken, da_t~mep

w.

~

.·.
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iich na dtit ook daarvan bedient, om twijfeling uit te
drukken. Het zij eens voor al gezegd, dat de aanv. W.
niet van een voegw. maar van den zin . der geheele zeg·
ging afhankelijk is.
Gaat het wel vast dat er ooit een Oldenbarneveld in · tie·
wereld geweest zij? S. St.·
Ten miniJte schijnt de zaak zelve ons aan de hand _te
geven, dat hun gezag toen eerst eenigen klem verlcre- _
gen bbe. Id. ·
Men
_ dat Jacoba zich hij velen hatelijk gemaakt
-hehhe. ' Id.
lJit zulk · eln wenschelijk voorbeeld zou de nakomeling
.besluiten, dat er geen sterker ware. Id.
•
· h. rnairel<te vraag ::- Hierdoor-vers-taan wij een voorefet, a~t, zonder ~ eene- vraal' te zijn, nogtans door een
vnagw. wordt ingeleid. Utt de voorbb. zal men outwaren, dat dit geval zeet· na met het vorige van twijfelen
vtrwant is:
Hoe diep dit gevoel Adam doordrongen hebbe, kan blij-ken. v. d. P.
.
Dewijl men · niet naauwkeurig weet hoever hunne .magt
zich uitgestrekt ltebbe'. S. St. ·
Eime verdere overwe!fing mag ons ·Zeeren hoe verre dit op
ons -onderwerp toepa'sselfjkzij. Id.
·
.··
um~d-aaruif ltfle leiiJen koe'ifov'llarlijk het zij. B.
Wie weet niet bij ondervinding, hoe heilzaam die rijkdom
~ def faal zij.
B.
Als wjj deze dingen nagaan, dan staan wjj verbaasd hoe
· - ·het mogelijk- ware, - dat een sterveling dit alles he'eft
verrigt. v. d. H.
Wij leeren uit deze omwenteling hoedanig het onderscheid
- zjj. S. St.
lk zal trachten aan te toonen wat er van ons vereischt
- worde. B.
Om u aan te toonen waarin dze sterkte des gemoeds gele·
gen zij, en op wetke grondslagen zij rust'e. v·. d. H.
Dan rijst de vrdag bij ons op, wat het doel dan moge
_
_
geweest zijn ? Id.
-· Ik iveet blj onaervinding wat het zij, op diim leeftjjd aan
--;
zich zelven overgelaten te zijn geweest. v. Hde.
Het kan dienen om u als in een levend voorbeeld te doen
- 'z'ien, . wat het in hebbe, op gymnasien verwaarlooid' ~e_
· 'z_ijii g'ewee-at. v-. Hde.
· ·
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· lk keh noch lust noch hekwaamheid om te onderzoe ken
welke regeringsvorm de heste zij; S. St. 1
c. Toegeving: Dit geval heeft, oppervlakkig bescbouwd, veel overeenkomsf met bet volgcnde van
onderstelling. Men geeft iets -to_e, om des onverminderd eene stelling. te beweren; men ond.e rstelt, om bet
geval aan te duiden waarin bet beweerde gelden moet.
Zoo is er dan tocb een wezentlijk onderscbeid : de
voorbb. zullen d-it nog beter aanwijzen. Men gelieve
daarbij in bet oog te bouden, dat wij, om te
korten,
in de meeste voorbb. bet nazindeel onderdrukt bebben :
Wat ·denkbeeld men aangekleefd kebhe, welke .Godsd,ienst
men belijde, een !levoelen ia da.t van allen. y. d"' p.- .
1Jc heb reden om te liopen dtlt !JiJ. m(t fkze {!it~raak
onzes Zali!Jmakers zult bftredigd. zijn, h,oe w.onderlijk zij ook schijne te klinken. B.
Hoe dit zijrwnoge: v. d. H ~
.
Hoe men ook over het Christendom denke. Id.
Menschelijke wijsheid, hoe schoon zij zich voordoe, en
hoe luide zij worde toegejuichd, is in goddelijke dingen
veelal dwaaskeid. J. Cl.
En schoon hem dit mislukt ware. S. St.
_ Schooner bij ons nog vrij wa~ te tJerbeter..en valle. v... Hde.
'Het zij eens dat kij zullcs te tmregLgeloofd-be/lbQ. - S. St.
Dit geval van toegeving vindi dikwijls plaats~o zonsler
door eenig voegw. aangewezen te worden, · en is . dan ·
aan den uitg. des wkws. alleen kenbaar. De volgg~·
voorbb. van dit gehr. meenen wij, bij gebrek aan andere, uit de leerbocl<en van Bild. en Wei!. te mogen
ontleenen : Ik verwierve eens mijn t·erzoek, ik bleef toch
dezelfde. JJe boosheid triomfeere, het is slec/:tis voor een'
tijd. Hij ga waar hij wil, nogtans ontvlugt hij het niet.,
Zoo ook in ~mze gezz. :
<
De:e aarde zij een tranendal, ·
Verdriet en motile zij hel at enz.

d. Mogelijkbeid: Het is mogelijk dat deze uitlegging·
de ware zij. v. d. P.
·
Het is thans wel mogelijk dat de alleenheerscher zijne·
pligten en regten, maar niet dat het volk de' zijne
kenne. v. H.
Miaschien ·denken sommigen ddt het · aangevoerde voor-;
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he.eld onjuist zij, en minder in aanmerking kunne leomen. B.
Het is even onmogelijk dat de vrije handel onder ons
gevaar loope. v. Hdp.'~
e. Onderstelling: Ik wil een~ veronderstellen, dat giJdoor het thana levend geslacht voor een groot man ge-·
houden wierd. L. W . .
Behaag( het de Voorzienigheid, dat een~ lange reeks van
nazaten de beminnelijke hoedanigheden van den tegtnwoulligen Prins met het erfstadhouderschap vereenige. S. St.
· Na indten, of bet ·gelijkbeduidende zoo; gebruikt men
wel' d~ aarrv. _WA tler veri. tijden, maar liefst de aant.
W.. van den ·tegenw. T. ·Dit iaatste acbten wij niet nooaig door vodrbb; te staven :
.
'
Indien dit het geval ware geweest. v. H.
Indien deugd en heili,qheid het sieraad "an alle menschen ware. v. d. H.
Indien het hem gelukt ware. S. St.
Zoo het ·mogelijk geweest ware; Jd.
Indien men het haar niet belet hadde. Id.
lndien het met mijne ziel even eens gelegen. ware. J. Cl."
· -llij .omzctting verdwijnt bet voegw:: Ware Hij een .be·ffrie!Jer geweest. v. d; K.
·
· _ I....J)at ;in..drze constroctie de aanv. W.- niet altijd noodzakelijk ceacht
wordt, kan men a it de volgg . voorbb. afnemen :

Wie zal ona ze.q_qen hoe dit geachiedt isl v. d. P.
In Goda woord is duidelijk genoeg aan,qewezen, waar het op aan k9mt,
~~

.

In hoe verre de Prins daartoe mede werken kan, wat de prija is, die op
zijne pogingen wordt gesteld, lJlijke uit een enkelen trek. v. Hdp.
·t Ook in dit geval ontbreekt bet niet aan yoorbb. van de aant. W.: Sommigtn gillen dat deze briefgeschrnen i1. v. d. H.
a :Zie bier een paar voorbb. van een tegenovergeateld gebruik :

Jndien Eva in het Paradijt gebl~en waa. v. d. P.
Zoo de tijd mij ver,qund waa. de-Vr.
Hetgeen wij van den tegenw. T. beweerd hebben, wordt reenazina door do

.,ol~~:ende

voorbb. om ver gestooten ;

.dla ik mij in hunnm toeatond t~erplaatae en mij de onaangenaamheden
tJOorltelle. v. d. P. Wanneer ik uwe Ieiding daarbij geniete . .L. W. lk zal
t~ervolgenl aantoontn, dat ikjuiat om deze reden ae woorden, die ik t~erdedi·
gen moet, geko:m hebbe. S. St. In deze en dercelijke gevallen zou men de
aant. W. met de verzacbtende e, waarvan zicb d!l redenaar menigmaal bedient,
Yerkeerdelijk voor aanv. W. aanzien. Dit taalgebr. is wei gelijk wij § 214
aeiden oud, maar niet rerouderd; ook lict bet wezen van de wijzCD dea11kwa.
nlet in den ultg&DI:
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375.
TOESTREKKING.
a. Noodzakelijkheid: Is het noodig dat ik mijne mis"'
daden hetreure en God om vergeving van dezelve
smeeke? v. d. H.
JJe noodzakelijkheid vordert dat de Hooge Raad in eene
stad gevestigd worde enz. v. Hdp.
.
Hierop moet noodzakelijk volgen, dat de tweede Ieamer
.verduhheld worde in getale. Id.
b. Gebod, vet·maning, opwekking: Art. 112 van de
grondwet, wil dat de openbare schatkist Glle k.osten
drage van enz. v. Hdp.
Wie bloode en versaagd is, die keere weder en spoede
·. zich naar het gehergteJ Rigt. vii •.3.
Niemand me~ne dat ht:t noodeJoMzij. ·y, d. fl:
Elk onzer heginne v.an zich zelven, en onder?Jra~ lf.in
geweten. v. d. H.
· ·
Dat men di nimmer uit ltet oog verlieze. .L . W.
Wandelen wij dan t•oort op dezen goeden weg. v. Hdp.. ·
Gaan wij derltalve over tot ltet onderzoek der midde- .
len. ld.
c. Verzoek, voorbeding, vergunning: Veroorloof mij
dat ik van u hoore. L. W.
Alleenlijk verzoek ik dat men de straks gemelde be!)iriselen in ltet oog houde. S. St.
~
'Wij verzoeke1t-met aandrat£g~ dat he,t reg_t ~ hu geslagt
ophoude onr!er de lasten van den staat voor te ·leo~.
-v. Hdp.
Bij het adres wordt eenvoudig gevraagd dat de Hooge
Raad in het middenpunt des rijks gevestigd ·worde.
v. Hdp.
·
Zij die eene hemelsche openbaring alleen willen eerhiedigen onder voorwaarde'dat zij algemeen hekend zij. B.
Mits dat de vrede op hillijke voo7'fl,/aarden;...te treffen
ware: 'S. St.
.
llun te vergunnen dat elk zijne moedertaal gehruike,

v.Hdp.
d. Hoop, wensch, oogmerk :o Dat God hem in gena~
de .aangenomen ltebbe, hopen en wenschen wij. v. d. P.
Ik wenschte dat uwe sclierts ernst ware. L. W.
De evangelieleer wijke nooit uit ons hart. J. Cl.
Het ware te'wenschen. dat zij gebezigd wierd. v. Hdp.
Daarom is het wenschelijk dat het werk aans.tonds .hij -de
'han·d genomen worde. v. 'Hdp.
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Het oogmerk of de bedoeling wordt veelal door opdat,
ten einde, ofiets dergelijks, aangekondigd, b. v~:
In alden weg, dien de Heere uwe .God u gehiedt, zult gij
gaan, opdat gij levet en dat het u wel ga. Deut. v. ;33.
Maar hetzelfde geschiedt vank dobr een betr. voornmw.:
Nog veel moeijeli;jker valt het, uit de vergelijking yan
. , z.aken, welker heginselen zoo veel verschillen, eenig
Iicht te scheppen, hetwelk ons oordeel voor verhi;jstering
beware. S. St.
Dus v.onfl men zich verpligt eenen middelweg in te slaan,
--die niet te min zoodanig ware enz. Id.
~ In zijn gelaat las Paulus _den wensch, dat ook aan hem
zujk een teeken mogt gesckieden, waardoor
van
zijne.1iteupelheid fHit'l08t wierd. v. d. P.

hr

376. --

VERBINDERINO.

a. Beletten : Hij had willen heletten dat men gew'!ar
wierd. S. St.
Zijne eigenliefde duldt niet dat zijn oordeel terug kame.
v. H.
Het gouvernement gedoogde niet dat de openbare scholen
· ' verlat-en wierden. v. Hdp.
b. Verbieden : Zoo wilt gij dan den godsdienstigen man
verhieden dat zijn· gevoel werke ? L. \V.
c_. VO!)rkomen : Te verkrRdm dat men op het gymnasium
· korMr v• . ~Ide · .
·
-· d: Waarschuwen enz.: Ziet toe datu de valsche wijs. hegeerte niet verleide. B.
Geen dwaze vrees heklemme uw harte. Ev. Gez.
e. Vrees of beduchtheid: lk vreeze hem, dat hij niet
misschien kome en mij sla. Gen. xxxii. ll.
Opdat geen groote toorn over ons zij. Joz. ix. 20.
~

""

. : Nog tweederlei gehr:uik van de aanv. W.
377. De drie bO\'enstaande paragrafen omvatten niet
alles wat tot bet geur. der· aanv. W. in onze taal betrck-king heeft. Ook vermeten wij ons niet, dit onderw.
2oo -af te handelen; -dat · er tot bet bijeengebragte niet
eenige belangrijke toevoegselen · zoudcn kunnen gemaakt
worden. · Eer wij van dit punt afstappen zullen wij nog
kortelijk- aanstippen, hoe' doo'r de aanv. W. voorwa!u·deJijke toekomst uitgedntk.t wordt.
)De ·toek. tijd der aanv: W. volgt niet aileen op ·eene
-

...... - -

.. l

...
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~ oorafgaande ondcrstelling, door indien, zoo; of iets dergelijks, aangekondigd : Zoo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden ;
maat· ook op elken verleden 'f. van een wkw. dat op de
toekomst wijst, als vreezen, hopen; verwachten, beloven,
voorspellen, aankondigen enz. . Over dit een en ander i!i
geen verschil, w!lar0m wij het ook onnoodig achten om
bet door voorhb. te staveu. Liever wijzen wij aan, hoe
men in plaats van de omschrij~·ing met zouden, dikwijls
een veri. 'f. van de a1.nv. W. _des hoofdwkws-. gebruikt:
.Schoon de uitgestrektheid van het nieuw gewonnen . keizerrijlc zullcs wel degeUjk vereischt had_de. S. St.
Viglius, die ·alleen helcwaam geweest ware om de Neder ..
landers te leiden. ·-Id.
- 'Wij kQnden nu reeds de nieuwe grondwet hebben.
v. Hdp • .
Een burger die zijn vader land liefheeft en het gaarne zag
bloeijen. Id.
In bet voorbij gaan merken wij op, . dat za,q bloeijen,
aanv. W. is, al wordt zij niet door de \'crzachtende e,
die bier niet wei zou luiden, aangetoond. Tot dezelfde
imalogie behoort ook dit gezegde van Simon Stijl:
· Deze vo1'st WtU geschikt geweeat om Hallanil' nog geluklciger te malcen, zoo hij geweten had, ttJ!it . da(J1'toi-Werd
vereischt.
·
·
De tweede bijzonderheid, die ons voorkuram der vermeldiug overwaardig te zij11, is dat de aanv. W .' Qij
voorkeur gebruikt wordt in eene zegging, welke afbankel\ik is van eene voorafgaande, die ook reeds als afhan..:
kelijk, of ten minste als hypothetisch is aangekoncligd:
Hctgeen wij bedoelen kan O!Jder anderen uit . d~ dric
laatste voorbb. van ~ 375 blijken • . Ook de volgende zijn
van dien aard :
· Te ve.rhoeden dat men op het gymnasium . kom~, VfJ!JF
dat de leeftija er rijp voor zij. v. Hde.
W1j ku,nnen met Belgie eenen wapenstilstand sluiten, tot
dat Belgie zich verstaan hebbe met den Koning,
v. Hdp.
Maar ook bier komt menigmaal de . aant . .W. voor:
Men kon geenszins beletten dat de .schijn dikwijls poor
het ware wezen werd. aangezien. S. St.
....
. .Al war.en er in d~ze v.~gadering, bij wellr.~ r:le .overtuigi.ng
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van het goddelijk gezag des bijhels niet levendig is,
Ja, at waren er, die dit gezag volmondig loochenen. B.
Wij herhalen ten· slotte onze overtuigiog, dat het niet
doeolijk, maar ook niet weoschelijk is, bet vrije taalge~
bruik aan regels te binden.
·

NEGEN EN TWINTlGSTE HOOFDSTUK.
· DE WOORDVOEGING, OF VOLGORDE D~R. WOORDEN.
.

· Verdeeling vtinkt onderwt!'lp.
.

378. Gewoonlijk neemt men bU de bchandeling dezer
_ Mof driederlei constructie of woordschikking aan, te
weten: cle stellige of herhalende, de .aanvt>egende, ook
wel afhankelijke genoemd, en -de vragende; terwijl men
in vereenigi·ng biermede nog eeoe tweede ooderscheiding
tnaakt, namelijk, d~e van regtstreeksche en omgezette
woordschikking. Wij gelooven dat men bier noodeloo"zen omslag · gemaakt heeft, en dat men met cle laatstgenoemde onderscheiding aileen had kunnen volstaan.
Jmmers wijkett de aanvoe~ende -en vragende woordschikkinge~r;-· sJeeh
~kele 6ijzonderheden, van de stellige
a:f, terwijl al _het overige zijne gewone plaats- behoudt.
Wij zulleo dienvolgens al wat wij over woordschikking
.te zeggen .hebben, onder twee hoofden brengeo: Regt8treeksche woordschikking en omzetting, terwijl wij bij de
beschouwing van bet la_atste, eene onderverdeeling rnaken zullen van noodzakelijke en toevallige om_zetting.
P,egtstreek.sche woordsckikking.
379. Beschouwen wij eerst de volgorde der lioofdbe:·stiinddeelen van eene'n volzin : ·
a. Het onderw., met of. zonder bepaliogen, staat v66r
het ·gezegde : Ik ben ; wij dragen ; gijtieden wordt geeerd;
liiije menachen verarmen ; goed te doen berouwt niet ; gedurig steunen en klagen mishaagt ; wie ; zelf veel liegt,
{jelooft · niemand; de man met de bril.op de neus ·spreekt.
:ook ~wanneer- die bepalingen gedeeltelijk door een wkw.
met een b~tr. vo6rnmw. uitgedrult~ zijn: De t1mn met
1i'H ~iJ_iiTift -leMa; 'ilk kiq dagelijka ·1!f'w!Jii ltwihli', ;, dood.
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De verdienstelijke man, die allen met raad, en niet , weinigen met .Qeld onderste·unde, wien zelfs de booswicht zijne
hulde niet ontzeggen kon, wordt na zijnen dood nag gelasterd.
b. Het voorw., met of zonder bepalingen, staat achter
de eenv. TI'. van bet wkw: Hij roept mij; ik hemin haar;
.Piet fopt Jan en. Jan fopt Piet; de smid buigt het'ijzer;
de wirtd draait het vaantje. David doodde den ontzaggelijken, door de overige Israelieten zoo gevreesden; reus.
Ik zag dan eindelijk, den algemeen bewonderden, weleer
door mij en mijne vrienden miskenden kunstenaar.'
c. Bij zame~gest.- 'l'T. des wkws., staat het voorw.
met of zonde1· _bepaliugen tusschen het -_hulp- en hoofdwkw.: Ik heb hem gezien; hij zal mij bezoeken; de1coorti
heeft den· reeds te voren zwakken lijder frevig aangetast;
uwe leerlingen hebben. de moeijelijkste vraagstukken overgeslagen, zij zullen de verwachtingen lzunner ouders teleur
stellen.
. Deze woordschikking strekt zieh vervolgens uit tot allc
:woordcn, die met het wkw. te zamen een denkb. uit·
.drukkcn:
~ Brave kinderen maken door hun pligtmatig gefrag, hunne
ouders g~lukkig ; woeste volken s~aan. hunne krijgsgevangenen dood; een braaf man heejt goed en bloed .voor zijn
~atferland veil; •
hui8 staat sed~t Uo4e .en~Hn half £tzar
~e koop ; de uitkomst stelt vaak .' onze billijkste verwachling~n teleur; lediggangers loopen bij de geringste aanleiding
te hoop ; dit geluk valt niet allen menschen te beurt; hij
maakt op uwe belojten geen staat ; ik zet hem dien uitvdl
nag eens betaald. ~
lets dergelijks vindt plaats bij de eenv. TT. van
zamengest. wkww., wanneer, namelijk, het scheidbare
:voorzl. geheel aali bet einde komt : De leerling zegt
zpe letr op ; ilc zie de noodlottige gevolgen van ·mijne dwaling in ; de eigenaar van het bosch zeide mij de helft der
opbrengst toe ·en stand mij zijn jagtverblijf af; de vrees
voor de ge-Volgen zijner misstappen blijjt hem ondir alle
omstandigheden bij; de geldzucht van den gierigaard strrzalt
bij al zijne bedrijven, in al ·zijn doen en laten, . door.
·
Als uitz. op dezen regel is bet .aan te merken, dat de pnbep. w:-bet
der banileling voorop heeft : Wij wenschen 0!18 geluk 1e bevorderen.
-ikbtldqf u dell briif te zullell ttJezenden. Hij poopde mij' _te or:tt·tuijt'll,
- r ktm mii t1iel bewtgt'll ~m te gelooren. On
t(j4 f!trkwisje~a rif rrrbeuielen, i& o~alletlt'll' wrlfortea. Zoo ook met twee achter!!Fn.,otcl!nd6 onbe\).
'WW. -: Jk·wlfluhte difth!UiiiUta;, te -ltirm .finlltrl; h!1 fm«erde latt:tfri1werp a/leeR te kunnen uit11oeren.,
1
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• Tot deze regelmaat bebool'en: Gij lcijkt mi; de teoorden u it den mond;
de bedinultn elen mij de ooren van den kop ; hii trekt zich de haren uir het
hoofd; zdi kijken de kat u(t den boom; de kastelein haalde ons het t•el ocer de
oo1·en euz.
•.
N iet zelden wil bet taalgebr. dat bet bijw., door i~las s ching van bet voorw.
der rPde van bet wkw. ge~cbeiden worde, zonde•· dat men daar, voor zoo ver
ons bekend is, eenige reden van geven kan: lk bemin mijnen zoon Ieder; gij

behrmtlelt uwe kindet·en st•·eng; men beoordcelt eenen v•·ieud partijdig; de
grijsaard /,eschreef · zijne ongelukken ·aandoenlijk. In al de opgenoemde

voorbb., waarvan men de lij st nog aanmerkelijk zou kunnen vermeerderen,
kan men bet voorw. ni~t wei antlers plaatsen. D oarentegen Iaten sommige
bij10w., vooral die van tijd of plaats, :>:icb door het voorw. der rede niet van
het..wkw. afscheiden: De deugd beloont alti,id haren beoefennar; em boua·
wicht· vindt ni'rgens rust; wij elen ''dagelijks vist•h ; hij spreekt zel<len de
u•arll'heid; terwijl wederom andere ons te dezen aanzie , , nile vrijheid Iaten:
lk doe hftastig mij11 werk en ik doe m. w. lwasti;r ; ik kocht gi•te1·en d11t ltui•
en ik kocht dat h. gisteren. W anneer bet voorw. door een voornmw. uitge.
drukt wordt, kan bet niet wei door tuascbenkomst •an een bijw. •an
!let wkw. afgescbeiden worden: JVij zien hem tlilfwijls; u:ij lworen he•

paarn_e; hij !emint 11 Mrtelijk enz.

,

•

·

.

Volgorde der onderdeelen van eenen volzin.
380. a. Het bijv. nmw. staat v66r he~ zelfst., en
neemt al wat tot bepaling of omschrijving .dient voorop,
_b. v. : De zwalcke mensch, de doorgaans, maar vooral in
zijne kindschejaren, zoo zwakke mensch; de voor ons, en
t-·oor allen, die het waar geluk zoeken, zoo onmishare ze,qen
Gods. Zoo ook met hct deelw. :_Wie zal nog eenige
'waarde· hechten aan uwe zoo herhaaldelijk geschonden he1often ? Wij hewonderen zijne alle geloof te hovengaande
vlugheid;• · ~
~ -· - _
·
·
~ h.- Het Oijw. staat onmfddel1jk -achter bet wkw. :•
Hij loopt hard; ik zit ,qemakkelijk; uw vader zingt voortreffelijk; en alt\jd v66t· het bijv. nmw. dat er door bepaald wordt: Zij loopen ongeloofelijk snel; mijn vriend is
gedurig ziek; de paradijsvogel is uitnemendfraai; gij zijt
onverzettelijk stijfhoofdig.
c. Van twee ofrneer bijww. staat dat bet laatst, hetwelk in den zin het naauwst met het wkw. verbonden
is : Hij komt dikwijls te- laat, en gedraagt zich altijd .en
overal onbescheiden. Maar dit geldt niet slechts van
bijww. ; bet strekt zich ook tot alle bepalingen van bet
wkw. uit~ die door middcl van een zelfst. nmw. met
een · voorzl. uitgedrukt worclen: De tuinman kwam met
·den hoed op het lwofd binnen ; de gedaq,gde verscheen,
met een· opgeruimd gelaat en eene onverschrokken hou:.
<ding, voor . den regter; de schipbreukelingen - kwamen,
niet zonder levensgevaar, tegen den avond, met _de red"
dingsboot, g.elukkig aan land. Uit dit laatste vo9rh.
:kan ·men onaer anderen pok zien, dat men in bet plaat.
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sen van bijww. de bedoeling van den $pre1<er· iii het
oog honden moet; men zou niet wel kunnen zeggen ·i
Kwamen gelukkig niet z. levensgevaar enz. [mmers zou
men dan te kenneri geven·, dat h~t een geluk is otri
aau levensgevaar bloot gesteld te zijn ; en dat kan de bedoeling niet wezen.
.
.
d. Bij zamengest. TT. treden alle bepali~gen van bet
wkw. tusschen bet hulpw. en het hoofdwkw. en· wel in
dezelfde orrle als bij de eenv. TT. : De schiphre_ukeliniJeri
zijn, niet zonder levensgevaar; tegen den avond, met (!e
reddingshoot, gelukkig aan land gekomen. Wij zulleti,
morgen ochtend vroeg, met een paar t.rrienden,_le paard naar
de ataiJ rijden. lk hen giateren avond, te!len · elf ure, ue-:rust ingeslapen. .Doorgaans zet men tijdsbepalingen
voorop, maar men kan zich in· dRt opzigt alle~ me~ w~l
luidendheid bestaanbare, vrijheid gerusf vei·oorloven:
Ik zal u, met den hrenger van uw hriefje, voor den avond;
een antwoord zenden ; of : ik zal u, voor den avond, met
enz.
e. Gelijk andere bijww ., zoo plaatst men ook het- ontkennende niet achter bet wkw.: Ik achridf .niet; mef
ingev.oegden verbogen nmv.: Ik schrijf hem niet; ik geeJ
ham· het hoek niet; eo in zamengest. TT. l!echt het zich
aan het hoofdwkw. : Wij l1ehhen uwtm vade'l' · nief~ ontmoet;
· deze trouwe vriend zal ·m ij in den nood niet Vt}'flajen•'. -~. ·;
- Men plaatse, om ae duidefijkheia,· he~ . \V_ot>'rdJe
niet- altijd zoo na mogelijk bij het woord wa~rop de ont'.:
kenning slaat: Ik verheug mij niet Item gezien te liehben j
ik- verheug mij hem niet gezien te hehhen. In bet eerstc
voorbeeld wordt het verheugen,. in bet tweede het gezie~
hebben, ontkend. Een dergelijk onderscheid is ook in
de volgg. voorbb. op te merken: Het is ons geoorloofd
niet te- apreken, en het is ons ·niet geoorloofd te, 'spreken;
het is niet mogelijk dat· hij mij verstaqt, eil .het is-mogelijlc
dat hij mij niet verstaat ; ik hen niet· zoo ·gelukkig geweeat_
van hem te ontmoeten, en ik hen zoo gel. gew. v. h. nut te .
ontmoeten . . Somtijds is de verplaatsing van niet ouver-·
schillig: De kat is zoo trouw niet, of niet zoo frouw als de•
hond. 3
· f. Wanneer een wkw. een 3. ·en een 4. nmv. bij iicti'
heeft, !!taat de 3. gewoonlijk eerst: Wij geven hem geld,
en hjj Ievert ons mel4jhehoeften. Ik ~eh u raad gevraagtl;
maa~ giJ blijft· mfi antwoord 8Chuldifi. •' ·.Maar w-atln~
Q
'
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beide nmvv. voornmww. zijn, dan staat de 4. nnw. dikwijls voorop : Ik beveel haar u aan; ik draag hem u op;
zij begeerde den hond te hebben, en ik schonk hem haar :
vooral wanneer het als 4. nmv. staat: Geef het mij, ik zal
het u weder geven. Maar ook bier beeft men aile vrijbeid,
die met duidelijkheid en welluidendheid bestaanbaar is:
Weiger mij het niet. De 4. nmv. staat ook veelal voorop,
wanneer hij door een bezit. voornmw. op bet onderw.
der rede terugwijst : De overledene heeft al zijn goed zijnen
oudsten broeder nagelaten ; wij hebben onzen bijstand u
niet geweigerd. Maar in veel gevallen is het onvet·scbillig; immers belet niets ons te zeggen : Wij hebben u
onzen bijstand niet geweigerd; gij hebt haar uwe weldaden
te hoog aangerekend.
g. Het V-oorzl. staat, overeenkomstig zijnen naam,
v66r den nmv. dien bet beheerscht. Sommige spreek~ijzen maken op deze regel uitz., b. v.: Jaar uit jaar
in; den weg langs. Wat het tweede voorb. betreft, is
het misschien juister langs als bijw. en weg als 3. nmv.
te .beschouwen, en het aldus te omschrijven: Hij ging,
wat den weg betreft, in de lengte. En dat dit de regte
opvatting is, daarvoor pleit dat langs, in eene andere bet.,
niet 6chter zijneu -nmv. geplaatst wordt; immers zegt
men .nooit : Zij zitten den weg langs, maar wellangs den
weg, dat is nevena aan. Zoo ook : Gij loopt mij voorbij;
zjj ging de deur uit en klom het venster weder in; waar
voor.bij, in en uit tot het wkw. behooren, en mij, deur en
venster als 3. nmv. te beschouwen zijn. De vergelijking
met andere talen schijnt dit gevoeleu te staven, b. v. :
Ihr geht an mir voriiber. She went out at the door and
in at the window. Zoo verscbillen ik spreek tegen u en
ik spreek u tegen. Niet dat u in bet tweede geval als 3.
nmv. te beschouwen is, maar het wordt door het wkw.
tegenspreken, niet door het voorzl. geregeerd.
k. De onbep. W. van een wkw. neemt doorgaans al
hare bepalinge~ voorop : Willem schijnt zijnen oom nog
meer dan zijnen vader te beminnen ; gij benadeelt u grootelijks door uwen tijd t.e verbeuzelen; Jan heeft zich vermoeid, door den berg al te snel te beklimmen. Dit geldt
ook wanneer de onbep. W. in plaats van het tegenw.
deelw. treedt, gelijk in de volgg. ~·oorbb. : Mijn oom
heeft menschen bij z·ich inwonen; ik had juist eenig geld
r.enteloos liggen; wij hebben ·in e.l!C kamer twee kaarsen
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branden. Maar wanneer de bepJ~,lingen wat lang zijn,
dau worden zij achter de onbep. W. geplaatst: Wij
wenschen met u te spreken, over hetgeen dezen morgen,
gedurende uwe afwezigheid, gebeurd is. Hier zou met u
te spreken, achteraan geplaatst, wat te ver van het regerende w. wenschen verwijderd zijn. Het te veel of te
weinig is ook hier zoo juist niet af te meten. De volgg.
voorbb .• die voor ons gehoor niets moeijelijks hebben,
kunnen bewijzen dat de onbep. W. al heel wat bepalingen voorop nemen kan : Ik zie thans uwen voorheen zoo
zwakken broeder, alle morgen vroeg, met een fikschen pas,
voorbij mijne deur stappen ; de vliegende visch ontvlugt
zijnen vijand, door zijn eigen element, het water, voor
korte oogenblikken, met de lucht te ve}Wisse!en.
1 Uitzz. op dezen regel maken zoodanig en zulk, waarvan bet eerste Dleest·
al, en bet laatste altijd bet niet bep. lidw. tusschen zicb en bet zelfst. nmw.
in nemen : zoodanig eene onderneming, door zulk eencn man. Ook zegt
men geheel het land en het geheele land. Hetzelfde vindt dikwijls plaats
wanneer het bijv. nmw. door zo~ voorafgegaan wordt : Zoo groot eene onderneming, zoo zwaar eene ramp, zoo hagchelijk een om· log enz. Opmerkelijk is
de phatsing van bet bijv. nmw. wanneer bet eene eigenschap uitdrukt die
als gevolg van de handeling des wkws. voorgesteld wordt : Men schrij(t zijne
fJingers krom; achilder dat huis groen; ik sla het blik plat; het kind schreeuwt
zijn keel heesch. ; gij ]'raat mij den kop gek ; hij kijkt zij11 ooge11 blind ; die
jo11gens razen mij cle oore11 doqj'; ik tacit mij slap; zit mij dood enz.
.
2 Dat dezt' regel aan uitzz. onderbevig is, kan men§ 379, 2, aangetoond zien.
3 In bet voorbijgaan willen wij bier tweederlei gebruik van 11iet aanstippeo : Voor eerst, in uitroepiogen, waar bet zijne ontkennende kracbt verliest : hoe heilzaam moet dit op eene gekeele ttnitJersiteit 11iet werkm!
v. Hde. Hoe heerlijltt zelfsvoldoening had mij11 tJriend dan IICI.II·ziJn uhrijtJm
11iet! I d. ; Ten tweede, acbter wkww. die een verhinderen of voorkomen te
kennen geven, en bier is bet gebruik verdeeld. Bij Horger lazen wij : Zij
be let dat 1vij niet ons even wigt tegen de kracht de•· zonde ve•·liezen ; en bij
Stijl : Men kon geenszins beletten, dat de sch.ijn dikwijls voor het wezen werd
aangezien. Wie zal tusscben zulke mannen beslissen? Maar is dat beslissen
dan wei zoo hoog noodig ?
• Wij bebben hoven reeds gezien dat een onz. wkw. met een bijv. nmw,
tot een denkb. verbonden, bedrijvend worden kan. Thans krijgen wij uit bet
laatste •oorb. aanleiding om, ten betooge daarvan, nog eenige spreekwijzen
aan te balen : Schuldig zij• qf blijven; gewaar worden; kond d0t11, en wij•
worden zijn van dien aard; De twee laatste zijn thana verouder.~ ; me!l zegt
daarvoor aankondigtn en te weten ltomtn. Gewaarwordenlaat z1ch ook ·door
ontwaretl of bespeuren uitdrukken. Voor schuldig zij11 zegt bet Kaapsch
schu/den, b. v. : hij schuldt mij-of ook wei llij 'IIWet mij veel geld,

\
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Noodzakelijke omzetting.
381. De noodzakelijke oinzctting betreft de drie boofdbestanddeelen van · eenen volziu ; en daarbij is pet vol-·
gende in acht te nemen :
A. Het onderw. verkrijgt zijne plaats achter bet wkw.,
of in zamengest. TT., achter bet hulpw. en wel in de
onderstaande gevallen :
a. Bij _eene vraag : Spreekt gij ? hoor ik iets ? is dat
goed? hebt gij met den kunstenaar gesproken? zal het
einde aan het begin heantwoorden ? wien roept gij ? wat
wil hij?
Als uitzz. op de1.en regcl zijn de volgcnde gevallen aan
te merken:
I. Wanneer de vraag met een vr. voornmw. in den
I. nmv. begint: Wat schrikt ons af? Wie heeft de wereld
geschapen?
2; Wanneer men de bewering of het vermoeden van
eenen ander als vraag voorstelt, om des tc nadrukkelijker
te ontkennen : Ik zou mijn eigen kind niet ontzien? hem
b!Jiten noodza/celijkheid op den rar_td eens afgronds stellen ?
g.eloof het nimmer.
· ·· .
·
·
h. Wanneer het voornmw. bij de geb. W. uitge~rukt
wordt : Blijft gij hier, ik zal hem te gemoet gaan.
c. Bij eenen uitroep : Hoe kort is de vreugd, hoe lang
het naberouw van hem, die zich voor zijne hartstogten laat
besturen?
·
d. Bij eene opwekking of vermaning: Staan wij bij dit
onderwerp een weinig stil ; wijten wi;j toch nooit aan een
blind toeval, hetgeen de bestelling eener wijze Voorzienigheid is.
e. Bij · eenen wensch : Was ik maar te huis I had ik
hem nooit gekend I kon ik hem ook nu nog vergeten !
f. Bij uitlating van indien of wanneer: Doet hij zijnen
pligt, dan zal het wel zijn; had de goede man mij begrepen, dan zou er tusschen ons niets bestaan, en had ik het
misverstand voorzien, dan zou ik het voorgekomen zi;jn.
g. Wannccr een of meer ww., na
kshalve, voorop
geplaatst worden : Misschien begrijpt l? mij niet; morgen
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zal ikde reis aanvaarden; iwintigmaal heb ik het beproefd;
te midden van die tvoelingen kwam de jonge vorst aan de
regering.
h. Wanneer eene zinsnede met zekere voegww. begint. Wij bedoelen voornamelijk de volgende : Al, ook,
insgelijks, daarom, derhalve, echter, nogtans, loch, evenwet; zoo, zoodra en andere van gelijke bet. : Al hebt gij
mij ,qezien ; ook twijfel ik er niet aan; zoo zien wij het
gevolg van ons verzuim enz. Zoo ook met er : Er is nog
plaats; er is ,qeen geld; er komen heden menschen bij mij.
B. Hct wkw. staat aan het einde der zinsnede, ne:..
mende niet aileen het voorw. der handelirig, m_a ar ook
aile bepalingeu, zelfs het scheidbare· voorzl. voorop_; ter:
wijl in zamengest. TT. het hulpw. achter het hoofdwkw.
geplaatst wordt.
Deze woordschikking komt voor:
a. Achter zekere voeg- en b~jww.•
Hiertoe behooren: Als, indien, daar, toen; gelijk, dewijl,
te1·wijl, dat en voorts aile uiturukkingen waarvan dat een
gedeelte uitmaakt of voo~heen uitmaakte, als omdat,
opdat, voor- na- van dat, hoewel, behalven, uitgenomen,
ten zij, mits, aangezien, nademaal enz.
- _ Als ik die grootheid vatten wil; daar wij geen'! belooning
verdiend hebben; . foen ·de zon opging ;. gelij/c_ de quden ons
voor,qegaan zijn; dewijl gij mij gezien hebt ;. terwijl ik met
de schildwacht sprak; ik weet dat gij mij belasterd hebt ;
omdat ik .den rnan ken; van dat ik in dit land mijnen voet
aan tval gezet heb enz.~
Zoo ook bij of (whether): Ik weet niet of het reeds zoo
laat is; of hij mij begrepen heeft enz. Maar of (either,
or), en, maar en want hebben de regtstreeksche_woord.schikking bij zich : _De gezant is reeds aangekomen; of zaJ
niet lang meer vertoeven. Wij hebben u verdedigd, en zullen u in geen ge_val verzaken; maar gij kurd niet vergen,
dat wij u in deze onderneming bijstaan, want hoogere
pligten verbieden ons zulks. 3
- b. Achter betr. voornmww. en die zamenstellingen met
·waar, welke op het voorgaande terugvoeren, als waarom,
'waarmede, waarbij, waarin, waaruit enz. Hiertoe be·hooren ook weswegens en weshalve: De vriend wien ik
mijn vertrouwen geschonken heb; het graan rlat ik u· aaribeveel ; de koning i.viens bevel ik als onderdaan geeerbiedigd
heb ; de moeder wier liefde u dagelijks meer blijken zal;
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het kruis waaraan de Jood zich steeds geergerd heeft; de
wapenen waarmede wij het ongeloof bestrijden moeten, en
waardoor wij voorzeker de zege behalen zullen. 4
1 In Weilands Spraakkunst (§ 254) kwam ons eene onnaauwkeurigheid voor.
Daar worden nogtans en evenrcel onder de voegww. opgegeven, die de verbindende woordschikking vereischen, terwijl de bijgebragte voorbb .. overeenkom•tig bet eenparig taalgebr., in de zoogenaamde vragende constructie staan. Zie
bier de voorbb.: Evenwel wil hij gelijk hebben; nogtans zou het hemniet:baten.
Jmmers zou de verbindende woordscbikking deze zijn: Evenwel hij gelijlr
hebben wil: nogtans het hem niet baten zou. Maar zoo spreekt niemand.
·o De verplaatsing van bet hulpw. is niet volstrekt noodzakelijk. Men.zeg t
zoo goed, dewijl ik hem niet heb gehoord, als- gehoo1·d heb; nadat wij het
noodige hadden ,qekocht, als-gekocht hadde11, (Verg. Bild. Spraakk., bl. 323.)
Voorts houdt bet.hulpw. volstrekt zijne plaats voor bet hoofd•rkw. wanneer
dit in de onb, W. in plaa!s van bet deelw. staat, en nn.eene tweede on b. W. gil·
vol&d wordt: Omdat ilr nooit had leeren lezen, of lezen geleerd had. Het
lBlltste klinkt in onze taal neemd, ala bebbende meer van bet H. D. lndien
j!r u had zien zitten, laat zicb niet in zitten gezien had veranderen, zonder de
taal geweld aan te doen; en dit geldt ook van die onregelm. wkww. die geen
deelw. bebhen, waarover men § 258 en 367 kan nazien: Hoeu:el ik mijn huisliad
kunnen -rerkoopen, niet ku11nen verk. had; ook niet had t•erkoopen kunnen,
betgeen een germanisme zijn zou. Wij merken bier in bet voorbijgaan a an,
dat de Duitschers ook buiten de verbindende woordschikking hunne onbep.
W W. anders plaatsen dan wij, b. v. : Ich wiirde ihn laufen lassen, ik zou
hem Iaten loopen; wi1· kiinnen sitzen bleiben, wij kunnen blijven zitten.
3 Want had bij onze voorouders de verb. woordschikking, b. v. :. Want hij
door dien wegh soude voorbij gaen, Luc. xi.t.. 4 en meer andere voorbb. in de
.lagers Taalk. Hand!. enz. Bild. heeft dit verschijnsel in zijne Verscb. III. 65,
trachten te verklaren, door want van gewaa11d af te leiden. Is bet niet meer
overeenkomstig de bet. des ws., om bet als zamentrekking voor wagent, dat is,
bewegend te bescbouwen? Dit komt ons vooral dan waarscbijnlijk voor,
wanneer wij bet bij maar ~eplaatat vinden, b. v. : twelci ici "glies011den
•otl'tlt·h•bb«n, matr, wa11t sck " 71iet en wiste waer te t•inden, ist 6ij mij bewaert gheweest. Coornb. Het kan voor wegende, d. i. overwegende, in aan.merking nemende, staan : in beide gevallen moet dat ingevuld worden, en
van daar de verbindende woordschikking.
• Het is alleen bij de betrekkelijke beteekenis van toen, dat de verb. constructie vereischt wordt; bij de aanwijzende bet. plaatst men de vrag. woordscbikking, b. v.: Toen (when) ik dit vernam, was ik te v1·eden, want toen
(then) zag ik in, dat zijne bedoeling zttiver was. Jn bet algemeen houde
men in bet oog, dat de woordschikkin~ niet zoo zeer van bet voegw. als van
.deszelfs bet. afhangt: Zoo bli.ift alles biJ het oude; zoo (indien) gij bl~ven wilt,
is het goed; zoodra de adem !'it den ~nsch is, wordt hij koud; met zoodra
wtll de adem er u1t, qf men w1lde het ll)k begraf!ell,

Vrijwillige omzetting.
382. Deze bestaat hoofdzakelijk daarin, dat men in
eenen volzin de eerste plaats geeft aan hetgeen men het
meest wil opgemerkt hebben, terwijl dan bij het volgende wkw. het onderw. achter komt~ gelijk bij de vragende woordschikking. Deze vrijheid draagt veel tot eene
aangename verscheidenheid in onze woordvoeging bij,
_en kan ook aan de welluidendheid van een opstel dienstbaar gemaakt worden. Uit de volgg. voorbb. kan men
zien qoe schier ieder rededeel op zijn beurt vooraan
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staan kan: Goud of goed heb ik niet; vleesch kan ik u gemaar brood niet ; delven kan ik niet ; te bedelen schaam ·
ik mij; hoven is het goed wonen~ maar beneden kan ik het niet
uithouden; groene vruchten eet ik niet~ en rijpe kan ik niet
krijgen ; voor het huis staan boomen~ achter is een weiland;
zonder verlof gaan wij niet buiten de poort; de poort uit
mogen wij niet; drie dagen heb ik gewacht, volgaarne wil
ik nog Zanger wachten~ want mij ontbreekt geen geduld;
haar ken ik niet~ maar haren vader zien wij dagelijks;
ijzen moet men bij het gezigt van zulk eene daad; sterven.
zult gij~ ellendeling! in de wereld zult gij verdrukHng
hebben ; gekeel kan ik u niet voldoen; nu heb ik geen geld,,
en wachten wilt gij niet ; groen moet hij zijne deur laten
verwen, geen andere kleur ; geslapen heeft de patient wel,
maar gerust niet; zwijgen is de boodschap enz. 1
Niet zelden wordt het slotwoord onmiddelijk bij het.
wkw. gevoegd~ en dit geschiedt om de voortvarendheid
of drift des sprekers aan te duiden : Geef hier mijn geld;
laat staan dat kind; haal uit uw beurs; neem af dien hoed•.
Zoo luidt~ bij het wenden van een schip~ waar alles vlug
toegaat~ het bevel : Laat los je boelijns ! en het com man-.
do bij het laden van ~t geweer : Bijt af patroon!

ven~

1 lodien ik aileen voor Hollanders scbreef. dan bad ik zeker met minder·
voorbb. kuanen volata.a n; want zelfa oageletterden bedieaea r.icb van allerlei .
omzettiag zonder er eeaa aan te deaken ; zoo vr~ ia oaze taal in _dit Oil~·
H ee men van deze vrijbeid In de dicbtknast partiJ trek ken kan, zullea wij aan
bet onderzoek van den lezer overlaten. Eeo enkel Yoorb. uitonze l!:erkgezanc~ 
en is zoo goed alii bonderd :

Van de velden, uit de etroomen.,
Uit de diepten vao de zee,
Uit de wolken, van de boomen,
Deelt G 'ons mitden ze&en mel!._

DERTIGSTE HOOFDSTUK.
HET REDEVERBAND.

Wat het is.
383. Het redeverband is de onderlinge betrekki'ng of
~amenhang van voorstellen in eenen volzin, en van vol-.
zinnen in eene rede.
'I
.\

Gewigt daarvan •

at:U. Dat van een juist redeverband de .orde, en· van
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deze -de verstaanbaarheid van een opstel afhangt, kan
tpen uit de bovenstaande bepaling afleiden. De kennis
daarvan maakt dus een zeer gewigtig gedeelte uit van de
kunst, die men stellen of een opstel maken noemt.
Voorstellen hoe ondersclteiden.
385. Het eene \'OOrstel is met betrekking tot het
~ndere 6f toevoegelijk 6f ondergescbikt.
Het voorstel
waaraan een of meer andere ondergeschikt zijn, heet
bet hoofdvoorstel. Zie hier voorbeelden van toevoegelijke voorstellen : De zomer gaat voorbij, en de herfst
nadert ; gij verstaat rfen brief niet, en ik versta l(,em nok
~iet; de zon gaat on·der, de sterren tr-eden te voorschijn,·
en _ile maan neft!lll toe i~ glans. ~ '
·
t In de vqlgg. voorbb. is bet tweede "·porstel ondergescbikt : Wij bleven te huis, omdat het weder slecht was ;
ik ~al u beZoonen, indien _qij mij voldoet ; volharding is
~offelijk, wanneer zij iets nuttigs ten doel heeft ; een waar
Christen kan met zijn lot te vreden zijn, al moet hij beatendig met tegenspoed worstelen.
1 In dit voorb. is eene in den oard der zaak gelegen ~ndergeschiktheid van bet
tweede en derde voorstel ·aan bet eerste: immers behelzea de ww. de zon gaat
onder de aan!eiding van het te voorscbijn treden der aterrim, en den toene~~n~en .glan~ de~ mt~•!l·
.

- ·
Opvolgi'f!!l. t!er tJoorstellen.
"38{l." In -·al de -boveustaand~ voorbb. bebhen wij bet

hoofdvoo'rstel voorop gezet, maar veelal viudt bet tegendeel
plaats. Zie hier dezelfde voorbb. omgezet : Omdat hel
weder slecht was, hleven wij te huis; indien gij mij voldoet,
zal ik u heloonen ; wanneer volharding iet!t nuttigs ten doel
heejt, dan is zij loffelijk; al moet een waar Christen hestendig met tegenspoed worstelen, kan hij niet te min met
zijn lot tevreden zijn. In deze volgorde staan de voorstellen in een redekunstig -Verband, waarover men § ij48'
kan nazien. Voorts merken wij op, dat alsdan in bet
nazindeel bet ond.erw. doorgaans ach_ter het wkw. geplaatst wordt.
Zie bier ee::t paar voorbb. van het tegendeel: Hadden de Engelschgezinden
Graaf ·11a11 Nieriwenaar wat meer achting /,ewezen, zij wa1·en m.isschien
S. St. En schoon ons hie1· ter P,laatse r1iet1,
"an K1nine Et~~~ngelie·prediking in die streken gemeld wurdt, unj mogen on.
~ehter "errekerd houden, enz. v. d. P.
·
~en

Jiog niet "an het kU8ung~raakt.

Gewigt!ge dienst der voe.qww •
gelijk ~u r~e4s § ZJ7:I!B,n·

. 3!37._ ~~t ~~: d~ ':oegww.,
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merkten, die bet onderlin~ verband der voorstellen aanWIJZen. Om dit aan te toonen beboeven wij slechts
twee onafhankelijke voorstellen door Yerschillende
vocgww. tot elkander in verband te brengen. Neem
deze twee: Ik ga uit; gij z·ijt ontevreden. Dewijl ik uitga,
daarom zijt gij ontevreden; omdat gij ontevreden zijt,
daarom ga ik uit. Indien gij ontevreden zijt, dan enz.
Hoewel gij ontevreden zijt, ga ik uit. Ofschoon ik uitga,
zijt gij cnz.
Ingelaschte voorstellen.
388. Een ingelascht voorstel wordt veelal door een
betr. voornmw. of een nn deszelfs plaatsvervange1·s
(verge!. § 192) ingeleid, en dient tot I}ader~ aanwijping
of beschrijving van het. voorafgaande: De man, di~ gisteren hier was, komt morgen weder; het huis waarvan gij
spreekt, is verkocht; alle vogels, die bestemd zijn om al
wadende hun voedsel te zoe ken, hebben lange pooten. Ecq
ingelascbt voorstel kan ook door een bijw. of door een
voegw. ingeleid worden : Olifanten en kameelen, wanneer
zij vroeg daartoe afgerigt worden, kunnen, als lastdieren,
gewigtige diensten doen. Dezelfde man, die u .thana •onmisbaar voorkomt, kan, indien hij kwaad wil, ·u veel onheil
berokkenen. (Mea \_;~rgelijke -be~geen· § 349 van de peri9de gezcgd is:) · -- - · ·, · _- -- . _-- ·~--·-· .

Misbruik daarvan te vermijden.
_ 389. Het misbruik van ingelascbte voorstellen is tweederlei: 6f bet betr. w. wijst niet duidelijk genoeg op· bet
betrokkene, 6f de . inlasschingen zijn te menigvuldig.
Jn beide gevallen ontstaat verwarring, b. v.: Te vergeefs
wenschen wij, oud zijnde, den tijd om elken prijs terug te
koopen, dien , tvij in' de jeugd verkwist hebben. Hie!'
scbijnt dien op prijs in plaats van op tijd te slaan. Men
zegge daarvoor om elken prijs den , tijd terug te koopen;~
De man wien het huis behoort, dat verledenjaar gebouwd i~
door dien koopman, die nu in een huurhuis woont, dat aan
uwen oom belwort, die in America geweest , is, zou 4tet
gaarne. met winst willen verkoopen. . Hier moe~ men .gis~
~en dat de namen, zoo wel van den koopman als van
den .oom, aan den spreker onbekend zijn, andcrs zou
hij al dien om slag niet uoodig hebben ; ook had hij yoor
t!e man wi~ ket. hui•- behoort, . kur,nen . zeggen :- De eige-
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naar van het huis; en in plaats van de ww. dat aan
uwen oom behoort, eenvoudig van uwen oom.
Nog erger verwarring ontstaat er door pers. of bezit. voommww. die op
meer dan een 3. pers. terllg wijzen. Onze bedoeling kan best blijken nit het
volg. voorb., dat wij uit bet meergem. werk van Beijerovernemen: De mensch·

en zien met nijdige oouen het goede, hetwelk ande1·en bezitten, en denke11
dat hun roem hen verdo'llkert, en hunne prijsselijke hoedanigheden hun in het
licht staan; en daarom doen zij al wat zij kunnen om eenen nevel over dezelve
te verspreiden, ten einde de glans hunne1· deuqden he11 niet verduistere. De
geheele volzin moet · in eenen anderen vorm gegoten worden, b. v.: Afgunstige lied en trachten den 1·oem en de verdiensten van anderen te verduisteren,
uit v1·ees van daarbij in de schaduw te gemken, of gelijk Beijer opgeeft: De
nijdige zoekt eenen nn·el over de deue-d 1:an anderen te versp•·eid-en, opdat
hzj zelf niet door den glans dier deugd verduisterd worde.

Tusschenrede.
390. Eene tusschenrede is een invoegsel, dat, behoudens den•zamenhang ,·an het overige, zou kunnen wegblijven. Daarom is het dat de tusschenrede door iusluitingsteeken5 of zoogenaamde haakjes wordt afgescheiden, als: Ik ging met uwen ouden vriend (dat waren andere tijden dan nu) twee maal 's weeks naar een concert.
Niets is aan den geregelden loop der denkbeelden
hinderlijker dan veelvuldige tusschenredenen. Daar
orde en duidclijkheid hoofdvereischten van een opstel zijn, kan men het misbruik van tusschenredenen veilig als een kenmerk van gebrek aan smaak
aanmerken. In bet daaglijksch Ieven ontmoet men
waauwelaars, die het zwak hebben van bij elk verhaal,
van hetgeen zij bijgewoond hebben, alle omstandigheden
van tijd en plaats te vermelden, zonder te bedenken of
die invoegsels wel iets gemeen hebben met het hoofddenkbeeld, waarmede zij hun verhaal begonnen, en dat
door de veelvuldige tusschenredenen wei eens verdrongen wordt, en bij het slot geheel achterwege blijft.
Zoodanig een spreker zal ons vertellen, dat hij in zijne
jeugd, te Dusseldorp .lijncfe, eene fraaije schilderij van
Rafael gezien heeft, en begint nu op deze of dergelijke
wijs: Ik heb eens (dat zal nu vijf en twintig jaren geleden
zijn--neen (ik vergis mij) vier en twintig-nu het doet er
niet toe--ik wou maar zeggen dat ik te Dusseldorp (ik
reisde toen met mijn' oom-je moet hem nog gekend hebhen-hij woonde daar op de Keizersgracht-hij droeg altijd
een groene bril-nu wij kwamen dan zamen te Dusseldorp,
en zouden de beroemde verzameling van schilderijen gaan
zien; en daar komende (mijn oom was een eerst liefhebber
en beoefenaar van de kunst ; ik zou u nog van zijn werk
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kunnen wijzen) zoo als men in de eerste zaal kwam (want je
moet weten dat er verscheidene zaZen wm·en-het grootste
gedeelte van die kunstverzameling is nu te Munchen-viel
het oog op een stuk van Rafael; maar kijk ! enz. Wie
kan zulk een gerabbel aanhooren ; vooral wanneer de
tweede spreker in hetzelfde gebrek valt, en de een den
ander den tijd niet gunt om uit te spreken.
Zamentrekking van voorstellen.
391. Voegww. en betl., voornmww. worden somtijds
weggelaten, en in plaats daarvan een voorstel door een
deelw. . of bijv. nmw. ingeleid. Dit bevordert grootelijks de levendigheid der voordragt, en dient tevens tot
bekorting, omdat, zoo doende, twee voorstellen, als 't
ware, tot een zamengetrokken worden, als : Ongevoelig
voor .alles ivat hem toegevoegd of aangedaan werd, zat hij
zijne brieven te lezen; bewonderd door zijne benijders, toegejuicht door zijne begunstigers, bleef de voortreffelijke
man even nederig als te voren. In het eerste voorb. zou
men kunnen zeggen : Daar hij ongevoelig was enz. ; en,
in bet tweede : hoewel hij bewonderd werd enz. Een geoefend zeeman, bedaard te midden van den gierenden
storm, verliest nooit zijne tegenwoordigheid van geest, dat
is, die bedaard is of blijjt.
In navolging van ·bet Latijn begint men ook wei met
een veri. deelw. waarvan bet volgende voorstel afhankeIijk is, als : Genomen, hij had de daad ontkend; gesteld
dat ik weigerde hem te gehoorzamen ; gemerkt dat er geert
grand van beschuldiging is.
In openbare stukkcn v.erbindt men met zoodanige
deeiw. ook wei een zoogenaamden casus absolutus, b. v.:
Gezien de noodzakelijkheid om het tolstelsel te veranderen,
overwogen de zwarigheden die aan zoodanige verandering
verknocht zijn, en gelet op de voorstellen hieromtrent in het
midden gebragt, zoo hebben wij besloten enz.

.t

Dat het gebruik van eenen casus absolutus, hoewel minder aan onze taal
dan aan het Lat. eigen, zich niet tot aktenstukken bepaalt, zou men
voorbb. uit de beste schrijvers kunnen aantoonen; wij bepalen ons tot eerie
enkele aanhaling uit van der Palms Gedenkstuk: Engeland voor Nederland
gewonnen, was niet aileen Nederlands herstel, maar ook Nede1·lands
geluk en roem verzekerd. Door Engeland erkend voor eene vriie natie, de keus .
tl/11111118 opperhoqfd in Landen met gelijke geestdrift gebillijkt als i11 den HaRg,
was aan aile bondgenooten de leus gegeven, om den Nedet·landschen grand te
ontzien, Nederla11ds onqfhankelijkl&eid te achten en te ee•·biedigen. Den
tweeden volzin, beginnende met doo1· zouden wij eene gewaagde constructie
noemen, omdat daar het deelw. erkelld, schijnbaar zonder voorwerp. staat;
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Wie zal aan van der Palm zulke Vrijbeden betwisten? maar bet moet al een
ongeoefend lezer zijn, die niet uit het voorgaande Nederland in gedachte in·
vult, en dan is de constructie in beide volzinnen dezelfde. Bij bet beoordeelen
van groote meesters, past het den beoo• deelaar liever de algemetne toepasselijkbeid zijner regels, dan de juistbeid van het opstel in twij fel te ~rekken.
Zie hier nog een casus absolutus van denzelfden schrijver: Ve1·trouwde dee!.
genoQten van al wat beraamd en vo/voe1·d u•e•·d; jong f1t vut"ig; hun gezigts·
kring oiet bepe1·kt door de denkbeelden uit vroegeren leeftijd over~:ehouden,
zeiteden zij ctan de wijsheid t:eerk•·acht bij, enz.

Wat men bij zamentrekking van voorstellen in acltt
nemen moet.
392. Het is niet verkieslijk twee voorstellen op de
hierbo,·en ornsebreven -wijs zarnen te trekken, wanneer
het~ wkw .. van bet nazindeel iets anders tot onderw·. heeft
dan- het.g.een .doaP liet Elffiw;-~beschreven - is, als : Het
weder .z.eer gunstig'-zijnde; gingen wij· vroeg uit, in plaats
Yan: daar het weder zeer gunstig was. Daarentegen
belet niets ous te zeggen : Het weder zeer gunstig zijnde,
.Zokte ons vroeg uit. Men zegge dan nict: De kogel in de
wand blijvende, was de toestand des lijders bedenkelijk;
maar wei : -maakte den toestand enz. ; of zonder zamentrekki.ng ~ Daar de kog. i.· d. ·w. bleef, was enz.
· Dit wo~dt o·ak door·Olize beste scbrijvers niet altijd ih acht genomen, en
wij durven de onderstaande voorbb. niet bij den hoop afkeuren:
Cijnsbaa•· a~n vreemden, en geperst onder het ijze1·en juk der Romeinen,
fDil8 dil 'Komstvan11en MeHiantet laatne plect.tanker van de•• Juden hoop. B.
Onbarmhar-tig naar em JJreemd land we[We,oo•·d,' eM tot sltuif aan· Potifar
t~erkocht, worilt door. zjjutteJ·a~hfelijTfe meeatere8 de hevigste aanval op zijne
dtugdgcdaan.
d. H,' ·

v:

Ongepaste vereeniging van het ongelijksoor tige.
393. Zeer hinrlerlijk is de vereeniging van ongelijksoortige zaken, bet zij door inlassching of door achter-,
aanvoeging, . omdat elk lezer van oordeel dadelijk epmerkt, dat de schrijver bij bet stellen niet geregeld gedacbt heeft, als: Na den dood van Alexander den Grooten, die waarschijnlij.k . aan de gevolgen. van- onmatigheid
gestQrven.is, werd zijn rijk onder zijne veldheeren verdeeld.
Cicero, de redde,-. van . zijn .vaderland, had op het laatste
van zijn leven weinig geruste oogenblikken : hij was in de
Grieksche taal even zeer bedreven als in het Latijn.
Eenheid van onderwerp.
394. Men wachte zich van gedurig van onderw. te
veranderen, of hetzelfde onderw. onnoodig uit den bedfijvenden in den lijdenden toestand te verplaatsen ; dewijl zulke ~vergangen ?e aan~acbt vermoeijen en de ge-
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dachten verstrooijen, als: Mijn buitenverblijf is aangenaam gele,qen ; mijne vrienden wonen om mij heen ; de
rivier stroomt voorbij mijne deur en de stad is naauwelijks
een half uur gaans van mijn buitenplaats verwijderd. Hier
wordt het onderw. viermaal veranderd. Hoeveel geleidelijker is bet volgende redeverband : lk heb regt schik
in de Zigging van mijn buitenverblijf, omdat ik daar nabij·
de rivier, naauwelijks een half uur gaans van de stad, en
midden onder mijne vrienden ben. Zie bier een voorb. van
bet tweede gebrek : Beweging versterkt de ligchaamskrachten, door haar wordt de eetlust opgewekt, zij verschaft ons een gezonden slaap, en wij worden daardoor voor
allerlei ziekten bewaard. Betel·: Beweging versterkt het
ligchaam, wekt den eetlust op, verschaft ~ep, gezonden
slaap en bewaart ons voor allerlei ziekten.
-- · ·

Besluit van dit hoofdstuk.
395. Wij waarschuwen, ten slotte, met een enkel woord,
tegen al te lange of zoogenaamde overladen volzinnen,
als ook tegen versnippering tot l<leine spreukmatige gezegden van hetgeen, door middel van een paal' voeg-:
woordjes, in eenen zamenhang had kunnen gebragt
worden, die in de denkbeelden aanwezig z\jnde, ook in de
uitdrukking eenige aanwijzing behoeft. Wij zouden vreezen de grenzen van ons leerb~ek te-overschrij~~n, ind_ien
wij nog over dP. evenrediglfeid der !eden van-eenerf votzjn ;"
over de verschikking der deelen tot bevordering van den
oratorischen numerus, en over zoo veel anders, dat tot
het · gebied der redekunst behoort, wilden handclen.
Liever verwijzen wij nam· Beijers Handl. tot de Nederd.
Stijl, en naar Blair's Lectures on Rhetoric, in bet Nederd. bewerkt door Prof. Lulofs; en besluiten met eene
kleine toegift van voorbb. : ·
·Voorbeeld van al te Iangen volzin:
Zulk eene toejuichin,q was, ook in dien tijd, ver te verkiezen hoven het zoo spoedig geuit als vergeten : braaf!
schoon! uitmuntenct! waarvan de markt, de tempels, de
galerijen, en ook de afzonderlijke gehoorzalen in Rome
weergalmden, en met welke lofkreten, door de vleijerij aangeheven, en door eene onkundige menigte nagebaauwd, een
hongeri:J tafelschuiwer zijnen rijken beschermer, die zich
dichter waande te zijn, voor deszelfs maaltijden en geschen-. ·
ken, in dien tijd gewoon was- te betalen; zoo ala hel ook-
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toen niet v1·eemd was, om eene soort van ruilltandel met zijne
toejuichingen te drijven, als wanneer men den opgeblazenen
zanger, in de openbare gehoorzalen als eenen Alcaeus of
Pindarus lworde begroeten, door hem, die, zich een Callimachus .of Mimnernus wanende, niets minder dan een'
dezer namen ten tegengeschenk verlangde, en, zoo ala van
zelf spreekt, ook op zijne beurt ontving. v. H.
Voorbeeld van gewaagde constructie aan het slot van
eenen langen volzin :
- - alles alweder gevolgen onzer overeenstemming van
hoofd en hart, zoodat wij overleiden, voordat wij begonnen,
en eens begonnen, het onoplwudelijk doorzetteden. v. Hde.
Gemakkelijk valt bet den waanwijzen lezer dit aldus te
veranderen : En het eens begonnene onophoudeljjk doorzetteden; maar is bet daarmede ook verbeterd ? Gevoelt men
niet bij deze verandering, dat de smaakvolle schrijver,
door een duister gevoel van welluidendheid geleid, de
stootende ontmoeting van begonnene en doorzetteden heeft
willen vermijden ?
Voorbb. van sierlijke ellypsis :
Willen wij medewerken aan den opbouw van het rijk der
duisternis ?-Maar deze schuld zouden wij op ons laden,
wanneer wij door ons zwak geloof anderen tot aanstoot waren.
y, d. H.
Hier is het antwoord op de vraag aan de toehoorders overgelaten ; en zij zeggen in hun hart: " dat
verhoede God!" De spreker, als had hij dit antwoord
in hun binnenste beluisterd, hervat nu met eene tegenwerping: Maar em;.
Den ouden was het, als hadden zij een kind uit den dood
weder gekregen, de mannen een broeder, de jongelingen een
vader I v. d_. P. in plaats van de slepende invulling: Den
mannen was ltet als hadden zij e. hr., denjongelingen, als
hadden zij e. v. wedergekregen.
Voorbeelden van sicrlijke omzetting:
. Zij zijn niet van hout of steen gemaakt, de staten, zeiden
zij, maar bestaan uit menschen, zelf werkzame menschen,
en hoe deze zijn opgevoed en opgeleid, lwedanige zedelijke
beginselen oud en jong daar bezielen, daarvan hangt he! af,
of zij tot kracht en luister zullen komen, staande zullen
blijven, of ten val neigen. v. Hde. Maar die uiterlijke
omstandigheden-wie plaatste ons in dezelven? v. d. H.
Die hartelijke lessen en vermaningen, zoo menigwerf met
teederen ernst herhaald-lwe waren zij mij t!}n steun
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en scltild in de jaren, wam·in ltet den jongeling zoomoeijelijk valt zijn pad zuiver te houden I v. d. H.
Hij verfoeide ze nu, die snoode zondige lusten enz. Id.
Toen hij te Delft een kasteel wilde sticllten, wist men Item
zulks, overwznnaar als hij was, te beletten. S. St.
Voorbb. van gewaagde constructie, of, zoo men wil,
onnaauwkeurigheid:
Niets ook kon hem bewegen, om het edel beroep te verlaten, 't welk ltij eenmaal verkozen had, en sinds jar en
tot luister verstrekte. v. d. P.
De Groot, van Rotterdam vertrokken naar deze stad
enz.-werd door burgermeesteren verwelkomd, van
stadswege ter maaltijd onthaald, een scltip tot zijne
overtogt gereed gemaakt, en Item alle goede diensten
·
aangeboden. d. V.
De Groots ijver voor godsdienst(qe vrijheid en verdraagzaamlteid is u genoegzaam, mijne Heeren, gebleken ;
anders meldde ik u ondersclteidene kleine godsdienstige
scltriften, door hem, van dien aard des tijds; nu bepaal ik mij te melden, dat hij de Christenen in ltet
Oosten dit jaar, en vooral de pogingen der Grieken,
om volkomene vrijheid van hunnen Godsdienst, naar
kunne wijze, te plegen, krachtdadig voorstond. Id.
In het bovenst. voorb. weet men niet regt hoe de ww.:
dom· hem van dien aard des tijda, te verstaan. Vooreerst,
daar er te voren van geenerlei godsdienstige schriften
gesproken is, blijkt het niet welke aard hier bedoeld
wordt; men kan op zijn hoogst uit den zamenhang gissen, dat het schriften zijn waaruit des schrijvers ijver en
verdraagzaamkeid bleken. Ten tweede, valt het moeijelijk de constructie van des tijds aan te wijzen, omdat
deze adverbiale spreekwijs, door hare plaats, van het
voorafgaande aard afhankelijk schijnt; ten derde, is de
uitlating van het deelw.: geschreven, vervaardigd of iets
dergelijks, dubbel hard, omdat de tijdsbepaling nu zonder werkw. staat. De bedoeling schijnt geweest te zijn:
Godsd. schriften, des tijds door hem vervaardigd, die van
de opgenoemde gezindkeden de blijken dragen. In het
tweede gedeelte der aanhaling lezen wij : Nu bepaal ik
mij te melden, waarvoor wij liever lezen tot de vermelding;
want men bepaalt zich tot iets, om niet te zeggen, dat de
herhaling van meldde en melden wanklankig is, waarom
men dan liever opgave, aanwijzing in plaats van vermekding zou kunnen zcggen. In het voorstaan van de Chris-
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tenen in het Oosten dit jaar, en de pogingen der G1·ieken
staat, eensdeels, de tijdsbetaling dit jaar, niet op hare
plaats; en, anderdeels, hipdert ons in ~"'hristenen en po,qingen de vereeniging van het ongelijksoortige. Einde. lijk zouden wij voor ?Yrij!teid van Godsdienst plegen, lie\'er zeggen : om zich eene vrije uitoejening van hunne
Godsdienst te verzekeren, omdat plegen in het opgegeven
verband verouderd is.
Z!e hier nog ecn paar voorbb. van overladen vol.,innen,
die ook nog aan andere gebreken mank gaan:
De Groot betuigde Go de hartelijken dank, maar was door
deze noodlottige zeereis, gedurende welke hij zoo kwalijk
was-gesteld geweest; dat hij noel~ spijs noch rust had genoten, dermate _geschokt, dal hij met overkaasting, om eene
rustp?aats te vinden, de m·iendelijke aan!Jieding der Hertoginne van Pomme1·en afsloeg, zich liever van eigen ongemakkelijk en open rijtuig, dan vanvorstelijke overdekte koets,
bedienende, en aldus naar Lubeck voortreisde.
Wat de huisvro~tw van de Groot, wiens inkomsten wel
afwisselende, maar wiens omstandigheden altijd bekrompen
en hoogst zorgelijk waren, ltieromtrent gedaan, hie?·in
geleden, hierdoor overwonnen heejt, is boven beschrijving,
en werd alleen vergoed en verzoet door eene geheel vrije
.overlating aan haar- van -de Groot, die haar hiervoor zoo
.ze'e'!.berelcenrJ:ala-e_ick·z:-elv~ ongeM:hikt gevoelde.
Ten -laatste geven wi} een voorb. van doelloo·ze omzetting: ·
"
Jakob gedacht toen aan zijne gelojte. Zijne zonen
en geheel zijn geslacht vereenigde hij te Bethel, tot eene
plegtige zamenkomst. Een' altaar rigtte hij op. Offers
wijdde hij toe aan God. Nieuwe belojten van bescherming
en zegen ontving hij.
- Men z0u ook kunnen vragen, waarom die-korte volz-innen, die allen op eene handeling betPtlkking hebben,
·door sluitteekens van elkander gescheideil worden, in
.p laats· van d0or een koppelw. verbondea- te aijo? Men
·beproeve de volgende verandering: Jakob gedacht toen ·
>llan zijne gelojte. Hij vereenigde zijne zonen en geheel zijn
,geslacht te Bethel, en·aldaar een altaa'i" opgerigt hebbende,
wijdde hij-offers aan God, en· ontving nieuwe be loften-van
.bescherming en zegen.
--·Maar wij geraken ongemerkt- op bet gebied der
~mcli~diflg, waaraan-wiJeen afzonderlijk hoofdst..moeten
toewijden'
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ZlNSCHEIDING EN' ZtNTEEKENS.

Wa{ zinscheiding is.

396. Zins-cheiding is bet doelmatig gebruik van
zekere t~ekens, dienende or,n eene rede in· deelen en
onderdeelen vaueen te scheiclen; en· derzelver ondei:ling'
verband aan te wijzen.
Wat zinteeken8 zijri.
397. Zinteekens, gelijk de n~am aanduidt, dien'crl om
eene wijziging van' d(m ~in eener· zeggilig kerlnC"I,ijk te
makeo, en daardoor den lezer aan te kondigeh, dat hij
zich van zekeren toon, aan zekere vorm van zegging
eigen, bedienen moet. Zoodanige zijn het vraagteeken,
het uitroepingsteeken enz. Het doel van zinscheiding
en zinteekens beide, is verduidelijking van den zin, en
meerder gemak om naar eisch daar'van te leze·n.
Men wachte. zich voor d~ d~aling; dat elk'e verpoo~ing' van d~ st~m, die
oin wei te lezen verelseht wordt, laat staan dan elke wijziging van toon, door
. de opgenoemde hulpmiddeleQ. volledig wordt aaogeduid. De le~er. kan bier,
even .min als bij de uitspraak, van de verp-Jigtjo$ Qnlslageo worden, om zijn
oordee,l te gebrui,keo; Ook wat _den d~gr der, verP"~ozinge~ b1f~~eft, is' bet
hem met genoeg._om hettee\«:1;) Mrr te ·zien.;; ma.-r bu u.I ,daar-ltu Il;).aliftmerkjng oemen, of bet opstel een laogzaam; dan wei een yJug tempo bij'de YoordragL vereischt.
·
·

Hoe dit onderwerp te behandelen.

398. Wil men dit onderwerp streng theoretisch behandelen, en aan elk zin- of scheiteeken, als 't ware, een
bepaalden werkkring aanwijzen, buiten welken bet niet
moet voorkomen, dan zal men misschien een zeer regelmatig stelsel van voorschriften ontwerpen ; maar neemt
nien daarna. ooze schrijvers· van smaak in de"hahd, en
toetst men hunn·e voortbrengselen aan die voorschriften,
dan zal meq in bet geval komen van 6f hun taalgebruik
in dezen, ' 6f zijn systema, na aile qaaraan besteede
moeitc, te moeten afkeuren. Het gebruik ook van onze
beste schrijvers is zekcr zeer orieenparig, en bet ware. te
wenschen, dat er wat meer eenheid in te brengen was •.
Wij zullen in dit geval eenen middelweg betreden, ter-·
":ijl wij van den cenen k~nt ons aangenomen beginsel
ntet ~erloochcnen, om onze regels t~ ontleene!l uit ne_t
R
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taalg-ebruik van goede sd11·ijvcrs,* en van den nnclcren
kant, met de voorschl'ifteu en wen ken \'au J. C. B1·ijet·,
als onzcn voomaamsten ·'·om·ganger iu dit vak van taalkuudc, ons voordeel trachtcn te doen.
A. ZIXSCHEIDIXG.

De eersfe zins::heiding of de komma.
399. De komrna wijst de kleinste, doot· teekeus anngcwezen, rust in hPt lezeu aan, eu komt omle.r andereu in
de \'olgende gevallen \'Oor :
a. Bij opsomrniugcn :
I. Onze gewaarwordingen, gedachten en aandoeningen •
. . Bog.
.,. .
.
2. ~'!diefLde omtreklcen flaauw, gebrelckig of uitgewischt ·
Zyfi. fd.
S. Wat in ltet hijzonder stem en gehoor aanhelangt; zoo
werkt hunne ruwe, achtelooze, en, hoe vaak niet?
onmatige levenswijs ten on,qunstigste op dezelve. I d.
4. Zijn onderltoud wasleerrijk, aan,qenaam, eenvoudig, ongekunsteld, zonder ·eenige stij(heid en pedanterie. v. 'sGr •
.5. Beminnelijk door eenvoudigheid, ongemaaktheid, gemakkel~kheid, en oplettende belangstel/ing in hetgeen
binnennaar eigenen kring ligt. Bs.
6. Zijne talenten, geaardheid, en ontemb.are krachl van
.wit, /)()(/en 'steeih.elkanaer de hanii. v. d. P.
·
· 7. Meer he'!Wef i!C nut hij te orengen, om mijn gezegde
te wettigen, dat ik met eerbiedigen schroom de pen
heh op,qevat, om dit merkwaardig tijdpunt onzer jongste vaderlandsche geschiedenis te scltetsen. v. d. P. ·
8. De Nederlande1·s zijn scltrander, ,qeduldig, deugdzaam, net, m.atig en spaarzaam. Bcijcr.
Uit dt' BRn;tevoerde voorbb kunnen wij de \'olgt'nde wen ken ontleent'n:
\1 anneer de leden tier nt>s~mming "''" !lei jke grootte zijn, la•t men de
komm~ ach terwel(e ,·66r h"t-voegw., dtt bet laat:1te a on her voorl•atste lid
J 1 ~cht (I ergelyk vooroh. I. 2 en 8.) Maar wanneer hPt' la•tste lid unmer-

kel ijk lan~~;~r is d•n de overigen, s:aat de komma ook ~66r bet voegw. (l.ie·
vonrbb. 3, 5 en (i )
·wanneer de letlen der opso'llmin; te z•men het subject '\'an bet wkw. uitmaken, tn l1et l•atste lid.eenigzins lun~t is, staat er ook tusscben hetzelve en
.bet"' kw. eone komma, gelijk in voorb. G
Wanneer het lantste van twee bijv. nmww. met het zelfst. tot een henip
Vei'eenigd is. dan worden deze te zamen door het eerste bijv. nmw. gewijzig'l;
er ~indt dan geene opsom:~.oing plaats, en dtl komm• wortlt niet gebruikt,
)laaro•n Rtaat iu voorb. 7 geeue zinschtidinK tusscnen jongite eu vader·
lqnd&che.

• l)aar wij, in de hebandeling van dit boofdst., aanlddin!t kregen om
eeal,e·IIC'brlj'fa,. l!&n te balen, wier namen in dit werk nog niet warea voor
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b. Voor elk afhankelijk of ondergeschikt. voorstel:
I. Met t.:erscheidene diersoorten lteeft de mensch het
gemeen, dat zijn levende adem zich tot geluiden vormt.
llog.
2. Dan tach zal het duidelijk worden, waarin ltet wei
spreken bestaat. ld.
3. Uw broeder · zeide mij, dat gij naar Leiden waart
ge,qaan. Bcijet·.
.
4. HU hee,fl mij verzocht, om mij overeenkomstiy den wil
mijner ouders te gedl'agen. ld.
Men ziet uit deze voorbb. nat bet onderge.chikte ·veelal door een voegw.;
of b jw. woroJt ungeknntiigd; m••r r.ok ••nneer dit ontbreekt, bl ijft de
:zinscbeiding dezelfdt:: Wie zou zich rerstouten, ( otn) /tern tegen te 1preken 1

c. Tot afschdding van het ingevoegde : .
I. Opmerking verdient het evenwel, · dat, hoe veel de
eene taal van de andere oak afwijken mage, de eerste
en oorspronkelijke natuurgeluiden of toonen ze tach
allen doorzweven. Bog.
2. Waardoor de stem zonder moeite, zoodra het noodig
is, van den eenen toon in den ar,deren kan overgaan.

w.

.

3. De willrwadige wetenachappen, in zich zelve met eene
verlzevene waardigheid prijkende, bezitten hovendien
het 011.8Chatbaar voorregt, dat hare ~ondige en.vern.uftige bealuiten zegeningen van allerlri, ®rd onder hd
rn.enschdom verspreiden. v. C.
·
4. Tot dus verre ·is er over het stem-orgaan, ala klankgevend werktuig, in het algemeen gehandeld. Bog.
5 . . Bilderdijk he~:jl het hun dikwijls, niet zonder schamperheid, ver'weten. ld.
6. Onder het agentschap van Van der Palm, is door zijn
· genie en geestkracht de grands lag gelegd van dat
achoolwezen, hetwelk, achoon oak nu nag ~ niet volinaalct, · echter de bewondering van vreemde natien zoo
zeer getrokken heeft. Hs.
·
7. Chandler en Chevalier zijn het, wien dP. eer toekomt,
de ware Zigging van het oude Troje, hijzonder uit de
gekom~n. zullen wij hi~r de nrkortingen
a~ublllingeu bedienLI hebben :

ve1 klaren, waarvan wij on1 in do

!log. staat voor Mr. A. Bogaers,

lls.

,,

v. C. ,
v. 'a Gr.
1\1.
,
v. L. ,

.,
,

,.
,

.,

N lCola•IS Bee ; s,

Johannes Pieter van Cappella
1\lr. J. van '• Grnenwe~rt
\1 illem Mease bert
·
Mr. J, van .Lennep.

'"
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P.lgatselijke e'lf onveran.der~ij_ke gebergten en dert loop
der rivieren, vergelek~n met en getqetst aa'f!. de naauwkeurige beschrijvingen van H.omerus, di,e _overal bewaarheid zijn geworden, onwederlegbaar gevestigd .te hebben. v. 's Gr.
d. In g~vallen van bijstelliQg; a}s zijnde eene bijzondere soort van invoegselen, en als zoodl).nig onder de '
rubriek c mede begrep~n :
l. De ouden, die mod,ellen in .a l wat schoon is, wisten
zulks w,el. Bog.
2. Toen wij van het kerkhof "terug keerd.en, slpeg ik ee~,
b,!ik op de or~:afzienbare zee, §Chaduwbeeld rjier e.euwigheid, i~ w.~·I*!L .f.W9'f&'IJI!11 H.e:nri,C'I!tf ~~-q, de17 Pq{m
was inaegf!,d'lf," • Bs~ ''Q; - ·.
- ·
·
~~ 'z ,oo :o~ifr.eikt~'!J: wij ei'fl¢.e!Jfjk Her~klea, een dier veertig
steden naar den held d~ Oudheid genqamd. v. 's Gr.
4. De Ruiter, de dapperste zeeheld zi;iner eeuw, u;a~ een
deugdzaam man. Beij~r;
·

e. Tot afscheiding van een vooropgeplaatst <m~erge-:
schikt voorstel :
·
l. Niet zonder mijne krar:liten te wanjr.ouwen, waag ik
· eene poging ter b,eantwoording. Bog.
'
~- .Om. deze tmaag be/wgrlijk te beantwoor..den, moeten
, -wfj Moger opklUAme.. ~ .lth
- ,,
-~
3. Hoe zeer hij voor de taak ·bereke'lf,d is geweest, leeren
zijne schrijten. \r. C.
·
.
f.. Bij eene uitlating in het eerste lid van eenen volzjn,
. • ·
die in het tweede wordt aangevuld,:
1. Hij besloot d£1 ruit~r$ ZOC! lang op te hqu¢f4n~ tot dat
. · d.f!. Bar'!n wef!~r lf!'n % e71- de vl'l!g{e[ing in zeke~heid
ware. v. L.
'
·
~; 0! wa_t b~lto_eft, wqt we'll!.t;lt..! gij merr.?. v. q.,·I:T.
Wanneer hct bijvoegelij\{e n1,1der gewij~ig,d is, wordt
er dikwijl~ tus~c,h.~n lw.tzelye en, het zelfstaudige eene
vel,'ppozing noodig, di.e door d.e comma wo.rdt aangewezen:
·1. Een verborgen kamertje, dat, in d.e dikte van den
muur gemetseld, twee onderscheidene, van buiten bedekte, uitgangenhad. v. L ..
2. Langs. den, in dit. jaargetijde alleen berijdbaren, bovenweg. ld,

g:
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3. Het oneindige, de gansche rnenschlteid ornvattende,
plan van God. Beijer.
h. Bij korte tegenstcllingen:
I. Haren gang vertragen, of versnellen. Bog.
2. Hij spreekt gepast, niet afgepast ; hoifelijk, niet
hoofsch. Bs.
De tweede zinsdteiding of het kommapunt.
400. Het kommapunt kondigt eene langere ~·erpoozing
der stem aan dan de komma, en wordt onder anderen
•
in de volgende gevallen gebruikt :
a, Tusschen voor- en nazindeel :
I. Wanneer men overweegt, dat het 11]JT'aakvermogen niet
qan een klein getal hevoorregten, maar 'aan alle menschen is geschonken, en deze door hunne verstandelijke
en ligchamelijke behoeften telkens genoodzaakt worden
om het te _qebrui'ken en te oefenen ; dan zeker mag het
eenige bevreemding wekken, dizt overal, zelfs onder
hen, wier maatschappelijke betrekkingen hun de verpligtin1J opleggen, om dikwerf in het openbaar het woord
te vo~, en hij wien ·men derhalve, in dit opzigt,
d,ubbele vaardigheid en hekwaamheid zou mo,qen verwachten, er· nogtans zoo weinigen. gevonden worden,
j)a!J wt:lke8. m~n, in den 1etier/.fjken zin- des woords,
zeggen kan, dat z.ij w.et spreken, dat zij waarlijk welsprekend zijn. Bog.
·
2.. Sta.a.t nu eenmaal redeneerkundig vast, wat voor- en
naz-indeel is ; zoo is ook het gebruik van het kommapunt beslist, de voorstellen mogen dan lang of kart
zijn. Beijer. '
Niettegenstaande de uitspraak van Beyer, in h~t bovenst. voorb., wordt bet
kommapunt tusschen voor- en nazindeel ilikwijls door de komma vervangen,
vooral wanne.er bet n~ind~l door een lang toevoegsel verrijkt is. dac op zij ne
Ireurt door bet kommapunt van bet overige wordt hlgescheiden. h. v.: Is het
gJJed_. dat de me'(lso:h zijne waarde en zijne r·egten kenne, het is 11iet minder
g11ed, dal h.ij de kennis zijner geringluid, zwukheid tn t't> kee>·dheic/ daurmede ve>·eenige; opdat gee11e acmgemutigde t:CJortreff'elijkileid hem tot jam me>··
lijke zelf:<-miskennillg vert·oere, en onder den schijn vwt zijne rtgten te doen
grlden, hem :ijne duwste en heitigste t•e>·ptigtingen met voeten doe treden I
v. d. P. Stond achter t:el't!enige een sluitteeken, dan zou ook achter kenne
bet komroapunt moeten staan. Een geoelend luer zal daarom de komma
acbter kenne met die acbter geringlteid niet verwarren.

,b. Bij eenigzins lange tegenstellir:gen :
· ·' ]. Waa.r , in eenige vergadering, de rede op eene gepaste
en voor oog en oor. behaao_lijk_e ma_nil}r voorgedr-a!len
wordt-, daar luistert de menigte met aandacht en·ge-
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rwegen, en geeft zij, als het ware, het hart bloat voor
den ind1·uk, dien de redenaar maken wil; terwijl in
het omgekeerde gez:al, zelfs tvanneer de zaken goed
zijn, onoplettendlteid en vert·eling de meerderheid der
hoarders, gedurende de slechte voordragt, overmeesteren, en den spreker zijn oogwit, geheel of gedeeltelijk,
doen missen. Bog.
2. Er zijn die niet nalaten kunnen, hunnen dierbaarstm
schat met verrukking aan te wijzen; er zijn die hem
opsluiten in het binnenste heiligdom hunner harten.

Bs.
3. Het verstrekt gewisselijk on:.e vroegere lanrJ.qenooten
tot groote eere, dat zij met 'nfl•meene naarstigheid de
schrijtet& der riudheid he
•ogespoord, dat zij de
diepste geleerdheid, de ttz stekendste sckranderheid
aan de verklaring van deze hebben te koste gelegd, en
in dit opzigt schitterende diensten aan Europa bewe. zen ; maar het is niet te prijzen, veeleer als bekrompenheid aan te merlien, dat er een langdurig .tUdvak
heeft bestaan, waarin met o'l)el·eenstemming en hlijkbare goedkeuring van de meesten, die toen den toon
sloegen, zoo zeer aan deze oefeningen de voorkeur werd
gegeven, dat daarbij de overige vakken vanlcennis en
beschaving tvtrden verdonkerd, tot een staat van vernedering .ge!J1!11gt, ja de Vaderland•che Letter-en :elve
-- met minac_hting·bejegend. v. C.
-4. Men zij gevoelig voor nationalen roem, maar verdonkere nimmer het voortreffelijke dat elders uithlinkt ;
men verhelder.e daardoor veelcer zijn eigen licht, en
breide lwt uil, · zoo ver zijn vermogen toeluat. v. C.
c. By opsommingen wier ]eden nict cnkele woorden,
maar ziusucden uitnwken :
.
1. Vergaderingen . fe bescltrijven; de gevoelens en raadgevingen van velen in te nemen; aan vt:!en op te drc:gen, wat door wtinigen volbragt kan worden; zijn de
zekerste middelen, om door grooten omslag weznig
uit te voeren. ,., d. P.
2. In het oogenblik van het spreken, hebbe de redenaar
het volste besef van hetgeen hij zegt; ltij zij er ml'l
zijne gansche ziel hij tegenwoo1·dig; hij zelf neme het
levendigste aandeel in de zaken, die hij voordraagt.
Bog. _ v
· 3. Geen gezelschap in de academie-atad, waar hij niet

~
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On[Jenoodigd welkom zou·.fJeweest zijn; .qeen burger op
hare straten, die den hoed niet voor ': mUnheer t•an
der ·Palm" z;clltte; .qeen kind, dat zijn naam niet
kende; .,een grijsaard, die hem niet de hoogerhand
gaf. lls.
d. Tot afscheiding det· onderdeclcn van ecn lang voorof uazindccl :
Wanneer hij zijnen hoorderen niet slechts de waarheid, maar ook de gelteele waarlteid, en niets dan de
waarheid mededeelt ; wanneer hij niet naar hetgeen
hun aan_qenaamst, maar hetgeen hun nuttigst is te
weten, zijne 1·ede inrigt, niet verzwijgende hetgeen zij
on.qaarne kooren, ·en nogtans. ho/)ren maeten ;, y;anneer
hij minrler zick t6eleg~,' o_m.ltu.n te . behagen, (ian om
hen zich zelven te doen mishagen; waar zijn pligt ·ket
eischt, hunne vooroordeelen, · of geliefkoosde begrippen niet verschoont, .en, door menschengunst noch
menschenvrees gedreven, na'lr de goedkeuring van God
aileen en hoven alles tracht : zulk eenen leeraar noemen wij getrouw in' de vo'orstelliiyj der EvaT~Qelische
-toaarheid; en Van ZUfk eene gPl1'0UWheid Sfrekt 00k
Paulus ten hewijs, naar ·' t geen Lukas in den tekst van
hem verhaalt. v. d. P.
·
e. Tot. afscheiding ' yan al wat .~eoi.g~in§ l~ng~r_"t-~t
·vercischt dan de komma. Een vom:b. zij hier genocg:
Binnen het verloop van weinige-niet jaren, noch
maanden-maar weken, zag men eeiw natie, verdrukt
door de wreedste overheersching, vernederd zoo diep
zij verne.derd kon worden, ja ujtgedelgd en vernietigd;
wier on.qeluk men naauwelijks durfde beklagen, omdat
men vreesde /war te moeten"verachten; b~nnen tveinige
weken zag men hadr uit die s_chande en 'dat niet ,ver_..
. • rij; e'{b Aace ketent_'(l. afwerpen, hqren rang -oii:der de
volken lternemen ; za.q men haar door gansch Europa
achten, eerb~digen, tofjuichen, en ltaar rnaatscltappelijk geluk als·eenig en henijdenswaardig roernen. Een
wonder in de geschiedenis der were/d. Gelijk somtijds
het •t1enschelijk ligchaam, in den bloei de1· Jaren en
krachten, door een ras toenemend bederf wordt aangetast; zoodat de kranke van erger tot erger, van
hanger tot hanger lijden voortgezweept, eindelijk afge#treden, roerloos daarneder ligt, gereed om naar het
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graf gedragen te worden : maar de kwaal heeft uitgewoed; diep 'l)erborgen glimt no.rJ eene ertkele levensvonk ; de weldadige natuur heeft het beletse( ver.;.
wijderd, dat haar. onrlerdrukte; nu· g[ofllt_t zij weder
op, ontvlamt en start nieuwe levenswarmte in aderen
en vaten ; kracht, werkzaamheid, bloei, alles keert
met snelheid terug ; en de uitgeteerde prooi des grafs
staat, verjongd, met frissche sappen; blozend van
leven en gezondheid, als een wonder voor onze oogen I

v. d. P.
f. Ook wordt het kommapunt irr eene reeks van vragen o[ uitro.epen gebruikt, terwijl men het vraag- of
uitweping.J>teeken voor bet laatste li<l der reeks bewaart:
e;n dib geschiedt voora1, waoneer zij. cen· gemeenschappelijken aanbef hebbcn :
1. K-an· het- ontkend worden dat alle dingen in de wereld
wijs zamenhangen en elkander ondersteunen ; dat derzelver veranderingen niet ande1·s zijn, dan eene oiwphoudelijke ontwiklceling van alle soorten van leven en
vorming; dat zij allen daarop uitloopen, om·voor de
levAnde wezens alles te bereiden, wat zij tot' hun
levensonderlwud noodig hebben; dat wij a an haa1· zelfs
alles verschuldigd zijn, wat ons ligchaam verkwikt en
·'JXJI{_
dJ, en -Dtlzetlr!Jftesl ·opklaar-t•en onderrigt'? Beijer.
2. Was· hij me_t _in ons- obg als· het zitmelijlc- beeld van .
de hoogste wijslteid ; en werd hij ons daardoor niet het
voorbeeld tevens, het ltooge voorbeeld, dat wij ons ter
navolging voorstelden, en sedert zochten te evenaren?
v. Hde.
3. Heeft dan de Vader der Barmhartigheid niet genoeg
gezorgd, dat gij den weg ten leven van den weg ten
do ode zoudt kunnen onderkennen; dat gij .weten zoudt
wie God zij, Jehova of Baal? B.
4. Hoe diep gevoelen wij ons blj onze dwaasneden beschaamd; !toe geweldig door dezelve ·ter nedergedrukt
en verpletterd I Beijer.
De derde zinscheiding of het dubbele punt.
4()1. Dit teeken wordt onder anderen m de onderstaande gevallen gebruikt :
: a~ V66r bet aangekondigde:
. ~ : ln, fle. na,volgende f!pmerking ligt het antwoord: ?»aar
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· gevoel en ware ltartstogt alleen vermogen hiJ anderen
medegevoel en geestdrift te verwekken. Bog.
2. Onder de menigvuldige gewetensvragen, welke men .
met regt aan den schrijver van eenig hoek mag doen,
hehoort ook deze : met welk hepaald doel hij · zijne
denkbeelden:. tot geschrevene woorden maakte, en ver- _
volgens door den druk verspreidde ? L. W.
·
3. Twee eigendommen heeft ieder mensch, en ltij bewaakt
dezelve als zijn twee oogappels : zijn regt en zijnt:
godsdienstige overtuiging. L. W.
h. V66r eene aanhaling:
I. Zoo gesterkt in den geest, en met het oog op het kruis
van Ohristus, schikte hij zich tot zijn langzaam·ster: ven, zeggenr/e : 'f mijne hoop is op den Heere Jezus; ik
ga henen in vrede/' Bs.
2. Joa'rmes de Dooper is de Profeet van wien gezegd
wordt : "Ziet ik zend mijnen Engel voor uw aanaezigt, die u d&n weg bereiden zal." B.
3. God. sprak : " daar zij licht !'"'
c. V66r een verklarend toevoeg~el' :
1. De held, die op het doode h:Zad herleeft, . sta daar,
gelijk hij eenmaal tJtond in 't leven: in zijne deugden .
en ondeugden, in zj[ne grootlteid~ en in zijne gebreken.

·

2~

.

.·

L. W.

De geschiedenis zal hlijven wat zij geweest is, voor en .
~a Cicero : de leermeesteresse der wereld, het. licht
der volken, de toetsteen der waarheid. Id.
d. Tusschen veelledige voor- en nazindeelen :
Leeft er in onze borst een ongelescht verlangen naar het
ware, goede er~t schoone; oehooren wij niet tot het.
getal der zoo geheel dagelijksohe menschen, die met
kost en kleederen te vreden zijn, en zich liefst niet'
hekommeren over datgene wat eens geschied is, en
nog geschieden kan t zoeken onze vorschende bliklcen
naar den niet geerfden of gekochten adel der ziel,
welke zich ve1·bergt onde~· het gescheurde lcleed of de
grove pij; brandt er in onze ziel een verlangen naar
ids, dat !Jeter, krachtiger, waardiger is, dan datgene
wat ltet zoo cf:ikwijls eenzelvige en slepende leven ons
aanbiedt : dv-n,. inderdaad! ligt er een eigenaardif! .
genot in, ·om een groot, goed man, als uit het graf
s ·
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terug te roepen, om hem te volgen waar hij gaat, om
zijne moedige pogingen te zien, zijne drijfveeren · te
heapieden, zijne worstelingen te beschouwen, zijne
teleurstellingen te beklagen~ en zijne gebreken met
onpartijdi,qheid en liefde te beoordeelen. L. W.
e,. Tusschen twee vMrstellen, die tot elkander ·in zeker
verband staan; hetzij · dat het· eene tot aanvuHing of
uitbreiding van het andere dient, ·hetzij dat het laatste
de teden bevat vari het eerste, zonder zulks door want,
of eenig ander redegevend voegw., aan te kondigen:
1. Een ander delft het ijzer, een antler 'Bmeedt 'ket kou. ll!T, ,lJ,en ~ aJtder. p/oe{J.t de aard.e,. een andr:r i1 het die
_ Zf!:fJ't, ~f.n _ander..A.~: !len ®l}i.t JnzamelJ : rn wat pofli!!-~tm Y?,Q.ttfen aangewend, om de ,Yirdommett en genoegena van dit Ieven fe vermeer-deren, . onontheerlijk ia
ons de bijatand van anderen, om in onze ondernemingen naar wensch te slagen. B.
Dat de bijstand van anderen ons onontbeerlijlt is,
maakt hier bet hoofdvoorstel uit, terwijl de uitbreiding
daarvan in bet vorige deel van den volzin vervat i~. ,
2. Het oog van Hem, met wien wij te doen hebben, ziet
niet aan hetgein van buite'l! is, let niet op de hoofden
'die ala biezen hangen ; maar. doorschbuwt ona ,tot op
>flen 'hodem van oM kart : en el· kunnen wiJ o~ zelven,
, al_.Jmnnen wij de gtnf8che wereld, hedriegen; voorwaar,
voorwaar, dat oog laat zich niet verblinden, cfe Alwetende zich niet bespotten. B.
.
Hier geeft bet eerste voorstel de reden van het t\veede :
immers komt de boofdinhoud van den yolzin hierop
neder: Men kan God niet bedriegen, want Hij ziet wat
in den n~ensch.omgaat.
Iq het volgende voorb. is· de reden in het tweede
voorstel vervat :
Deze geveinsde Vorst liet in deze vergadering den aluijer
vallen welke hem bedekte : hij voorzag, dat indien ltet
antwerp van hervorm.ing ter uitvoeriniJ gebragt werd,
al den roem daarvan op zijnen a,mbtgenoot zou afdalen. S. St.
Het sluitteeken.
402. De naam van dit _teeken duidt genoeg des-~elfs
besteinmi~g aan, om den volzin te sluiten :
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Zoo veranderen de tooneelen der aarde. Edel is de
wedstrijd der volken om den lwogsten rang in ltet
gehied der hesckaving, indien ltij openlijk gescldedt.
Wie ook de overwinning ten deel valle, de zegeningen
daat•van zullen niet falen. Alles toch sluit aan, in,
en werkt op elkander. In de stojfelijke wereld wordt
niets vernietigd; onthinding verwekt of onderhoudt
nieuw /even, en hij gestadige afwisseling, staan alle
voorthrengselen in het naauwste verhand. Ook in den
werkkring van 's menschen geest gaat niets verloren.
De oorsprong, loop en opvolging zijner gewrocht_en is
zoo geregeld, dat er onderlinge gemeen!lchap hestaat,
tn allen hlijken d_ragen van· ~ijn~ Gotldelvke afkomst •
.·
v. c.
B.

Z 1 NT E E K E N S.

Het vraagteeken.
403. Dit teeken staat aan het slot. van eene regtstreek_sche vraag:
Wat u deugd, die niet ataat op den wortel des ge,loofs? Bs.
Waartoe die eeutoige strijd over -de meerdere of mindere
.waarde van Bondige Wetensckappen _in vergelijking
met Fraave Letteren? v. c;
.
Heht gij ooit een groot man gekend, die niet gaarne van·
*zijne leermeesters en medeleerlingen. sprak, en onder
dat spreken, u hesejfen deed, hoe waard zij hem nog
waren ?. v. Hde.
Acbter eene indirekte vraag vindt men tweederlei
gebruik:
·
Doch hier viel het vraagatu.k QP te lqsB_,en,.. '!tde dit Bestuur alzoo op- en in te rigten, dat /16t ~f!-Jif ~(Jj/
aan geene wettigheid sckeen (e otdln'eleiJ. · v. d. P~
Ein4_elijk wordt de vraag geopperd, of in alle oorden
van het vaderland de Nederduitsche taal even goed
worde gesproken? v. C.
'Vij zouden in zulke gevallen liever,. overeenkomstig
het eerste voorb., het vraagteeken weglaten.
,
Het uitroepingsteeken.
404. Dit tee~n staat aan het slot van elken hartstogtelij-ken uitroep:
'·
·

*s

.

•.

"
244.
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Hoe voortreffelijk is deze instellin.r; niet I v. Hde.
Weg dan met !Jekrompene eenzijdigheid! v. C.
Ook acbter een tusscbenwerpsei, of eenig invoegsel
dat bet kenmerk van bartstogtelijkheid draagt:
0 I er is slechts een onheil; een kwaad slechts i$ er : de
zonde. v. d. H.
Ik vrees niet mijnen Roomschgezinden broederen tot aanstoot geweest te zijn; ten minste, niet met opzet, gelijk
dit, helaas! al te veel geschiedt.. L. W.
Ook aan mijnen Wijttenbach, den onvergetelijken ! heb ik
diUe danken geltad. v. Hde.
Waar volstrekt geen uitroep plants vindt, staat dit
tceken om bet wonderbare van betgeen door den schrijver vermeld wordt te doen opmerken, en zou dan verwonderingsteeken kunnen heten:
·
De held van Europa kw-am in zijne hoofdstad terug als
een vlugteling, naauwelijks herkend aan de poorten
van zijn paleis! v. d. P.
Het opschorfingsteeken.
40ii. Dit teeken, uit eenige naast elkander geplaatste
stipjes bestaande, staat acbter eene afgebroken rede:
Broeders ! zoo stonden u;ij ook aan het · ste1jbed van
vader, en ·nu ...... Hij konde niet meer zeggen. M.
Deze zou wel deit poaf verdienen, maar. • . • . . Beijer.
Mijnheer, ik weet wel, dat gij mij niet nuodig h·ebt,
· maar nu heb ik u noodig, en ben zoo vrij ... .·_. .
Ga zitten, baas I wij zullen dan eens praten. M.
Ook gebruikt men dit teeken achtel· cene reeks, die
men niet als voltooid wil aangemerkt hebben, of die
altbans dom· verandering van woordvoeging .afgebroken
wordt, als:
·
Het bovendeel der keel, het gehemelte, de neus, de tong,
de tdnden, de lippen . ..... zie daar zoo vele werktuigen enz. Bog.
·
Dat plotselinge, nadrukkelijke en doordringende der blikken . ..... de lworbare taal poogt er vruchteloos mede
te wedijveren. ld.
Somtijds vervangt dit teeken een of meer uitgelaten
woordeu, en beet dan uitlatingsteeken.
Het aandachtsteclcen.
406 •. Dit teeken is · bestemd om iets, waarop men de

..

.
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aandacht des lezers niecr bijzonder wenscht te vestig~ n,
als met den vinger aan te wijzen :
·
De kunst kan wel Gods verhevene gaven ontwikkelen,
aankweeken en leeren gebruiken ; doch haar gemis
vergoeden-dat ligt buiten hare magt. Bog.
Ons nationaal karakter is nog niet geheel verbasterder is, · den hemel zij dank! nog een groat onderscheid
tus~chen BATAVA en PuNICA FIDES. v. d. P.
Binnen verloop _van weinige-niet jaren noch maandenmaar weken, zag men enz. v. d. P.
Het Christendom is daar, niet meer in voorspelling of
zinnebeeld, · in verwachting,-in de werkelijkheid.
L. W.
Omgang,-en ik voeg er hij hoogst aangename, verfijnde
omgang-meestal op geheel Europeschen voet, is wat
de reiziger in het vrolijke Smirna mag aantre.ffen.
v. 's Gr.
Het insluitingsteeken.

407.. Dit dient tot afscheiding van eene tusschenrede, als:
Doch (en de vraag krijgt alzoo eene nieuwe gedaante)
wat wordt er dan wel 'toe vereischt, om enz. Bog.
Door aangename toonen {zoo-- wil bet de wet onzer hewerktuiging) voelt zelfs de onbeschaafdste mensch zich
genoepelijk aangedaan. Id.
Het"is te bejammeren, dat ouders, die hunne zonen tot
dien eerwaardigen stand opleiden, hu.n karakter niet
beter. beproeven-(Hier zag Belestijn zijne vrouw
scherp in de oogen.) De Evangeliedienst zou beter
waargenomen en hooger geeerd zijn. M.
Somtijds van een enkel w. ter verklaring ingelascht:
Gallippli, hij Plinius onder den naam Gallipolis (de
schoone stad) vermeld. v. 's Gr.
Niet zelden wordt dit teeken door dwarsstreepjes ver- ·
vangen:
Mijn paard weigerde met mij voort te gaan, en was de
Graaf niet toevallig aangeschoten-want heschreeuwen kon men elkander niet, en wij reden op een'igen
afstand van elkander-ik zou ongetwfjfeld van het
amalle pad naar heneden _zijn getuimeld, in de zee.
v. 's Gr.

Het aanltalingsteeken.
408. Dit teeken client -om de aange\'Oerde ww. van
ancleren kenbaar te maken :
"Het verheterd sckoolwezen" zegt een bekwaam ackrijver "was ket laatste geschenk der nederlandicke repuhliek aan de wereld." Bs.
"Dan zie ik wel," zeide Belesteyn geheel ontmoedigd,
H dat mijn zoon voor het ka'ntoor niet gescl&ikt u." M •
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HET hoofddoel van de volgende verzameling, gelijk men al
. dadelijk uit de~ titel van ons werk kan afleiden, was om het
Nederduitsch, voor zoo ver df' taal, die in deze Kolonie gesproken wordt, dien naam dragen mag, van qeels geheel vreemde,
deels verminkte woorden en spreekwij~en te zuiveren, of althans
den weg daartoe aan te wijzen.

Bij de dagelijks toenemende

onverschilligheid ,op dit stuk, een natuurlijk gevolg van gebrek
·aan nationaliteit, en van de veelvuldige aanleiding om de taal
zijner voorouders te verloochenen, kan men zich van. zoodanige
paging niet veel vrucht beloven.

Belangstellende beoefenaars

van.het Nederduitsch, boa weil)ig'dan oak~ in getal, zullen;
hopen· wij, nog iets htuikhaars uit dit gedeelte van ..ons werk
kullAen ontleenen, al zouden zij ook voor deszelfs gebreken
(hetgeen wij geenszins verlangen) de oogen niet willen sluiten.
Maar behalve de bedoelde nuttigheid, hebben wij, als bijko•
mend. oogmerk, ons voorgesteld, onzen landgenoqte.n eene proeye

tc geven Dn bet KupscHa

T.unmEN.

·zoodanige proeveli'

vau gewestelijke spraakverscheidenhei4_ zijn in de laatste jaren
in bet Taalkundig Magaziju voorgeki:>meu; en wij geloovent
.dat zij .door letterminuaars, om meer dan .eene reden, met
beJ.angstelling .ontvangeu, en in
m1cht .gebruikt . zijn.

Heeft

he~

taal~undige

nasporingen met

zijne helangrijke. zijQ.e, .oom op

iv
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te merken, hoe bet Nederduitsch van het ecne gewest nn .
Nederland van dat van het andere verschilt, en hoe, door

ver~e-

. lijking, bet eene taalgebruik het andere toelicht en opheldert,
dan kan bet 90k qiet onbel!l!l,grijk zijn, de

eigeql}~den

Kaapsch-Nederduitsch bijeen gesteld te zien.

van bet

Bier toch is het

voorwerp onzer beschouwing een tak, die allengs van den moe-.
!leFstam _losgemaakt, en .einclelijk gebeel. afgehouwe11, i.Q. tlen
ander werelddeel

wor~elen

geschoten heeft, en

.zich , ald~r ~

nleuwe ui~spr~tsels ~ v!rrij~t . hebbende, ~n-niet zonder
~are l_!l.ish~n_,delin .
-

·

~ij_?de,

~

eene

-OJL.allerJei
,_

ged~ante

-

91\ik-

wJ.i~ P,!.et_ vreemd bout . geent
.

verkregen heeft, waarin de- oor.spli_ong,

wei is waar, nog duidelijk zigtbaar is, maar welke, door veelsoortige veranderingen, van al!e overige, aan den stam gebleven
. takken,

g~noeg

1;1fwijkt, om ons tot eene afzonderlijke bescboq-

lokk~n.

wing uit te

Dat de.,;e vefzameling on volredig. is, bekennen wij galm!e;

~~!l~~~~Jlt.gt )let k~de.:e
pl'«U. ~.~nderdeels wa.s.

bet ...0.11L.J).O_gmerk_:ni_!lt e~ Lexicon

Anti-barbatum voor Zuid-Afrika te scbrijven.

Van

bescba.a~

"Sprekers onder de Kapenaan Terwach;ten w.ij een teg.enovergesteld Verwijt, dat
-~~.zeggen,
woor~~n.

Val.l

!'_.spreken JVij_ toch aan de Kaap niet.'' W:ij. aut.

daLde_bescbaafde· ·spreker overal bet gellrMt:etijb

weet te vermijden, en
-~.elide.. regt
&Ieet

a) te .groqte vo1Jedigbeid-" ZoJJ," zullen

da_t .de bewoaer v.a11

MidU~~~~tf-!Diet; Mt•

wa-..

zeggen. .kau.: ~zoo. spre~n wij bij onaDiet,"
hij ala een.staaltje vall bet .Zeel;lWSch· Taaleigen leeat: ""'Oix,

~ind.!

Lk

eh ik. jou aog nooit eeD henbl laoogenbh"k .totJat

sew~eat, en je geft me ni•t lanser in jen \1~ .t' ouen, asje ......

v
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kiest."* Welk beschaafd inwotler van Arnhe1i1 J:al een boterham
een plalcke' noemen, of in plaats van dat was een grap, dat was
un tollttje zeggen ? en nogtans behoort bet eene zoo wei als bet

andere in Gelderland t' huis.t

De waarbeid is, dat ik het met

het opnernen van belagcbelijke ultdrukkingen nog al schappelijk.
gemaakt heb, met opzet de zoodanige achter wege latende, die

ik maar eenmaal gehoord had, en die ook. bier als bespottelijk
10uden afgekeurd worden.

Als een voorbeeld mag ik niet ver-

zwijgen, dat ik eens iemand hoorde zeggen: Mijne vrouw labu'rttrt

!JOII

de tneorie.

De spreker bedoelde diarrh.u.

Een ander

verJ:ekerde, · dat het testament van zeker iemand gevonden
-was in een anteloop-versta ttlveloppe.

Voorts moet ik nog op·

merken, dat mijne proeve in de Kaapstad is opgeJ:ameld, daar
ik-J:eer zelden, en -· dan nog zeef kort, buiten de stad vertoefd
beb.

Had ik meer onder de landliedep of, gelijk men bier zegt,

de buitenmenscben, verkeerd, djl.n' zou ik nog veel naifs en veel

.plorn~ bij~n g~rag~. hebl;len; dan·.-bad ik m~chien:. gewaa~d
van -zekere meelspijs, die sli11gtr-om-den-.smod genoemd wordt, ,
~

'

.en van andere aardigheidjes, die de lezer wei missen kan •
. Wij hebbeu onnoodig geoordeeld om in aile voorbb. de
platte Kaapsche , ap~k na tp · bootsen; deels omdat: dit tot
.opbeldering YBn bet woord waar· bet : om re .· doen. WIJt:U.~fa
.bijbrengt, en· deels omdat d~ . taal- U. hare -- zuiverheid -alleen
lioor · Hottentotten

en ander -gepeupel

gesproken wordt· ;

eindelijk .o ok, omdat we onze onbedrevenbeid daarin: gaarne
.erkennen.

Namen van voortbrengselen, aan 'het land eigen,

.Aehben we doorgaans · · ook weggelaten, omdat zij, zonder

* .Zie bet Taalk. Mag.,

D; I., bl. 170.

't Hetaelfde werk, D. I., bl. 320-26.
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kenhis aan de bedoelde voorwerpen, van geene beteekenis voor
den buitenlander zijn, en ook door geen Nederduitsche woorden
kunnen vervangen worden. In enkele gevallen hebben wij eene
afleiding gewaagd, wanneer wij namelijk daartoe eene ongezochte
aanleiding kregen : ons overal daarmede in te Iaten, lag natuurlijk
buiten ons bestek, en zou daarenboven kundigheden vereischen,
waarop wij geene aanspraak maken. Vee! van hetgeen in deze·
proeve niet voorkomt, is aan bet einde van menig hoofdstuk van
ons werk kortelijk aangestipt, en behoefde dus niet. herhaald t~·
worden.

··~

PROEVE VAN KAAPSCH TAALEIGEN.

AANGAAN (E. to go on) ; voortgaan
AANS of AONS ; aanstonds.
AANTREKKEN ; aankleeden : hij is

: gaat aan, ga voort.

aangetrokken om. uit
te gaan, d. i. gekleed. Vergel. uittrekken.
AANZIENLIJK; schoon van aanzien of uiterlijk, welge, maakt : een aanzienlijk man, een mooi man.
AARDIG; hij is zoo een aardige kerel, een lastig mensch.
(Zie § 292_, bl. 138).
AcHTEROP-SCHOPPEN (van paarden enz.) ; achterult
slaan-overdr. zich weer,spannig of onhandelbaar betoonen : dat mannetje schopt al achterop,_ laat zich niet
meer gezeggen.
AcHTEROS; een os die tot het achterste paar van een
span behoort. Spreekw.: --De achterossen kome'TJ, oak
in de kraal; de laatsten worden ook geholpeq. Om
de kracht van dit spreekw. te gevoelen, moet men
weten, dat er van negen tot twaalf paar ossen roor
een wagen gespannen worden,
·
..
AFNEMEN; portrett~ren : ik laat voor mijn afnemen.
AFSLAGTEN: -\ran wild gezegd, b. v.: een haas afslagten
-maar ook van slagtvee, voot· villen, de huid afstroopen.
AFTREKKEN; afschuiven: een venster aftrekken.
AFRIKAANDER; Kapenaar. . Men verstaat daardoor elk
kolonist, die !Jiet door geboorte of afkomst een buitenlander is. Vergelijk Kaapsche liind.
AFVATTEN; weg nemen, zie vatten.
AJA; kindermeid.
·
AL; dit bijw. wordt even gelijk niet gewoonlijk dubbcl
gebruikt : mijn ,qeld is al op al.
ALL{m !
God. Deze Turkschc benaming van bet Opperwezen, wordt, in navolging der Maleijers, gedurig
als een uitroep misbruikt.
ALLEBASTER; knikker.
Vergel. ,qoenie.
ALLEMENSIG! uitroep van verwondering.
ALLOSLE ; horlogie of zakuurwerk.
AliPER of ampertjes; bijna.

viii
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ANDER: een andcr (E. another); nog een-b. v.: geef
inij een ander glas bier. Dit komt met ons oud taalgebr. ovcreen, volgens welk men de andere of anderde
zeide voor de tweerle.
APSKLEUTER ; . kleine jongen, kaboutertje.
ARIKREUKEL; alikruik, zekere schelpvisch·--<werdr.
een klein mensch, onderblijfsel, dwergje •
.A&RI ! eilieve ! wat ik zcggen wou ! Arri ! vriendje,
waar is mijn pijp ?
AsPRes (F. expres~ ; opzcttelijk, met voorb~dacht.
ATJAR; zuur, d. i. vruchten of groenteu in azijn gelegd.
AucTIE ; vcrkooping bij opslag.
B-AAK.'STER ; baker. ,
BAALS..:LEVEN; gropt gedruis, opschuddi-ng. Vergel.
· spektakel.
.
BAAR; nieuwelin~-werd voornamelijk- van slaven ge..
bezigd.
·
•
BAARSCH ; ongeoefend, onhandig: een· baarsche· jongen,
een ongeoefende slaaf. .
BAA'i'JE · (baaitjc, van baai, wollen stof); buis of mouwvest-Hij krijg op zijn baatje; hij krijgt slaag.
BAJAN; veel.-Ook wel hanje.
B~K, in de zamenstelling tht!ehak; d. i. theeblad.
BAKKEN; spreekw. : Morgen hak · MUI' d. i . teke-n er
maar niet op, ~elijk ons "mot·gen ochtcnd bij de
koffij."
BAKK.I!:LEIJEN of bij inkorting bakkleijen; vechten, elkander uitkloppen.
BAKKLEISLAO; vechtpartij . .
BALIE; elke kuip of tobbe.
BALJAREN; stoeijen, ravotten.
BALKON ; zoo noemt men bier te Iande eene verdekte
colonnade voor of achter een huis : in Holland bepaalt
zich die naam tot een getralied uitstek aan eene bovenvet·dieping. Verg. Bild.
·
BANDIET; misdadiger tot boe\jen en harden arbeid v:eroordeeld; kettingboef en (oneigentlijk} galeiboef.
BANKRTJES ; zuikerwerk, in Holl. muisjes genoemd.
B.A.SKAT (misschien uit bet E. waistcoat); kamizool of
· mansborstrok.
' BASTA; bet is genoeg, scheid er uit: basta nou zingen!
. houd nu op met zingen.
•
BED LEGER; bijv. nm'~'. voor bedlegerig.

......

....
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BEDRAGEN als zelfst. voor bedrag: het geheele bedragen.
Wl).arschijnlijk is deze fout, die algemeen -begaan
wordt, on~~taan uit den verbogen nmv. in de spreekwijs ten bedrage.
·
·
BEEST; os of rund, van daar beestevleesch voor rund. vleesch.
·
~
BEGINSEL ; oud Holl; voor begin : maalc een begi1Uiel.
~EVIEL (als veri. T. van be\·elen) ; beval.
BIBlES (in de kinderspraak) ; ongedierte op het hoofd.
BILL (E.); pntwerp van wet of conceptwet.
BILTONG ; rookvleesch, aldus genaamd omdat bet veelal
uit een bilstuk gesneden wordt, en in gedaante eenigzins met eene gerookte ossentong overeen komt.
BIJKOMEN: ik zal voor jou bijkum; ik zal je yinden, of
krijgen.
·
· BLAii'oN (F.); spreek uit plafond met ve~·zwijging '\''lln de
d. Dit w. wordt door B. verklaard door zolderbeschot;
eens hoorde ik daarvoor op de kansel · binnendak.
BLIJVEN; woncn, gelijk de Eng. to stay en de Fr. restf!'·
in die bet. zeggen~Spr.: Nu bliift er nogelf; dat kunt
gij mij niet wijs maken.
BLoEISRL, oud voor bloescm. Verg. Num: xvii. 8.
BoEGLAM ; vermoeid. Boe~ was oulings, gelijk in bet
H.D. Bug, het schouderblad, of liever <bet- gewi:icht
· aan den sclrouder van een paard. Gelijk aile ww.,- die
eigentlijk op dicren toepasselijk zijn, is het van den
mensch ·gebezigd zeer onkiesch.
BoETA of Boetje (in de kinderspr.) ; broertje.
BoGT; met verzwegen eind-t. Dit w. in een afkeurenden zin, b. v.: bogt van tabak, bogt van messen enz.,
is in Holl. een collectief, ma.r hier -w ordt bet ook op
den individu toegepast: jij is ee'R hog van een A:erel,
dat ill een bog van een verrekijker enz.
BoGTIG ; slecht, nietswaardig.
·BoK. Dit w. wordt voor beide geslachten gebruikt;
Yan daar dat men van bokkemelk hoort spreken !
BoKKEBAARD; bakkebaard, d. i.: wangbaat;d. Dezelfde
fout wordt in Holl. begaan.
·BoLDERE.N ; met geraas aftuimelen: hij kwam van de
trap afbolderen.
BoLDERMAKIESIE; buitelen : hij maak boldermakiesie, hij
buitelt.
·
BooB'T,- .zamentr. nm boomganrd.
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, BoosTROK ; keurslijf of korset.
BoTTEL (E.) flesch. Verg. flesch.
·'
BRAAF; erg: hij is hraaf ziek.
BREIJEN, zamentr. voor bereiden: van daar gebreidewijn, geklaarde.
BRONGRAS; waterkers.
BROODDRONKEND; brooddronken.
BRooDSUIKER; suikerbrood of suikerhoed.
BuL; de eenige gangbare benaming van een' stier.
BuLTZAK; stroozak of matras.
Bus (kir~derspeeltuig) ; stooter.
~.·,·

CAnux (F. caduc); sukkelend, wrak.
CANTEEN (E.) ; kroeg, wijnhuis.
CHAP (E.) ; stempel, postmerk.
CoMMANDO ; bende gewapende boeren, die op las~ van
bet koloniaal bestuur uitgezonden worden om de roofzucht der Kaffers te beteugelen, en zich voor gt!stolcn
vee schadeloos te stellen.-:-Op commando gaan.
CoMMITTEE (E.); waarvoor men in Holl. het F.r. comite
bezigt.
CoNVICT (E.); zie Bandiet.
CRAPULEUS (F.); overdadig, aan . brasserij en onmatigheid overgeven. Crapuleua gierig is dus contradictio
in terminis, want bet eene sluit bet andere uit.
CR.EDIET; in de spreekw.: ik geef hem daar crediet voor,
I give him credit for it, d. i. hij heeft er eer van, heeft ·
zich wel gekweten, of iets dergelijks.
CRETHI en PLETHI; Jan en aile man. De Crethi en de
Plethi waren de lijftmwanten van Koning David, die
men I Kon. i. 38 en elders genoemd vindt, voor het
overige weinig bekende personen.
DALKIES (zamentr. voor dadelijkjes); zoo aanstonds,
flusjes.
DAM; vijver. Deze benaming laat zich daardoor ver. klaren, dat men het water door opdamming van beekjes verzam.e lt; ook zou d~ naam vijver, wanneer men
daaraan . den zin hecht van bewaarplaats van leve.nde
visch, zelden toepasselijk z\jn.
DANDY (E.); Pronker, saletheertje. In Holl. bedient
men zich van het Fr. fat.
DANDYSCH; opgesc~ikt, poppig netjes, en fat.
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DANEiiOOM; den of denneboont.
DANEBOL; denneappel.
DA-sw: die ouwe seur is te danig kwaai1 al te kwaad.
DENKENSWIJs; denkwijs.
DIEFTE (oud Holl.'); diefstal.
DISPENS r provisiekamer of.voonaadkast. Het 0. H. spirule.
DoLVEN; den grond ter diepte van twee of drie voet
· omspitten.
DoMINE noe~t men aan de Kaap den voorlezer, terwijl
de leeraar der gemeente altijd met Eerwaarde wordt
aangesprokeil.. De Kaapstad maakt op dit spraakge•
bruik uitzondering: daar heet de voorlezer Voorlezer,
en de leeraar Predikant, en beide worden met MiJnheer aangesproken, terwijl Domine, als oude munt,
·
geheel buiten circulatie geraakt is.
Doon ; wordt van vuur of licht gezegd : · maak de kaars
dood; het vuur gaat dood enz. d. i. uit.
DooJE LIJ K ; lijk of dood ligchaam. Dat lijk niet van ouds
het denkbeeld van dood met zich voerde, blijkt onde1·
anderen uit de zamenstellingen likdoorn en likteeken.
DoP; een groot gla8. Misschien omdat men zich weleer in navolging der inlanders vau den dop van struiseijeren of van kokosnoten of klappers, bij wijze van
drinkschaal, bediende. Verg. steken.
DoT ; borutenderwijs, het hoofd.... ~
DRAAIJEN; in de spreekw. iemand een kool draaiJen, zeg
stoven. Het eerste komt te pas in: iemand,een knol
in de muts draaijen.
DREIGEN; voornemens zijn : ik heb lang gedreigd u te
bezoeken. Dit gebr. van dreigen kwam mij altijd
vre·emd voor; ·maar W. zegt dat het in Holl; in de
gemeenzame spr. ook gangbaar is.
DRES (E. dress); kleeding.
DRESSEN, wkw.; kleeden: ik ga miJ dressen·.
DRY-ROT (E) ; de molm in het hout.
DRILLEN (als 0. wkw.): de soldaten drillen op de parade,
d. i. exerceren of worden gedrild ; maar het laatste
bepaalt zich, zoo ik mij niet bedrieg, tot de wapenoefening van rekruten.
DRossERT; weggeloopen slaaf, van een wkw. drossen,
wegloopen.
DRUKKEN of op een druk gaan; zich uit de voeten
maken, zijn biezen pakken, het h~zepad kiezen.
'1'
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Dunn~~S-LOT : een deur wordt gezegd op dubbelslotfte
. ,, zijn, wanneer zij behoorlijk gesloten is. Verg. Enkel. ·
l>v.~~BEL; Ifostbaar, duur: Fluiveel draag ik nooit, dat
zou al te dur_abei uitlcomen.

<

ECHT, bijw. ;' degelijk: hij heefi echt zeer oekregen.
EEN wordt; in navolging van het E., overtollig gebruikt,.
- b. v.: datis eenmooije een, geef mij een groote een en7.. in
.p laats van dat is er een mooije, geef mij een groote.
EENDERS; even zoo, gelijk: dat is eenders, dat konlt
op hetzelfde uit.
·
EETMAAL; gastmaal, . diner.
.
EFFEN, in de spreekw. van der e.ffen, z.oo even.
EIJER; ei, spreekw.: Hij maakt ltet van eijeren, d. i. al
·
te bont.
ELLENDELING ; ongelukkige. Dit _w., dat bij W. en H.
niet voorkomt, heeft in het Nederd. spraakgebr .. iets verachtelijks, en gre'}St bijna aan beroerdeling. Men wachte
. zich dan van ellendigen als ellendelingen te begroeten.
ELPINIE; verbastering van opinie, gevoelen.
ENKELSLOT : een deur die toe is, zoodat men ze zonder
_ behulp van den sleutel openen kan, wordt. gezegd · op
enkelslot te zijn.
· ENTEREN (to enter) ; inboeken: gij hebt die post niet
geenlerd, zeg opgebtagt _of__!ng~boekt.
FACTA, mrv. facta's : wilmeri Latijn spreken, dan dient
het factum en in het mrv. facta te zijn; maar waarom
niet liever daac;lzaak ?
FAIR (E.); dat is nietfair, nict billijk of .eerlijk.
FANCY-BALL (E.) ; in Holland zegt men hal costume.
Het schijnt ·wei dat het Nederd. zich naar zulke dingen
·
.
niet plooijen kan.
FLESCH; ondet· dit w. wil men volstrekt de zoogenaamde
kelderflesch versta~n. · Verg. bottet.
FIET (misschien van het .Fr. vite, vlug); zwierig, opgekw_~kt : Soe ! jij is maar fiet van daag !
_.
GAAT, in plaats van gaan; wanneer een ander on bep.
W. volgt: ik wil hem gaat zien.
GANG; naauw straatje, steegje.
GATJE, als verkleinw. voor gaatje: ik heb een gatje in
· mijn S<Jhoen.
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GANTSCH EN GAAR; geheel (!n al. Deze uitdru'kking
komt wei juist met het H. D. ganz'41.1&d gar 0~reen,
~aar Ypey heeft aangetoond, dat zij van ouds-in het
Holl. gebruikelijk was. (Zie A. de Jager, Taalk.
Handl. tot de Staten-ovcrz.)
GesPEL ; gesp.
GEVREET ; verachtelijke benaming voor het aangezigt,
nog erger.dan het Roll. bakkes of bakhuis.
GoNNE! tusschenw. van verwondering: Mijn gonne! is
het al zoo laat ?
GRAf!DUJNEN, als wkw.: jij heb in mijn goed gegrasduin,
. hebt cr volop van genoten.
· GuLsKOP; gulzigaard, vraat.
HAAL; slag met eeo rotting. · Vergel. trek.
HAKSCHeNEN ; hieleo of hakken. Hoe kunnen de hakkcn ooit de schenen ontmoeten ( dacht ik toen ik dit
w. hel eerst_hoorde; maar het is uit het oude haksenen,
een verlengd mrv. van hakse, gelijk lendenen van lende.
HARLABOERLA; bijw. verward, door elkander.
HARTSLAG (met verzwegen t); het hart van een dier,
· mornamelijk van het slagtvee. Bij onlleschaafde
~prekers hoort men het ook van den mensch gebruikt.
HINT (E.); wenk.
·
HoENDER; hoen of kip: bet laatste is aan de Kaap een
~
schier onbekend w.
Il-oNEYMOON (E.); de zoetebroodsweken.
IJzniR; ijzer.
lNBREKEN (to break in); leeren, dresseren: mijn paard
- is goed ingebroken.
·
INSTAL: tot instal brengen; doen vervaUen. B. verklaart dit w. door verval. W. heeft aileen installig
als bijv. nmw. Dl:l ware atleiding komt ons voor van
het H. D. einstellen, d. i. staken te zijn.
·
IN·r~REST (E.); voorspraak: hij heeft interest bij het
ministerie.
lNTERV AL ; zonderlinge in val of kuur: die kerel heeft
allerlei intervalletjes.
J AGTEN ; op jagt rijden of gaan jagen.
JAKOPEVER-OOGEN; uitpuilende oogen, gelijk zekere
visch J akopever genaamd. Deze visch zou zijnen
naam ontleenen van zekeren Jakob Evertse.

,
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J A~ME~ als bijJ,::,; ik •is..j(l'm.f!Let f!dOr jou, ik heb me'clehJd¢tl):..met u.
~ ·~~ •
•· _.· :,
· .
J.AN, jt}.-1-de spreekw. · ~en g~·over Jan, d. i. een ruw
_mensch. Wien het' lust onderzoeke hoe dit met het
H. D. Grobian, het E. ruffian en het oud Holl. ?'oiftaen
zamenhangt. In deze spreekw. en in schoonder pret
._ hebben wij voorbb~ van den uitgang er in den positivus,
gelijk wij in het Holl. zoo wei een snugger als een
.snug heer zeggen.
·
JEKKERT (jacket); jagtbuis.
J ILLE'I'JE; grapje: zi;j maken. er een jilletje van, zij spotten er mee.
JoNGEN: zoo heette vo01·heen, gelijk bij de Grieken en
Romeinen, elke slaaf van bet M. geslacht, wnder
onderscheidc van jaren. Van daar de zonderlinge zamenstelling ouwe jongen.
JoNGENTJES: dit woord wordt va'!l jonge kattcn of
honden gebruikt, b. v.: Onze kat heeft jongen,.tjes, in
plaats van ·jongen, als mrv. van een jong.
KAAPSCH KIND; Kapenaar. Verg. vaderlandsche kerel!
KAARTKAART SPELEN; met de lmart spelen. Vet·g.
toltol.
KAMELJOENTJE ; kameleon.
KAMEERFOiil:t.IE; kamrrfoelie. - '..
·
KANTOOR ; boekvertre of studeerkamer : de predikant
is op zi;jn kantoor !
KARAK'I'ER (E.) ; geluigschrift: de meid, die onze dienst
verlaten heeft, vraa/Jt om een km·akter.
KARDOES; peperhuisje. Kardoes, van het Ft·. cartouche,
is een papieren bus , of vorm voor buskruid. W.
Volgens B. is het F. uit het Roll. kaartdoosje \'erbasterd. Men spreekt wei van tabak in kardoezen, namelijk in pakjes die rondom toegeplakt zijn, ·maar men
geeft dien naam niet aan een peperhuis dat u_it de hand
gemaakt wordt.
KARET; schildpad : een km·etten kam.
KARKATJE ; een zeertje aan het ooglid.
.
KAs (Fr. cas) ; in die kas van zaken, in dat geval.
KAT; een geesel van touwtjes, voorheen gebruikt als
een werktuig om illaven mede te tuchtigen.
KAZARNE; kazerne.
KEER, in te keer gaan; aangaan, een groot misba-ar
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maken. · Geheel anclers iS ,llet~ H6ll. iets te keefJtean,
d. i. trachten te verhinderen. r" ._ .
,. -~~ :•'c .
KINKEL; spreekw.: er is een kinlcel in de k.flh~l, zeg
kink, of volgens B., krink.
KLAMAAT; klimaat, luchtgesteldheid.
KLANKEN; klinken : dat klankt anders.
KLAPPERDOT (boertender wijs); het hoofd, als vergeleken bij een klapper of kokosnoot.
KLAS; klasse.
KLAVERNET; klarinet.
KNIJPTANG; nijptang.
KNIKSPOOR; een greppel of verspoeling dwars over den
weg.
KNIPMES; in de spt:eekw. knipmes rijden, d. i. een paard
zoo berijden, dat hij den kop sierlijk op en neder be- .
weegt, gelijk eeu knipmes dat open en toe gaat.
KNOEPs; duw of sto'o t met de vuist.
·
KoEGEL, kogel.
KoEJAVEs; guava, zekere boomvrucht.
KoERANG; koerang van· geld of kortaf koerang, schraal
_ of schaarsch; misschien het F. court d' argent.
KoGCHELEN : · wordt gezegd van paarden of ossen, die,
naast elkaar gespannen, elkander bijten of stooten;
van daar kogcli.el-stok, een stok die tusschen hen ge. bond en w.ordt, om het lc6flll}lein}..,te bde~-err.~ . ~
KoKEN (met de zweep); zoo raken, dat de striemen
een brandende pijn veroorzaken. "Cela me cuit" zegt
de Fcanschman, wanneer hij zich het vel van eenig ligchaamsdeel afgeschaafd heeft.
KoMBAARS; wollen deken. KoMBUIS (scheepswo01:d); algemeene bcnaming voor de
keuken.
KooRN : zoo heet de tarwe in tegenoverstelling van
andere graansoorten.
·
·
KoP; vrij algemcen voor hoofd: mijn kop is zeer, ik heb
hoofdpijn.
·
KoRREL; mikijzer of visier van een schietgewccr, van
daar korrel nemen, mikken.
KosT. Dit woord wordt veelvuldiger gcbruikt dan bij
ons : men zegt in Holl. ook : de kost verdienen, voor
de kost werken enz. en dan beteekent het dagelijksch
ondcrhoud ; maar nict de kost is op taJel, de kost wordt
koud enz., maar het eten:-Zamcnst. padkost, teerkost
A mondbehoefte op reis.
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KRA~-]_ om~ue t)f o~\\irt~laats wa~~ bij nacht
het;·r,ee geb~ 11rprdb> ··Ypt. Ackteros. · · 1
KRAA.iq spreekw. : i# de krar.i"m vallen, zeg komen.
KRABBETJES; oorringen.
.
.KREPS of Krips; k~ : krijg hem_in de kreps, vat hem
ln de kraag.
,, r
~KRiEKJE ; veldkrekel; . .
Kif1K'9"o:RscH ·; ·:tdkvorsch. Verg. paddak.
KR-uPSIES (corrupties); verouderde kwalen·: die man is
vollcrupsies.
· .
.
KuiJERE~; uit logeren gaan. lk ga een week -of wat bij
mijn oom kuijeren. N.B. De bedoelde oom woont misschien een dag of acht reizens, van 'de plaats waar zoo
iets gezegd wordt; maar bet beet niet te min kuijeren.
KuRKEN (bij omzetting); krukken : die man loopt op
kurken.
KuRKENTRECHTER; v~rdorven uitspr. van kurkentrekker.
Kw AAI ; kwaad : die kind is kwaai. Zoo ook rooi voor rood,
KWELLEN ; zwellen : de deur is gekwollen.
LAGER (H. D.); Leger.
LAKSMAN; beul of scherpregter.
L.\MOEN; platte uitspr. van limoen, waaronder men in
H~ll • .de in~ ~t van d_en citroen boom verataat. Aan de Kaap ondersche1dt men zoete en zure
lamoenen; de eerste zijn de appelsina of Sinasappel
der Hollanders.
LAMOENSOP; spreekw.: hij laa.t er znrelamoensop onder
loojJen; hij ligt er de hand m'ee, neemt zijn pligt ten
. halve waar enz. De spreekw. is blijkbaar van een of
andere vervalsching ontleend.
LANING; laan.
·
LANGS; bij of naast, met een bijkomcnde vijandelijke
bet. : Kom langs mij ai jij durf. Dit gebruik van
langs schijnt van bet enteren vanschepen ontleend.
LAT of latje; een taaije boomtak of garde.
LAwA.:u of lawei; verward gedruis. B. verklaart dit
w. laat waaijen, feestgeschrceuw bij bet uitsteken van
de vlag. Is bet niet met meer waarschijnlijkheid af te
leiden van lauweit of laweijt uit bet F. aubade met
voorgevoegd lidw.? Lauweit was, volgens Meijer,
een uchtendzang, volgens Hexham: musicians playing
at noone or at the breake of the day on sackbuts cornets,

,.
fJc. ; ..M~pema verk1,¥.r.t."h~t do r auba,d~. _ ~o~ bier
nu btJ~ ,d at aubalfe~ 'in deif p!meen ~eKtra_qt, voor
eene luidi-uclitige bekijving of.hevigen uitval gefiruikt
wordt~ gelijk de Diet. de l'Academie, Chainbauc!,
Boiste- en anderen aamv\jzen, en 90rdeel dan over de
waarschijnlijkheid der afleiding vim 'B. ·
LEKKE:&; aangenaam: die pen schrijft lekker~ Spreekw.
_
. Hottentotten: Lekker lijf maken, zich een roes drink.~··
LEVEN; spreekw.: al mijn le·ven, altijd. · -> _::·~·
-:- .
LrEDERLIJK; slordig, onachtzaam: 'ik hen te ~iederlij{c
gekleed om in gezelschap te ,qaan-mijn hoed is te danig
liederlijk. Niemand van den beschaafd-en stahd passe
dit w. op zich ~elven of zijns gelijke toe.
LIEVERS~ bijw.; liever.' ·
·
·
LpN (E.); regeJ: sc.hridf. een p_aar lijntjes. Men· trek_t
lijnen, men schrijft regels.
--.· LIK; spreekw.: aan de lik ;· aan den drank of aan de fep.
LoER-SCHEP-OP; klaplooper, tafelschuimet·. Vergel. opsclteppen.
_
LooPFJN; dit w. voor wandelen te gebruiken, heeft,
dunkt mij, iets onbes·chaafds. Met 'het bijw. hard,
wordt bet als zamengest. wkw. gebruikt, en hoort
men : ik hardloop, in plaats van ik loop hard, hiJ het
gehardloop ! .enz.
· ,
_ .
:
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MA~eREN (inanquer): wat ma'Tieer'i'f11luia-?'Wat ~cJi~It

er a:an dat huis.
· ,..,,
MAKROL (zeker gebak) ; makrop, bij in trekking variJ'het
F. macaron.
MAMMA: zeg mama. Verg. pappa.
MANeL; jasje. Mogelijk is bet oorspronkelijk een ·Ma;,.
nilla rok, gelijk men Mat1illa hoedeJ? enz. heeft.
MANGELS ; keelklieren, ook wel amandeleh genaamd;
MANSKEREL; een man, maar veelal met de bijko.mende
bet. van ruwheid.
M.<\RTEVAAN of martevaam J watervat tot huisgebruik,
stande.
MASKIE; al is het ook : maskie is ik ziek, ik wil nie
t'huis hliJ'nie, al ben ik ook ziek, ik wil niet te huis
blijven. Zamentr. uit het mag geschien:
MATERs, mrv. van maat: ik is nie van jou maters nie ;
ik ben niet van uws gelijken.
MEESTERGOED; medicijnen.

. PROEVE
MEETING (E.); bijeel_lkomst~of ftrgadering~
\~
ME~il<lE ~ min, or-·vt>t!lst~ .... :.~; dcze b~?~IJ!ing ~spt:~·
ken·· kmder i zoG · w
:vfllwassencn; l!liunne mm
of gewezefi min a~.n. • ~·...;· ,r . . r
•
~· .
!ENSCH, in d v zeggiog Van ·een mensch, in plaats van
men ! een me'f!.Sch kp.pnie verdragen nie ; men kan bet
niet verdragen.
•,·
J!lRTlil of merting; qlytte. ~
onriR.As; modder
slijk.
Mo:sa t moede of moe. ·
Mos of mus; immers.: ik weet mos wat ik doe.
MoTJE; tante~ verkleinw. van moei.
MoveREN; tergen: jij moveer maar voor mijn ! . . .. gij
moet mij maar tergen, _dan ....

ot .

NEGOTIE-WINKEL; zoo beet e1ke winkel waar m~n stuk-·
goederen bij de el uitvent, benevens al betgeen tot
kleeding behoort.
•
NEMEN, in de zegging een wandeling nemen, is navolging
van bet E., men zegt een wandeling maken of doen.
Nou, mrv. noijs; jufyrouw. Het verkleinw. is nonna.
· NooRDKAPER: nlgemeene benamiug van den walviscb.
Als bijv. komt dit w. voor in noordkaper-knoopen, d. i.
knoopeu van walvisch been.
0BJECTIJt ·(objectiott); tegenwerping: Ilc lleh .ueen ohjectie; ik beb er niet tegen.
0EsT (oud H.); oogst.
ONDER; als bijw. altijd waar men in HoB. beneden zou
zeggen.
0NDERBAATJE; vestje. Verg. baatje.
.
ONDERDEUR: spreekw. over de onderdeur ·kijken. Dit
wordt van meisjes gezegd, die de kinderschoenen uitgetrokken bebben, en in aanmerking beginnen te
komen.
0NDERSTE BOVES; ontsteld.
ONGEVOELLOOS ; gevoelloos • . On en Zoos zijn van gelijkebeteekenis. Dat men on dikwijls misbruikt, is mij
gebleken; men schijnt er geefi ontkennende kracbt
aan toe te scbrijven; onverschillig beteekent bij sommigen verschillend, en ontwijfelhaar is twiJfelaclttig
ONTSTOKEN ; verstoken of !Jeroofd.. Ontstoken is . bet
E. infl·amed.

O:svERTOGitN (oud
·; onbetamen.r.l: onvertogen woorden.
1~ ~ - - ·
.f
. ·.
Oo_RLAM•;'111m, geslepe~;~cnoverg~~ldc vair~~r.
Oq.k.WAKS (H. D.); mmlpeer of oprveeg. ·
·
OP, spreekw.: die wijn is· op; navolging van bet E. the _
wine is up, d. i. de wijn gist of;,werkt.
'..
0PGESTOKEN; verkeerdelijk voor opgestookt, van opstoken, d. i. aanbitzen.
-• h
·
0PKOGELEN; met klein geweer uit
opjagen.
0PSCHEPPEN ; opdiscb~n
bet cten is op tafel.
0PSTOPPER; een die vogels enz .. opzet voor eene verzameling.
.
0PTELLEN ; oprapen of opnemen. Tellen is klaukver- wissGling voor tillen ; maar tillen is aileen van zware
lasten gebruikelijk ; terwijl bet Kaapsehe optellen zelfs
van de kleinste voorwerpen gezegd wordt, b. v.: tel
die speld op.
0RLEMENTEN (ornamenten) ; snuisterijen.
0TJE .(in de kinderspr.); ceo varken.
OuwELAP; een penny ..
-OvERIGHEID; overbeid. Hetgeen te veel is wot;dt gczegd overig te zijn; bet is dus niet vleijend wanneer
men de Q\'erbeid zoo noemt.
_
,
.
0VERENTOVER, dat is over ende OVeT; tot den' rilrid t6c, '
te boorde of ook wel borende vol. Dit laatste, door
W. afgekeurd, behoort tot de gemeeuzame spraak.
PAAIBOELIE; bullebak. Met dit w. maakt men kinde- '
ren bang, gelijk bij ons met Heintje Pik.
PAo; niet alleen een voetweg maar elke weg. Zamenstellingen zijn wagenpad; ompad enz.
PADKOST; zie op kost.
,
PAoDAK, zie krikvorsch. Tussehen ·pad de en kikvorseh
maakt men geen onderseheid. ·
PAMPOE~; pompoen.
PAMPO_ENTJES; gezwollen keelklieren. Verg. mangels.
PAPPA; papa. Verg·. mamma.
PAPPELELLEKOORTS; boertige benaming van denkbeeldige zickte van kindcren.
PARMENTORlG; stijfhoofdig, eigenzinnig. Het w. sehijnt
uit peremtoi1· verbastcrd.
·

PARTICULIER f~).; hij is er pa iculier op, hij~rop:_
gesteld,. maakt et: we ·k van . · -if
- , ~ •1
PE~· : iemand. 'alln t[e pee~ · den, gedurig tq.~.,~!f.f.~Qf
ander werk m s pan~u.
_:
, :.·f ~ .f..;_,
PENSE!", als mrv. van p~nny,''in plaats van pence.~.:.\'f.;'.
. PIET, in zamenst. ouwe:'Jilet, oude wijn.
~· PIERINKIE; theeschoteltje of bordje.
PIK ; · pik ;in het zu;art gqkleed, in plaats van in pikzwart.
Verg. spi(flr. ifi/(HJ,i:,t. ;...
PoEsKoP; £e~¢l:etJo'«;>t;t.>' van walvisch, waat·schijnlijk de
sperm-whale ,~ .der. Engelschen.
Ook een os zondet·
hoornen, of ·wiens horens langs den kop af naar .den
bck gebogen zijn.
Po ESP AS; jammerlijk · gekneusd en verbrijzeld: ik heb
een slag met een hamer op mijne hand gekregen en nu is
mijn duim poespas.
PoLICEMAN (E.) ; diender, of dienaar der policie.
PoNY (E.) ; hitje.
PooT : pool aan spelen, gemeene spreekw. voor de handen uit de mouw steken.
PROP (H. D.); kurk van een flesch.
A

• •

RAAISLAG ; de daad van raden: ik ben. er met een raaislag zoo lekker achter gekomen. In bet Holl. zegt men
ook naar iets slaan, d. i. Jos ,weg naar iets. raden.
RAPs· (E. rap); een tik, een vlugtige slag.
RASPEL; rasp. Verg. gespel.
REGT : ik ben regt, naar het E. : 1 am right, voor ik heb
gelijk.
REo REO; in goedeu ernst. Het tegenovergestelde is tjakki
tjakki. Hij maak geen spulletjes, maar hij sla re,q reg.
REMMEN ; een rijtuig bij het afrijden vag eene hoogte
tegenhouden. Dit geschiedt door het achterste paar
ossen of paat·den in een span, die daarop geleerd
worden en meer geld waard zijn dan andere. Oneigentlijk' zegt men, dat iemand aan iets remt, wanneer
hij bet niet wil.loslaten.
REMXETTING ; een ketting waarvan men zich op steile
plaatse.n bedient, om een of meer wielen van een
rijtuig vast te zetten. Het H. D. zegt Hemmkette en
Hemmschuh, bet E. trigger, d. i. trekker.
RESPEKT: ik heb respekt voor spinnekoppen, is een Geri:nanismus voor ik ben er bang voor.

-.

•

·, ·

RHIPES · 1'Upsen.
·
'
·
.
RoBB&DOE; ee~ meisje of vrouw,....die ruVJ en ster~ ·
w..:i,f . nietftj · deett of let.
t 'HoY. f :t"v'arken, is .'tu
d~scbaafd om het ef voor in d · ats te stellen.
RoEIJRR; riem : mijn roeijer is gebroken. De roeijer is
de mau, en de riem bet werkt i:g;
R6MAN, door verplaatsing van den klemtoon voot-roman,
is dubbcl bespottelijk, omdat men aan de Kaap een
visch heeft die roman beet. . .: :. ;'·. ~-·~: .. ......:,
RuoGENs, als mrv. van rug; heuv~lr.e~~~)t~:~ ·
SAFE (E.); vuurvaste bergplaats, wulftvertrek.
SAMBOK; zekere soort van karwats, uit de huid van een
zeekoe ge,_; ned en.
SAMBREEL; parapluie of regenscherm.
SAROET o( seroet ; segaar.
ScHACHERIJ ; luoeg.
ScHALTEN EN WALTEN (H. D.); naar gocddunken handelco. ·
ScHAWACHTER; schaapwachtcr, herder.
ScHEEF : hij is scheef of scMef is hij, zegt men tergcndcr
wijs, gelijk in HoB.: hij kijkt op zijn neus.
ScHEMPRN; schimpen;
ScHENDEREN; verlenging van schenden : den Sahhat
schenderen.
ScHERPIOEN; schorpioen.
ScuETS; wenk: geef mij maar een scltets wanneer ik u
best gelegen kom.
ScnrETROER; jagtge weer.
.
ScHILDER ; zoo noemt men niet aileen den kunstenaar,
maar ook den ambachtsman, die in Holl. verwer beet.
ScniNDLOEDER, in de spreekw.: Scltindloeder met iemand
spe.len; iemand in het minst niet .ontzien, hem be han- ·
delen, gelijk men zcgt, als oud vuil. Eigentlijk is
een schindloeder een dier dat aan deri vilder (voorheen
schinder) verv·allen is, en waar ieder kwade jongen,
· ongestraft, zijne baldadigheid aan uitoefent. Dat de
spreekw. niet zcer beschaafd is, behoeft wei niet gezegd te worden . .
ScHOENLAPPER; vlindet· of kapel, zonder onderscheid.
SCHOEREKELEN; bekijven, en dat wei op eene ouzachtc
en vernederende wijs. · ·
ScHOFT; volgens B. schojt, schaft of scltacht, verpoozing

dl>rtfiey~(dien:st-,

en zoo ~cling
c:len werk,.,,nu.ue··'h Joop.en.~ffet , zij van sch~n, dat
onbekend "is, of van'-llchuivim, ._an de
. aming :vtln den afs~and, die~ men
me~ een span p · en ap.ossen achtereen :afl~~~ i
ScH!)bN ; gehGel : ik rutlr het schoon vergeten: ' In Roll.
· zegt men glad vergeien .
· . ·;.Sc~~E~; .; al:L _positi vus, in schoonder pret, is oud
· . MollandScb. ·. -·- ·
·.
SciioPf'E-'A.~U: - Of _sc!wppeiemaai; s~hommel of. sch,op.
Het ltlatsJe _gedeelte des woords IS bet oude mef;en,
zich vermeijen, d. i. vermakcn, dus zoo veel als schom- melvermnak.
- .
ScHULDEN, wkw.; schuldig zijn: jij schuld mij bajan
geld, gij zijt rriij veel geld schuldig.
SETTELAAR (E. settler); annbouwer. You Settelaar, is
een scheldnaam voo r elken havenloozen land looper.
SEuR; mijnheer. Ouwe seur is de ~eer des huizes en
seurt.je_of klein-seur, de· zoon of jonge heer.
SIES ! uitroep van afkeuring; foei !~Het is de fluitlette1·
·met verontwaardiging- tusschen de tanden · doorgec!_reven, en ~et.woord is veel nadrukkelijker dan ons foei!
SLAG: nog een slag (encore, un coup); nog eens.
SLAMS; afkorting voor !slams of islamietisch.
SLAMMERT; een)slamiet.
· SLIM ; schram:ler.
SMEERKAl'·:Is-; vuilik. Het laatste gedeelle schijnt wel
het Lat. canis, hond.
SMEERWINKEL; komenij of kruideniCI'SWinkeJ.
SoLDADEN; soldaten. Zoo ook graden voor gl'aten.
SoP; soep~ SoPKOM; soepterine.
~
SPAANSCH-,SPEK, mrv. Spaansch-spekken; meloen.
SPA~; ' bhiasroer.
.
'SPAT; spreekw.: spat zetten, op den loop gaan. Verg.
drukken.
SPEK-: voor _spelc en boont.jes loopen ; niet in tel zijn.
SPIER i spier in 't wit gekleed: in het spienvit. Vecg.
p~k in het zwart.
·
SPIOEN; spion of bespieder.
SPoC_HT~N ; _pronken : ltij spocltt met zijn mooije ltuis.
:. tJe~ - is intensivum van pogchen.
SPOT : voor spot of verspot zifin; bespottelij k:, tot spot.
STAA-T~IE (E. station); z~ndelings staatsie, z~ndelings post.

- S·rAMPEN ·
pen, hcween· met vuist
geschi't!Clt; want men stampt me.t .de
wegibg is !faar~ij nederwaarts, g~1ijk
in e'e nen vijzel. Ik stamp mifn k pa
stodt ·1/lijn hoofd.
.
-~
S'l'AMP f stomp of stoot.
·.
.,... · •
STANDt.JR; olie .en azijn stellctje, B. cruetstand.
STELLE'rJE; stilletje, :1.eker meubel>voor de .binne~h:ier, .,
van bet bijv. stil.
.
. ~ · >;;(< ,,":_ '-"~- • , .
STEKEN,. in de spreekw. der Hottchtotteh: ~ eiil:."':dvp .ateken, voor een borrel drinken. In de ~~ageJi:part'steken ;
wegjagen.
· ··
STEVELS' (H. D.); laarzen. In Holl. dcnkt men oij het
w. stevels (van stijf) aan kurassicrs Jam·zen; maar hicr
spreekt men zelfs van vrouwe steveltjes.
STIJ:F AAN, bijw~; gedurig.
STRANDJUT; zeker slag van wolven, die zich langs bet
· strand ophoude~.
STROPS (E). Riempjes aan de broekpijpen, ~ie in H~ll.
::11et het Fr. w. souspieds worden genoemd.
S·ruKJES: stukjes draaijen; op andere plaatsen gaa'n dan
men voorgeeft. Dit wordt gezegd van kinderen die,
naar kerk.of naar de school gezonden, elders gaan om
te spelen.
.
•
Su:rKERBR.Oon.; - zeker gc~ak, tulband • .·· --. ..
STUTTEN: wmands geboden stutten ,. ...-zeg- stuiten of schutten. Dit laatste wordt eigentlijk van water gezegd,
dat door een schot of beschutsel in zijn' loop gestuit
wordt: van daar een schutsluis, en de sprcekw.: ik zal
. cr een schotje voor schieten, d. i. ik zal het beletten.
1'ABBRRT; japon, vmuwekleed; kindertabbertje, jurkje.
T AFELOOED; tafelgoed wa!schen; vaten wasschen. In
Holt. verstaat men door tafelgoed tafellinnen.
· ··
T AMAA! ; zeer groot: die man het een tamaai neus ..
TAMMELETJE (F. tablette); suikertafeltje, eehe soort
. van borstplaat.
'l'A'l'A; {in de spraak der kleurlingen) ; vader. Het 0.
Holl. zegt t_ate.
· TAUX:EREN; tax:eren. De u is in dit w . .lang verouderd.
TEG~N; in vergelijking van : zij is blank tegen mij.
TEMI'EL (E.); de slaap' van bet hoofd.
TENDER.(E.); aauhieding, of aanneming, de prijs waar. \'oor ·oien eenig werk ~anneemt.
· .
.

....

·••..v:.:·

•

to tender) ;
Q.l¥ll.e n, e , aanbieding
tenderen of om tenders vrag~is aan
•IMI.li~.~den minst\lj.edende aanbesteden.
'
•
. ·EWAT~ R ~ . n ~opje ·theewater drinken, iQ plaats van
een kopJe th
·;
·
. ~TEL. ; tit_el, ee rooallf",
.
'
·~ · ·, 1'i\\K:KI TJ ~tk:KI_; ·umrden schijn, kwansuis: ·hij is tjakki
~ "-'"''rl'ii1~'• - laten

tja/tl.f~ie~ f.;

1'1tiilEP; s!Jl,.~tot zwijgen gebragt : hij wa.~ zoo maar tjoep
van de plelf uf; ·. hij harl niets meer in te brengen.
.
T.ro£-RA~o; omegt :-jij maalc tjoerang; gij speelt valsch.
ToE, als bijv. nmw. : met toee oogen, met gesloten oogen.
'J'OLTOL SPELEN; met de to} spelen . .
'I'RANSEER-MES (trancher, F.); voorsnijmes.
TRANSEREN; &esseren: mijn paerd is nie goe(J geleer
nie, ltij het een slechte transeermeester gehad.
.
TRAP DER JEuon (welbekend schoolboek); spreekw.:
ltij ziet er uit als een gesclteurde Trap der Jeugd; havenloos en ongedaan, bet Hoi!. zegt alsof hij van den galg
gedropen is.
TREK KEN~ trekjou pad; loop heen.
TREK ; een slag; geef hem _een p_aar trekken.
TRES (H. D.); galon, belegsel van een kleed of hoed.
TRONK; gevangenhuis.
TRoP ; troep : een trqp menschen1 menigte; trop schapen;
. · kudde.

,

UITEREN (E. to utter); uiten.
UITGEDOHST; uitgedost, opgesierd.
.
UITHALEN; bet uitweiden van geschoten wild.
UITPIKKEN (to pick out); uitkippcn. Pikken doen de
vogels.
UITPIETSEN (H . D.); afrossen, doorhalen.
UITTHEKKEJN (zich); uitkleeden. Dit is 0. Holl. Zie
Jez. xxxii. 11.
U1TWAAI.JEN: ik ltet mit hom nix uit te waaij' nie; ik
beb geen boodschap met hem.

v b.DERLANDSCH ;

zoo heet bij den buitenman al wat van
de Nederlanden komt, b. v. : een vaderlandsche koe;
vad~rl. drank, d. i. : jenever. Een Hollander beet een
vaderlandsche kerel, in tegenoverstelling vaf! een Kaap~
sche kind, boewel de laatste misschien een hoofd
grooter is dan de eerste.

VEL tvan een boek); omslag.
- i'
VELLEKIJKER; bedorven uitspr. van verrekijker.
YELLEN; villen, de .huid afstroopen.
VENDUTIE; vendu of verkooping.
.. ,, f~
VERERGEN (zich); zich ergeren: ik vererg mij.
VERGELIJKENEN; vergelijken.
VERKNORSING: in de verkrwrsing zijn, d. i. in de knel of
in de benaau wdheid.
V ERMAK£N; deren : hij kan rnijn nix vermaken; hij kan .
mij geen kwaad· doen.
VERNIBBELEN (zich); zich schromelijk ergeren, zondcr
het te doen blijken.
VERNTELEN, als onz. wkw.: mijn goed verniel van de
regen, zeg bederft.
VINGERGOED; verbastering VOOf vingerhoed.
VLEI: clit w. schijnt uit vallei zamengetrokken, en bcteekent ecne groote plas stilstaand water.
VoELEN: ik voel koud, warm, pleizierig enz. (I feel
cold) ; ik gevoel mij koud.
Vooa: over dit w. verg. § 275.
YLEKKE-N, waRrsehijhlijk 'ri!tk-> - 1aken,-gelijk pi-ettenplat maken is. Dit w. is meest van visch gebru ikelijk
en beteekent open snijclen en scboou maken; men
zegt ook een vinger open vlekken.
VrtEKKEN; misschien voor wrekken, als wortel van het
zelfst. wrak: mijn paard is gevrekt, omgekomen, gekrepeerd. Het H. D. heeft. in dien zin verrecken, dat
door A~elung verklaard word_t: de Ieder. van zich
strekken als in den dood . .
WAGENPAD; rijweg. Verg. steken.
W ATERLEMOEN; blijkbat'e omzetting voor watenneloen.
WAT: voor wat doet hij dat? Waarom ·of waarvoor.
WER'l'SCHAFTEN; huiselijke drukte hebben : zij heeft.
den ganschen dag te wertschajten. In het 0. Holl. is
weertsclwft een gastmaal, en daar is nog al drukte
mee gepaard.
'WIJS: jij is at te wijs. (Verg., § 292.)
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·'. zA ·• ;.j11iede: ik ·ga zaam; ga jij ook
. Dt't l · et H. D. samt en mit samt.
·ZtE R: 'ief!'arid" ze-er maken; zeer . doeu-zeer krijgen;

. ~li~

· l· ·· ,r_ iiifM· zaa

zich bezeereq~- ~ .. . . .
ZEILGAREN ;· Hl-~ tou~~~·
Zwr of s-et (E. · getj"';."""stel: een set menschen, juweelen
enz. een theesetJe, een . theeservies.
ZE us'TEMA; systerr1a, 'stelsel.
bedorven uitspraak voor zcnuwen : de vrouw
kreeg· het op haar z~enen.
._
ZIEN: ik heh niet veel vanje gezien deze weelr; E. I have ·
not ·seen much of you. lk heb u niet vee! gezien.
ZIJBORD (Sideb0ard); schcnktafel, buffet.
·
ZuN • . Dit w. wordt gebruikt om den prijs uit te drukken van hetge'en men koopt of vet·koopt, b. v.: A. ·
1lr ket -snuij gekoop.-B. Hoeveel zijn ?-:-A. Ouwelap
zfin~ Ook bet eigendom: dit is mijn· zijn, en dat is
.jou. iijn; dit behoort· mij en dat u.
ZOE of goe: uitroep van verwondel'ing of van vermoeidZEVE :f<,':E N;

waar met

nere-lamoetuttp ontle:r
neemt zijn zaken, ~lof
bedorven uits.pr .. van zwaluwtje:
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