~

ii
~

~
~

!

~

~

~

.,::
'"

E-<

~

~

~

.4
~

EERSTE DEEL.

~

c::=
u
en

z

~

0

~

Ç'Î

0

\:)

>-c

E-t

NEDERDUYTSCHE

NEDERDUYTSCRE
NEDERDUYTSCHE

;J JP la AI! 'ltJIt Tg D ~ ~~
EERSTE DEEL.

SPELLING EN VORMLEER.
TWEEDE: UYTGAVE.

nOOR J. DAVID, PR" DIRECT. VU HET COLLEGIE
COLlEGIE TE l\hCHELE:'I
j)hCHELE!!
I~ PROF. DER NEDERDUYTSCllE LETTERKUNDE AEN
ABN DE
CATHOLYKE UNIVERSITEYT.

TE
TIy P.-J.

lIA~ICQ,

lUECHELE~
l\IECHELE~

,
drllkkcr van het Aertsbisdo-m.
183~.

liet vereysehte
lIet
vCl'eyschte door
dOOl' de wet tot verzekering
cygelldom dezcs
dezes werks is volbragt
den eygelldom
yolbragt ge,veest.
'Weest.
'"811
ltlll

(jedlll!..t
('cUlld
. . t llY
hy }1._J.
P.-J. IIA'ICQ)
IIA"(ICII) uytgevcr en eygenaer.

v

VOORBERIGT
DER EERSTE UYTG AVE.
Sedert de gebeurtenissen welke ons van Holland hebben afgescheyden, heerseht er eene groote verwarring
in het onderwys onzer landtael. l\fenig een weet niet
waeraen zich te hourlen ; hyna ieder schoolmeester gebruykt een hyzonderen leyddraed. en maekt zich eeu
taelstelsel naer zyn welgevallen. in afwachting dat er
vroeg of laet iemand moge optreden die de helangen der
nederduytsche ta el ter herte neme, en iets voorstelIe dat
men in hct onderwys kunne volgen. Daer is inderdaed
niets voorhalltlen dan het langdradig en vervelend werk
van J. A. Terhruggen, wa er alle schoolvoogden , zoo
wel als de leerlingen, afkeerig van zyn, en dat zeker
op verre na niet toereykell(l is om het noodige ondcrrjgt
in de moedertad aen de jeugd te hezorgen. Ook i~
hieromtrent de onwetendheyd algemeen. Al wie zich
met het middelbare onderwys bezig houdt, heeft noodzakelyk ondervonden dat de jonge lieden, die zich 0J!
de kennis der oude talen toeleggen, meest alle volstre1.t
onkundig zyn in de t.1el die zy spreken, waerdoor hUil
voortgang in de studie niet weynÏ'g vertraegd wordt,
eu zelfs een merkelyk deel van het nut, dat zy anders
trekken zouden nyt de beoefening der grieksche elI
latynsche schrynrs, verloren gaet. Daeren]lOvell is
toch bet nederduvtseh de tael welke zy gebe~l lum
leven zullen moeten gebruyken iu den omgang met
bunne medehurgers, indien onze landspraek door bet
op nieuws weêr meer en meer indringend Fransch nipt
gansch overstelpt wordt.
Deze redenen, en den aendrang van verscheydt>nc
onderwyzers, beLben my doen hesluyten om dit wer1.je
op te stellen en in druk gemeen te makeu. lIet ia!
gevolgd worden door een tweede deel dat handelen moet
over de woordvoeging of syntaxis der nederduytsclle
.ael, waerby welligt iets zal gevoegd worden over de
uedel.'duytsche Prosodie, OIU het werk ecnigÛlls vol-
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jeuCYd
ledig te maken. Hiermede J1 vertrouw ik, zal de jeucrd
eene genoegzaem grondige kennis in hare moedert~el
kunnen bekomeu.
bekomen, en in staet gesteld worden om met
onberckenbacr voordeel de voortbrengselen te leze!).
lezcQ. van
geschieverdienstelyke schryvers
schryvcrs die in dichtkunst, of gesc11iedeuis,
denis, of taelgeleerdheyd
taelgeleerdhevd hebben uytgemnnt,
uytgemunt, en met
wier werken, alhoewel in hare landtael
landtad geschreven,
onbekend is.
zy volstrekt onbekcnd
Bleer heb ik. over hct doel van mynen arbeyd in dit
Dleer
\' oorberigt niet te zeggen. Nu
Nn nog iets over net
het stelsel
Yoorherigt
dat ik in het verveerdigen van deze korte handleyding
gevolgd heb.
hcb. Ieder aelldachtigell
aendachtigeu zal gereedelyk
gereede1yk zien
sprackkulldlge my hehhen
hebben ter hand
dat de hollandsche sprackknudlge
en geon wonder. Zy alleen hebben hunne
gestaen; cn
beoefend; tcrwyl
terwyl
tael , die allezins de onze is, vlytig heoefend;
de Belgen, al te zeer op het naburige Fransch verzot,
verre ten ac11ter zyn gebleven; en in datgene,
datgeue, wat zeer
llaeuw met hunne llationaliteyt
nationaliteyt verknocht is, hunue
naeuw
hunlle
laek decrlyk verwaerloosd hehben.
hebbcn. liet is niet dat ik
tack
immer hollandsch wil spreken of schryven; maer hetgene wat de cerste
eerste tot volmaking der nederduytsche
nedel'duytsche
spraekkunst,
spraekk.unst, na grondig onderzoek, wyssclyk hebben
hcbben
ingevoerd,
ingevocrd, zoude ik geenlC
gcenlC op helgischen
helgisc11en bodem zien
worden,, om nict altoos in het voetspoor
ovcrgebragt
overgebragt wordcn
onzer voorgangers blindclyk en zonder aenwinst voort
gacll. Hiertoe behoort het
hct systeem der enkele-vote gacu.
1.aclspellillg , hetwelk ik gevolgd heb, en dat toch nielaclspellillg
mand die een weynig over (le
de zaek heeft nagedacht,
ln.1ud
als onzer tael oneygen verwerpen zal. lIet tegenstrydige
ecuc nieuwigheyd, acn alle vroegere schryimmers is eenc
'vers
,'ers onbekend, door bcs
Des Hochcs
Hoches willekeuriglyk inge,·oer.!, op geclIe
gccne goede gronden steunende
steuuende en nooyt in
\oerJ,
ons land algemecn
algemeen gevolgd. Sommige maken grooten
afleyding. welk.e
welke
opgang met de regelmatigheyd in de afleydillg,
"'peiling van
yan Des Roches
Roches,, en na hem van Terbruggen
de 'pclling
iu de tael vcroorzaekt,
veroorzaek.t, W derdoor deze voor vreemde
t,cma1.kelvkcr zou te leercn
lceren zyn; maer
macr behalve dat
i,cma1..kelyker
~\'y
"'v onze
onzc 'spelling
'spclling niet moeten verwringen ten
tcn hehoeve
behoeve
\':;ll
:lll FransehelI
Franschell of lI11ytschcrs,
llllvtschcrs, die toch het nedcrlandsch
nederlandsch
llipt
Iliet IcclrH
ICClel1 , is dacrdoor dc
de moeyelykheyd voor vrcemde
vreemue
v: ': Lig
Lig ycrminu.enl.
ycrminucnl. En ,,;ut
wut OUtC
ontc landgcnooren betreft,
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eene lange onden inding heeft rny k.laerlyk geloond dat
onze jeugd niet de minste moeyte heeft om de gronden
der cnkele. vokaelspelling te vatten en in het schryven
wa er tc nemen.
Wat nn het gebruyk del' accenten raekt, dat ik,
nael' 't voor}leeld van alle goede hedendaegsche schryvers ,
verworpen heb, zulks is mcde cene nieuwigheyd, door
Des Roches voornamelyk ingevoerd, en VQn weynig
}Je!aug voor de duvllclyl\.heyd die naglans alleen aen dit
stelsel tcn grond séhynt te liggen. Is het niet belagchelyk
dat men in/wol, eene brandstof, en in alle woorden die
de zachtlange 0 hC}JLcn, dezelve met een accent zou
moeten tcckenen, op dat niemand kolen met koolen
dic in dcn hof wassen, en zoo nog wat, in het lezen
zou verwarren? Zyn er niet in alle talen soortgelyke
dubbelzinnigheden die door 't gene wat in de rede voorafgaet eu volgt yerklaerd moeten wOI'den? Daerenhoven, (le enkele-vokaclspelling sluyt de deur voor de
helft dCl' accenten, gelyk het hlykbaer wordt voor dengenen die een' oogslag op dit stelsel werpt: en mogt
Cl' somtyds, lIet welk toch zeer zelden het geval zal zyn,
cenige twyfclachtigheyd uyt ontspruylen, wat zou dan
heletten dat men voor zulk een enkel geval een accent
Jllaetste , tcn voordeele der duydelykheyd, gelyk er anders toch VOdl' sommige woorden moet gedaen worden?
Ik ,'el'll'Ou wc del h 11 ve dat, ondcr dit tweevoudig
opzigt, dit handboek gcene legensIlrack zal lyden: des
te mcer, dael' in het nieuw nederdnytsch-fl'ansch
Woordènbock, dat te lUcchelcn geJrukt is, den opstcller, lUynheer Olingpr, hetzelfde s}lelling-stelscl geyolgd heeft, als zynlle het verkieslykste en het regelmatigste; ,hetwelk my doet dcnken dat eedang alle de
:;elecrdc die zich in ons laml tot den opbouw der moedertacl toewydcII, van hetzclflle gevoelen zullen wezen.
Verders heL ik, weder naer 't voorbeeld der heste
taelkenners van ollzen leeftvd, aen den invloed der
wellllyd~lldhey,l op de regels der spelling toegang ge;:;cvell ; ICtS dat tot uu toe lJy ons al te zeer is verwaerloosu geweest. Zul1..s zal my, deuk ik, niemand teil
kwade duyden, als men oycrwccgt hoc iedcr volk stecw
ZJl'g hecft gcuragen om zpe s}JrJek te zllyVCl'ell vat;.
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onbevallig is, en om ze vloeyend
vloeyenJ.
alles wat stootend en onhevallig
wanneer de
en aengenaem te maken; voornamelyk wanncer
weIluydendheyd
weJluydendheyd wordt in aendacht genomen, zonder
dllydelykheyd te kort te doen, en zonder dat tlaerdael'de duydelykheyd
door de afk.omst
afkomst der woorden onnagankelyk
do'Or
onnagankclyk wordt.
Nu heh
Nn
heb ik voor 't la
laetste
etste nog eene waersch'Ouwing
waersehonwing
vervoeging der 'W
Wel'kte, doen, namelyk dat ik, in de vervoeg'ing
Cl'kwoorden, den volstrekt-en
vIIldrekt-en den hetrekkelyk
betrekkel!!k loekomenden
toekomenden
tyd
tIJd der hyvocgcnde
byvocgende wyze heh achter wege gelaten,
a'lhoewel dic
die tyden in alle andere spraekkullsten
spraekkullstell gevoorwaervonden worden; welke in tegendeel van den voorlOaerdel!!'l tegenwoorrIigen
tegenwoordl:ren en verleden tyd
!yd geen gewag marIely'.
ken, terwyl ik die
dlC twee tyden in de vervoeging op
hunne, nac!'
naeF myn inzien, natuerlyke plaets heh
hch ingeschoven. V\T
\,\Tat de twee eerste hetreft,
betreft, die vindt men in
bekende
of hedendaegsche talen (I),
geene my heken
de oude 'Of
(1), en
wyze zy tot onze nederduytik zie geenszins
gcenszins op welke "ryze
sche vervoeging zouden hehooren. Het hulpwoord
hulp woord zullen,
waermede alle toekomende tyden gevormû worden, heeft
geene hyvoegende wyze, en dus zyn alle andere werkwoorden myns hedunkens
bedunkens van die twee tyden
tydcn mede
brl'oofd. \Vant te zeggen dat ik zal
zalleeren
leeren den volstrek t
hpfoofd.
toekomenden tyd der aentoonende
aellloOllende wyze , cn
en dat ik zoude
leeren denzelf;len
hyvoegeudc wyze is , zulks
denzclf;len tyd der llyvoegende
komt my gansch ongerymd
ongel'ymd voor. Darl'hy
Darr)lY dienen de
hestacndc tydcn
hyvocgcndc wyze om het toekomende
t?ckomende
bestacndc
tydell der hyvocgcnde
uyt tc
drukken, en, ik wil dat hy
lzy kome is
IS zoo
ZOO veel
veet
te drnkken,
hy zal komen.
Nomen.
?;l'zeyd
p;ezeyd als ik wil dat lzy
twee tyden
tydcll daerentegen welke ik hersteld heb,
heh,
De twce
namelyk drn
namclyk
dcn "oorwaerdelyk
voorwaerddyk tegenwoordigen
tegcnwoordigell en VOO1'voorwaerdelyk velletlen
vededen tyd, worden in onze vroegere spracksp ra ekgcvonden, en
cn }}choorell
kunsten ~evonden,
hehoorell natuerlyker wyze tot
de
tic llederduytsche
nederduytsche vervoeging.
v~rvoegillg.
l\loge
l\logc dit handhoek
handLoek strekken
strekkcn tot nut
lIut onzer jeugd!
zulks
wiks is het eenigste
eeuigste doel dat ik hy
lly 't Yt'n'eerdigen
wneerdigen van
vau
hetzelve heb in het oog gehad.
lid hoogdllytsch
hoog,lnytsch heeft ze;
ze j doch in .lip
die ta..!
tut'! maeJ..t
mut>U meI:
mt'u
(1) lIpt
de lop1..omcnde
Irll'komrnde tydrn met het hnlpwoor,!
hnlpwoord werden (wordcu),
(wordeu),
,'n nog znl
zvn er mael'
marl' twee persooncll
persoollclI van 't enkelvoud weH,c
welke
Y~rsèhi1lell<kll vorm hebben
bcbbcn in de byvoegclHle
byvot'Gcude wpe.
wy7.e.
..~en.
en rerschillcwkn
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Het spoedig vertier van de eerste ul"tgave dezes
werks , strekt ten hewyze van de gunst met welke
het algemeen is ontvangen geworden. Menigvul.
dige scholen cn Collegiën hebben het inderdaed
onder 't getal hunner schoolboeken gesteld; en
de beoordeeJingen welke my van ondeJ'8cheydene
kundige persoonen zyn toegezonden, geven my
het vertrouwen dat het tot den opbouw onzer
landtael niet ondienstig zal zyn.
Eenige echter zyn van gevoelen dat het ware
beter geweest het bepalend lidwoord in het mannelyke geslacht, naer de wyze der Hollanders,
zonder n te schryven, en insgelyks de tweeklanken ey en ur met den klinker i zamen te stellen.
Doch alhoewel ik verre ben van de gronden dier
verkiezing te miskennen, dunkt rol" dat zulks
veranderingen zyn welke niemand, op eygen
gezag, in eene Spraekkunst mag invoeren. DusdaniGe verhcLerillgen zouden de taek zl"n van
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een letterkundig Genootschap, door het Staetsbestier ingerigt, ter beschaving en voltooying
onzer schoone moedertael. Dit alleen zou met het
yereyschte
vereyschte gezag, na behoorlyk onderzoek, over
alle geschilpunten in dit vak kunnen uytspraek
doen, en die verbeteringen welke het tot bevordering onzer nationale letterkunde voordeelig
zoude oordeelen, aen onze landgenooten voorstellen. Het ware zeker hoogst te wenschen dat zulke
instelling konde tot stand gebragt worden: men
zoude welhaest de zoo lang te vergeefs gewenschte
eenparigheyd in ta
el en spelling zien geboren
tael
worden, de zucht tot vaderlandschell
vadel'landschell letterroem
meer algemeen aengroeyen •, en onze landspraek
gebragt worden tot een hoog punt van volmaektheyd.
Geerne
Geeroe zoude ik aen zulk een Genootschap
Genootscllap alles
wat in dit werkje geleerd wordt ter beQordeeling
overgeven;
overgeYen; behouden wat voor goed erkend,
erkend ,
afgekeUl'd zou worden : en ik
verwerpen wat afgekemd
twyfel geenszins of alle degen e die in ons land
de nederduytsche tael
ta el en
eIl hare belangen ter herte
nemen, zouden dezelfde bereydwilligheyd aen
den dag leggen, om zoo eenmael, by llytsluyuytsluyting van alle eygendunkelykheyd tot de verlangde
en noodige eenstemmigheyd in het spraekkunstige te geraken.

DER TWEEDE UYTGAVE.
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Ik heb in beyde deze uytgaven een punt onbeslist gelaten : namelyk , hoe de byvoegelyke
naemwoorden, wanneer zy als zelfstandige gebruykt zyn, behooren verbogen te worden; en
heb derhalv~ geen' regel daeromtrent opgegeven.
Vele belgische schryvers van dezen leeftyd verbuygen
huygen ze als zelfstandige, en voegen hun de n
toe in het meervoud, als: de goeden, de ryken.
Ik heb weleer dat voorbeeld gevolgd; doch by
nader inzigt,
jnzigt, is my de wyze onzer vroegere schryvers verkieslyk voorgekomen; namelyk van ze te
verbuygen even als of het zelfstandig naemwoord, dat er by gedacht wordt, volgde. Zoo
doet men 't ook in de oude talen, en dit steunt
op redeneerkundige gronden. De Hoogduytschers
"ol
""olgen insgelyks dien regel; maer hunne adjectiva , welke in den onverbogen naemval enkelvoud nimmer op n eyndigen , nemen, ook voor
substantiva geplaetst, in het meervoud meestal
dezen medeklinker aen. Hiervan schynt die schryfwyze tot de Hollanders te zyn overgegaen : welke
dan ook de Duytschers voor het enkelvoud volgen, en zeggen de goede, de ryÀ'e; en niet, als
wy, den goeden, den ryken. Wy
'Vy zouden derhalve,
myns bedunkens , of wel de Duytschers en de
Hollanders moeten ten voorbeelde nemen voor
VOor
Jlet
het verbuygen onzer adjectiva; of wel deze zelfstandiger wyze in het meervoud gebruyken gelyk
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wy te voren altoos gedaen hebben. Zie daer wederom iets waerover een taelkundig Genootschap,
op behoorlyken voet ingerigt, zou kunnen uytspraek doen, en
cn zulke moeyelykheden zyn er
meer.
Het tweede Deel dezer Spraekkunst, handelende over de Woordvoeging , met een kort vertoog over de Prosodie der nederduytsche tael ,
zal waerschynlyk voor het eynde des loopenden
jaers het licht zien.
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SPELKUNST.
YOORLOOPIGE AENMERKINGEN.

Spelling of spelkuude is de leer om eene
cene ta el
naeuwkeurig volgens de aengenomene wetten te
schryven.
·Wanneer wy schryven , zoo hebben wy tot oogmerk om oe hOOl,bare geluyden en klanken, als
teekens onzer gedachten VOOl' 's lezel's oog aen·
schouwelyk te maken. Jlieruyt volgt dat wy in
ons schryven alleen die klanken vooI'stellen moe·
ten, welke in de uytspl'aek gehool'd worden.
De uytspraek is echter zelden, zelfs by bet beo
scbaefdste gedeelte eens· volks, geheel zuyver en
bepaeld; daerom moet men by dezelve te gelyk.
acht geven op de afleyding, het spraekgebruyk en
de wellllydendheyd.
Den eersten regel hierin is del'halve: rigt u in
het schryven naer de zuyverste en beschaefdste
uytspraek , met in achtneming van de afleyding,
het gcbruyk
gebruyk en de wclJllyd€ndheyd.

§. l. De Letters waen'an men zich in de Dcdel'dnytsche tael bedicllt, zyn de yolgende.

a, b, cl, e, j, g, lt, i, j, k, l, nl, n,
u , p, r, 8, t, v , lt, tV , r, z en de za mengestelde cll.

2

Nederduytsche
Om ook woorden, uyt andere talen overgenomen, eygenaerdig te kunnen schryven
schryvcn , bedient men zich nog van de volgende: c , iJ. , x
en de zamengestelde th en ph.
ondersche,-dt deze letters in Klinkers en
Men ondersche"dt
in JJlede!.:Zin1:ers.
JJledeklinkers. ~
De klinkers
kl in kers zyn a, e, i,
i , 0,
0 , u,y;
u, y ; de overige
zyn medeklinkers.

c, q,

ol

OVRR DE KLINKERS.
OVBR

§. 2. De klinkers worden onderscheyden in : enkele klinl'ers,
klinkers, dubbele of verlengde !.:Zinkers,
klinkers,
drykZanl·en.
tweeklanken en dryklanken.
twee!.:lanken
klin!.:ers zyn die, welke door eene
Enkele ldinkers
enkele figuer een volkomen geluyd voorstellen;
zy zyn, a,e,i,o,
a, e, i, 0, u,y.
lt, y.
!.:Zinkers zyn die, wclke
Dubbele !.:linkers
welke door twee
gcluyd voorstellen; zy zyn
figuren een verlengd geluyd
ae • ee, ie, 00 en ue ,
De tweeklanken stellen door twee vcrschilverschilk.linkers een zamengesteld gelende soorten van klinkers
lnyd "oor;
au" eu, ey. oe,
oe , Olt
alt,, uy.
luyd
voor; zy zyn : an,
verlenging van een' der klinkers: aeu,
En door vcrlenging
aey, eelt,
ael',
eelt, en ooy.
dryklanken stellen een zamengestcld
De drl'!.:lan!.:en
zamengesteld gelnyd
d?t uyt dry verschillende klinkers
hml voor, dat
hestnct,
zeu en oey.
be"staet, als : ieu
§. 3. De klinkers a, e, 0, u zyn kort en lang.
a is kort in dag, lang in maen; - e is kort
in bel , lang in steen; - 0 is kort in slot, lang
jn boom: - 16
Ül
u is kort in dun, lang in muer.
Dc i is altyd kort; de l'
y altyd lang.
De
§. 4. Men gebruykt in het meervoud van een
woora,
eencn langen klank nyt
uyt te drukwoord, om eenen
ken, Dooyt
nooyt eenen dubbelen of vel'lcDgden
verlengden ldinIdinkei' , waDnccr
keI'
wanneer het enkelvoud met een enkelen
klinker geschreven
gcscllrcvcn wordt, zoo als pad, meerv.
klillker
paden; - spel, meerv. spelen, enz.
CllZ. §. 2.

SpraeH'unst.
5
Alhoewel een woord in het enkelvoud ecu
ecn
verlengden klinker vereyscht, daerom schryft
lllen het in 't meervoud niet met dien verlengden klinker, als: maen, manen; - uer uren. §.5.
De klinkers a, i en lt worden verlengd lllet
hyvoeging van e; e en 0 worden verlengd met
zich zei ven.
§. 5. Men schryft met een enkelen klinker alle
woorden waerin denzelven
deozelven kort is, als : dal.:,
vel, zin, slot, Á'!ü2st.
Á'!U2st.
wO\'flen enkel geDe a en u lang zynde, worrlen
bruykt , wanneer zy het woord of de lettergreep
jet , na, vermanen, betalen;
eyndigen, als in ja
nle, muren.
nlt,
Zy worden verlengd (§. <1.) wanneer zy het
eyodigen, als in
woord of de lettergreep niet eyndigen,
daed} draegbaer, vuer, buermarz.
'Van neer noglans de lt door de fI) gevolgd
wordt, ondergaet zy geene verlenging; men
schryve dns uw , sclzadllfp
sclzadllfP , gelllloxl.
gel11lflxl.
De i lang zynde moet altyd vel'dubbeld
verdubbeld wormet e, omdat zy, enkel gebruJ'kt, altoos
altoo:;
den lllet
kort is; men schryve dus f.f)ie
fl-'ie , gierig, zoo wcl
wel
als zien, dienstig.
De
Dc y wordt 1100yt verdubbeld,
verdub?eld , omdat zy, ook
ooJ.
enkel gebrllykt,
gebruykt, altyd bng is.
15.
een andcr
ander
§. 6. Aengaende Je lange e en 0 is er ecn
tc maken. De e en 0 zyl1 of wel
ondel'scheyd
onderschcyd te
zachtlang of scherplang.
De
Dc zachtlange e en 0 volgen den regel der
a en lt. De scherplange e en 0 moeten altoos
dubbel gebruykt worden, het zy dat zy het woord
eyndigell.
of de lettergreep eyndigen of niet eyndigCIl.
onderscheyd LUsschen de zach!- en scherpHet ollderscheyd
CI1 ~,
0, is ligt te.
te vinden door het ge[felange e cn
hoor. De e IS
is zachtlang III
in de woorden waerin
wae~'in
zy klinkt gelyk
gel.)''' in gepen; scherplang, uls zy
1.
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Dns,
klinkt gelyk in twee of gelyk in peerd. Dus,
zachtlang in dreef, wereld, scherplang in geest,
heen,
been, leeren , teekenen.
De 0 is zachtlang
zachtlallg in de woorden waerin zy
klinkt gelyk in koken; scherplang, als 'ly
7,y klinkt
gclyk
gelyk in boom. Dus, zachtlang in vroom, voor,
.çpuor, komen, verloren; scherplang in duof',
doof',
.~puor,
stroom, lu
luopen,
open , lwuren.
lworen.
l\len moet acht geven op de volgende woorden
§. 7. l\lcn
aengaende welke de. uytspl'ack
lIytspraek verschillig is;
zy worden best met de .~cherplallge, CIl
en dU5
dus algesdIl evcn
even;:
toos dubbele, e en 0 gesclIl
Belecdigen (van leed).
Beleedigen
Beneenen (neen zeggen).
Scheen (de scheen van 'I heen).
Veede,
Vee de , yeete (!wet).
(haet).
Genoot (als echtgenoot).
Kleynood (juweel).
(jltweel).
:Koon (wang).

Omtrent de volgende is het gebrnyk ook vcrverschillend: weil houde de hier voorgestelde spelling
VOOI' vel'kieslykst.
vel'kicslykst.
E
Begeeren, scherplang.
Deren (schadel)'k.
(schadel)k zyn) , zachtlang.
Geel (verw), z.I.
z. 1.
Generen (zich generen), z.
z.1.
I.
Keel (deel van
vau 't ligehaem),
ligchaem), ~. 1.
Keeren (vegen), seh. I.
()ntheren (beroofd
(berooft! zyn, missen) , z. I.
Ontheren
Peel'
Peer (ecne
(eene boomyrucht),
boomvrucht), z. I.
I.
Scheren (afscheren), z. l.
SlPpen
SLPpen (wegsleuren)
(wegslcUl'cn) , z. I.
Smeren (lJcstrykcn) , z,
z. 1.

Sprael:l:unst.
Sprael:l:llnst.
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Spenen (van bloemen sprekende), z. J.
Teeder (niet hard) , seh. I.
Teren (met teer bestrykell)
bestryken) , z. l.
Teren (verteren) , z. l.
'Veren (afwcllllen) , z. I.
Zweren (van ecnc
eene wond), z. I.
Z weren (eed doen) , z. I.

o
Be/oogen
Betooflen (bewyzen), seh. I.
IIonen (verachten) , z. l.
Kozen (in liefkozen, streelen) , z. I.
l.
(rookcn), z. I.
Smoken (rookcll),

Over de spelling met y en ey.
§. 8. Het onderscheyd tusschen den klank van:y

ey laet zich niet gemakkelyk hooren. Men
en er
lette desaengaende op de volgende regels.
T. Men gebruykt
gebrnykt de y
a.) In alle ollgelykvloeyende werkwoorden (§. 140.),
waerin men dezen klank hoort, als: sclzryven ,
schryf, schreef, geschreven; blyven,
hlyven, blyf,
blee],
bleef, geblel/en.
b.) Iu die werkwoorden die voorIkomen van een
zelfotandig I1aemwoord
naemwoord hetwelk met y geschreven
wordt, als: pylen van pyl; - drken van dyk;
dyk;spyzen van 8pyS.
c.) In zelfstand
zelfstanel ige naemwoorden , welke eenen staet,
eu
eene weerdigheyd, of werking uytclrukl<en,
nytdrukken, cu
eyndigen op ry, ny, py, c(y,
c(r, als: burger)' ,
rool/ery, slavern:r,
slal/erny, spotterny, lzeersclwppy,
voog({v. dwingelandy.
cl.) In alle hyvoegelyke naemwoorden uytgaendc
uyrgaendc
d.)
op lyl."
c.).
e.). In woorden uyt
nyt vreemde talen overgenomen,
waerin die leuer
letter voorkomt. als: Epyple, Cyrlls.

NederdlfYlsc1ze
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H. Men bezigt ey
a.) In de gelykvloeyende wed,woorden (§. 159,),
13'9.),
als: Zeyden, ik leydde
Zeydde ; - rerzen, ik l'eysde.
Hieryan
Hiervan zyn uytgezonderd die werkwoorden
welke voortkomen van een naemwoord dat met y
geschreven wordt, en eenige andere, die men in
den
(len woordenlyst §. 9 zal vinden.
b.) In alle zelfstandige naemwoorden die uytgaen
op lzeyd
7zeyd of stern.
c.) In alle hyvoegelyke nacl1lwoorden
naemwoorden eyndigende
Zey.
op Zero

Alplzabetisclzen
AlplzabetisclLCn Lyst van woorden, well-e
welI'e ondersch~ydenly/.;
scli~ydenly/.; met y oJ
oj ey moelen
moeten ge8clzref)~n
gesc7zrelJ~n
worden, en onder de bOlJenstaende
bOf-'enstaende regels met
bpgrppen zyn.
begrepen

§. 9. met y.
Abdy.
Afgryssclyk.
Afgrysselyk.
Andyvic.
Andyvie.
Ann.
Anvs.
Artseny.
Azyn.
Deg~yn.
]1eg~yn.

§. 10. met ey.
Aenhey
Aenbey (speen).
Arbeyd.

Baleyn.

11lyde,
Dlydc, hly, verhlyd.
verblyd.
Illyk.
Dombazyn.
Bombazyn.
Bry
llry (pap).

Dcy
Bey (bezie).

Dy.
lly.
Byllcl.
llylJCl.
llykans.
Bykans.
Byi.
llyl.

TIcyert (warldoml')'
(warldomp).
Reyert
Bcycrt
Beyert (gemeene hamer).
kamer).
BeytcI.
BeyteI.
Bclcyd
Beleyd (verstand).
Bcrcyds
Bereyds (bywoord,
(Lywoord, reeds).
Bcschcyd
Beschcyd (antwoord).

Beydc,
Beyde, telwoord.
Bcydcn
Beyden (waclzten).
(wachten).
Beyeren (van het
he! kloklienldoklienspel sprekende).

By~tcr
ny~tcr

(ontsleld).

Byt (openin9
(opening in 't ys).
y.).

SpraeHunst.
SpraeH:unst.
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BIey
viseh).
Bley (een visclt).
Bleyn
Rleyn (pltyst).
(puyst).
Bockwcyt.
Brcydel (toom).
Breyclcn (uythreyclen).
Breydcn
(uytbreyden).
Brc.ydcn,
Bre.yden, brcyen
breyen (vlecltte
(vlecMen).
n).
Cyfer.
Cyns.

I1 Cicorey

Cicorey (zelier
(zeker lmtyd).
l;ru yd).

Dikwyls.
Dcyning
Deyning (beweginJ
(he weging uer
Jer zee).
Deynzen.
Dolfyn.
Dozyn.
Dweyl.
Dwcyl.
Dy, dye.
Dyclen, dyen, dygen (zwellen). Gedyen (voordeel
doen, gelukken).

Dyk.
Dyl (rivier).
Dyzig (nevelucldig).
(neveluehtig).
Ey, tusscllenwerp&ol.
tuascltenwerp.sol.
Ey, eyeren.
cyeren.
Eygen.
Eyk.
EykeI.
Evkel.
(soor-! van schip).
scldp).
Eykcr (soort
Eyland.
Eylancl.
Evncle.
Ey~chcn.
EYschen.

Fchruary.
Fehruary.
I,
lerecyll.
F1crccyn.
I<rancyn (perlwment).
(perkament).
I'rancyn
Fymelcn (valsche vroomFymelen

Feylen (missen).
}'eylcn
:Feylen (den vloer schuren).
Feyt (daed).
Fcyt
l<'cytel
Fcytcl (zeker halsdoeli).
halsdoeli) .

lteycl verloonen).
lleyd

Fyn.
(cen zweer).
I<'yt ofvyt (een

Galery.
Gelykenis.

Fonteyn.

IGaJey.
Gcheym.
Gchrym.

8
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Gcry (het rydcn).

Geyen (woord der scneepscheep-

Gcsrnyde (armsieraed).
GCly (der zee).
(jaergetyde).
Getyde (jaerget!Jde).
{ietyden
(ietyden (gebeden).
Gewysde (uyblpraek
(uytspraek des

Gryl
Geyl (onkuysch).
Geynster (vonk).
Geyt.
Gerey, gereyde (gereed-

regters).
f..l'ynen
fi.l'ynen (gemel!Jk
(gemelyk zyn).
Gryns (masJ.:er).
Gryp (zekeren vogel).

Greyn (zekere stoJfe).
strdfe).
Greyll (zeker gewigt).

vaert).

schap).

Gl'ys.
Gy (voornapmwoord).
Gyk ( woord der sc/zeepsC!leep[,(tert) •

{iyl
(iyl (gist).
GypCll
Gypell (adem halen, zieltogen).

Gyzelell (gevq;ngen zeilen
zetten
om schulden).

lIarpy (verdicnt
(verdicht wezen).
Havery (zeeschade).
lIermelyn (zeker dier).
II
IIy
y (voornaem
(voornaemwoord).
woord).
lIygen ofbymen (naer zy-

lIakkeney (een peerd).
Hamey (het
(!zet buytenste neh
heh
van eene stads poort).

Hey, tWllwhenwerpsel.
tUJ/8chenwerpsel.
Hey, heyde (heygrond).
nen adem).
lIey (zeker werhtuyg).
werktuyg).
Heyden (ongeloovig).
Hylik (huwelyk).
Ifeyland (verlosser).
lIys
IIys , byze , (sfuh
(stuli gerookt Heyland
ossenv/eesch) •
ossenvleesch)
Heylig.
I1eyrnelyk.
H
11 yschen (optrekken).
lIeynde (bywoord , digt).
lIyzop (zeher
(zelier kruyd).
lIeyning (haeg).

Jasmyn (:ehere bloem).
Moem).
Javelyn (lurpspies).

Spraekkunst.
SpraeHunst.
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Kandy.
Karahyn.
Kannozyn (verw).
Kastyden.
Knyf (kleyn
(hleyn mI's).
(moeyelyhheyd).
Knyp (rnoeyelyhheyd).
Knyzcn
Knyzen (zich kwellen).
Komeny
Komeuy (kleyn winkel).
Komyn (zeher hruyd).
kruyd).
(suY/ier-werk).
Kontyt (suy"er-werk).
Konyn.
Konyu.
Kopy.
Kortswyl.
Kryg.
(twisfzuchtig).
Krygel (twistzllcMig).
Kryschen (schreeuwen).
Kryt.
(kristal).
Kristallyn (ltris/al).
Kronvk.
K wa;Jswys (kwansuys).
Kw)l (zeever).
(::eever).
K ""yn (kwyning).
Kyf (twist).

Kapiteyn.
Kanvey
(::eker kruyd).
hruyd).
Karwey (zeker
Kasteleyn.
Key, keyzel (een sleen).
Kcy,
steen).
Keyzcr.
Keyzer.
Klappey.
Kley (leem).
Kleyn.
Kleynood (,juweel).
Kleynood
Klt'ynzcn (doorzygen).
Klt'ynzen
Kouuebeyer,
Koddebeyer, (opzigter t'on
t'an

Lalyn.
Latyn.
Ly (woord derscheepvaert).
Lyf.
I.I~yk.
. yk.
Lym.
Lyn.
Lynwaed.
Lyst.
Lyster (zeker t·ogel).

I,ahhry (sllapster).
(snapster).
Lahhey
Lakkey.
Lamprey (zeker 1)isch).
1Jisclt).
tavey
tavcy (verlof).
tey (schalie).
(.wltalie).
Ley
Leyder(tusschcnw
Leyder(tusschcnw.,
.,hela
hela es).
es ).
Liverey.
Li verey.

l\Jagazyn.
l\Iedicyn.
l\Iiddcllyn.
l\IidUcll yu.
(ih).
lUy (ik).
l\lyden (onh·lugt.!1l).
l\Iyl.

1\1.1j esteyt.
l\ley.
l\Iey.
J11eyJ..
J1leyJ..
l\It'ye
l\1tye (bladerryken lak).
::IJeyer
::IJ cycr (l/Oofdsc1lOut).
(l/Oofdsc1IOUt).
:.\leyneed.

de Jogt).
jagt).
(kring).
Kreyts ("ring).

••
1 ..
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1\lymercn
l\1ymercn (peynzen).
(peyllzen).
Myn (goudmyn, enz.).
l\1yn (voornaemwoord).
1\lyn
1\lyt
1I1yt (made).
1\1yt
lI1yt (als IlOutmyt).
IlOulmyt).
1I1yter.
1\lyter.
Nytl.
Nyd.
:Nyl
~yl (stroom).
Nyver
Nyvcl' (ievertg).
(ieverilJ)·

Neygen (ergens nacr
naar toe
hellen), onderscheyden
nygen, buygcn.
van nIJgen,
buygen.
Neyen (brieschen).

Olyf.
O1yf.

Paradys.
Patrys.
llolysten.
Polysten.
Pry (dood aes).
Pryken (pronken).
Frys.
Prys.
Py (grif kleed).
Pyl.
PyI.
Pyn.
l}yn})oom.
Jlynhoom.
Pyp.

Paley (eene katrol).
Paleys.
Pastey , pasteye.
Peylen (de diepte peylen).
PeyIen
Peynzen (denken).
Plavey.
Pleyn.
PIeyt
vaertuyg).
Pleyt (zeker 'L'aerluyg).
Pleyt (regtsgedinq).
(regtsgedinr;).
Porseleyn.
PosteIeyn
k1'ltyd).
Postcleyn (zeker kruyd).
Prey (Joor!
(~oort van look).

RabIlyn.
RaLbyn.
Radys.
Radp.
Razyn.
Rohyn
Robyn (zeker gesteente).
Ry (reehs , rang).
Hy
l\yf.
11yf.
l\yfclen (zefier
(;efier spel).
11yfelen
l\yk
Ryk (wel bemiddeld).
Hyk (fioningryll
(honingryk , enz.).
11ym
llym (wit/en
(n'itlen nevel).
Uym (van een vers).
Hym
Ryn (rivier).
Ryn

Rammeyen (beuken).
Rey
Hey (koor).
Reygcr.
Reyger.
Reyn.
Heyn.
Heys.
Reys.
Romeyn.
Homeyn.

Hyp (witten nerel).
nel'el).

SpraeHunst.
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Ryp
nYIJ (van vruchten sprekende).
iah).
Rys (kleynen tak).
Ryst (zeher
(zeker graen).
Sarazyn.
Sardyn (zeker
(zeher 'Disch).
viach).
Satyn.
Scliyf.
Schyf.
Schryn (kistje).
(histje).
Schrynen ('t vel afdoen).
Seraf)rn.
Serafyn.
Sly (zeher
(zeker visclz).
visch).
Slyk.
Slym.
Smydig (buyg::aem).
(huygzaem).
Solûy
Soldy •.
Somtyds.
Specery.
Spyker.
Spyl (houten of
oJ y::eren
yzeren
staif)·
staef)·
Spys.
Styf.
Styg (twintigtal).
Styl (schryfwyze).
Styl (pa
(pael)
el) •
Stryd.
Syske (zeker
(zeher t·ogcl).
t'oJel).

Schalmcy
(herdersjluyf).
fluyt).
Schalmey (herders
Seyn (!eeken).
(leehen).
Spelemeyen (zich op liet
hel
land verlustigen).
Sprey, spreye.
Sprcy,
Steyger
(kaey).
y) •
S tcygcr (hae
(onbeklimbaer).
Steyl (onheklimhaer).

Tapyt.
(zekere stof).
Tryp (tekere
Twyfelcn.
Twyfelen.
tali).
Twyg (jongen iah).
Twynen (garen twynen).
tWyllcn).
Twyncn
u'ater).
Ty (van 't u·ater).
Tyd.
TYding.
TYdiug.
Tyen (trekken).
Tycn
Tyger.

::cevaert) ,
Tl'cyl (woord der :ue/Jaert).
1'r('yn
(.~!~et).
Trryn (I/t(lef).
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Tyk (zekere stof).
'1'yloos (::ehere
(zekere bloem).
Tyloos
tymocs.
Tym of tymoes.
Tyue (Ion).
Tyne
Venyn.
VIyen
Vlyen (sclzikhen).
(schikken).
Vlym (lancet).
Vlyt.
VIyt.
Vry.
Vryen.
Vyand.
Vyf.
Vyg.
Vy~.
Vyl (::eker
(zeker werkluYfJ).
werktuyg).
Vyver.
Vyzel (mortier).

ValIey.
VaUey.
Veyl (zeker
(zeke7' plant).
Veyl
Vcyi (bywoord,
(Lywoord, te koop).
Veylig.
VeyDlloot
Veynnoot (medegezel).
Vleyery.

Woestyn.
WoestYll.
\Vey (van melk).
'''cy
V\'ryten (beletten, belem- 'Vey,
Vrrytcn
\Vey, weyde
wcyde (beemd').
(beemil).
1neren)
meren)..
vVeydsch (praclttig).
(pracfttig).
Wcydsch
Wy, t'oornaf'mwoord.
l·oornar>mwoord.
Wy.
Wcynig.
"Tydell (wyder, breeder Weyt, weyte (tarwe).
'Wyden
malum).•
makcn)
\Y
eytas.
\Yeytas.
\Vyden (heyligen).
Wyden
Wyf.
Wyk.
.
(horten stond).
Wyl ('lOrten
Wyl(vorgwoord,
WyI(vo!'gwoord, vermi!IJ).
vermits). It
\Vylen
'Vylrn ("ertoeven).
(/lertoeven).
I
Wylen (Ilywoord,
(lJywoord, onlangs I
Wylcn
overleden)
overledni) •
Wyn.
·Wys.
Wys.
Wyte
Wyle (beschuldiging).
Wyze.

I

Y,, (stroom).
Y
Ydr!.
Yk (merk).
Yl (/west).
(lllIe~·t).
YI
YI (dun).

SpraeUu,nsl.
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Ys.
Yssel (rivier).
Yver.
Yzel.
Yzen (sidderen).
Yzer.

Zy, voornaemwoord.
Zeyl.
Zyde (kant van iets).
Zeyssen , lIy verkortin!l
Zyde (zekere stof.)
zeyn.
Zyl (waterloop).
Zyn (wezen).
Zyn, voornaemwoord.
Zypen, zyperen, zypelen
(lekken).

Zyske (zeker vogel).
Zwydig (ver uytgestreht).
Zwymen (in onmagt vallen).

Zwyn.

Benevens derzelver afgeleyde en zamengestelde
woorden.
OVER DE TWEEKLANKEN EN DRYKLANKEN.

§. 11. Men onderscheydt de tweeklanken in lange
en korte.
De korte tweeklanken zyn : au, eu, ey, oe t
Olt. uy.
au komt niet voor dan in autaer, dauw, lauwer, Paus, en pawv, eu komt voor in beu/.;,
beurs, deur, geur, keur, reuk , scheltr, enz.
Van den tweeklank ey is reeds gehandeld.
oe komt voor in boet, doek, doen, hoek, hoed,
.~choen, moed, enz.
Olt komt voor in goud, koud, schouw 1 vrouw I
enz.
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uy komt voor in duyj,
duy], kruyd, pruym, n0':"
rz~y"
ter, sclzuym, enz.
aezt, eeu en ooy.
De lange tweeklanken zyn aey , aeIt,
aey komt voor in baey, draeyen, fraey,
haey, !eraer,
!craey, maeyen, naeyen, paeren,
paeyen,
8clzapraey,
schapraey, taey, vlaey, waeyen, zaeyen,
zwaeyen.
aeu komt voor in blaeuw, flaeuw , gaeuw,
graeuw, !.:laeuw,
Idaeuw, naeuw, raeuw.
eeu komt voor in eeuw ,flambeeuw, geeuwen,
leeuw, meeuw, schreeuwen, sneeuwen, spreeuw,
enz.
ooy komt voor in clooyen, gooyen, hoor,
1woy,
tooy, nooyt, proor,
prooy, I.:ooy,
l:ooy, 8trooy,
strooy, vlo~y, enz.
De dryklanken int en oey zyn altyd kort in
de uytspraek, en komen VOOI', ieu niet anders
dan in I.:iellw,
l:ieuw, krieuwelen,
Á:rieuwelen, nieuw, en ik
ik,
hieuw van houwen; - oey, in boe)', bloey,
groeyen, vloeybaer, enz.
OVER DE MEDEKLINKERS.

§. 12. De medeklinkers komen voor als enl.:el
enkel en
zamenge,çteld, b. v. in boek,
boel:, door, enz. vindt
men alleen enkele; doch z<!mengestelde in blank,
vraegt, dranI.:,
dranl:, enz.
By de woorden, uyt twee of meer lettergrepen bestaende , moet men acht geven om
de fetters
letters zoodanig te scheyden, dat elk tot die
lettergreep gebragt 'Worde, waervan zy een gedeelte uytmaekt.
.
.
Hiertoe kunnen de volgende regels dienstig
dICnstJg zyn.
Ct)
ct) Een medeklinker tllsschen twee klinkers
ko~ende, hehoort
behoort tot de volgende lettergreep,
komende,
als: bla-den, loo-pen, ge-ven.
b) Twee medeklinkers tusschen klinkers komende, wordt den eersten hy de eerste letter-
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greep, en den tweeden hy de volgende lettergreep gevoegd, als: peer-den, beel-den, reg-ten.
c)
e) Elk voorzetsel, tot een woord behoorende
hehoorende,,
hlyft op zich zelf, als : be-slier, na-druk,
ont-gaen, ver-dryven, tU8schen-spraek.
tU8sc1zen-spraek.
d) Allen uylgang, die een of meer medehlyft op zich zelven ,
klinkers voor zich heeft. blyft
als: zigt-baer, er-ger-nis, diep-te, groot-sle.
groot-ste.
e) In zamengestelde woorden, blSft
hlSft ieder
rtlst-plaels, dienstwoord op zich zelf, als ;: mst-plaels,
knecht, lamp-licht.
OVER DE VERWANTSCHAPTE MEDEKLINKERS.

§. 13. Verwantschapte medeklinkers
medeklinket,s zyn zulke,
die veel betrekking met elkander hebben, en
niet anders verschillen, dan in zachtheyd of
scherpte van uytspraek. Men telt er vyf : b en
p; cl
el en t; g en eh; v en I;
f; z en 8.
s.
Ben P.

§. 14. De b zacht zynde, wordt zeldengebruykt
.om
,om eene lettergreep te slllyten,
sluyten, behalve in de
woorden ab-dy, heb-zucht, en weynige andere.
Men lette op de volgende
volgen tie die door de b en
p onderscheyden, ook eeue
eene geheel verschillende
heteekenis hebben.
Krab (lig te kwetsing),
Krib (eetbak),
Schrab Ct zelfde als krab),
Schub (van een visch),
Slab (een doek),

krap (verfstof).
krip (zekere stof)~
stof)'.
schrap (trek).
sclmp (spade).
slap (ongespannen).

Men schryve voorts ambt en niet ampt; hemd
hemel
en niet lwmbd.
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§. 15. De cl is de slllytietrer van die woortTen ,
in het enkelvoud, welke in het meervoud, of
hy afleyding, die letter vereysehen. Zoo schryft
men:
aerd, aerde,
aerdig, en niet aert, aer/liJ.
breed, breeder,
breel•
.tad, aleden ,
atat.
pad, paden,
pat, enz.
Of men een woord met cl of t sluyten moel,
is door het gehoOI' te vinden, wanneer men
deze woorden meervoudig mackt of ,laer aehlel'
de e voegt, als: hand, handen, en niet hanten ;
- kant, kanten en niet kanclen; - goed,
goede en niet goeie, enz.
Voorts sehryve men iemand, niemand, rondom,
eoz.
Men gebruykt de t wanneer dezelve door de
letter s ge\'olgd wordt, als: acliterwaerts , mits,
mi/sdien, voorts, enz.
Ook sehryft men antwoord, 1.!oortaen. En

thans, althans, noglans.

G en CII.

§. 16. Men gebruykt de g in alle woorden welke
die letter in het meervoud, of iu de afleyding
vereyscben, als:
oog,
oogen
cn nict ooel,
hlagt, klagen
klacht
vlugt, vliegen
vlucht, cnz.
'Men gebruykt de scherpere eh aen het eynde
van een woord of lettergreep, wallneer het meervoud of de afleyding geene g vordert, als:
kocht en niet kogt van hoopen
dacht - - dugt van den/ien, enz.

SpraeJ:lcumt.
SpraeHumt.
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onderAlphabetisclzen Lyst van woorden welke onclerAlphabetisehen
moeten geschreven
geschreven.
scheydenlyk
sclzeydenlyk met g of eh moelen
wore/en.

§. 17. met g.

§. ]8.
) 8. met eh.

Averegts , hywoord.
bywoord.
Averegts,

Aendacht.
Ach.
beleehenilAcht , in alle beleehenissen.
Achten.
Achter.
Achterdocht.
Achtig , uyfgang
uytgang van zeer
vele woorden.
Ambacht.
Asch.

Berigt.
Betigten.
Bogt, van buygen.
Borgtogt -'borgstelling).
(horgstelling).
Bragt va'n
van hrengen.

Beducht.
Berucht.
Biecht.
Booswicht.

Dag.
Diggel (scherf).
Digt (vast).- Oni/erscheyOnderscheyden van dicht, dichtstuk.
hond). - OnderDog (een /zond).
scheyden van doch, echter.
Dragt van dragen.

Dacht, van denken.
Dicht)
Dicht, dichtstuk. zie
zio digt.
Doch (echter). zie
zio dog.
Dochter.
Doorluchtig.
Dordrecht (eene Btad).
Duchten (vreezen).

Eendragt.
Egel (zeker dier). - Onilerscheyden
Echel ,
áerscheyden van Echel,
bloedzuyger.
Eg (1IOvenier61uyg).
(110 ven ier8tuY!J ).

Echel. zie Egel.
(wellig).
Echt (wettig).
Echt (huwelyh).
Echter (voegwoord).
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Gedrogt.
Gelag, drinkgelag. - Onderscheyden van gelach,
van lagchen.
Geregt , in alle beteekenissen.
Geslagt, van slagten , slaen.
- Onderscheyden van
geslacht, in: het mentlchelyk
schelyk geslacht.
Gewigt, van wegen.
Gezag.
Gezigt.

Heugelyk (flongenaem).
(aangenaam).

HOlllg.
HOlllS'

I

Gedachte.
Gedichtsel, verdichtsel.
Gehucht.
Gelach. zie gelag.
Gerucht.
Geschichte (geschiedenis).
Geslacht. zie geslagt.
Gewricht.
Gewrocht (werk).
Godsvrucht.
Goochelen.
Gracht.

nacht (dik stuk).
Hecht (vasl).
(vast).
Hecht (van een mes).
IIcehten.
Hechten.
Hechtenis.
Huychelen.

J agt, in alle heteelienisbeteelienis- Jicht.
sen.
Jegens.

Jucht
J ucht (russisch leder).
Juychen.

Klagt, van klagen.

Klucht.
Knecht.
koopell.
Kocht, van koopen.
Kracht.
Kuch (hoest).

Lag, van liggen. - Onderscheyden van lach
lach,,
gelach, lagchen.
Ligt (niet zwaer). - On-

Lach. zie lag.
Licht (helder). zie ligt.

Spraelckunst.
dersclwyden
àersclwyden van licht,
helder.
Log (zwaermoedig).- Onderscheyden van loch,
dersclteyden
een gat.

l\1agt.
l\lenigte.
l\10gt,
~logt, van mogen.
Nog (daerenboven). - Ondersclwyden van noch,
dersclteyden
in : noch goed, noch
kwaed.
Nogtans. -

Onderrigt, onderrigten.
Ontzag.
Opregt.
Opzigt.
Plegen, in alle beteekenissen.
Plegtig.
Pligt.

]9
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Lichtmis (~wz'erbq~.
(z;wz'erbq~.
Loch (een gat). zie log.
Loochenen.
Lucht.

I

Il\IOnal'Ch.
Monarch.

Nacht.

Nachtegael.
(naarstig).
Nechtig (neerstig).
Nicht.
onthonnenrl. :.io
zio nog.
Noch, ontkonnenrl.
Nuchter.

l

Och.
Ochtend, nchtend.
uchtend.

Pacht.
Plecht, van een schip. Onderscheyden van plegtig, van plegen.
Pracht.

Regt, in alle beteekenissen. \ Roemruchtig.
Ruchtbaer.
Regts, in: regts en links. Ruchthaer.
Rigten, oprigten.
oprigtcn.
Slagten , slagt, van slaen. \ Schacht (pen).
- Ondersclteyden
Onderscheyden van
slachten, gelyken.
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(straetie).
Steeg (straet.ie).

Schicht (pyl).
Schichtig (schuw).
(sahuw).
Slachten (gelyken). zie
zif'
slagten.
Slecht.
Slechten (afbreken).
Smachten (kwynen).
Specht (een vogel).
Spichtig (lang en dun).
Stichten.

(tigchel).
Tegel (tigehel).
Togt, van togen.

Tachtig.
Toch.
Tocht (vruchtgehruyk).
Trachten.
Trechter (trefter).
(trefter).
Tucht, tuchtigen.

I

Uchtend, ochtend.
Utrecht.

Vlugt.

Vacht (vel).
Vecht (eene rlvier).
rivier).
Vechten.
Verdacht.
Verknocht.
Verzocht.
Vlechten.
Vocht.
Vrucht.

Wig, wigge (zeker werktuyg).
Wigt, gewigt. - Ondersclzeyden van wicht, een
sclzeyáen
kind.

'Vacht, wachten.
Wicht (kind). zie wigt.

Zege.
Zegel.
Zegen.
Zigtbaer.

I

Zacht.
Zich.
Zicht (zeyssen).
Zocht van zoeken.

.)'praeH·unst.
.)'praekbtnst.
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I

zuchten.
Zucht, zuchtcn.
Zwachtel (windel).
Zwichtcn.
Zwichten.

§.19.
§.
]9. L)'s[
Lyst van woo/'den welle met g en eh
de volgende

w)'!;;f!

Djl

gesclLreven worden.

J30gchcl (bult).
llagchclyk (gevaerl!lk).
Kagchel.
Kagchcl.
l\ugchen.
Lagchcll.
Ligrhacm.
P()gchen (roemen).

Pragchen (bedelen).
Higchcl
Uigchcl (boord).
Schagcheren (woekeren).
. Tigchel.
Tigchcl.
Wigchelcn.
Wigche\aer.
Wigchelaer.

I

Aengaende de hovenstaende werkwoorden kl/gelten, lageTIen
lageTten,, pogcTten , pragchen , U'igclLelen
bn lIIen in 't voorbygaell opmerken uat de letter g wegLlyft ill alle persooneu cu tydcn, waer
ilchter de ch den klinker e Diet volgt, als; ik
laclt, gy lacht, ik lachte, enz.

F en V.

§. 20. De zachte

v wordt Dooyt gebezigd, om eene
lettergreep te slnyten. In tegendeel, wanneer
een woord in het enkelvoud met eenef sluyt,
wordt deze Iaetste leLler in het meervoud, of
hy
by afleyding veelal met de v verwiseeld,
verwisseld, als:
als;

braef.
hl'alJer.
braef • • ••• brat'e • • • • braver.
schaif. • • • schaven.
hrielJen.
hrief • • • • hrieven.
!tof'
• • • • hoven.

geef'/, leev', enz.; doch
Somtyds echter schryft men geef"',
dit wordt alleen dan, en byzonder door de
eeue lettergreep
dichters. gedacn,
gedarn, om een woord eene
korter te maken; het afkappings-teeken toont dat

Nederduytsche
de e is weggelaten, en dat men eygenlyk had
moeten schryven geve, lelJe, enz.
Voorts schrxft men ontIJangen van vangen, en
niet ontjàngen; ontlJonl-en van von/.;, en niet
ontJonken; maer men schl'y
schry ft fonkelen.
22
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§. 21. Het scherp geluyd der s is genoegzaem onderscheyden van dat der zachte z , om de meeste
woorden, in welke deze letters gevonden worden, naer bchooren
hehooren te schryven. Daer nogtans
eene slechte uytspraek desaengaende zou kunnen
twyfel overlaten, zullen wy hier twee lysten
laten volgen; den eenen behelzende de woorden
welke met 8, den anderen die welke met z worden
geschreven.
Daerenboven, sommige woorden. welke in het
enkeh'oud met eene 8 geschreven worden, verlllet
wisselen die letter, om de welluydendheyd, met
eene z jn het meel'voud.
Andere behouden de 8 met hyvoeging ,'an en;
andere nemell
nelllell 88, en weder andere 8ch aen. Men
zal dat verschil uyt de onderstaende woordenlysten lecren.
leeren.
l\leu llJel'ke
mel'ke in 't algemeen op, dat de::; als slllytl\lell
letter niet gebruykt wordt, ten zy somtyds dool'
de dichters, en op dezelfde wyze als gezeyd is
van de v.
Alplwbelischen Ly8t van woorden wel!.:e onclel'8cheyde/:lyl met sof z moeten ge8chl'efJen worden.
§. 22. !liet 8.
§. 23. met ::;.
Acnridscn (oplllüen).
ACl'zclcn (on;;eker ;;yn).
Alsem (:eher lirllyd).
Alzoo.
(ge lloesliund igen).
Arts (gonoesliundigen).
IAmazooil.
AmazoOiI.
Aspcl'sic (zeker hcif!Jczvus). AZ)"ll.

Sprael:l:unst.
Besef (denklleeld).
Bliksem.
Bloesem.
Blutsen.
Boetse (aper!!).
Boetseren.
Bokse (hroek).
Botsen.
Brasem (een visck).
Bridsen (zekere straf).
Brnysen.
Bunsing, honsing (zeker
dier).

I
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Beurzig, ook heurseh (wook,
verrot).
Beuzelen (zick met kZo!Jni9heden ophouden).
Bezeeren (kwetlen).
Bezigen.
Bezwyken.
Blazoen.
Boezel (voorschoot).
Boezem.
Bombazyn.
Byzig (onstu!!mi9, buyachti9)'

I
r

Dansen.
Deesem.
Donsen , hyvoeg. naemwoord (van dons).

Dezen, voornaemwoorrl.·
Dozyn.
Duyzelen (zwymelen).
Dyzig (nevelachtig).

Etsen (fJraveren).

I Ezel.

Fatsoeneren.
Flits (pyl).
:Fransyn.
Fronsel (rimpel).

I FeziHen, fezelen (alilspre-

t

ken).

Futselcn.
Geescl.
Grysacrtl.

lIcp:! (tusschenwcJ'pscl,
kloek aen).

I

Garnizoen.
Gezag.
Gczamcnlyk.
Gezcct , gezctc (gewaed).
Gezel.
Gczigt.
Glanzcn.
Gulzig.
Hyzop (:eker kruycl).
Honcl (:eker insekt).
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Hersens.
Hitsen.
Hotsen (schudden).
IIutselen (schudden).

Huize (schel, bast).

Ingezeten.
Kansel (predikstoel).
Ketsen.
Kletsen.
Klotsen.
Knutselen (zich met kley7!igheden:-bezighouden) •
Kruysigen.

Kamizool.
Karmozyn (zekel'e vet·w).
Keyzel (key).
Keyzer.
Korzel (oploopig).
Kruyzemunt(zeherliruyd).
Kruyzemunt (zeker liruyd).

Lensen (met den harpoen
treffen).

Lenzeh (uyfpompen, van
lens, ledig).
Lenzen (::ekerM WY' van
zeylen).
I Lezen.

Marsepeyn.
Metselen.
110lsem (wormmeel).

l\lagazyn.
Mazelen.
Meuzelen (snoepery eten).
ete1l).
Moezel (rivier).
l\lorzelen.
Muzelman.
Onnoozel.
Ontzag.
Opzigt.

Pantser (bol'stwapen).
J1auselyk.
}lensecl.
Persoon.
}llactsel)
k.
}llactsel)k.
}llotsc lyk.
Porsclcyn.
President.

Perzië (een landschap).
Perzik (:eke7'e vrucht).

SpraeH'ullSt,
SpraeHwlst.
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lll'onselell
lll'onselen (lapwerk dOen)./
Putsen
PutSCIl (met den eemer
.felteppen) •
.felteppen).
Rantsoen.
llazyn.
Ridselen
Hoezellloczcn (ul/es
(alles lwt
lwl 01/Ridsclcn (van 'tgel'ueTtt der HoezenlOczen
dersle bovon lieel'en).
lieeren).
hladeren sprekende).
Roezig (half dronlien).
dl'onlien).

Sacy (sargie).
Sahel.
Sallicl' (zeker edel gesteente).
(vree:e1/).
Sagen (vree::e1/).
Sal'dyn (zefier zeevisclt).
Sarren (tergen).
Satyn.
SatYIl.
Sedert.
Scl,
Sel, uY<'lang 1),,!er woorden
die !tet voor/brel/gllel van
eene 'll'erliing (umd
aend uyden, als: schrallscl, vylsel, enz.
Scrafyn.
Scyn (teehel/).
(leeke 1/).

SiZldcren.
Sicraed.
Sicracd.
Sim (aep).
(oll1/oo:el).
Simpel (oll1/oo::el).
Singel (gordriem).
Slonscn
Slonsen (onaeld::aem
(ollae!d:aem zyn).
Smetsen (teren
(leren en smeren).
sIneren) •
Sok.
Solderen (m!'t
(In!'t ~'oldeel'sel
aeneen maken).
dllt de lirygslieden Il'eldiell).
Ireldiell).
Sollen (slillg&l'en).
(slill!rren).
Som.
Somber.
Sommige.

SolJy (geld
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Somtyds.
Sou rt.
Sup.
~pl'ietsell (spuylen).
Suffen.
Suyker.
Suyzelell.
Sukkelen.
Sul (onnoozel mensch).
Sulfer, solfel' •
Sullen (slibberen).
Sus, tusschen wcrpscl (atil!).
Sus,tusschenwcrpscl

Trans (omtreli).
Trolsell (uyldagen,
(uytdagen, zich
onbevreesd gedragen).
'.' crslenselI.

I Toezigt.

I
I'.T
I

Vadzig.
Vcrzceuwd, }JYI'.nw.(genegen lot braken).
erziersel ('Derzinscl).
(verzinsel).
Vezel.
Yyzel (mortier).

"asem (rlamp).

Wederzyds.

'Vezel (zeker dier).
Wezel (eene stad).
Wyze.

I

Yzegrim (lastig mensch).
Yzclcn.
Yzer.

Zn "en.

Zaed.
Zaeg.

Zaek.
Zael.
Zaem (uytgfJng veler byv.
naemwoorden).
Za en (rivier).
Zacn (van melJ.·).

SpraeJ.:J:unst.
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Zahberen.
Zacht.
Zadel.
Zak.
Zakken.
Zalf.
Zalig.
Zamen.
Zand.
Zark, zerk.
Zat.
Zaturdag.
Zavel.
Zee.
Zeef, zeve (ziji).
Zeel.
Zeep.
Zeever.
Zefir.
Zege (trioTlif).
Zegel.
Zegen.
Zeyl.
Zeyssen.
Zeker.
Zeldzaem.
Zelfs.
Zemel.
Zenden.
Zengen.
Zerk.
Zes.
Zeven.
Zich.
Ziek.
Ziel.
Zilt (gezouten).
Zilver.
Zindelyk (zuyt·er).
Zode (graszode).
Zoel (warm).
2.
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I

Zoct.
Zoet.
Zoldcr.
Zolder.
Zomcl" .
Zomer
. Zondag.
Zondc.
Zondcr.
Zoo.
Zorgcl)"k..
Zorgclyk..
Zont.
Zout.
Zucht.
Zuydcn.
ZlIygen.
Zuygen.
Zuyen
Zuycn (in aluap
aluop zingcn).
zin!Jen).
Zu)'nig (spaorzaam).
(spaarzaam).
ZlIyvcr.
Zuyver.
Zulks (dit).
Zullen (warliwoord).
(werliwoord).
Zullcn
Zuster.
Zustcr.
Zuer.
Zucr.
Zweden.
Zwcden.
Zwcep.
Zweel)·
Zwect.
Zweren (oed
doen).
Zwcrcn
(ccd !loan).
Zwercn (Villl
(Vit/! eone
Zwcren
eon a wond).
Zwymcll (i7101l1IZagtvallon).
(in o1l1Ilagtvallall).
Zy.
Zygen (doorzygan).
(doorzygen).
Zygcn
Zygen (in onmagt valle71).
Zygcl1
vallen).
Zyll.
Zypcn
zy!Jc!cn.
~ypen , zYlJc!cn.
Zy,kc.
Zy"k.e.

§. 24. Lyst
Lpt van woorden fvell-e
fvell'e in het en/.:elvoud
geschreven u/orc/en
met 5 {feschreven
u/orden en in het meervoud
,/ie leller met z vel'1vil:llielell.
die
vel'fviöt:ie!el1.
aclmoezen.
Admocs, aelmoezen.
.A hrikoos , ozen.

lbcn,
Jklcrs, zen.
lleuri, zen.
Eons, zen
Bous,
zeil (..;cllol.).
(.~cl/O").

Roos, ze.
ze .
Hl'Oos, ozen
Broos,
Doos, zcn.
zeil.
zcn.
Els, zen.
Heers, zcn
zen

(tooneoll(/urs)
(tooneellllor~')'•
(een 'dop).
k/{/p).

SpraeH:unsl.
SpraeHunsl.
l~allS, zen.
Gans,
(ilans,
(hZinkend).
('Ians, glanzig (lJlinkend).
(aengesliht land).
Gors, zen (aen!leslilJe
zeil.
Grens, zen.
Gryns, zen (mas/ier).
(maaher).
Grys, ze.
Hals, zen.
JIals,
11005,
(water/lOos).
Hoos, oozen (waterhoos).
Huys, zen.
zen.
Kaes, ~en.
Keus, zen.
Kies, zen (land).
Kluys, zen.
Kroes, zen.
Leers, zen.
Leus, zen (krygsteeken).
Lins, linze, zen ((zekere
zekere

apys).
8JlYs).

JIatroos
lIIatroos,, zen.
:l\1ees
Jtees,, zen (zeker vogel).
Paleys, zen.
Paradys, zen.
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Patrys, zen.
Pees, peze, zen.
zcn.
Pels, zen.
Poos, zen.
Prys, zen.
Radys, zen.
Reys, zen.
Roos, zen.
zcn.
Sluys, zen.
Spys , spyze , zen.
Trens, zen.
Tnheroos,
Tuberoos, zen (zekere
lJloem).
hloem).

Tyloos, zen (::eherehloenz).
(:;ekerehloem).
Valies, zen.
Vers,
Vcrs, zen.
Vies, zen (moeyel!lk).
(moeyelyll).
Vii cs , zen.
Vlies,
Voos, ze.
Vrees, zen.
Vuns, zig.
\'" ees,
""
ces, zen.

woorelen welke in net
het enkelvoud
§. 25. Lyst van woorden
meervolul die
elie leller
op s eyndigen, en in 't nzeerfJolul
verdubbelen voor den
clen u:ytgang
ltytgang en.
Abdis.
(.rpil).
As (.'pil).
Bos
Hos (hussel).
("usse!).
Bus.
Cipres.
Das (halsdoek, ook zeker
Ihs
diar);
dier);

(/Iaerloh).
Klis (haarlok).
Kus.
Kns.
Licbtmis.
Lichtmis.
j\lis.
Mis.
Tas.

De woorden eyndigende op s, welke in de twee
begrepen zyn, nemen ill
in
voorgaende Iysten n:et hegrepen
meervolHl en acn,
aen, zonder verdubbeling der
het meervoud
clans, dansen; - kans, kansen;
lansen;
s, zoo als, dans,
schansen; -.
- trans, transen, enz.
- schans, sC/lansen;

eàerdz':)'tsche
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§. 213.
26. lyst
Lyst van woorden welI'e
welke met schgescltreven
schgeschreven
worden.
'\sch, assehc.
asschc.
Lasschen, ik laseh
lasch (b!ieenAseh,
Lassehen,
Blussehen, ik hluseh.
1)oegen).
Blusschen,
'Voegen).
llriesehcn.
Lcssehen,
lIriesehen, ik ])ricsch.
])rieseh.
Lessehen, ik Ic!ch
leseh (uytdoo(uytdOtJDisseLen, ik dis
diseh
I1en).
Disschcn,
eh (opdisven).
sclum).
Ruyschen>,
scllen).
Ruysehen", ik rllysch.
ruyseh.
torseh (draDorsehen, ik dorsch.
dorseh.
Dorsehcn,
Torsehen, ik torsch
Driesehen,
gen).
Dricsehcn, ik dricseh
dricsch (dreyTuyschen,
Tuysehcn, ik tuyseh
tuysch (ruygen).
Dmysehen,
len).
Druysehcn, ik druyseh.
druysch.
ien).
Eyseheu,
Eyschcu, ik eyseh.
eysch.
Viseh,
Visch, vissehen.
visschcn.
Eseh,
Vorseh, en.
Esch, essehen
essehcn (zekeren Vorsch,
hoom).
Vorschcn,. ik vorseh (:oeboom).
Vorsehen;
l'leseh,
I-en).
Fleseh, flesschen.
flessehen.
l'en).
lIysehcn, ik hyseh.
Wassehcn, ik waseh
wasch (re!l(reylIyscllell,
Wassehen,
KIkvorseh,
nigen, onderseheyden
Klkvol'sch, en.
cn.
onderscheyden
Krysehen,
van wallen,
Kryschen , ik krysch.
kryseh.
waaaen, groeyen).
kuysch.
Wissehen
Wisschcn,, ik wisch
wiseh (qfKuysehen, ik kuyseh.
J.asch,
Laseh, lassehen
lasschcn (.tuk).
(stuk).
droO!Jen).
droogen).
Aenmerkingen. Byvoegelyke
Byvoegclyke naemwoorden welke
met 8Clt
sch geschreven worden, schryft men met
8,
s, wanneer zy als bywoorden
bywoorden. gebruykt zyn, als:
B!ll:oege1.
Byvoegel. naemw.
7laemu'.
B!lwoorden.
Bywoorden.
Averegtseh
vcregtsch
averegts.
Dagelykseh
dagelyks.
Dagclyksch
Flukseh
fluks.
Fluksch
Gindsch
ginds
Ginusch
Jacrlyksch
jacrlyks.
Jaerlykseh
jaerlyks.
Linksch
links.
Linkseh
Rcgtsch
Itcgtsch
regts , enz.
Voorts sehryve
sehryvc men
mcn
A
lledns
en niet
.Alle=ins
nict
Eenig::ins
Eeni[J::;Îlls - - Doch
Boch hy uytzondering
uytzondcring
Geenszins
en nict
niet
,"oorts
yoorts :

alleszin
alleszins•••
eenigszins.
geenzins.
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Afgryssclyk, dwaesselyk, prysselyk, vrcesselyk,
Afgrysselyk,
wysselyk, met twee ss.
eyndelyk:
Zamen en niet samen.
Zamensprael: en niet samensprae/.;.
samensprael:.
Zamenspraek
Ol'er
Over de andere medeklinkers valt niets hyzonders
mel'ken.
aen te merken.

§. 27.

OVER.
OVER DE WELl.UYDENDlmYD
WELLUYDENDIIEYD OPZIGTELYK
DE SPELLING.

De welluydeudheyd heeft grooten invloed op
de spelling: om harent wil wordt somtyds eene
letter door eene andere vervangen, of er wordt
cene letter in het woord hygevoegd,
bygevoegd, ten eyndc
eene
den overgang van de eene lettergreep tot de andere zachter te makelI.
makeu. Zoo voegt men somlyds
somtyds
ceue
eCllc e iu of 1)\,
Ly ecu
ecn woord, of cr
Cl' wor.h
'\\"01',11 cello
CCllC d
ingeschoven, ór
of de ti
v wordt door f, en de lJ
g door
l:k vervangen.

§. 28.

OVER.
OVER DE INVOEGING DER LETTER e 1"
1'1'
SOlllllilGE
SOlUlIUGE WOORDEN.

Vele zelfslandige
zelfstandige naemwoorden, vooral van het
vrouwelyke
vrouwclyke geslacht, die eyndigen. met twee of
meer medeklinkers, of met éénen
ééncn medeklinker
voorafgp.gaen van een langen klank, nemen uyt
welluydclldheyd
In
welluydendheyd de e achter aen , doch alleen ln
Jen verheven of dichterlykcn
dichterlyken slyl.
st)'l. Zoo schryrt
men sowlyds;
SOllltytlS;
Baan,
lIane.
hane.
Koorts,
koortse.
kool'tse.
Floop,
hope.
lIIaef,
mate.
FIool' ,
lIfaef,
Hulp,
Flulp,

hulpc.

Tuel,

tale, enz.

Aengaende bet
het inschuyven der letter e in somSOIlllllige
mige woorden, is het volgende bepaeld geworden.
1.° Alle zelfstandige
zclfstandige en byvoegelyke naemwoor-

~22
l\'eclercluytscne
~
lrederduytsclle
1)'1:, Zing
ling of Zoos
loos
den of bywoorden, welke op lXI:,
~Iylgn('n , en afgcleyd
a~~e1eyd zyn van werkwoorden, welke
~lyrgll{'n,
onbepnelJe wyze den uytgang en hebben,
111 de onbepaclde
IJdlOuden
IJcllOuden de e, en veranderen de n in Iyl;,
lyl:, Zing,
ling,
of loos, euz.
enz. Als:
ACnnf'1llC1Z,
acnnemelyk.
Aennpmen,
Afscheyden,
afsc11eydclyk.
Aficlle!lden,
afsc11cydelyk.
Rannen,
)Janncling.
Bannen,
]Janncling.
Zenden,
zcndeling.
zendeling.
Slapen,
slapeloos.
Bloeden,
]Jloedeloos.
)lloedeloos.
VcrmoeyelJ,
vel'moeyenis,
Yermoey01J,
vermoeyenis, enz.
naemwoor2.° De zelfstandige en hyvoegelyke nnemWOorvaJl een werkwoord,
den of hywoorden, afgeleyd van
bet welk in de
Je onbepaelde
onbcpaelde wyze op ren eyndigt,
hetwelk
vorderen de invoeging der e niet. Als:
"orderen

or

Rpgeeren ,
Bt'geeren
Ep/woren,
Be/woren,
Leeren ,
Roeren,
U!ll=onderen,
Uyl=onderen,

hegeerlyk.
begeerlyk.
hehoorlyk.
bchoorlyk.
lecrling.
leerling.
roerloos.
zonderling, enz.
cnz.

3. Omtrent de zelfstandige of hyvoegelyke naemwoonlen
woorden en hywool'den
hywoorden , eyndigende op ae,.,
ael', lyI:,
lyi:,
ni,ç,
nis, loo,y,
loos, 6lI
Ol) afgeleyd
nfgeleyd van andere zelfstandige
Jlacmw()onlell,
JlllcmWOOrdcll, volge men deze regels.
ao)
neer een woord, op aer, lyk, enz.
a.) 'Van
'V nnneer
f'yndigende,
pyndigende, afgeleyd
afgeleycl is van een zelfstandig of
Lnof'geh
Ll'\'orgeh k naelllwoord,
nnelllwoord, hetwelk ccne
cene cl , k, In,
m,
n", ()I~ t tot sluytlettclo
sluytletter heeft, wordt !Ic
,(,
de invoeging
der (~e IJy dat woord ge\'orderd.
ge\'ol'lleru. Als:
J
J

Blil/rl
Blind,,
•Spmc/i
'Iinoaek ,
,Vanll
,Van/L,,
C!tri,vlnl.
Cftrisl(,ll,
S,.ftrifl,,
Sr/u"iJ'

],lindelyk
]Jlindclyk.•
sprakeloos.
nameloos.
c1Jl'isteh-k.
christclyk.
schl'iftclyk.
schri
fteryk.
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h.) Die, afgeleyd van woorden, welke eene p
of 8 lot
fot sluylletler
sluytletter hebben, of die eyndigen op een
opgenoem,le medeklinkers, wander in regel a) opgenoemrle
neer deze eenen korten klank voorstellen, verdublaetsten medeklinker, met byvoeging van
belen den Inetsten
eene c. Als:
r riendsclLap
riendlchap ,
vriendschappclyk.
vriendschappelyk.
~ewissclyk.
tewissclyk.
schrikkclyk.
schrikkelyk.
mannelyk.
mannclyk.
wetteloos.

Gowis ,
Gewis,
Schril;
Sclzrill ,
1Ilan,
11lan,
fret,

c.) Die.
Die, argcleyc1
nrgcleyd van \Voorden,
woorden, welke erue
eene l
of rr tot slnytletter hebben, vorderen de invoeging
der e niet. Als:
Deel,
deelhaer.
Doel,
deelbaer.
Get'aer,
Gevaer,

gcvaerlyk.
gcvael'lyk.

De e wordt ook ingeschoven hy de volgen/Je
volgende
woorlJen, welke in de bovenstaende regels lJiet
begrepen Z)'II.
Z}II.
lUiaJclcrwyl.
Middclerwyl.
Valsc1lelyk.
ValscllClyk.
l\locye1yk.
l\loeyelyk.
V
erfoeyel yk.
Vel'foeyelyk.

Getrollwclyk.
Gctl'ollwclyk.
Trotschelyk.
Tl'otschclyk.
Trouweloos.
Jr.
]r. tegen<kcl
legenul'cl "'ortIt
"'orut zy

Vryelyk.
Vl'yclyk.
Willderig.
'Vlllderig.

Vcrtronwclyk.
Vcrtl'ollwclyk.

lly
IJy de
ue volgende
voJgcnuc meestal

weggelaten::
"'eggclatcn
Acnzicnlyk.
Alleenlyk.
AJlccnlyk.
Doclllyk.
Gcnccslvk.
Gewoonlyk.
Gcwoorilyk.
Koclllyk (moetli!Jl!Jl.-).
(moedigZ!Jl.-).
Oogenschvnlvk.
Ouycrsc!JóOl{lyk.
OIlYer5c!Joonlyk.

Ollvcrzocnlyk.
0l'enlyk.
0l'cnlyk.
l'ersoonlyk.
Pcrsoonlyk.
Pynlyk.
Toegccflyk.
Toegceflyk.
'YacrschYlllyk.
". acrsehYlllyk.
Wezclllyk.
Wczclllyk.
Zicnlyk.
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§. 29.

OVER DE INVOEGING VAN DB
DE LETTER
lY SOMMIGE WOORDEN.

cl

Omtrent de invoeging dezer letter is hel
het volgende bepaeld.
uytgaen, en den
a.) In alle woorden, die op r uylgaen,
uytgang er aennemen, wordt de dcl voor dezen
llylgang gevoegd. Als :
beheerder.
beheerdcr.
Beheer,
Bestier,
Bes/ier,
DUBr,
Dlter,
Bitter,
Zwaer,

bestierder.
duerder.
J)iuerder.
})itterder.
zwacrdcr, enz.
zwaerder,

h.) Alle woorden, die niet op r uytgaen, becl niet, wanneer
inschnyving der d
hoeven ook de inschllyvillg
deze woorden den uytgang er aennemen. Als:
Doen,,
Doe"
Dwael,
Heel,
Bewoon,
Bewooll ,
Peyl,
Stel,
Stet,

Vlieg,,
Vlie!J
Dun,
Edel,
Fe!
Fel,,

Je,
rI,
Klc!lll
KleI/lI ,
Snel,

doener.
dwaler.
heeler.
heelcr.

}Jewoonel·.
hewooner.
pcylcr.
peyler.
steller.
vlieger.
tlnnner.
tlllnnel'.

edeler.
fclh.
fellcr.
)Iel'.
)lcr.
klcyncr.
kleyner.
sneller,
sncller, cIÏz.
cliz.

Voorts schryve men :
Allerley
A lIerlp!J
.I:'ellerley
He7/erley
Tweederlf'y
Tn'ceder/t>y

en
ell nict
niet

Illderley
ll/dertey..
eenderley.
Iweeiirley,
tweeërley,

CIlZ.
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OVER liET
lIET VERANDEREN VAN
VAN g IN I.
k.
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De letter
verJetter v wordt in de volgende woorden vel'vangen door l:
f:
Begraven,
begrafenis.
B'gra",n,
Erven,
Gelooven
Ge/ooDen ,
Bederven,
LaDen,
Schr!lven
Sehr!l"en,,
SIerven
Sterven,,
l7erderven,
Verderven,

erfclyk,
crfelyk, erfenis.
gcloofclyk.
gelooCclyk.
Lcderfelyk.
lafenis.
onbcschryfclyk.
onbcsehryCclyk.
sterfelyk.
stcrfclyk.
vcrdcdclyk.
verderfelyk.

Zoo wordt insgelyks de g
vervangen
IJ ,'ervan
gen door l;/; in
(Ie volgende woorden:
Hangen,
Ha7l!len,
Vangen,
l7a7l!len ,
Koning,
Gang,
Gan!l,

Sprong,

afhankelyk.
gevankclyk.
acnvankclyk, gevankelyk.
koninklyk.
olldool'gankclyk.,
ondool'gankelyl, toegankelyk,
vergankelyk.
vcrgankelyk.
oorspronkelyk.
oorspronkclyk.
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TWEEDI~

AFDEELING.

\'OR~ILEER.

§. 31. De neuel'Juytsche tael heeft, met de meeste
latro, de lien volgende iar:ltael- of rededeelen gemecn.
I.

2.

3.
ft.

5.
ti.

7'
8.
g.
10.

Zelfstandige naemwoorden.
Lidwoorden.
13yvoegelyke naemwoordep.
Telwoorden.
VoornaemwoorJcn.
W
Wel'kwoordeu.
cl'kwoonleu.
13ywoorden.
Voorzetsels.
Voegwoorden.
Tuss\:henwerpsels.
EERSTE IIOOFDSTLK.
OVER DE

ZELFSTA~DIGE

NAmIWOORDEN.

§ 32. Zelfstandige na('7}/(/)oorc1en zyn woorden,
welke zelfstandi;.;hc(lcn
zelfstanui;.;hc,lcn llyldrnkken,
llj'ldrnkken, het zy wezcnlyk h('stllende
hestnende of als !JeslncnJe
!Jeslncnue aeogemel'kt
wor<Jcntle,
worucntle, als: Á'lY3S/II(l/l, schip, Antwerpen;
- dell{;"d, moed, dapperlleyd, euz.
l\lcn
l\lcu kan de zelf's!:lIlui2C naemwoorden in twee
)ICoCJsoorten
IICoCdsoorten olldcr~c11C)~jen,
olldcm:hc)~jen, ~vgene, als Jan,
lYe<!erfwul
lYederfwul ,iJlec/u·/uz:
,iJlec/u-luz: en {{emeene, nIs melZ8clt ,
f;fad, dm!;d. \'oe:
ts ;:'::1 r;r
"oe::s
er onder Je
de zelfstandige
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naemwoorden ook zoodanige, die een voorwerp
verkleynd uytdrukken, en die den naem van
verl:leynUJoorden dragen. Deze verkleyning geschiedt door ken, je of tje aclller de woorden
te voegen, als: huys , llltysl'elZ; straet, straetje;
stoel, stoeltje.
fiy de zelfstandige naemwoorden moet men nog
op dry byzonderheden acht geven, en weil) op
hunne geslachten 2) op hunne getallen, 3) op
hunne gevallen.
OVER DE GESLACIITEN DER ZELFSTANDIGE
NAEIIIWOORDEN.

§. 33. Bet geslaclit is eene onderscheyding van
hetgene mannelyk of vrouwcl)'k is, of tot geen
van heyde hehoort. Men heeft dus in de nederduytsche tael dry geslachten : het mannelyke,
het vrollUJe?yl.:e en het onz)'dige.
§. 34. Tot het mannelyke geslacht hehooren : aUe
namen van mannen, mannelyke eygenschappen
en verrigtingcn, als : Karel, konillg, schilder,
enz. - Ook de woorden op er uytg"ende en eene
'werking op ecu werktuyg oyergebragt voorstellende, als: .'Ill,:yler, pa.çser, enz. - Verder de
woorden op dom uylgaencle. en cene sestcldheyd
of eenen staet aendllydende, als : ouderdom.
([(lelclom, enz. - Eyndelyk die op em, .,em , lilt
en 1'1n eylldigen, äls : adent, alsem, galm,
ann, enz.
§. :J5. Van het vrouwel) kc gesladlt zyn : alle namen
van Houwen, HOUWcl) kc hoed;:nigheden , weerllighedcn en \'erriglingcn, als: llJaria, !.:onilZgin, voed.,ler, enz. LJylgezolll1crd UJ.J:f. dilt ouzydig is. - lïl~g{'l) ks \'CIc op y u~'lgaendc, v:rn
naemwoordcn afsclcyd eu cellen staet, Ilcdirnillg
of wcd.ing bCleckenellllc, als : fl'aerdl', abM)',
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ederdurtselle
maetscllappy, enz. - Verder die, op scluzp
schap
uJtgaende,
uytgaende, eene hoedalligheyd of verzameling
uytdrukken, als : blydschap, vriendscllap ,
priesterschap, enz. - De woorden op ing uytgaende en van eenig werkwoord afgeleyd, als:
belooning, vermaning, enz. - Die den uytgang
nis hebben, en eene daed of gesteldheyd beteekenen , als : behoudenis, ergernis. enz. uytgelzeyd
zonderd vonnis dat onzydig is. - Die op heyd
Ilytgaen., als : gelegenheyd, enz. - Die, van
hyvoegelyke naemwoorden afgeleyd, op te uytgaen, als : hoogte, enz. - Alsmede die lUet
verlengin~ in e eyndigen, als:
als : scluzduwe,
sclwduwe, enz.
- Eyndelyk
Eyndclyk de woorden op st uytgaende, als:
gunst, winst, enz. uytgezonderd het mannelyke
dienst.
§, 36. Van het onzydige geslacht :lyn : de namen
vau landen en sleden, als het ryke Antwerpen,
liet scllOone Italië, enz, - De onhepaelde wyzen
der werkwoorden en de hyvoegelyke naemwoorden, zelfstandiger wyze genomen, als: het leven,
stryden, groen, ruym, enz. - \Voorden in het
algemeen de sloffen aenduydende ,als : het goud,
graen, enz. - De woorden, die van werkwoorden afgeleyd, de voorzetsels be, ge, of eenig
ander voor zich hebben, als: het bell'g, gery,
geval, gejammer, toeval, ont~lag, enz.\Voorden op te, van
vau een zelfstandIg naemwoord
afgeleyd, met het voorzetsel ge, als : het gebergte t geboomte, enz. - De woorden iu sel
Ilytgaende, als : het deksel, schepsel, enz. De woorden op schap eyndigende, en eene
gesteldheyJ eenel'
cenel' zaek uytdrukweerdigheyd of gesteldheyd
kende, als : het priesterschap, meesterschap,
enz. - Die, in dom eyndigende, een ambt,
persoollen aenduyden,
staet of gezelschnp van persoOllen
ars : het
/zet pausdom, vorstendom, mellschdum,
mensclLdum,
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enz. - Eyndelyk alle verklevnwool'den, als:
boomken , enz.
§. 37. Alle zamengestelde zelfstandige naemwoorden volgen het geslacht van het Inetste, als het
stadhuys, schoon stad vrouwelyk is. Houtstapel
is mannelyk, ofschoon hout onzydig is.
OVER DE GETALLEN DER ZELFSTANDIGE
NAE!tnVOORDEN.

§. 38. Door getal
gelal verstaet Ulen de voorstelling van
eene eenheyd of veelherd in de zelfstandige
naemwoorden, als : tafel, tafols. Het eerste
noemt men enkelf)oltd, het andere meervoud.
De aenwyzing van het meervoud geschiedt
door achter het enkelvoud s, n, en, ers of eren
te voegen, somtyds met verdubbeling tevens van
de laetste letter, of met verwisseling van fin v, en
genoegen, genoevan s in z, als: vader, vaders; genoegen.
gens; behoefte, behoeJLen; boom, boomen; stal,
,~tallen;
.~tallen; ho], !zoven ; lwys, luwzen , straetje ,
kind, kinders of kinderen; lied, liestraetjes; lind,
deren; rund, runders of runderen; volk, volken
of volkeren; been, beenen of beenderen; kalf,
kalven, kalvers of kalveren; rad, raden, raders
of raderen. - Lid heeft in het meervoud leden;
.schip, schepen; stad, sleden; smid, smeden;
spit, spelen, enz. De woorden op heyd hebben
in het meervoud !zeden, als : bevalligheyd,
bevalligheden, enz.
§.39. Eenige woorden zyn niet in het meervoud
gebruykelyk, als: goud, zwavel, ta rw , adem,
epI', nyd, rouw, vrede, enz.; andere
armoede, en',
niet in het enkelvoud, als: hersenen, inkomsten, gebaren I lieden, enz.
§. 40. De z3mengestclde z;:!lfstandige naemwoorden
wacrvan man het hetstc deel uytmaekt, veran-
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deren in 't meervoud man in lieden , wnnneer
zy eene zekere klas van persoonen heteekenen ,
anders maken zy hun meervoud regelmatiglyk,
als : Timmerman, timmerlieden, J:eeman,
J:eeZieclen , edelman. edeZZieden. l\laer men zegt,
gemeen.çma11" gemeensmannen ; sclteJ'dsman,
scheyclsmannen ; laelman, taelmannen.
OVER DE GEVALLEN DER ZELPSTANDIGE
NAEIIIWOORDEN.

§. 41. De onderscheydcne betrckkingen waerin een
persoon of cene za ek door bet zelfstandig naemwoord uytgedrukt, kan vooÎ'komen, nocmt men
gevallen of naemvallen.
Mcn onder5eh~ydt in hct nc(lcrdnytsch vier
naemvallen, den l.sten, 2. don , 3.clon cn 4. den •
§. 42. Dcn eerstcn naem\'al bceft phlets wanneer een
persoon of eene zack als werkende, Iydendc,
wordendc, zynde of acngesproken voorkomt, als:
het kind leert, de klo/.; slaet, den honel wordt
geûagen, cle clmgd bed t, enz.; de waerheycl
is kenbael', man! d /u-lclmmoed! enz. Ook in
het mcenoud : de i:illderen leeren , de J:lo/.:l.:en
sZaell , enz.

§. 43. Dcn twcellen naem\'al is dien. wclken de
hetrckkingen llcr zelfstandige naemwoorden op
elkandcr IICIIWySt, en de zelfstandigc nacmwoorden zamcllvorgt. Oaer nll de gczcydc hetrel,kingcn mcnigvuldig zyn, is ook het gebrnyk van
dezen lIaemvlIl zeer ondcrscheydrn.
Hy komt voor, 1.° als werkende oOl'znek :
Goclç geboclen,

r onclels

gediclLten, lLel fverl.;

enz.; 2.° als den eygendom en
de bezitting: den heer des /Il~y::;e.ç, den oezitter
eens grooten 1.JermogelM, enz.; 3. als ,len tya
eu de placts van het acnwczeu eens dill5s
Jill5s : de

mynel' handen,

0
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zeden onzer eeuw, de aengenaemneyd
aengenaemlleyd dezer
landhoeve , enz.; 4. 00 als het geheel waervan
landlLOeve,
deden
dee/en genomen zyn : een glas wyns, eene mevol/.,s. weynig zoets,
::.oe/s , enz.; 5. 00 als maet en
nigte vol/.·s.
tyd aendllydende
dllym gronds, twee uren
aellduydende : een duym
van de voorzetsels uyt
gaens, enz.; 6. 00 in plaets vlln
of onder: niemand onzer, den besten der menscllen, enz.; 7.°
7. 0 voor sommige hyvoegelyke
sclzen,
scllltldig, der moeyte
J1aemwoorden : des doods sc1mldig,
weerclig, enz. Eyndelyk hy een ige werkwoorden,
als : zich eener zaek schamen, voornemens
:::yn,
~yn, enz.
§. 44. Den derden naemval wordt vereyscht wan,..
wan.,.
eenen
zaek iets gegeneer aen een
en persoon of eene zack
ven, aengeboden, toegeschikt of ontnomen wordt;
len gevaJle,
gevalIe , ten voordeeIe
voordeele of nadeele
of wanneer ten
van dezelve iets geschiedt; of wanneer iets gezeyd
te zyn, als:
wordt aen dezelve gelyk of ongelyk Ie
geef llem zyn geld, ontneem hem zyn mes,
mes.
dezen is hem gelyk, iemand iets heloven ,
iemand iets mif1gunnen
mioYgllnnen , - deze .pys is zwakzwal.:sclwdelyk.
"'en menschen schadelyk.
§'.
§. 45. Den vierden naemval dient om het voorwel'p eener handeling of werking aen te dnyden ,
ele droeflleyd,
droefheyd, den
als : de vreugd overwint de
jongeling hemint de neerstiglzeyd.
neerstigheyd.
Dezen naemval is ook gebl'uykelyk
gebruykelyk hy
hyalIe
alle voorzetsels.
vier gevallen
De naemwoorden stellen in de "ier
wael'in zy konnen voorkomen, zulks noemt men
wael"in
verbuygen.
verbuyging der zelfstandige
Eer wy van de "erbllyging
naemwoorden spreken. inoeten
moeten wy iets zeggen
OVER DE LIDWOORDEN.

§. 46. De lidwoorden ZylI
zyu woordjes die men ,'oor
"oor
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de zelfstandige naemwoorden stelt, om de meerhedere of mindere bepaeldheyd van derzelver Jleteekenis aen te wyzen. Zy worden verdeeld in
bepalende. den, de, 'lIJt.
bepalende,
het, en in onbepalende,
een, eene, een. De eerste dienen om bellaeldelyk
IIcn te
den persoon of de zaek, die men bedoe t , lIen
wyzen; de laetste dienen om een en persoon of
eene zaek meer algemeen aen te duyden.
Zy worden verbogen als volgt.
Den.
ENKELVOUD.

1.
2.
3.
.4.

JU.
Den,
Des,
Den,
Den,
Dcn,

V.
De,
Der
De, der,
De,

O.
lIet.
Des.
Den, het.
Het.

IIIEERVOUD.
l\IEERVOUD.

1.

t.
3.
.4.

1\1.
De,
Der,
Den,
De,

V.
De,
Del',
Del' ,
De, der,
De,

O.
De.
Der.
Den.
De.
De •

Een.
1.

2.
~.
3.
4.
.4.

1\1.
Een,
Eens,
Eenen,
Eenen,

V.
Eellc,
Eelle,
Eeller,
Eene, eener,
cener,
Eenc,
Eene,

O.
Een.
Eens.
Eenen, een.
Eeu.•
Een

nict bepalend lidwoord heeft natuerlyker
Dit niet
wyze geen meervoudig getal.

SpraeUunst.
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OVER DE VERBUYGING DER ZELFSTANDIGE
NAEIIIWOORDEN.
NAElIIWOORDEN.

§. 47. In de uederduytsche tael wordt de verhuygillg aengewezen
aellgewezen door verandering van de
huyging
lidwoordE;n •, of van de laetste
Iaetste letters der woorden,
of door het plaetsen van voorzetsels voor dezelve.
§. 48. Den eersten naemval stelt het woord onverbogen voor, en wordt daerom genoemd den
regten naemval.
§. ,49. Oen tweeden naemval wordt hy de manen onzydige zelfstandige naemwoorden
nelyke cn
gemaekt van den eersten. met, over 't algemeen,
eelle 8 by te voegen, als : man, des maJU;
man,s;
er eene
kiml,
~oon, des zoons, enz.
kind, des kinds; zoon,
De mannelyke, eyndigende in den eersten naemmensc!t,
val op s, st of sclt, nemen en aen, als: mensclt,
des mensc1zen; vorsclt, des vorschen; paus,
des pausen; hals,
!lals, des halzen; kwast, des
1'8l#J, des reukwasten; vorst, des vorsten; l'el#J,
zen; els, des elzen.
De onzydige vlln denzelfden uytgang nemen
aen, als: huys, des lllwzes;
!lZwzes; 11uys,
kruys,
meestal es nen,
des kruJ'S8S;
l:ruJ'S8S; vleesclt, des vleescltes; paleys ,
des paleyzes.
De volgende zyn onregelmatig: den arts, des
al'tscs;
artses; den bode, des bodes; den heer. des
!leer, kl'ygsleger.
kl'ygsleger, maekt desl/eers);
deslteers);
heeren (maer lleer,
den geest, des gees/es; l/et
het hart, des
dea harten,
den hert. des herten.
De vrouwelyke zelfstandige naemwoorden
naennvoorden ondergaen geene
geelIe verbllyging in de verschillende
scllynen zy ook de 8
gevallen. OudtyJs echter sellynen
voor teeken
tecken van den tweeden naemval aengeaengcnomen te hebben : zoo zegt men lIog : Marias
beeld, moeders zuster, zusters doclLter, dochters kind; en in zamenstelling
zamellstclling stadspoort, zonsonder.gang.
onder:gang.
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Het taelgebruyk veroorlooft ook, achter vrouwelyke zelfstandige naemwoorden. in het tweede
geval, de e van welluytlendheyd te voegen •
als: de deugd dier vrouwe, den grond dezer
stellinge: docb dit behoort met spaerzaemheyd.
en niet dan in den defligen slyl, gedaen te
worden.
§. 50. In de plaels van den tweeden naemval, bedient men zich dikwerf van het voorzetsel van
met den vierden naemval, en men zegt: eene

teeJ:ening van Rubbens, een lierzang van
Klapstoel: , de J:eyzerin van Rusland, eDZ;
terwyl em lierzang Klopstocks , de keyzerin
Ruslands • enz., in den gewoonen schryfstyl, buyten gebruyk. doch in poëzy misschien
te dulden is.
§. 5J. In sommige gevallen wordt het voorzetsel
van altyd gebruykt, B. V., 1. 0 wanneer geslacht,
afkomst en vaderland aengewezen worden: een

menscl, van geringe afkomst, een Meelzelaer
van fboorte, enz.; 2.° wanneer de stof genoem wordt waeruyt iets gemaekt is : eene
doos van zilver, een ring van goud, enz.;
5.° wanneer ouderdom, groolle, gewigt én weerde
bepaeld worden; een kind van twee jaren,

eene kan van vyJ potten, een man van groote
verdiensten, enz.

§. 52. Den derden naemval is gelyk aen den
eersten. In den deftigen schryfstyl echter ontvangt hy soms, in alle geslachten, de zachte e
achter aen, en men zegt: Gade, den manne,
I:yner zorge toevertrouwd; terwyl alsdan de onzydige woorden, even als de mannelJke, den of
eenen voorop nemen, als : eten volgenden geslachte, den groolen lluyze, enz.
Dezen derden naemval wordt meestal vervangen door het voorzetsel aen of voor met den

,sprael:/';ullsl.
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"icrden
"ierden naemval, n. V. aen iemand iets beloven,
misgunnen, enz.; deze spys is voor ::.wald.:e
zwakke
menschen schadelyk, enz.
Zelfs is het weglaten van het voorzetsel (ten
slechts hy weynigc
weynige wc
werkwoorden,
rkw oorden , als : geven,
gely/.:en,
gelylen, behagen, beloven, toebehooren en
eenige andere geoodoofd.
ccnige
§. 53. De!! vierden naemval is altoos gelyk aen
den eersten.
§. 54. In het meel'vond ondergaen de zelfstandige
geene verandcring
verandering in de verschilnaemwoordcn
naemwoorden gecne
lende gcvallen.
gevallen.
Men kan dus aenmerken dat onze zelfstandige
uytnaemwoorJen slcchts
slechts t\éne verandering van uylgang ondergaeu, namclyk
namelyk in den twecdcn
tweeden naelllval; vermits de byvocging dcr
der e in den derden
geschiedt.
naemval alleen om de welluydendheyd geschicdt.

S.

55. Poorbeelden van verbunring van ~elJr:.elJ8twzdige naemwoorden met hunne lidwoorden.
ENKELVOuD.
~lannelyk.

1.
~.

3.
4.

Den Doom.
Dcs Dooms.
boorn.
Dcn boom.
Den Doom.

rrouwelyX·.
rrouwelyl·.
De daed.
Der
Dcr dacd.
De, der dacll.
De daed.

On:;ydig.
On::.ydig.
lIet veld.
Dcs velds.
Des
Dcn velde.
veldc.
lIet veld.
lIct

:l\IEERVOVD.
:lIIEERVOl.!D.

1.

De hoornen.
hoorncn.

1.
~. Del'
Dcl' hoomcn.
hoorncn.
3. Heil
HCIl hoorncn.
hoornen.
4.
.4. De Loornetl.

De llullcn.
daden.
Der dadcn.
De, der dadcn.
daden.
dadell.
De dadclI.

De
Dc veldcn.
vcldcn.
Dcr velden.
Hen veldcn.
De \'l'ldell.
Vt'ldCll.
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Mannelyk.
1. Een boom.
~.

Eens booms.

3. Eenen boom.

J7rouwely/.;.
Ecne dacd.
Eencr daed.
Ecne, cener dacd.

-4. Eenen boom. Eene daed.

Onzydig.
Een veld.
Eens velds.
Ecnen velde,
[een veld.
Een veld.

§. 56. Yoorbeelden van verbuyging der eygene
namen.
1.
~.

3.
4.

Vondel.
Vondels.
Vondel.
Vondel.

Maria.
l\larias.
l\laria.
l\lal'Ïa.

Leuven.
Leuvens.
Leuven.
Leuven.

De eygene namen worden echter meestal verhogen Joor middel der voorzetsels van, aen,
enz. 'Van J7 ondel, van ft!aria, van Leuven, enz.
TWEEDE IJOOFDSTUK.
OVER DE BYVOEGELYKE NAEMWOORDEN.
1.

Derzelver aerd.

§. 57. De byvoegelyke naemwoorden duyden ::ten
de hoedamgheden of eygcnschappen der dingen,
alsmede de stof waeruyt iets gcmaekt of Z:lmcngesteld is, B. V. een groot leger; een dapper
held; een koperen ketel.
Zy zyn of oorspronkelyk, als J.:leyn, wit,
enz.; of afgeleyd en zamengesteld, als: eerlyk,
weldadig, deugdzaem, coz.
§. 58. De afgeleydc of zamengcstelde byvoegelyke

Sprael:kunsl.
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naemlVoorden hebben verschillende uytgangen.
De voornaemste zyn : haer, ig, lyl: , loos, zaem,

achtig , haftig.
Deo uytgang baer, afkomstig van het oude
baren (dragen, voortbrengen) beeft, achter
zelfstandige naemwoOJ'den gevoegd, nhyd die
beteekenis. B. V. vruclltbaer, dat vruchten voortbrengt : dienstbaer, dat diensten hewyst; zoo
ook worul.er6aer, blybhaer. Achter werkwoorden drukt dezen uytgang zeker vermogen om te
doen of te Iyden uyt, als : strydbaer, bekwaelll
om te stryden; weerbaer, in staet om te weren,
verweren; leeshaer, dat gelezen kan worden;
zoo ook, eetbaer, l:enbaer.
§. 59. Den llytgang ig geeft den aerd van, of eene
geneygdheyd tot iets te kennen, als: le"endig,
!westig, willig, enz.. onderscheyden van levende, haestende, willende. enz., welke de
dadelyke werking aenduyden. Gelyke kracht heeft
ig in hoofdig, lyvig, moedig, gebrekkig.
§. 60. Den uytgang lyl:, van lyl:en, gelrl:en,
duydt , by zelfstandige of hyvoegelyke naemwoorden geplaetst, het wezen of den aerd der zaken
aen, als: goddelrl:, mannelyl: ~ eerlyl: , ziekeIr/.; • armelyl:, enz. - By het zakelyke deel van
werkwoorden gevoegd, drukt het de daed dier
werkwoorden uyt, als: hehagelyk, bedriegelrl: ,
enz., of de lDogelykheyd van dezelve, als: 8terfèlyk, vergan/.;elyl.: , enz.
§. 61. Den uytgang loos beteekent gemis, als: (ftldeloos, zonder geld; reddeloos, zonder reddmg;
zoo ook vaderloo8, haveloos, enz.
§. 62. Den uytgang zaem , acbter zelfstandige naemwoorden voorkomende, heeft de heteekenis van
gelykheyd, ooIt van gcneygdheyd tot iets, als:
deugdzaem, enz. : achter het zakelyke deel eens
werkwoords duydt het de geschiktheyd of het
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vermogcn
vermogen acn om iets te uoen) als leerzaem ,
groeyzaem , enz.
§. 63. Den uytgang achlig urukt ecnige
eenige gelykhcyd
gelykheyd
Jient om aen te wyzen
of overeenkomst uyt, en uient
dat iets daervoor gehouden moet worden als :
leuf{enachtig, aerdaclLtig, wilachti$'
wilaclttiQ" enz.,
leugenachtig,
welke den klemtoon op het naemwoord hebben;
eleelachtig
deelachtig,, waerachtig , woonachtig,
woonachÛg, daerenwar:rllfljûg, woontegen zyn voor deelhaftig , waerlwjtig,
lzaftig, en heteekenen
betcekcllen eygenlyk eleelhebbende,
deel hebbende,
lwftig,
het ware hebbende, woon hebbende, en ontuytgang.
vangen ueo klemtoon op den nytgang.
§.64. Den uytgang hartig, van 't oude 1laven,
haven,
hebben, (nog overig in handhaven) uuydt
Juydt aen ,
waerlyk de eygensr.hap
eygellsr.hap eener zaek hceft
heeft,,
dat iets waerl)'k
ernstltajtig, heldhaftig, l.:'Y!Js7laJLig,
l.:IYE; sh aflig , enz.
als: ernsthajtig,
§. 65. Nog dieut hier iets van den uytgung
uytgang sch,
sclt, hy
verkol'ting yoor isclt,
isclL, gczcyd
gezeyd te worden, als
zynde een zeer gemcenzamen
gemeenzamen uytgang van hyvoegelykc
\'oegelykc naemwoon1cn
nacmwoorden , het zy van andere hyLyvoegelyke,
vocgelyke, het zy vau
Vlm zelfstandige IH\emwoorden
naemwoorden
afkomstig, als: groolsc1l
grootsch van groot; reglsch
regtsch van
regt; trotselt
trotsch van trols;
trots; aerclsclL
aerûsclL Vall
Va[l aerde;
daegsclc
V,II1 Leuven, en
claegsc1t van
vnn dag; Leuvensclt
Lellvensch van
,'cIc
dllgelyksehe uytspraek laet hiel'
hier
vele andere. De dagelyksehe
ue ellkele s hoorell
hoorcll : zoo zegt men
wel veelal de
meestal een
ccn trotsen menseh, aerdse groutheden ,
enz.; doch de spelling IJl
Illet
et .yelt
,yell moet
moct in deze
dezc
woorden 1I0odzakclyk
lloodzHkelyk ondcrhouden
onderhouden worden. Zie
§. 26. Aellluer!.:in
AemJlel'!.:ingen.
n'en.
§. 66. De woorden.
wooruen • die bepacld
bepaelJ of onbepaeltl
onLepaeltl zekerc
zekere
acndny<lcn, en
eenheyd of veelhcyd
ycelhcyti acndnyrlclI,
cn die men
mcn
uyt dicn
ielwoorden J10Clllt,
J10clllt, behooren
dien hoofde telwoorden
ook
uok llIcercnclccls
meerendecls tot de
Je hyvoegclyke
hyvocgelyke I\llCmW?Ornaemw?orden, b. v. twee mensehcll, den eersten konmg;
veel goed;
go cd ; alle lllclIschcn.
Illcllschen.

Spraelckun8t.
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Il.
H. VERANDERINGEN DER BYVOEGELYKE
NAEMWOORDEN.
NAKMWOORDEN.

§. 67. De hyvoegelyke naemvvoorden
naemwoorden schikken zich
in geslacht, getal en geval naer de zelfstandige
naemwoorden tot welke zy behooren.
hehooren. Zy hebben
naemlVoorllen
over 't algemeen dry uytgangen beantwoordende
aen de dry geslachten der substantiva. Den mannelyken uytgang is op en, den vrouwelyken
op e en den onzydigen eyndigt op verschillende
medeklinkers, en somtyds op een klinker, als:
grooten, groote, groot; 8c/wonen,
sc/wonen, sc1wone,
schoon;
selwon ; fraeyen ,fraeye
, Ji"aeye ,fraey.
§. 68. De woordenboeken geven de hyvoegelyke
naemwoorden op in hunnen onzydigen
onzydigerr vorm.
Men heeft er slechts e of en hy te voegen, om
hun
1111n den mannelyken of vrollwelyken vorm te
geven. Wanneer echter het byvoegelyk naemwoord in het onzydig geslacht maer ééne lettergreep uytmaekt, en eenen korten klinker vóór
eene enkele sluytconsonant
slnytconsonant heéft , dan -moet
moet deze
slnytconsonant yerdubbeld worden, als laf.
laifin,
laffin, laifi;
laffi; dor, dorren, dorre; vol, vollen , volle.
S. 69. De hyvoegelyke
byvoegelyke naemwoorden die in het
onzydig geslacht eyndigen op f of 8,
s, wanneel'
wanneer
zy eene lange vokael tot slotklank hebben, veranderen de ff in v en de 8 in z, als: doof, cloodooven, doove;
20 en 21.
cloove; grys, gryzell, gryze. Z. §. !wen
§. 70. Wanneer een hyvoegelyk
byvoegelyk naemwoord voorgegaen van het lidwoord een,
eell , of ook van eenig, zeker, menig of sommig
som mig , staet
slaet vóór een
zelfstandig naemwoord van het mannelyke geslacht, alsdan is er
€I' een zeer Jlelangryk
helangryk onderden llytgang
uytgang van het adscheyd te maken in deu
jectief.
Wanneer het zelfstandig naemwoord eenen

5
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ambtenaer, heuryver, bestierder of dienner aenduydt en eyndigt op er, ael', ier, of Zing, als:
arbeyder, Zeeraer, hovenier, hoveling: ab
mede hy de woorden koning, vorst, prins,
oversten, Tzeer, meester, knecht, onderdaen,
fJriend, vyand, Tmysvader, gclyk ook man
en mensclL, gebruykt men het adjectief in den
onz)'digen vorm, wannf'2r het op de werking
en niet op den persoon zcl'\'e'l ziet: en dan blyft
het ook onverbogen. Voorheell1en zullen dit ophelderen. Zoo zegt men: een groot !.:rygsman,
voor iemand die als krygsman groot is , en daerentegen een grooten I.:rygsman, als men wilt te
kennen geven dat het een krygsman groot van
gpstalte is. Insgelyks een goed leoning, die als
koning wel regeert; een ster/.; looper, die sterk
Joopt ; maer een goeden l.:oning die goed ,'an
nerd is , een sterken looper, die sterk van ligehaem is, enz.
S. 71. Een soortelyk onderscheyd is er te maken
voor het adjectief slaende hy een zclfstandi ó naem·
'Woord van het onzydige geslacht, en voorgegaelI V:ln het bepalend lidwoord het, of ook van
dit of dat. Vi' anlleer men de hoedan igheyd door
IlCt adjectief uytgedl'Ukt wilt verbinden aen de
soort van dieren of dingen waer toe het zelfstan(lig naemwoord behoort, dan gehruykt men het
adjectief in zyn gewoonlyken onzydigen vorm.
Doch als men ue hoedanigheyd indiviuueel wilt
verLinucn aen hct dier of ding dat door 't zelfitanllig nacmwoord beduyd wordt, dan voegt
men eene e by het adjectief. Dit zal weder dOOL·
voorbeelden blykbaer worden. /let zwart peerd
is sterker dan llet wit, zegt dcn natnerkundigcn : en IIy mrcnt het peerd van de zwarte
i;oort. i\lael' icmand die slechts één zwart en één
wit peerd hceft , zal zeggen: het zwarte peerd
is Bleder dan !iet !I-·itte.
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Zoo zegt men insgelyks : !Let
het groot schip,
scllÎp ,
dat is, hel schip van grooter soort; maer het
groote schip,
schip. dat is, !zet schip dat, in zich
zelf beschouwd, door -,,:yne grootte aenmerl.:eaenmerl'elyl: is.
ia. En wederom, dit koninklyk
koninldyk geschenK:
geschenk,,
lrl:
van een ongemeen kostbacr
kost ba cr stuk, alhoewel door
geen en koning geschonken; maer, dit /.:onin/:loninllyke
ly!.:e geschenk, van een geschenk dat van den
koning voortkomt, al ware het dan ook niet zeer
kostbaer.
§. 72. 'Van neer het hyvoegelyk naemwooru in 't
olJzydig
ol1zydig geslacht de plaets van een zelfstandig
bekleedt, neemt het meestal ook de e aen; zoo
zegt met, het
!zet verkeerde, het betamelyke,
betamelyÁ'e, !zet
het goede, enz. ; nwer
maer lllen
men zegt ook
ook,,
sclzoone,
scllOone, !Let
!zet
lzet goed en !zet
het kwaed.
§. 73. De volgende adjectieven zyn onveranderlyk ,
1.° Die uytgaen op ley of !zande,
lzande. als: allerley
mensc!zen, velerhande geld, g'eschriften
menschen,
§'eschriften van
allerley aerd. 2.& Zulke, welke de stof der dingen
zilperen, steenen,
aenduydcn , als gouden, zilveren,
!zouten , marmeren, enz. B.
D. V. eene gouden
lepel,, steenen beelden,
snuyfiloos, een zilveren l('pel
en~. 5.°
houten tafels, eene marmeren zuyl, enz.
Die, welke van een land of stad ontleend zyn ,
als:: Straetsbllrger snuy
snuyf,
f,
en op er uytgaen, als
Paryser kunstwerk, Amsterdammer schippers.
Aenmerkingen. 1." Vele namen van sleden,
vooral die uytgaen op 12
n of op eenen klinker ,
"ooral
kunnen tot zulke adjectieven niet verbogen
worden.
2.°
2. 0 Den uytgang sch maekt ook vele namen
van steden of landen tot adjectieven; zoo zegt
LeJ dsc7te botel',
men : lersch pekelvleesch, Leydsche
Leuvensch bier, enz.
§. 74. Wanneer telwoorden, tot hyvoegelyke naemwoorden gevormd, ter vermeerdering van het
1

5.
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getal, met annere
annerc telwoorden Y('l'bonden
YI:rbonden worden,
wordell,
wordt het lnels!e
verbogen, terwyl de
laels'e alleen Yerho~ell,
o\'erige onveranderd
blyven. als: den een en
om'eranderd blyven,
clertigsten ; - den dry ilOnderd
honderd zes
:::;es en veertigsten ; - den zeven
:::;even du)'zend acht honderd negen
e'7
en zes!;
zest;gste/2.
gsterz.
§. 75.
75. De welh1V<lendhevd
wellllydendheyd vordert somtyds dnt
d~t
illen
llIen 11)" de arljert
anjer! ieve~)
ie\'en van den regel~natigen
regelmatigen
llytg~ng
~fwyke. Zoo zegt men wel eene
eelle hoogere
ÏLoogere
llytgang nfwyke.
fJ('rordemng; mner
maer in tegendeel, eelle
('elle verhever1le1'erordening;
1'I.''1er
1 JI''1er (,prordening,
(J('rordenill!f' omdat verhevenere
verllevpnere moeycll1oeYc]."1;:
)yk uyt te spreken
sprek~n is en een wangelnyd
wilngelnyd ver,:eroorz:tekt. Zoo zq!t
zC't!t men ook onverschilli~
onverschillig,, de
()orz:lekt.
nagelaten
nagplaten gedichten en nagelatene
nagelctLene gedichten;
het onhe:::;on'7en
onhe:::;onnen gedrag en oll~e::;Olllzel/e
oll~e:::;omzelle gedrag,
waernHl
waen-an , in het laetste voorbeeld, het eerste
het vc:kieslj
\'C:kiesl) kstc is.

S. ?ft
7(j.

!7oorbeeld
Poo,.beeld fJGn
flan t·rrbuyging
t·(>rbuY!fing van by~oege
bYCJoege{l'ke
hke lLaemwvorden
lLaemwoorden met IWll/ze
hl~nfle :::.eljt:;lrUl(ltge.
ze/jt:;lrUldige.
ENKEL
VOlJD.
ENKELVOUD.

Jllannelyl:.
JlIannelyl:.

PlolUf.'elyi.

Onzydig.

1. Den sterken leeu
w'. De schooue
leeuw'.
schoolIe daed.

lIet grootc
groote
schip.
::!..
!Jes .terken
::!.1Jcs
:itcrkcn leeuw,.
leeuws. Der schoone daed. Des grooten
schips.
:;.
a. DCII
Den stcrken
sterken leeuw. De, dcr
der schoolIc
schoolIe uaed.
uaeu. Den grooten schepe.
l!!.
.. Den sterken leeuw.
lecuw. De schoOlle
SChOOllC daed. lIet grootc
groote
st:hip.
schip.
lIIEERYOVD.
1\rEERYOVD.

1. De itcl'kc lccmv~lI.
leeuwen. De schoone daden.

De grootc
schepen.
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Del' sterke leeuwen. Der schoone daden.
2. Der

Del' groote
Der
M:hepeu.
SChC-PCll.
3. Den sterken leenwen.
leeuwen. De, der schoone daden.Den
daden. Den grooten schcpe!1.
schcpc!1.
4. De sterke leeuwen. De schoone daden. De groote
schepen.
schc 'pen.
ENKELVOUD.

1. Een zwarten hoe,!.

Een moedig
peerd.
~.
2. Eens zwarten hoeds. Eeuer ronde tafel. Eens
Ecns mOf'dimorc\.igen recrrh.
peerfl~.
cener ronile tafel. Eenen
Renen
3. Eenen zwarten hoed. Eene, ecner
moedigen peerde.
peerde •
.4. Eenen zwarten hoed. Eene ronrle
ronde tafel. Een moedig
4.
peerd.

§. 77.

Eene ronde tafel.

Tll.\.PL'EN VAK nETEEKE~IS.
llETEE:KE"IS.
OVER DE T!l.\.PL'EN

Darmwonrrlrn
Het meeste deel der JJyvoegclyke narmwoorrlrn
zyn vatbner voor dry trappen van heteekenis, welke
1l1i~dere Ilytgcbreydheyd
uytgcbreydheyd dier bede meerdere of mindere
uytdrukken. Men noemt die dry trappen.
teekenis lIytdrukken.
slelligen,, den vergeZy!.:enden
vergely!.:enden en den averden stelligen
treffinden.

1. Over
O/Jer den stelligen trap.
stelligcn trap. of positief, drukt eenvoudig
Den stel/igcn
de hoedanigheyd uvt, als : een lwogen
hoogen berg.

11. Over den vergel;)'kenden
vergelykenden trap.
Den vergelykenden trap,
tl'np, of comparatief, dl'llkt
hocdanigheyd 11yt
uyt met vel'gelyking.
de hocdanighcyd
vergelyking. Hy is dl'yran geZykheyd,
mindedey: den comparatief "an
gely!.:lleyd, van mÎIlmeerderlwyd.
derheyd en van meerderlLeyd.
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uytgedrukt
Den comparatief van gelykheyd wordt uylgedrukt
cloor lIet
door
het plaetsen van 't hyvoegelyk naemwoord
tusschen zoo en als. B. V. Zyn makker is zoo kundig
als hy.
uytgeDen comparatief van minderheyd wordt uylgedrukt door het plaetsen van 't hyvoegelyk naemtussc11en zoo en niet als, of tusschen minder
woord tusschen
en dan. B. V. Hy is zoo driftig niet als gy. Gy zyt minder sp,1erzaem
Gy:
sp"-rerzaem dan hv.
meerderli'eyd wordt 11ytDen comparatief van meerderheyd
nytgeurukt door hyvoeging van er hy den positief.
gedrukt
lloog, lwo,qer;
B. V. lIoog,
hoo/Jer; - verheven, verhevener;
zwaer, ;:;(vaerder.
zfvaerdel'. (Zie voor dit laetste §. 29')
Z(Y'aer,
lIl. Over den

oVe7'[r~ffenden
overlr~fJenden

trap.

Den overtreffenden trap, of superlatief, drukt
de hoedanigheyd uyt in den hoogsten 1)raed
;;raed van
mcerderheyd
tweederIey:=
meerderheyd of minderheyd, en is tweederley
den volstrekt overtre.ffenden
overtrtjfenden trap en den betrel:lely!.: overtre.ffenden
overtr~ffonden trap.
treUelyl:
Den volstrekt overtreffen Jen trap stelt de
hoedanigheyd voor zonder vergelyking, en wordt
uytgedmkt door het plaetsen
p]aetsen vau sommige hyuytgedl'llkt
bybovenmate,
woorden voor het adjectief, als zeer, bovenmate>
1!Y fermate, lWOg8t,
7{ytermale,
hoogst, enz. B. V. De stad is zeer
groot. - Dit geschenk is my lwogst
lzoogst aengenaem.
aengcn?em.
Den hetrekkelyk overtl'effenden
overtreffenden trap stelt de
JlOedanigheyd
hoedanighcyd voor met vergelyking,
vCl'gelyking, en wordt
gevormd
Vlm est. hy verkorgcvormd door hyvoeging
hyvocging van
lwog, lwo{fst,
hoogst,
ting st, lichter den positief. B. V. !wog,
ling
schoonst, ouJtyds
oudtyds
oudtyds lwogest;
lzoogest; - schoon, sc1toonst,
8cllOonest.
sc1lOonest.
§. 78 De deel
deelwoorden
woorden nemen ook,
001" even als de
hyvoegelyke
hyvoegelykc naemwoorden, ter
tcr aenduyding der
voorgestelde trappen van heteekenis,
uytgangen
bctcekenis, de llytgangen
voorgcstelde
er cn
cu st aen, als, drukkend, drukkender, clrul:druk-
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l'endsl; - dringend, dringender, dringendst;
- welsprekend, welspreJ.:ender,
welsprekender, welsprekendst;
- geleerd, geleerdf1',
geleerckr, geleerdst; - volmael.:t,
volmael:t,
volmaekter, volmaeÁ'ist
volmael.:tsl,, enz.
Velc declwoordcn
deelwoorden nogtans ncmen
nemen deze uytaen, omdat 11et
het gehrllyk
gehruyk zulks niet
gangen niet uen,
gewettigd heeft. Zoo zegt men of schryftmen niet
beminnender, beminlZendst; - gelezener, gelezenst;
zeTZst; enz. In dergelyke gevallen gehruykt
geLruykt men
meer of meest; minda
mindt:r of minst, om de ver
yan netecl,enis
beteekenis by
hy die deelschillende trappen van
woorden uyt te dru\,ken
druU,en ,en
, en men zegt: de meest
nwest
Zog schryft men ook meer,
gelezene hoeken, enz. ZO!?
meest indachtig, enz.
§. 79. Eenige bywoorden van 110edanigheyd en
plaels nemen insgtlyks de trappen van beteekenis
plaets
heteekenis
aen; en volgen dezelfde regels als die voor de
naemwoorden, als: liy
TLy sel!!]
SC?! IJ ft fraey,
byvoegelyke naemwoorden.
fraeyer, liet
lzetfraeyst;
fraeyst; - lzy
TLy woont 'IJver,
er , verder,
het 'IH'rst
verst,, enz.
§. 80. De LFoegclykc
hyvoegclyke naeruwoorJen
naeruwooruen cyndigcnde
op er of op st in den vergclvkcllden
vergclykellden en overtreffenden trap. stacn in Jen
den ollzydigell
ollzydigCll vorm;
zy nemen den llylgang
ll)'lgang en of
(Jf e aen
acn yolgens
YOlgCIlS het
g,~s!acht
zelfstandigc naemwoorden
g~s!acl!t der zelfstandige
naemwoordcn ,vaerloc
wacrtoe
zy be/ioorcn,
behooren, even
evcn als in den slelligcu
stelligell trap
(Zo
(Z. §. 68.) cn
en worden
woruen ook op dezelfde wyze
wrbogcn.l.'I1en
derhal rc dengl'oo/eren
wrbogen.l\len schryft
schryfl derhalre
dengrooleren huf,
Iwf,
- dl' grooln'e
grootere ,~l{/(l,
~'lad, - lIet slerlste
sterl.:ste peerd, enz.
AlleclI
AIJcell wordt in dcn
tlen eomparatief
comparatief van meerderheyd,
\'ooral in
iu lange
langc woorden, welluydendheydshal re
,le vcrLuyging
ycrLllyging llIeer
mecl' clan
clnn elders
ciders weggelaten. III
de plaets diJn,
dc
d:lIJ ,all
all Ic
Ie z'~ggen : ik heb nooyt
no~yt eeru:n
ondra/;elyl.:eren of hatelyÁ'eren
ondra/[el)'l.:eren
hatelyl.:eren hoogmoed aengetroffen; zcgt
zegt men : een' ondragelyÁ'er
ondragelyJ.:er of llCtIlCtgctrf!!!clZ;
tefyker
fr:?r!.'er hoogmoed, enz.
adjecticven neemt alleen
5· 81. By z1uueusestelde
zamensestelde adjectieven
44
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het Iaetste lid der zamenstelling de veranderingen
van uytgang aen ,-als : volkomen, volkomener,
welllwdend, wellu;ydender,
volkomenst; welluydendst; - goedhertig t goedhel'tiger,
goedhertigst, enz., niet vollerkomend , beIer
luydend, enz. Men zegge en schryve derhalve
ook, goedkuoper, goedkoopst, van goedkoop, en
niet, zoo als sOllllllige willen, beterkoop , bestkoop.
§. 82. Sommige hyvoegelyke naemwoorden Iydeo,
uyt hoofde van hunne heteekenis, geene vergroo1ing , als: den eersten, den tweeden, den anderen, schriftelyk, mondelyk, vierkant, zes·
jarig, achthoekig, enz.; ook die, welke geene
verbuyging in het geheel hebben, als: aLler/ey,
velerhande, gouden, zilveren, enz.; en eynde])'k zulke zamengestelde by\'oegelyke uaemwoorden, hy welkel' eerste gedeelte geene vergl'ooting
kan gedacht worden, als: beendroog, koolzwart,
sneeuwit, yskoud, bloedrood, yzersterk, enz.
§. 83. Eenige adjectieven hebben eene onregelmalige \'ergrootillg, als: goed, beter, best; - veel,
meer, meest; - we;ynig, minder, minst. Deze
onregelmatige vergrooting ontstaet daeruyt, dat
lIet eene of andere gedeelte dier woorden in
ongehruyk geraekt is. Zoo is van goed, goeder,
goedest of goedst; van veel, veler, veelst , alleen
den positief - van bet, beler, best; van min,
minder, minst, van mee, meer, meest, alleen
den comparatief en den superlatief overig, terwyl
wf'yniger, weynigst nog in gehruyk is. By andere
hyvoegelyke naemwoorden is slechts den overtreffenden trapgehruykelyk, als: uyterst, achterst, benedenst, boyenst, onderst, enz.

(:)'prae/.;Á;unsf.
()'prae/.;Á;wlsf.
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DERDE lIOOFDSTUK.
OVER DE TELWOORDEN.

§.84. De Telwoorden dienen om eene hoeveelheyd
van zekere dingen aen te duyden. Zy drukken
of een bepaeld of een onbepaeld getal uyt, en
worden daerom in bepaelde en algemeene onderscheyilen.
§.85. Bepaelde te\woorilen zyn die, welke de hoofJof grondgetallen aenduyden, als, een, twee, dry,
tien, twintig, honderd, enz. Dezel ve zyn dee}:;
deeh
wortel woorden, als, een, twee, dry, vier, v,yj:
vyj:
enz.; deels afgeleyde, als, twintig, dertig,
veertig, enz., die met achtervoeging var: deu
Je bovengenoemde afkomen;
llytgang
llytgnng tig, van de
deels eyndelyk zamengestelde, als, e?f' (eenlif),
f)eerlien, enz.
twaeif (twelf, tweelif) dertien, f1eerlien,
§.86. Bet
Het telwoord een wordt als het lidwoord
Vlln Jletzel
~lelzel ve
verbogen, en onderscheydt zich van
alleen daer door, dat het den nadruk der uytspraek ontvangt; ook wordt het daerolll veelal
met twee accenten geteekend , één. Het Jidwool,(1
den voorop hebbelJde, wordt het als de hyvoegelyke naemwoorden ver,bogen. H.
B. V.
1.
2.
3.
4.

Den
Des
Den
Den

een en,
en ,
een en ,
eenen,
een en
on ,

de eene,
àercene,
de, der eene,
de eene,

hel eell(].
eene.
des eenen.
den eenen.
het eene.

Hetzelfde geldt wanneer het is voorafgegaell
van eenig
eemg voornaernwoord)
voornaemwoord) als dezen, dien,
myn, enz.
§. 87. De overige bepaelde
hepaelde telwoorden blyven,
blvven, vóór
zelfstandige naemwoorden geplaetst, "altyd
altyd onverbogen,
ver~lO~en, als : twee mannen,
marmen , dry hll;yzen.
hu;yzen.
twznttg 8chepen, honderd gulden;.. enz.
twintig
:J ••
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§. 88. Zy zyn echter, in sommige gevallen, voor verbuyging vatbaer, wanneer zy namelyk of llcbtereen
Ilchtereen
voornaemwoord, of geheel op zich zelpersooulyk voomaemwoord,
ven staen, als: zy kwamen met hen vieren;
vIeren; wy
verdeelden het onder ons twintigen; - ni~t
niet
lang na zessen (na zes uren); zy kwamen met
honderden,, enz.
lwnderden
§.89. De rangschikkende getallen, van de hoofdgetallen gevormd, als den eersten, tweeden,
f-'iercZen, enz., zyn, gelyk de overige
derden, f<'ierden,
hyvoegelyke
hyvoegclyke naemwool'den,
naemwoorden, verbuygelyk. (Z. §.
74.) Zy eyndigen, beneden de twintig, op den,
de, als, v}fden,
vyfden, zevenden, elfden, enz., uytgezonderd eersten en achtsten; maer hoven
boven de
twintig, gaen zy uyt op sten, ste, als, twintwin.ti!(slen,, clertigsten
dertigsten , enz.
tigsten
§. 90. Somwylcll worden de telwoorden als zelfstandige naemwoorden gebezigd, en wel in het
vrouwelyke en onzydige geslacht. Vrouwelyk :
eene een, twee eenen, dry zessen; ik
iJ; heb de
neG'en, gy de zeven, lLy
negen,
hy de vyfgeworpen. Onzy~ig
zydig : het
/zet twintig, hot
hat vyf
vrj en twintig, het
dllyzencl kost zoo veel.
honderd, het duyzencl
§.91. Ook laten zich zelfstandige naemwool'den,
naemwoorden,
in er uytgaende, van de telwoorden afleyden , als:
een zestiger, dat is een man van zestig jaren,
of ooli
ool{ een schip vun
van zestig stukken geschut; vyf
en twintiger, wyn van het gewas des jaers 1825.
§.
§ . ,92.
.92. Beyde heteekent
beteekent zoo veel als alle twee. Het
wordt gebruykt,
gehruykt, wanneer twee dingen te zamen
genomen, of als te zamen genomen heschouwd
beschouwd
worden, en komt meestal in het meervoudige
getal en als hyvoegelyk naemwoord voor, als:
beyde handen
lzanden gebmyken,
gebruylcen, aen beyde ooren docif
doif
zyn. Somwylen echter wordt het zelfstandig gehruykt, als: zy zyn beyde arm; geen van beyde
heeft
heejt het gedaen.

Sprael.:kwzst.
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§.93. Verder worden de telwoorden met het woord
llalf, 'zalfJe, zamengesteld, als : anderlwl",en
derdhalve
stuyver (ter helft van den tweeden); derdhal"'B
el laken (ter helft van de derde el); vierdhalj,
vyftlLalf, zesthalj, ze"vendhalj, achthalj; enz.
§. 94. De algemeene telwoorden bevatten of alle
eenheden onbepaeld, als: al, ieder, iegelyl: ,
elk, geen; of een groot gedeelte "all
,'all dezeh'e.
als: veel, menig; of slechts ecn kleyn gcdeelte,
als: weynig, eenig (niet hct hyvoegclyke naemwoord, als, den eenigen God), ettelyke, sommige.
§. 95. Elk, ieder, eenig, menig en geen worden,

hy zelfstandi{;e naemwoorden gevoegd, op de
wyze der byvoegelyke vcrbogell. Op zich zelven
slaende , zyn elk, ieder, gelyk mede elk een,
een ieder. iedereen. iegelyk, en een iegelyk,
in de verhuyging, ell.'s,
el/.:s, ieders, elk eens, eens
iRders of eens iederen, iedereens, icgely/.:.5 en eens
iegelyks, of eens iegelyken. Alle deze woorden
bebben nyt hunnen aerd geen mecrvoud.
§. 96. Peel en weynig hlyven doorgnens om'crhogen, en bebben eenen tweeden u3elllval achter zich, die echter hy woorden van het vrou\TOUwelyk geslacht en in bet meervoud, niet kenllclyk is, als : veel yvers, veel goeds, fIy'ey"ig
fIy'cy"ig
tyds, weynig nuts} - 'l-'eel vl:eugde, wquig
moeyle, veeL hoofden, veel ::'lIUlell. Zoo ook
een weJ'nig waters, een weynig H'YI18.
H·YI18.
§. 97. Hetzelfäe geldt omtrent meel'
meer cn minder, als:
meer gelds , meer wyns, mine/er waters, minf:,orge:
der vreugd, minder menschen, minder >:'orge:
veel echter wordt ook dikwerf voor zelfstnndige naelll\voorden in het meervoud, op de wyze
der overige byvocgelyke nnemwooruen, "er,'erLogen, als : vele melZschert, vele goederé'lZ,
enz. - Hetzelfde heeft plaets omtrent weynig,
wanneer d:lCfvoor het bepalenu liJ wood of ouL
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een "ool'nacmwoord komt, als : de wl'ynil;e
moeyte; het weynige goed; deze weYllige re(lenen; uwe weynige voorzorg, enz.

§. 98. Voorts moet omtrent alle deze woorden,
JUet uytzondering van weynig, nog aengemel'kt
worden, dat zy in den tweeden naemval van
het meervoud op er eyndigen, het zy zy met of
zonder een zelfstandig naemwoord voorkomen,
als: veler, of'veler men8clien begeerte; eeniger,
sommiger, ettelyl.:er, of ook eeniger, enz. men.~cllen ltandelwyze. Hetzelfde is toepasselyk op
beyde, alle, als: beyder , of heyder vaderen
:::.org; aller of aller mensclten lot.

VIERDE HOOFDSTUK.
OVER DE VOORNAEM\VOORDEN.

§. 99. De Poornaemwoorden worden in de plaels
van de naemwoorden gesteld, om eene lastige herhaling te vermyden, of dienen ter aenwyzing van
persoonen en zaken, onderscheyden van alle
andere. Zy worden in twee hoodfsoorten onderscheyden : zelfstandige of persoonlyke en by-

vOl'gely/.:e voornaemwoorden.

J. Persoonlyke Voornaemwoorden.

§. 100. De persoonlyke voornaemwoorden vervangen de namen van persoon en zei ven , of van zaken als persoonen voorgesteld.
Men onderscheydt in de tael dry persoonen.
Den eersten persoon of den sprekenden noemt
zich ik, in het meervoud wy; den tweeden,
tot wien men spreekt, heet gy, enkel-en meervoud; en den derden persoon, of elk ding waervan gesproken wordt, drukt men uyt door !ly,
:::.y, het en men.
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By de twee eerste persoonen wordt van geen
geslacht melding gemaekt, omdat dit altyd kenJerden persoon komen de dry gehaer is. By den lIerden
slachten in aenmerking. !lIef!,
/l!en wordt alleen in het
gebruykt , en stelt den persoon onbeoebeenkelvoud gehruykt
paeldelyk en zonder geslacht voor.

§. 101. Yerbuyging
J7erbuyging del' persoonlyke YoornaemJ7oornaemwoorden.

Eersten persoon.
ENKELVOUD.

l\IEERVOUD.
1\IEERVOUD.

1. Ik.

lIIyns, myner (van my).
2. 1IIyns,
3. !tIy
l\ly (aen my).
.4.
4. 1Ily.
lIIy.

\Yy.
Onzer (van ons).
ons) •
Ons (aen ons).
Ons.

Tweeuen
Tweeden persoon.
ENKELVOUD.

l\IEERVOUD.
l\IEER VOD D.

Gy.
Uwer (van u).
U
TI (aen u).

1. Gy.
2. Uws, uwer
uwcr (van u).
3. U (acn u).

U.

4. U.

Derden persoon.
ENKELVOUD.

Jlannelyk.
lJlannelyk.
1. Hy.
2. Zyus,
Zyns, zyner
(van hem).
3. Hem (aen hem.

Yrouwely1.:.
J7rouweZyl:.
Zy.
Haer (van

Onzydig.
Het.
Van het.

haer).
Haer (aen

en het).
IIet (a
(aen

haer).
hacr).
4.
.4. Hem.

lIaer.

Het.
Het •
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MEERVOUD.

1. Zy.

Zy.

Zy.

2. Hunner (van

Harer (van
(hacr).
(haer).
Haer (aeu
(aen
haer).
Haer.
Raer.

Hunuer
Hunner (van
heu).
hcu).
en
Hun (a
(acn
heIl).
hen).
Hen.

llen).

3. IIun (aen hen).

4. Hen.

§. 102. De beyde vormen
VOrmen van den tweeden naemval, myns
nzyn.-; en l1I:)'l2er;
myner; llWS en
cn uwer, kunnen
oDberispelyk,
ollderscheyd van geslacht,
onberispelyk, zonder onderscheyd
gebruykt worden. Men mag echter ook nzyns
myns en
uws voor het mannelyke, myner en uwer,
voor het vrouwelyke bezigen.
Z)'ns en zyl1r:r
zyner zyn natnerlyk
natuerlyk beyde alleen fel'
ZyflS
ter
aenduydiDg van
aenduyding
Van ecu
eCIl mannelyken persoon geschikt.
Vele echter geven Ilen
nen het
bet eerste den voorrang.
0'
0',, dat hedendaegs zoo in het enkel-als meervoud gehruykt
gebruykt wordt, is, in zynen oorsprong,
alleen meervoudig. Voor het enkelvoud was oudtyds du, en in de verbogene naemvallen dy
qy in
gebruyk; doch dit du en
cn dy is nu buyten gebruyk gesteld.
hruyk
Voor wy, gy, zy gebruykt men somryds,
doch meest in poezy of in gemeenzamen styl,
slyl,
het zachtere we, ge , ze.
Bun en hen zyn eygenlyk niet dan door dialektRun
verschil onderscheyden. Het gebrnyk echter heeft
gewild dat het eerste in den derden, het andere
in den vierden naemval zou gebezigd worden.
Voor lzaer zegt men ook somlyds
sODllyds heur,
heul', ter
vermyding van eene onaengename klanksherhaJing.
ling.
§. 103. De persoonlyke voornaemwoorden nemen
somtyds de woorden zelf en alleen achter zich,
om
00l daerdoor alle andere persoonen uyt te sluytcn.

~'p,.aeHun8t •
.s'praeHunst.
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Deze voornaemwoorden worden verhogen. en
getal> geslacht
het woordje zelf schikt zich in getal,
en geval naer die voornaemwoorden, waerby
naer de zelfstandige
het voorkomt, als mede nner
nnemwoorden , achter welke het somtyds op gellflemwoorden
Jyke wyze geplaetst wordt, als: den rader zelf
lyke
heeft het gezeyd. Ik heb het den broeder zelven
gegeven. Het woord alleen hlyft onverbogen,
als: ik alleen ben er geweest. Try alleen splaken er over.

§. 104. rerbuyging der persoonlyl:e
persoonlyke Yoornaemroornaemwoorden met het woord zelf.

Eersten persoon.
ENKELVOUD.

F
Frouwelyk.
rouwelrl.: •

l11annelyk.
I. Ik zelf.
1.
2. :nIyns
l\lyns zelfs (van my
zclven).
zelven).
3. :nIy
l\ly zelven (a en my
zelven).
4. l\ly
lUy zelven.

Ik zelve.
Van my zelve.

l\Iy
l\ly zelve (aen my zelve).
l\Iy
l\ly zelve.

'.!.'weeden
Tweeden persoon.
ENKELVOUD.

JWanneZrl.:·
JWannelrl.:·

Prouwelrk.

1. Gy zelf.
Gy zelve.
2. Vws
Vws zelfs (van u
Van u zelve.
zelven).
3. V zclven
zelven (aen
(acn u zelven). V zelve (aen u zelve).
-i. V
U zelven.
U zelve.
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Nederduytsche
Nederduytsclle
Derden persoon.
ENKELVOUD.
ENKEL
VOU]).

lIIan 1lelyk..
"~Ianlzelyk
1. Hy zelf.
'Lyns zelfs
2. lyns
(van hem
zelven).
zelven
ven
3. Hem zei
(aen hem
(zelven) .
(zclvcn).
Hem zei ven.
4. lIem

rl'ouwelyk.
rrouwelyk.

Onzydig.

Zy zelve.
Van haer zelve.

Het zelf.
Van het zelve.

Haer zelve (acn
(a en
ha
er zelve).
haer

Hct
Het zelve (acn
(a en
het zelve).

Haer zelve.

Het
lIet zelf.

Het meervoud vertoont geene moeyelykheyd.
moeye1ykheyd.
In alle gevallen en voor alle persoonen schryft
zelven.
men zellJen.

§. 105. Hierby moet aengemerkt worden dat dit
zelJ
zelj nooyt eene s achteraen ontvangt, dan
alleen in den tweeden naemval, mrns zelfs,
uws zelJs,
zeljs, enz. Zelfs is anders eygenlyk een
cen hybywoord, zoo veel als ook heteekenende.
bcteekenende. In de
zelf en ze1js
zelfs kenvolgende uytdrukking worden zelJ
nelyk onderscheyden: ik zelf heb hem gezien,
ja ik heb zelfs met hem gesproken.
§.'
in de
§.; 106. Het woord zich wordt gebruykt .in
'plaets
in den
plaets van alle
alIe andere voornaemwoorden In
eerden
derden persoon, wanneer dezelve het voorwerp
of de bepaling uytmaken hy een onderwerp,
waervan de werking tot den werker terug keert.
Het ondergaet in de verbuyging geene verandering, als: Hr hedriegt zich. Den man spreekt
van zich. De VfOltW
vrOltW kleedt zich. De menschen
mensclten
vergis,en
vergis6en zich.
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Il. Byvoegelyke Voornaemwoorden.

§. 107. De byvoegelyl,e voornaemwoorden; aldus
genoemd omdat zy meerendeels voor de zelfstandige geplaelst worden, dienen om eene enkele
zaek van !llIe andere vnn dezelfdl1 soort te onderscheyden, als: deze claed , uw boek, welken
lnan.
Men verdeelt dezelve in vier soorten, name1yk, in J.) beûttelyle, 2.) aenwyzende, 5.)
vragende en 4.) betreHy:lyke voornaemwoorden.
J.

Bezittelyl.:e roomaemwoorden.

§.108. De beziuelyke voo\'nnemwoorden wyr,en dingen aen, onderscheyden van alle andere. tevens met betrekking tot den bezitter, en zyn
de volgende : n~'n, ons, uw, zyn, haer en
hun.
Myn en ons hebben betrekking tot den eersten persoon, iu het enkel. en meervoud; zew
tot den tweeden persoon, in Leyde getallen;
zyn en 1llUZ eygenen iets toe aen den derden
persoon, het eerste aen een enkelen, het laetste
:len meerdere; doch zy worden alleen gebruykt in
betrekking tot woorden van het mannelyke of
onzyJige geslacht, terwyl voor die van het vrouwelyke, in beyde getallen, haer gebezigd wordt.
Dit laetste 1wel' wordt ook somtyds. heur geschreven, tot verll1yding van wanklank.

§. 109. rerbuyging &1' bezittelyke voornaemwoorden.
ENKELVOUD.

lIJannelyl:.
1. 1\lyn.

rroltwelyk.
MYlle.

OlZzydig.
l\Iyn.
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Nederduytsclle
Nederduytsclze

~. lIIym.
3. l\Iynen.
4. lIIynen.

l\Iyncr.
1\1yne,
lUyne, myncr.
l\Iylle.
l\Iyne.

lUyns.
l\lyncn.
1Ilyncn.
l\Iyn.
1\1 yn.

lIIEERVOUD.

1. 1\Iyne.
l\Iyne.
l\Iyner.
l\Iyncr.
3. 1Hynen.
4. lUyne.
~.

lUyne.
l\Iyne.
1I1yncr.
lIIyner.
1\1
lUyne,
yne, myner.
l\lyne.
1\lyne.

Dlync.
DIyne.
1\1 yncr.
l\lyllcr.
l\lynen.
1\lyllc.
l\Iyllc.

Op gelyke wyze verhuygt men uw, uwe, uw;
zyn, zyne, zyn; !wel'.
!wel', !wre, lzaer;
haer; hun,
hunne, hun.
Ons, onze, om; , waervan bet mannelyke ook
onzen geschreven
gescbreven wordt, maekt in den tweeden
naemval onzes, onzer, onzes. In de overige
verhuyging
gevallen van beyde getallen is deszelfs verhuygiog
gelyk aen die van myn , mrne, myn.
§. 110. De hezitteJyke voornaemwoorden, die,
met het bepalend lidwoord voor zich, zonder
gebruykt worden, verzelfstandig naemwoord gehruykt
buygt men als volgt.
huygt
ENKELVOUD.

Jllannelyk.
].
2.
3.
4.

Den myncn.
Dcs myncn.
myncn.
Dcn mynen.
Den myncn.
mynen.

J7l'ouwelyk.

On:::,ydig.
Onzydig.

Het myne.
mync.
De myne.
mync.
Van het myne.
Der lIIyne.
mync.
Dcr
Dc , der
dcr mync. Acn hct myne.
De
IIct myne.
lIet
De mync.
l\IEERVOUD.

lJlanneZy1..,.
lJlanneZyk.
1.

De myne.
mync.

J7l'ollwelyk..
l7l'ollwelyÁ'
De myne.

Onzydig.
Dc myne.
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2.
3.
4.
.4.

Der myne.
Den mynen.
De myne.

Der myne.
Der myne.
De , der myne. Den mynen
mynen.•
De myne.
De myne.

Op dezelfde wyze worden de andere hezÎUehezÎtteIJet lidwoord verlyke voornaemwoorden met IlCt
bogen.
2.

Aenwyzende Voornaemwoorden.
Foornaemwoorden.

§. 111. De aenwyzende voornaemwoorden wyzen
persoon en of zaken aen ,
meer of min bepaeldelyk persoonen
die, dat;
en zyn : dezen, deze, dit; dien, die.
genen, gene, geen; denzelven, dezelve.
dezelve, hetzelve, denzel[den,
denzelfden , dezelfde, hetzelfde; dengenen , degene, /zetgene
hetgene ; diengenen , diegene,
datgene; zulk of :.u1l:en.
zullen. :.ulke.
zulke. zull:: zeker
of zekeren, zekere, zeker; dergelyken,
dergelyJ:en, del'gelyke, dergelyk (ook desgelyken, enz.); dusdanigen •,dusdanige,
dusdanige, dusdanig; zoodanigen , zoodanige, zoodanig ; eli;
eli: of eIken,
eiken, elke, el};,
ell:, enz.
Een ige dezer voornaemwoorden nemen ook het
woordje een voor of achter zich, als· : een ieder
ieder,t
iedereen, elk
elI: een, enz.

§. ] 12. Verbuyging
Ferbuyging van het woord dezen.
ENKELVOUD.

Mannelyk.
1Y!annelyk.
1.

Dezen.

Vrouwelyk.
FrouwelyJ:.

2. Dezes.
3. Dezen.

Deze.
Dezer.
Deze, dezer.

4. Dezen.

Deze.

Onzydig.
Ollzydig.
Dit.
Dezes (van dit).
Dit, dezen (aen
dit ).
Dit.
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N ederduytsèlze
ederduytsèlw
lIIEEllVOUD.
l\IEERVOUD.

Jl(llzne1r
Jlannelylclc •.
1. Deze.
~.

3.
.4.

Dezer.
Deze, dezen
zen.•
Deze •
Dezé.

l7rouwelyk.

O/lzydig.
OIl'Zydig.

Deze.
Dezer.
Deze, dezer.

Deze.
Dezer.
Dczer.
Deze, dezen,

Deze.

Del.e.
De.. e.

Op gelyke wyze verbuygt men het woord ge~
nen, gene, geen (of gene).
2. Naemval,
Nacmval, genes, gener, genes, van geen, enz.

§. 113. Pàbuyging
rerbuyging 1/ttn !zet
het (poord
(paord dien. tlle,
die, dat.
ENKELVOUD.

1Jlannelyk.
1Jlanne?rk.
1. Dien.

J7rouwelyk.
J7rauwe?rk•

!2.
3.

Diens.
Dien.

Die.
Dier.
Die, dier.

4.

Dien.

Die.

Onzydig.
Dat.
Diens (van dat).
Dat, dien, (aen
dat ).
Dat.

l\1EERVOUD.
MEERVOUD.

l'lannelyk.
1.
2.
3.
4.

Die.
Dier.
Dien.
Die.

J7rollwely1.:
J7rollWe?rk .
Die.
Dier.
Die, dier.
Die.

Onzydig.
Die.
Dier.
Dien.
Dicn.
Die.

Sprael lUllst.
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§. 114. PerbuY{jillg fJan het woord denzeJvcu
denzelvcu

J

dezelve, hetze]
hetzel ve.
ENKELVOUD.

Nannely!.:.
Nallnelyl.:.
1.
2.

a.

Denzelven.
Dcszclfs
Deszclfs ,
deszelven.
Denzelven.

4. Dcnzelven.
Denzelven.

Vrouwe!)'!.:.
Vrouwel)'!.:.
Dezelve.
Derzelver.

Onzydig.
Hetzel ve.
Deszclfs
Deszclfs,

deszelven.

Dezelve, derzei· Hetzelve.
vcr.
Dezelve.
Hetzelve.
MEERVOUD.

NannelyÀ'
NallnelyÀ' .
1. Dezelve.
~.

Del'zclver.

3. Denzc!ven.
Denzcl ven.
11.

Dezehe.

rrouwely!.:.

Onzydig.

Dezelve.
Dezelve.
Derzelver.
Derzelver.
Dezelve, derzel- Denzelven.
ver.
Dezel 'oe.
Dczel'·e.
Dezelve.

AenmPrking. Den tweeden naemval van 't
vrollwel,Yk enkelv. en den tweeden van 'I meermach ook derzelf.Je.
derzeltJe. Men
voud der dry geslachten maekt
~ebruykt derzelver
deJ'zelver wanneer het woord dat den
ïweed~1l
ïweeJ~1l naemval \'eroorzaekt
veroorzaekt achter 't voornaernw.
st8et. en derze!f.Je
derze!tJe , W3lJllCer dit \'oornaennvoOl'd
voornaemwoOl'd
volgt. B. V. Derzelver ael'd - den aerd derzeZf.Je.
derzeZtJe.

§. 115. rerbuyging (Jan
van het woord denzelfden ,
dezdfde, hetzelfde.
ENKELVOUD.

ZIlamzelyk.
ZIlamzelyl.:.

Prollwe7yk.
Prouwe!;'k.

1. Denzelfden.

Dezelfde.

Onzydig.
Hetzelfde.

N eclerduy
ederduy tsclte
töclte

7°
!I. Deszelfden.
Dcszelfden.
!J.
3. Dellzelfden.
Dcnzelfden.

4. Denzelfden.

Derzelfder.
Deszelfden.
Dezelfde, der- Hetzelfde.
zelfder.
Hetzelfde.
Dezelfde.
MEERVOUD.

lIJannelyk.
lJlannelyk.
1. Dezelfde.
2.
~. Derzelfder.
3. Denzelfden.
4. Dezelfde.

Yrouwelyk.
Frouwelyk.
Dezelfde.
Derzelfder .•
Dezelfde, derzelfder.
Dezelfde.

Onzydig.
Dezelfde.
Derzelfder •
DCllzelfden.
Dcnzclfden.
Dezelfde.

Zie de Aemnerking op §. 114, welke hier ook
geldt.
§. 116. Ferburging
JTerburging van lzet
dengenen
het woord den
genen ,
degene, hetgene.
ENKELVOUD.

Jllannelyl'.
lIiannelyl.
1. Dengenen.
~.

Desgenen.
3. Dengenen.
.4. Dengenen.

Prouwelyk.
Frouwelyl.

Onzydig.

Hetgene qf hetgeen.
Dergene.
Desgenen.
Degene,dergene.Hetgene.
qf hetDegeue.
Hetgene tif
Degene.
geen.

Degene.

MEERVOUD.
NEER VOUD.

1fiannelyk.
Mannelrk.
1. Degene.
~.

Dergene.
3. Dengenen.
4. Degene.

FrouweZyk.
FrouweZyl:.
Degene.
Dergene.
Degene, dcrgene.
dergcne.
Degene.

Onzydig.
Degene.
Dergene.
Dengencn.
Dengcnen.
Degene.

SpraeH:unst.
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§. 1I7. Perbuygin.r van het waard diengencu,
diegèllc, datgene.
ENKELVOUD.

Il1mznelyk.
1.
::!.
3.
4.

Frauwelyk.

Hiengenen. Diegene.
Diemgellen. Dierger;te.
Hiengenen. Diegene, diergene.
Uiengenen. Diegene.

Ow:.ydig.
Datgene ofdatgeell.
niclIsgenen.
Datgene.
Datgene qf(la.tgcell.

MEERVOUD.

J1lannelyJ:.

rrouwely!..

1. Diegene.
2. l>iergene.
3. UiengclIen.
4. Diegene.

Diegene.
Diegene.
Diergene.
Dicrgcne.
Diegene, diergenc. Diengenell.
Diegene.
Diegene.

Onzydig.

§. 118. Ferbuygingvan het evool'dzulk, zulke, zuIl.
ENKELVOUD.

J1IafZllelyk.
1. Zulk qf zulken.
Zulks.
3. Zulken.
4. Zulken.

~.

rrauwelyk.

Onzydig.

Zulke.
Zulker.
Zulke, zulker.
Zulke.

Zulk.
Zulks.
Zulk.en.
Zulk.

nIEERVOUD.

lJlannelyl"
1. Zulke.
2. Zulker.

FrauwelyJ:.
Zulke.
Zulker.

Onzydig.
Zulke.
Zulker.

lV(~de,.duytsclle
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3. Zulken.
.(. Zulke.

Zulke, zulker.
zulker •
Zulke.•
Zulke

Zulken
Zulken.•
Zulke
Zulke.•

./Jenmerkim[. Zulks WOl'dt zelden gebezigd,
ten zy zelfstandig V001' dat. als: Zul/,;s had ik
niet gedach~.

§. 119. Zei'er wordt in de verhogene naemvallcn
niet gebruykt dan met de voorzetsels van, aen,
enz. DesgelJ'k, dusdanig, zoodanig , worden
ook meestal vervoegd met voorzetsels in den
tweedcn en derden nacllIval. Men mag nogtans
zeggcn, desgelyken man.s, dusdaniger vrouw.
En insgclyks , zoodalligen manne, dergelyker
vrouwe (Z. §. 52.) In het meervond vorgcn zy
ook de ,erbuyging van zulk. §. 118.

§. 120. rerhllJ'ging van lzet woord elk, ell,e, elk.
ENKELVOUD.

JIannel,)'Á:.

rrollweZyl"

1. EIk of eIken.
~. Elks.
3. EIken.
.(. EIken.

l~lke.

Elker.
Elke, elker.
Elke •
Elke.

Onzydig.
Elk.
Elks.
EIken.•
EIken
Elk.

Zonder meervoud.

§. 121. 'Vanneer de Ilenwyzende voornaemwoor• den het woordje een hy zich nemen, dan wordt
alleen dit Iaetste en nict het voornaemwoord verhogen, als: zoodanig een, zoodanig eenen, enz.

(Z. §. 46.)
5. Yragende Yoomaemwoorden.

§. 122. De vragende "oornaemwoorden dienen om
te nagcn naer persoonen of zaken, cnderschey-

Sprae
Spl'ae Hunst.
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den van alle andere, en zyn : wie, wat; u·el!.:
wel!.:
wellen, welke, wel!.:, en hoedanigen , hoeof welken,
danige, hoedanig.
Met wie vraegt men, in het algemeen, naer
persoonen,
heejt dat gedaen? lf'ïens
JYiens
persoon
en , als: wie heel
Izuys is dat?
Met welk vraegt men bepaelder naer
nael' persoonen of zaken, als: wie heeft Ct
u dat gezegd?
ltW
ItW vriend. Welken vriend?
nuer voorwerpen, van
Met wat vraegt men naer
ferso'onen of
welke nog niet bekend is of het perso'onen
zaken zyn, en, in het laetste geval,
geva , van welk
a~s : wat zegt
getal of geslacht de zaken zyn, als:

gy? Wat
rVat zoekt gy?
Wanneer men eygen
eygenlyk
lyk den aerd of de hoeeene zaek bedanigheyd van eenen persoon of cene
doelt, dan vraegt men met het woord hoedanig,
als: hoedanigen man - hoedanige vrouw heeft
heep

u dat verhaeld
verhaeld??

§. 123. Yerbuygingvan lzet woord wie, wat.
ENKELVOUD.

Mannelyk.
1. Wie.
2. Wiens.
3. Wien.
4. Wie.

Yrouwel;}'k.
Frouwel)'k.

Onzydig.

Wie.
·Wicr.
Wiel'.
Wie.
Wie.

\Vat.Dit
'Vat.
Dit wordt
verbogen.
niet verhogen.

lIIEERVOUD.
JlIEERVOUD.

Mannelyk
Mctnnelyk en Yrollwelyl:.
Yroltwelyk.

On:;ydiJf.
On;;ydiJf.

Zou der I~leervoud.

1. Wie.
2. Wier.
3. Wie, wien.
lt. 'Yie.
Wie.
Jf.

4

l'
iYederdu)'lsclze
-ederchl)' tselle
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Aemnerking. Het onzydige wat, op zich zelf
Aemnerkin[{.
slaende , wordt alleen in den eersten en vierden
naemval van het enkelvoud gebruykt. In andere
gevallen verkiest ons taelgebruyk het bywoord
waeraen,
waer met een voorzetsel, waervan, waeraen>
in stede van van wat, aen wat.
§. 124. Pel'buyging van het woord welk, welke,
welk.
ENKELVOUD.

lJ1annely1.:
lJIannelyl..

Proltwelyk.

'Velk of
of welken. Welke.
1. 'Yelk
\Velker.
'Yelks.
Welker.
2. '''elks.
Welke, welker.
3. Welken.
4 . Welken.
Welke.
Welke •
4.

Onzydig.
Welk.
Welks.
Welk, ·welken.
Welk.

l\lEERVOUD.

1.
2.
3.
4.

ftlannelyT.:.
ft.lannelyL

Yrouwelyl.:.

Ollzydig.

Welke.
'Velke.
Welker.
'V
elker.
Welken.
Welke.

Welke.
Weiker.
Welker.
Welke, welker.
'Yelke.
'''elke.

Welke.
Welker.
Welken.
Welke.

§. 125. Met hoedanig is het even zoo gelegen als
met dusdanig, enz. Z. §. llg.
119,
'''anneer
'Van neer welk en hoedanig het woordje een
achter zich nemen, dan wordt alleen dit laetste
yerbogen.
ycrbogen. Z. §. 121.
4. BetreH:e1y1.:e
BetreHelyle P oornaemwoorden.

§. 126. De betrekkelyke
betrekkclyke voornaemwoorden wyzen
hepaeldelyk op reeds genoemde persoonen
persoonen of
zaken, en zyn : die, dat; wie, wat; welk
well.: of
waae, wel!..: ; en demçelken>
demçelken, dewelke,
welken, we!Á'e,
hetwelk.

SpraeÁ:Á:wzst.
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Die en wie worden verbogen als het Vl'llgcuu
vragcllll
voornaemwoord wie, §. 123.
Dat en wat worden niet verbogen.
Welk, als het vragend voornaclllwool'd
voornaclllwoord , §. 1 °1.4.
Het min gebruykelyke
gebrllykelyke denwel/.:en,
denwel!.:en, dewelke,
lzetwellr:,
vel'bllyging aen denzelven
lzetwelk, is in de vel'buyging
gelyk (Z. §. 114.); met uytzondering
uYlzondering van den
tweeden naemval enkelvoud, waer men alleen
deswelken , en n'iet
niet deswel!.:s, zegt.
VYFDE HOOFDSTUK.
OVER DE WERKWOORDEN.
1.

Derzelver aerd
aerel en lLOofilsoorten.
lLOoftlsoorten.

§. 127.
12.7. Het Werkwoord is een woord dat den staet
persoonen of zaken uyldrukt.
of de werking van pel'soonen
In dezen zin, den meflsch
mensch is sterftlyk,
sterftlrk, viudt
men eeu
een zelfstandig naemwoord, te weten, den
mensch;
menseh; een hyvoegelyk nae11lwoord
nae'lIwoord , dat zekere
uytdrllkt, te weten, sterfelyl.:;
sterfelyk; en
hoedanigheyd uytdrukt,
het woord is, door hetwelk men bevestigt dat
sterjelyk aen den lUensch
Illensch
de hoedanigheyd van sterJel)'/.;
past.
Het woord mensch wordt genoemd onderWelp
werp;; het woord is, noemt men werkwoord of
koppelwoord; en het woord stel/elyk
stel/etyk noemt men
gezegde. Uyt die dry woorden outstaet een roorstel.
§. 128. Duer
Daer is slechts één werkwoord dat op zich
hestaet, namelvk
namelyk wezen of zyn.
.z:yn. Alle anzelf bestaet,
dere werkwoorden ~1rllkken
drukken zekere 'hoedanigheyd
hoedanigheyd
uyt, en zyn dáéro!ll werkwoorden, omdat zy
tevens het denkbeeld van
vall wezen
we~en of zyn, dat is
van het bestaen
beslaen in zich besillytell.
besluytell. Àls
Als ik zeg :
lzet
het peerd loopt, is dit zoo veel
vcel gezegd als, het
peerd is loopende.
In dit werkwoord loopt is he! koppelwoord
verborgen, eu
eH ligt opgesloten in het gezegde.
verborgeu,
4-.
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.l'lederclu)'tscne
J.1/ederdll )'Lscne
Naerdicn alle werkwoorden, wezen of Z}'f2
Z}'lZ
§. 129. Nllerdien
allecn Ily!~ezond(!rd
ll.Yt~czonderd ,zekere
, zekere hoedanighcyd insluytcn, zoo kunncn
knnnen zy in byvoegelyke
byvoegel.)l.e naemwoorten,
vervormd worden, welke alsdan Deelwoorden
den vel'vormd
11eeten,, rn
cn in tegenwoordige
tegellwoordige en verledene onlIerten
derscheyden worden; zoo heeft men b. v. van
lezen, le::.ende,
le::.ende , tcgenwoordig, en
cn Belezen
gele::.en verdcelwool'll.
leden deelwoonl.
§. 130. Het gezegde door het werkwoord uytgedrnk!
drukt,, eeue
ceue daet!
dact! of 'werking
werking aenduydellde,
aCllduydende, VOl'·
vor~
icts waerop de werking overgaet, en dat
(lert iets
dus Iydend
Iydend is; of de daed hepaelt
bepael t zich hy
by het
Hicrdoor vel'krygt
vCl'krygt
wezen dat dezelve venigt. Hierdoor
twec hoofdsoorteIl
hoofdsoortelI van wel'kwoN'den
werkwo(lrden : bemeu twee
c/rJ'vende cn
clrypelllle
ell onzydige.
§. ]31. Een Ledryvelld
Ledryvend werkwoord drukt de daed
llyt die dOOI'
door 't onderwerp verrigt
of de handeling Ilyt
zoodanig , dat zy regtstreeks overgaet op
wordt, zoodallig,
al~ : God beLount
beLoont de deugd. Dat·
Datiets anders, ab
gene 1Vael'Op
ovcrgaet, noemt men
waerop de handeling overgaet,
1,100rwerp.
1-'oorwerp.
§. 132. Ecu
Eeu onzydig werkwoord drukt of wel den
van lJet onderwerp uyt, als: de zon sc1Jynt;
scn)'nt;
staet ,'an
- of eene
ceue daed die Ly·
Ly het
hct onderwerp blyft,
als : bet
het peerd loopt, el:Z.
el;Z. Hier
Hicr gael
gact de daed
op gcen
geen voorwerp over, lllaer
llwer kan alleen ten
bepacld
aenzien van plaets, middel, enz. uader bcpaeJd
worden, als : Iud
hel peerd loopt in de weyde.
§. 133. De werkwool'llen
werkwoordcn zyn aen zeer.
zcer vele
veranvele veran·
deringen,I welke men J7ervoeging
fTelyoeging nocmt,
noemt, onderingen
derworpcn. By de vcrvoeging
\'el'voegmg del' ,verkwoorden
werkwoorden
derworpen.
meu dry zaken in :lcht
uemcn : 1. dc
Jf7yzen,
achtuemen
de lf'j'zen,
moet llJeu
2. de Tyelell
Trclen en
eu 3. Je PersOOflen.
PersoOllelZ.
2.

lYyz('n
lYyze!Z der
del' IYer!.:woonlen.
IYerkwoorclen.

§'. 134. De
Pe lJ"yzm
IFy:::.m der welkwoordcn
welkwoorden zyn de ondervan nyt te drukken hctgCllC
hctgeue
mallÎeren nn
scheydcnc manierCli

Sprae,U,:llllsl.
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wal
wat het werk woord beteekent. Dacr zvn er vier,
de
oe onbepaelde, de aentoonende,
aenloonende, de bYf.Joegende
en de gebiedende wys.
De onbepaelde wys dlly<lt
dny!!t den staet of de
oe
,wrking
wrrking van het onderwerp acn,
aen, zOIl(ler bepaling van getal of van persoonen, all(~en
alken met aen"'yzing
wyzing van tyd, als: leeren , geleerd hebben,
zullen leeren.
De aentoonende "'ys
wys dnydt dcn
den staet
slaet of de
werking vau
st reeks aen , en
van het ou(lerwerp
oll(lerwerp regt
I'cgtstrecks
onafhnnkelyk
vall rellige
onafhankelyk van
renige vOOfnfgllcnde
voorafg:lcnde wool'llcn,
woorllen.
als: ik heb geleerd, ik zalleeren.
zal ü'eren.
De hyvoegende "'ys
wys drukt den slaet
staet of de wervoonvaenlelyk uyt, of
king van het onderwerp voorwael'Clelyk
als: ik weflschte
als afhangende van iets anders, Rls:
dat Tly
lzy vlrlig
vl)'lig ware.
De gebiedende wys
""ys voegt het gczegde
gezegde f1ls
:lIs f'en
een
hevpl,
by het onderwerp,
bev!'l, vermaning of verzoek hy
B. V.jongelingen,
V. jongelingen, weest neerstig.
neerstlg.

TyJen der lredwoorden.
lraÁ'woorden.
5. TrJen
~.

135. De Tyden zyn wyzigingen van het werkwoord welke te
Ie kennen geven of den stRet
slaet of
de IlRndeling
V:ln het onderwerp, door het wcrkwerkhandeling VRII
w~lOl'd
w~lord nytgedrnkt,
nylgedrllkt, Le1w()l't
Lelwort tot hd
lwt te{!;elltvool'te{!;emvoorlliffe,
,b{{c, llct
lIet verledene of het. toel·ollleilde.
loe!.'ollll'lldc. l\Jen
~ren
oll,derscheydt dus
uos dry 1ydclI, welke deze benaonderscheydt
ming
~lIng hebben. Doch",
Doch, behalve deze dry t"dell,
tydrll,
Z'yll
Zyll er nog dry andprr,
nndprr, welke
,,'elke op de eC~'srge
eerstgenoemde hetrekking hebben. In df~ vervoegilJg
vervoeging
cl\'!'
d(·l' werkwoorden heefl
hed't men van die zes lydcn
ueze
ocze opeenvolging aC/Jgeuomen
ne/Jgcllomen :
}.) Dcn
Den tegenwoordigl'n
J.)
tegcnwoordignz tyd, voorstellende den
staet of de wel king van het onderwerp in dell
stact
<lCII
oogcnbl i~,
ik, wacrin
waerin mell
ll1ell spreekt, ;.Js
~.Is : ik 8clll:r{
8('1/1,')'[
oogenbl
eellen
cel/en óru'
óril'f.
2.) Den (,(,J's'ten
(,C'J's'Len betrel..1.:e!,)'l.:
betrekke!)'/.; fJcr!nim
fJcrleden tyd,
t:rtl, VOOI'vOO\'-

Nederdu)'lscne
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str~lIellde
str~lIende

den staet of de werking ale tegenwoordig in
io eellel!
eenen tyd,
t:rd, die vool'hy is, als: wy W{tIldelden toen men 0118
OIlS de tyding
tydillg geb ragt llee.ft.
5.) Den volstrekt
volstre!.:t fJerleden tyd, voorstellende
voorstellendc den
dcn
staet of de werking als geheel geëyndigd in den
tyd, ",aerin
waerin llIen spreekt, als: ik heb dien boek
gplezen.
grlezen.
4.) Den
Dell lu-welen betre/.:/.:elyk
belrel.:l.:elyk verleelen
verleden tya,
tyd, VOOl'stellende den staet of de werking niet alleen
geëyndigd in zich zelve, mael'
macl' ook ten opzigte
"lUl
"all iets <lndel's
andel's dat mede reeds voorby is. als:
ik had dien bor!.:
bod: gelezen, wanneer gy hem
geFJ'{(egd
geFlY/egd hebt.
f..) Den
DCIl toekom mden t:rd, den staet
slaet of de werking voorstellende in eenen tyd die nog niet
is , als: ik zal morgen eene wandeling doen.
betreIJ.,t:Zyl.: toekomenden tyd • aenduydende
6.) Den betrekke!;y!.:
den staet of de werking als reeds voorhy in
ee"en tyd die nog komen moet, als: ik zal den
eel"en
bo
..J: gelezen llebben, wanneer gy komen zult.
bo.Jc
Daerenboven zyn
zyll er twee tyden die voorkolllen als afhangende van eene voorwaerde, namelyk (Jen tegenwoordigen en den verleden.
l\Jen noemt ze daerol1l
daerom voorwaerdelyk tegenwoordigen en voorwaerdelyk verleden tyd: wy zulJcn ze in de vervoeging latcn volgen na den gewoonlyken tegenwoordigen en verleden tyd,
welke ,çtcllig,
.çtcll/~l{, dat is van gecne voorwaerde
voorwael'de afhangende,, zyn.
hallfjcnde
PersoonPIl dl r lf'a!.:woorden.
4. PcrsoonrlZ
If'er!.:woorden.

§. 13û. Door Pel'soonen
Persoonen hy de werkwoorden
werk woorden verSUlct
sUlet

men de onderwerpe~)
onderwerpea waervan
wacrvan dcu
den staet
stad

of de werkillg
werking door
door de w~)'b,ol)rden
w~l'b,ol)rden acngcduyd
acngeduyd

wordt.

J)CZI~
J)ezl~

onderwerpcll
onderwerpell "ol'(l.-n
"ol'dm of door zelf-

standige JJ:l~lllWI)OJ'JCll
1l:l~l1lwl)Ol'Jen of doOi'
dOOI' pcrsoonlyke
pCl'soonlyke \'001'IHlclllwoordèll
IHlclilWoordcll

llytgedrukt. Z. §,
§.

100

en
eo volg.

Sprae!.:kunst.
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5. Hulpwoorden.
§. 137. Om de werkwoorden te vervoegen bedient
llJCIl
lllcn zich van vier hulpwoorden , te wetcn
wetcll :
zullen,
zullen. hebben, zyn en worden.
WOl den.
Perfloeging
lzlllpwoorden zullen,
zllllen , hebben,
PerfJoeging van de hlllpwoorden
zyn en worden.
wordcn.

1. Zullen.
Dit lltllpwoord lleert,
lJecft, hchalve
hclwlve de onuepaelde
onLcpaelde
hel d(~e1woord,
d,:e1woord, slechts twee {ydcn
t"dcn , den
wyze eu het
'~/elligen
b';~lligen en uen
Jen vuurwaenlelylnl.
vuurwaerdr:l)'l.:nl. Den
Dell ecrsten
vorlllCIl ,'an dell
deil lut-lolJlI:tulefl.
{ul'lolJu:nrlell, CII
en
dient tot het vorlliell
betreH:elyl.;
ullc werkwourbetreHelyl.; iuekomenden
ivekomenden tyd Ly alle
den; den tweeden dient, illsgelyks
iusgelyks Ly alle werkwoorden tot het maken van den voorwaercZeh,J;
voorwaerdl'IJ'l;
tegenwoordigen
tegenwoordlgen en deu vool'waerde/yk
voorwaerde/yk tletle
t'el'le~...
den tyfl.
Ollbepaelde WJ'ze.
w)'ze. Zullcll.
Deelwoord. Zullende.
Stellig
Sü-lLigen
en tJd.
tyd.
rf/oorwaerdelyken
oorwaerdelylen tycl.
RNKELV.

Ik zal,
Gy zult,
lIy, zy, men zal.
lIIEERV.
l\IEERV.

'Wy
V,'Y zullcn
zullen 1
Gy zult,
Zy zullcn.
zullen.

EXKELV.

Ik zOll(le
zOUlle if
rif ZOI! ,
Gy zoudet of zoudt,
lIy, zy, men zoude of
qf zou.

"'Gyv

1\IEERV.
J\IEERV.

zouden,
zOlldet of
qf zoudt,
Zy zouden.

Il. Hebben.
Ollbrpaelde wy,Ze.
wyze.
Deelwoorden.
Teg. t!fil.
t!ld. JIcLJJcn.
JIeLJJcn.
T('genw. IIelJ]Jcnde.
IIcll]Jcnde.
Verl. tyd.
!!ld. Gehad hcl)]H?n.
he})1lcn. P' u·Zeden.
erleden. Gehad.
Toe".lyd.
Toeh. t!ld. Zullen hcJJLcn.
hcJJhen.
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AENTOONENDE WYZE.

BYVOEGENDE WYZE.

Te{Jenwoordigen
Tegenwoordigen tyd.
ENKELV.

Ik heb,
Gy hebt,
TIy, zy, men heeft.

ENKELV.

Dat ik hebbe,
- gy hebbet ,
- hy, zy, men hebbe.

nIEERV.

Wy hebben,
Gy hebt,
Zy hebben.

MEERV.

Dat wy hebben,
gy hebbet ,
- SY
- zy hebben.

Poorw. tegenw. trel.
ENKELV.

Ik zoude hebben,
Gy zoudet hebhen ,
lly, zy , men zoude hebhen.
hehben.
mEERY.

\Yy
\Yy zouden hcllhen,
hcllhen ,
Gy zoudet hcllhen ,
Zy ZOUUCll hehhen.

Eersten belre!.:1.:elyl: verleden tyd.
ENKELV.

Ik hild,
Gy hadt,
ll~y
lly , zy, men had.
lIIEERY.
lIIEER Y.

\,"v hilddcn ,
(iv haat,
halMell.

Zy

E~KELV.

Dat ik hadclc,
- gy
f'Y haddet
hadtlet ,
- !ly
hy , zy , men hadde.
lIlEERY.

Dat wy lladden ,
- gy haddet
haddet,,
- zy hadden.

Spraek!kllnst.
Spraek
.:unst.
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Folstre kt per/eden i,}'d.
t'}'d.
ENKEL V.

EJ\KELV
EJ\KELV -.'.

Ik llcb
heb gehad,
Dat ik hebbe gehad,
Gy hebt gehad,
- gy heb
hebhet
het gehad,
Hy, zy, men heeft gehad. - lIy,
hy, zy, men hebbe gehad.
bad.
1\1
lIIEERV
EER V •.

W Y hebben gehad,
Gy hebt gehad,
Zy hebben gehad.

MERRy .

Dat wy hebben gehad,
- gy
SY hebbet gehad,
- zy hebben
hehben gehad.

Foorw. verl. tyd.
iJld.
ENKEL V.

Ik zoude gehad hebben ,
Gy zoudet gehad hebben,
Hy, zy, men zoude gehad hebben.
hebhen.
MEERV
l\IEERV.

Wy
Wyzoud
zouden
engehad
gehad hebben,
hebhen,
Gy zoudet gehad hebhen ,
Zy zouden gehad hebhen.
hebben.

Tweeden betreUelyk per/ede
perleden tyd.
ENKELV .

Ik had gehad,
gclJaCl,
Gy hadt gehad,
Hy, zy, men had gehad.
lIy,
lIIEERV .
1IIEERV

Wy hadden gehad,
Gy hadt gehad,
Zy haddeu
hadden gehad.

ENKEL V.

Dat ik hadde
lladde gehad,
- gy haddet gehad,
- hy, zy
zy,, men hadde gehad.
1I1EERV
MEERV .

Dat wy lladden
hadden gehad,
- gy haddet gehad,
- zy hadden gehad.
4
4••..
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Toekomenden
Toe1:omenclen tyd.
ENKELV.

hebl)cn,
Ik zal heLIJcn,
Gy zult hebben,
H y , zy , men zal hcLben.
hebben.
MEERV.
lIrEERV.

\Vy
Wy zullen hchlJen,
hehben,
(;y zult hebben,

Zy ZlIIlen
zullen hebben.

Betre!.:lt:elyk
BetreHelyk toek. tyd.
ENKELV.

Ik zal gehad hebbcn,
llebben,
Gy zult gehad hehben,
heLLen,
Hy,
H y, zy, men zal gehad
hebhen.
hebben.
1IIEERV.

Wy zullcn
zullen gehad hebhen,
hebben,
Gy zult gehad hebhen
hebben,,
Zy zullen gehad heLben.
hebben.
GEBIEDENDE WYZE.

lIfeerv.
lI:feerv. Hebt.
Heht.

Enlwlv.
Enkelv. Heb.

lIl. Zyn.

Onbepaelde wyze.
Teg. tyd. Zyn ofwezen.

Deelwoorden.
Tegenwoordig. Zynde.

Verl. tyd. Geweest zyn.
ToeI,.
Toel,. t!ld. Zullen zyn.

Verleden. Geweest.

AENTOONENDE WYZ:E.
WYZE.

BYVOEGENDE WYZE.

Tegenwoordigen trel.
trd.
ENKELV.

ENKEI.Y.
ENKEI.v.

Dat ik zy,
- gy zyt,

Ik Len,
ben,
Gy zyt,
lly, zy, men

IS.

- lIy, zy, men zy.

Spl'aeHunst.
Spl'aeklmnst.
MEERV.
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1\lEERV.

\Vy
Wy zyn,
Gy zyt ,
Zy zyn.

Dat wy zyn,
- gy zyt,
- zy zyn.

Foorw. tegenw. tyd.
ENKELV.

Ik zoude zyn,
Gy zoudet zyu
zyn ,
lIy,
IIy, zy, men zoude zyl!.
zyn.
l\IEERV.
lIIEERV.

Wy zouden zyn,
Gy zoudet zyn,
ZYll,
Zy zouden Zyll.
zyn.

Eersten betreHelyk verleden t;)'cl.
IJ'cl.
ENKELV.

Ik was,
Gy waert,
wacrt,
lIy,
lIy , zy, men was.
1I1ERRV.
1IIERRV.

E~KELV.

Dat ik ware,
- gy waret,
~
lly, zy, men ware.
-lIY,
1\1EERV.
lIlEERV.

\Yy
\Vy waren,
Gy waert,
Zy waren.

Dat wy waren,
-gy waret,
ware!,
-zy waren.

rF olstrelt
olstre1ct
ENKELV.

Ik ]Jen geweest,
Gy zyt geweest,
11
y, zy
lly,
zy,, men is geweest.

verleden tyd.
ENKELV.

Dat ik zy geweest,
- gy zyt geweest,
--lIY,
hy, zy, meu zy geweest.

l\IEERV.
MEERV.

l'rlEERV.
1rIEERV.

\Yy
\"y zyn geweest,
Gy zyt geweest,
Zy zyn geweest.

Dat wy zyn geweest.
- gy zyt geweest,
- zy zyn geweest.

84

.iVederdurtsclze
iYederdur tselle

Yoorw.
trel.
Foorw. ver!. trd.
ENKELV.

Ik zoude geweest zyn ,
(;y zoudet geweest zyn ,
11 y, zy, men zoude geweest zyn.
MEERV.

Wy zouden geweest zyn,
Gy zoudet geweest zyn,
Zy zouden geweest zyn.

Tweeden betrelkel;yk verleden trd.
E.sKELV.

ENKELV.
ENK.ELY.

Ik was geweest,
Dat ik ware geweest,
Gy waert gewees.t,
- gy waret geweest,
hy, zy, men ware geweest.
lIy, zy, men was geweest. - by,
1\lEERV.
nlEERY.

'Vy
\V Y waren geweest,
Gy waert geweest,
Zy waren geweest.

Toe1.:omenden
ToeÁ'omenelen ird.
trel.
ENKELY.

Ik zal zyn,
Gy zult zyn,
Hy,
Ey, zy, men zal zyn.
1\IEERV.
nIEERV.

\Vy
ZUllCH zyn,
Zyll,
\Y
Y zulleH
(~y zult ZYll,
<iy
Zy zullcn
zullen zyn.

l\IEERY.
nIEERY.

Dat wy waren geweest,
gy waret geweest,
- zy waren geweest.
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SpraeHansl.
Betl'el.:kelyk toel.:. trd.
ENKELV.

Ik zal geweest zyn,
Gy zult geweest zyn,
Hy, zy, men zal geweest zyn.
MEERV.

W Y zullen geweest %yn,
Gy zult geweest zyn,
Zy zullen geweest zyn.
GEBIEDENDE WYZE.

Enkel'O. zyofwees.

Meerv. zyt of weest.

IV. Worden.
Onbepaelde wyze.
Deelwoorden.
Teg. t!ld. Worden.
"erl. tyd. Geworden zyn.
Toek. tyd. Zullen worden.
AENTOONENDE WYZE.

Tegenl.O. Wordende.
"erleden. Geworden.
BYVOEGENDE WYZE.

Tegef.lwoordigen tyd.
ENKELV.

Ik word,
Gy wordt,
Hy, zy, men wordt.
MEERV.

Wy worden,
Gy wordt,
Zy worden.

r oorw. tegenw. tyd.
ENKELV.

Ik. zoude worden,
Gy zoudet worden,
lIy, zy, men zoude worden.

ENKELV.

Dat ik worde.
- gy wordet,
- hy, zy, men worde.
MEERV.

Dat wy worden,
- gy wordet,
- zy worden.
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Nederduytsche
NederduytscTze
lIIEERV.
lIfEERV.

zouden worden
worden,1
Wy zonden
Gy zoudet worden,
Zy zouden worden.

Eersten betreHelyk
betreHelyl.: verleden tyel.
tycl.
ENKELV.

ENKELV.

Ik werd of wierd ,
Dat ik werde tifwierde
ofwierde 1,
- gy werdet ofwierdet
Gy werdt qfwierdt,
ofwierdt,
qfwierdet ,
hy, zy, men werde tif
lIy, zy, men werd ofwierd.
of
lly,zy,
wierde.
MEERV.

MEERV.

W Y werden of wierden,
Gy werdt tifwierdt,
ofwierdt,
Zy werden tifwierden.
ofwierden.

Dat wy werden tif
of wierden,
- gy werdet of wierdet ,
- zy werden of wierden.

rolstrekt
Folstrel.:t verleden tra.
trd.
ENKELV.

ENKELV.

Ik hen geworden,
Dat ik zy geworden,
Gy zyt geworden,
- gy zyt geworden,
lIy, zy, men is geworden. - hy, zy, men zy geworden.
lIlEERV.

geworden,1
Wy zyn geworden
Gy zyt geworden,
Zy zyn geworden.

roorw. verl. trel.
ENKELV.

Ik zoude geworden zyn,
Gy zoudet geworden zyn,
lIy zoude geworden zyn.
MEERV.
lIlEERV.

'Vy zouden geworden zyn,
zyn ,
Gy zoudet geworden zyn ,
Zy zouden geworden zyn.

lIlEERV.

Dat wy zyn geworden,
- gy zyt geworden,
- zy zyn geworden.

Spraeld:unst.
SpraeHunst.
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Tweeden betreUelyk verleden trd.
ENKELV.

ENKELV.

Ik was geworden,
Dat ik ware geworden,
Gy waert
wacrt geworden,
- gy waret geworden,
Hy, zy, men was geworden. - hy, zy, men ware geworden.
MEERV.
J'tlEERV.

Wy waren geworden,
Gy waert geworden,
Zy waren geworden.

MEERV.

Dat wy waren geworden,
- gy waret geworden,
- zy waren geworden.

Toekomenden tyd.
ENKELY.
ENKELV.

Ik zal worden,
Gy zult worden ,
lIy
lIy,1 zy, men zal worden.
1\1EERV.
J'tIERRV.

W Y zullen worden ,
Gy zult worden,
Zy zullen worden.

BetreHelrk
BetreHelyk toek. tyd.
ENKELV.

Ik zal geworden zyn,
Gy zult geworden zyn,
lly,
By, zy, men zal geworden zyn.
MEERV.

Wy zullen geworden zyn,
Gy zult geworden zyn,
Zy zullen geworden zyn.
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NederdltytscTte
Nederdltytsche
GEBIEDENDE WYZE.

Enkelv. word.

Jlfeerv. wordt.

6. Gelykvloeyende, ongelykvloeyende en onregelmatige Werkwoorden.

§. 138. Rv de vervoeging der werkwoorden moet

men in a~ndacht nemen, of dezelvegelykvloeyend,
ongelykvloeyend of onregelmatig zyn.
§. 139. De gelykvloeyende werkwoorden zyn zulke,

wier wortelklinker niet verandert, en waervan
de verleden deelwoorden op el
d of t eyndigen ,
als: leeren , leer, leerde, geleerd; - straffèn
strafJèn ,

straf, strafte, gestraft.

§. 140. De ongelykvloeyende vel'anderen den wortelklinker en nemen in het verleden deelwoord

en aen, als: slapen, sliep, geslapen; - bevelen, beval, bevolen.
be polen. Z. §. 174.
§. 141. De onregelmatige zyn znlke, die in een
of ander opzigt van de regelmatige vervoeging
der twee opgenoemde soorten afwyken, als:

gaen, ging, gegaen; !f.aen,
Z. §. 175.

doen, deed, gedaen.
eloen,

7' Algemeene regels voor de vervoeging der
werkwoorden.
§. 142. In de vervoeging der werkwoorden heeft
men te letten op de volgende regels;
Onbepaelde wyze.
Den TEGENWOORDIGEN tyd is het werkwoord
zelf, als: leeren • straffin, slapen, gaen.
Den VERLEDEN tyd wordt gemaekt van het
verleden deelwoord met
lIIet het hulpwoord
hnlpwoord hebben
lzebben
of zyn, als: geleerd, gestraft, geslapen. ge-

gaen hebben.
Den
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tyd wordt gemaekt van het
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als :
hllJpwoord zullen, als:
werkwoord met het hlllpwoord
zullen 1geren,
l:Jeren, zullen slapen, enz.
Het TEGENWOORDIG DEELWOORD wordt gevormd van
vall het werkwoord, door achtervoeging
van de, als: leerende , gaende, enz.
Het VERLEDEN DEELWOORD wordt gemaekt
by de gelykvloeyende werkwoorden, van den wor~
tel of het zakelyk deel des werkwoords, uat is,
legenvan den eersten persoon enkelvoud des tegen\Voordigen tyds van de aentoonende wyze,
woordigen
wyze. met
daervoor te stellen ge, en met er
el' achter te
Ie voevuegen cl of t,
t. b. v. h'eren
leeren , ik leer, geleerd; stra]strafjen; ik straf, gestraft, enz.
Ey
By de ongelykvloeyende werkwoorden, wordt
dit deelwoord gemaekt van het werkv.oord,
werkwoord, met
of zonder verandering vau
vall wortelklinker , en met
stelen. gestolenvoorvoeging van ge, h. v. stelen,
geven , gegeven, enz. Z. §. 174.
AENIIIERKING. By de gelykvloeyende werkAENIIlERKING.
cene cl by den wortel,
woorden voegt men eene
wanneer het werkwoord in den eersten hetrekkelyk verleden tyd der aentoonende wyze eyndigt op de, als: ik leer, leerde, geleerd; leeflle, geLeefd;
geleefd; mael'
uwer men voegt er
ik lee], leefde,
eene t hy , wanneer het werkwoord in uen
den gezegstrajte,
den tyd eyndigt op te, als: ik straf, straJte,
gestraft; - ik dm!.:
druk,, drukte,
dlll!.:le, gt>cZrulct,
g~'dlïl1cl, enz.
Aentoonende w)'ze.
wyze.
Tegenwoordigen
Tegenwo01'digen tyd.
ENKELVOUD.
Den eersten persoon wordt genoemd den wortel
cn wordt
of het zakelyk
znkelyk deel des wel kwoords, en
van het werk woord, lllet daer al'
ar te doen
gemaekt vin
spreden uytgang en, als: leer til , ik feer; - spre~
enz.
ken, ik spreek, euz.
AENIIIERKI~GEN 1.° Bv de werkwoorden doen
en zien, wordt de n alleen weggelaten.
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2.° Dy de werkwoOl'den welke voor hunnen
UJlg,l/Jg en twee zelfde medeklinkers hebben,
"alt el' een dier medekliukers weg, als: slraffen, ik straf;- trekken, ik trel.:. Z. §. 12.
3.° fiy de werkwoorden welke voor den uytgang lm den medeklinker v of z hebben, dat
is, die eyndigen op fJen of zen, verandert men
de v in f, en de z in,~, als: sterven, ik stelf';
-lezen, ik lees, euz. Z. §. 20 en 2 J.
Dell tweeden persoon wordt gemaekt van den
erl'stcn, mei achtervoeging van t, als: gy leert,
l>!aept, slt'aft! enz.
AENlIIEUK.IlS'G. 'Vanneer den eersten persoon
fecus op t eyndigl, wordt er niets JlygevoegJ,
als: ik zet. Sy zet; - ik zucht, gv zuclzt.
Den derden persoon is gelyk aen "den twee.
den, als : hy leert, slaept, straft, enz.
ltIEERVOUD.

Den eerslen persoon is gelyk aen het werkwoord, als : wy leeren , slapen, s/raffen, enz.
Den tweeden persoon is gelyk aen den tweeden des enkelvouds , als: Sy leert, slaept,
straft. enz.
Den derden persoon is gclyk aen den eersten
des meervouds, nIs: zy leaf:n, slapen, straffin, enz.
'Poorwaerclelyk fl'genwoordigen trel.
Dezen tJd wOl'<11 genwekt van den ,'ool'waerdelJkcn t.rd drs Illllpwoords zullm, llIet den
tcgenwoordigen tyd van de onbepaelde ",)'Ze
des werkwoords, als : ik zoude leeren , zoude
vallen, enz.
Eersten betreHe1y!.: verleden tycl. ENKELY.
Dcn ecrsten persoon wordt gemaekt, Ly de
gclyhloeyende werkwoorden, "au den wortel
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des werkwoords, met achtervoeging van de,
als denzelven uytgaet op b, cl, g, I, m
m , n,
1', w, y; ook als'hy
als hy uytgaet op f of 8,
s, en voortkomt van ee~ werkwoord eyndigende op ven
of zen
zen,, als: Ik krab, krabde; - red, redde;
- zaeg, zaf'gde;
zafgdf; - 8peel,
speel, speelde; - kam,
kWllde;
lamde; - ren, rende; - leer. leerde; ('OUW,
('DUW, f··ouwde; za~y, zaeyde. En insgelyks, ik leef, leefde; - ólae8,
Mafs, bLaesde
blaesde , enz.
Of met achtervoeging
ap,htervoeging van te ,als
, als den wortel
eyndigt
ch; ook wanneer hy
hJ' Ilj'tuylryndigt op /.; , p, t, eh;
gaet op f en 8,
s, en voortkomt van eell
een werkwooru
schril.: ,
woord eyndigende op jèn of sen, als: il; schrik,
8chrikte;
schrikte; - 8top,
stop, stopte; - zet, zet/e
zelle ; wasch, waschte. En insgelyks, ik 8traf,
straf, strajle;
strajie;
wa8ch,
- kra8
kras.• kraste, enz.
By de ongelykvloeyende werkwoorden wordt
dezen persoon gemaekt van den wortel des werkwerk.
\Voords
woords door verandering ·van
.van wortel klinker •
als: ik loop, liep; - zing, zong; - lees, las;
schiet,, 8choot;
schoot; - vind, vond, enz. Zie voor
- 8chiet
de verandering des wortelklinkers §. 174.
Den tweeden persoon wordt gemaekt van den
eersten, door achtervoeging van t, als: gy leerdet , 8peeldet,
speeldet, liept , zongt, enz.
AENMERKING. VVanneer den eersten persoon
reeds op t eyndigt, dan
dau wordt cr
er niets hygevoegd , als: ik 8choot,
schoot, gy schoot.
scl/Oot.
Den derden persoon is gclyk
gelyk aen den eersten,
als: hy liep, zong, speelde,
speflde, lette.
lI1EERYOCD.
l\1EER voeD.

Den eersten
eerslen persoon
persoou wordt gemaekt, I>y
hy de
gelyk vJoeycnde
vloeyeude werkwoorden, V:ln
VllU den eersten
})ersoon
dool' achtel'voeging
achtervoeging van
vau n,
persoon enkelvoud, door
als: wy
"'y leerden, 8traften;
straften; en
cu hy
Ly oe
de ollgelykongelyk-
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vloeyende werkwoorden, door achtervoeging ,'an
en, als: wy liepen, zongen, schoten, enz.
Den tweeden persoon is gelyk aen den tweeden persoon enkelvoud, als: gy leerdet, slraftet. zongt, enz.
persoon is gelyk aen den eerstcn
eersten
Den del,den pcrsoon
des meervouds, als: wy straften, zongen, enz.
AENJUERKING. By de gelykvloeyende werkwoorden die ,'oor hnnnen nytgang en twee dd
hehben , als: redden, zetten, is men
of twee tt hehbcn
gewoon, t om alle vel'warring te myden,) den
eersten en del,den persoon meel'Voud van dezen
tyd te verlengen met de lettergreep de: zoo dat
men voor die werkwoorden hy den eersten persoon enkelvoud moet voegen den, als = ik redde,
wy, zy reddeden ; - ik zette, wy, zy zetteden, enz.
rerleden tyd.
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Dezen tvd wordt gemaekt van den tegenwoordigen Iyd" des hlllpwoords llebben of zyn, Dlet
het verleden deelwoord des werkwoords, als:
ik heb geleerd, ben gevallen, enz.

r oorwaercZelyk ver/edm

tyd.

Dezen tyd wordt gemflckt
gemflekt van den voorwaerdcn
dclyken tyd des hulpwoords zullen, met den
delyken
onhppm!lde wyze des werkverleden tyd van de on!lrpfl(!lde
woords , als : ik zOll(le geleerd hebben, zoude
gevallen zyn, enz.
Tweeden betre!.:i:elyk verleden tyd.
Dezen tyd wordt gcmaekt van den eersten hetrckkelyk verledeu Iyd
trekkelyk
tyd des
dcs hllipwoords hebben
mct het vertellcn
vertellen deelwoord des wcrkwerkof Z'yfl, met
wOl)rds, als: ik hacl geleerd, was gevallen, enz.
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Toekomenden
Toelcomenden trel.
Dezen tyd wordt gemaekt van den stelligen tyd
des hulpwoords zullen, en den tegenwoordigen
val! de onbepaelde wyze des werkwoords, als:
tyd vall
ik zalleeren , zal vallen, enz.
BetreHeZyk
BetreHelyk toekomenden tyd.
Dezen tyd wordt gemaekt vtlll
vnn den stelligen tyd
des hulpwoords zullen, en den vededen
verleden tye1
tyel van
de onbepaelde wyze des werkwoords , als: ik zal
geantwoord
gfantwoord lzebben , zal gevallen zyn, enz.
Byvoegende wyze.
wJ'ze.
Tegenwoordigen tyd.
trel.

ENKELVOUD.

Den eersten persoon WOl'llt
worllt gemaekt van het
werkwoord. met weglating VlllI
VIlU n, als: leeren ,
dat ik leere; - slapen, dat ik slape; - antwoorden, dat ik antwoorde, enz.
Den tweeden persoon wordt gemnekt vlln
van den
eersten, met achtervoeging van t, als : dat gy
leeret , .~Zapet, antwoordet, enz.
Den derden persoon is gelyk aen den eersten,
als: dat by leere, slape,
sZape, enz.
IIIEERVOUD.
l\IRERVOUD.

Den eersten persoon is gelyk aen het werkwoord, als: dal
dat wy leeren , slapen, antwoorden, enz.
Den tweeden persoon is gelyk aen den tweeden des enkelvouds
enkelvouds,, als:
als : dat gy Zeeret,
leeret, slapet ,
CIIZ.
cnz.
Den derden persoon is gelyk aen
uen den eersten
meerveud
meervoud,, als: dat zy Zeeren , slapen, cnz.
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Eersten hetreHelyl,; verleden tycl.

Dy de gelykvloeyende werkwoorden is dezen
tvd gelyk aen denzelfden van de aentoonende
,vyze , als: dat ik leerde, antwoordde, zuchtte,
redde, zette; - dat wy leerden , antwoordden, zuchtten, reddeden , zeUeden, enz.
By de ongelykvloeyende werkwoorden wordt
dezen tyd gemaekt van den eersten persoon deszelfden .yds van de aentoonende wyze, en wel:
den eersten en derden persoon enkelvoud, met
achtervoeging van e, als: ik sliep, dat ik sliepe;
- ik las, dat ik laze; - ik ~'C!LOot, dat hy
sclwte; - ik vond, dat hy vonde, enz.
D~n tweeden persoon enkel- en meervoud,
met achtervoeging van et, als : dat gy sZiepet ,
lazet , sclwtet, vondet, cnz.
Den eersten en derden persoon meervoud,
door achtervoeging van en, als: dat wy sliepen,
lazen; - dat zy schoten, vonden.
De overige tyden der byvoegende wyze worden even als die der aelltoonende wyze gevormd : men drage alleenlyk zorg, dat men de
hulpwoorden in de byvoegende wyze gebruyke.
ALGE:!\IEENE AEN1UERKINGEN. 1. 0 Mcn moet
in het vervoegen del' werkwoorden uytgaende
op ven of zen indachtig zyn, dat de zachte
v en z geene sluytletters kunncnde zyn, door de
fen s vervangen worden wanneer zy, met of
zonder volgenden medcklinker, het woord eyndigen. Doch zoo haest er in de vervoeging eene
lettergreep bykomt, dan verschynen wederom
de v eD z. Men zegt dus: ik leef, van leven; ik
blaes , van blazen; maer, dat ik hlaze, dat ik
leve, Z. §. 20 en 21.
2. 0 Men "ergete ook niet in de vervoeging,
dat de lange a en ze, alsmede de zachtlavge e en
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o dan alleen \'ertlubbeld worden, wanneer zy de
lettergreep niet eyndigen. Zoo, al schryft men
ik slaep, ik hoop, ik leef, echter moet men schryven wy slapen, lzopen, leven. Maer men schryft
altoos ik leer, en wy leeren , met twee ee; ik
loop, en wy loopen, met twee 00, omdat in hpyde
laetste voorbeelden den klinker scherplang is.Z.§. 6.

§. 143. rerlJoeging van het gelylcvloeyend werlcwoord hooren, tot voorbeeld ter vervoeging del'
werkwoorden in 't algemeen.
Onbepaelde wrze.
Teg. '!Id. Hooren ••
Verl. '!Id. Gehoord hebben.
Toek. '!Id. Zullen hooren.

Deelwoorden.
TegenlO. Hoorende.
Verleden. Gehoord.

AENTOONENDE WYZE. BYVOEGBNDE WYZE.

Tegenwoordigen trd.
ENKELV.

Ik hoor,
Gy hOOlt,
IIY, zy, men hoort.
l\IEERV.

Wy hooren 1
Gy hoort,
Zy hooren.

roorw. tegenw. trd.
ENKELV.

Ik zoude hooren,
Gy zoudet hooren,
lIy, zy, men zoude hooren.

ENKELV.

Dat ik hoore,
- SY hooret,
- hy, zy, men hoore.
1IIEERV.

Dat wy hooren,
- SY hooret,
- zy hooren.
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MEERV.

'\Vy zouden hooren,
Gy zoudet hooren,
Zy zouden hooren.

Eerste", betrefkelyk verleden tyd.
ENKELV.

Ik hoorde,
Gy hoordet, (1)
lIy , zy, men hoorde.
lIEERV.

Wy hoorden,
Gy hoordet,
Zy heorden.

ENKELV.

Dat ik hoorde,
~ gy hoordet,
- hy, zy, men hoorde.
MEERV.

Dat wy hoorden,
- gy hoordet,
> - zy hoorden.

rolstrekt verleden tyd.
ENKELV.

Ik heb gehoord,
Gy hebt gehoord,
Dy, zy, men heeft gehoord.
MEERV.

Wy hebben gehoord,
Gy hebt gehoord,
Zy hebben gehoord.

ENKELV.

Dat ik hebbe gehoord,
- gy hebbet gehoord,
- hy, zy, men hebbe gehoord.
MEERV.

Dat wy hebben gehoord,
- gy hebbet gehoord,
- zy hebben gehoord.

(I) Men mag, nacr 't voorbeeld van verdienstelyke
schryvers, de t in den tweeden persoon enkel- en meer·
voud van dezen tyd weglaten, wanneer de welluydendhe,yd zulks aenraedt. In stede dan van te zeggen : Gy
"oordet "et, mag men zeggen f5r hoorde het.
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Pvorw. ver!.
verl. {rel.
lrel.
ENKELV.
ENKELV.

Ik zoude gehoord hebben,
Gy zoudet gehoord hebben,
Ily, zy, men zoude gehoord
hebben.
MEERV.

Wy
\Vy zouden gelIOord hebben,
Gy zoudet gehoord hebben,
Zy zouden gehoord hebben.

betrekkelyk verleden 'rel.
trel.
Tweeden betreHelyk
E~KELV.

Ik had gehoord,
Gy badt gehoord,
Hy, zy, men had gehoord.
J\lEERV.

Wy hadden gehoord,
Gy hadt gehoord,
Zy hadden gehoord.

ENKELV.

Dat ik hadde gehoord,
- gy haddet gelIOord J,
- hy, zy, men baddc
ge~
hadde gellOonl.
hoord.
MEERV.

Dat wy hadden gehoord,
- gy haddet
baddet gehoord,
- zy hadden gehoord.
~ehoord.

ird.
Toekomenden 'rd.
ENKELV.

Ik zal hooren,
Gy zult hooren,
Ily, zy, men zal hooreu.
hooreR.
lIy,
MEERV.

\V Y zullen hooren,
(~y
hooren,,
Gy zult 110oren
zullen llooren.
hooren.
Zy zullcn

5
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BetrekJ..flyk toe!.:.
toel.:. tyd.
Betre'u,,'plyk
EXKELY.

hel)bcn,
Ik zal gehoord hehben,
Gy zult gchoord
gehoord hcbben
hebben,,
lIy ,zy,
gellOonl
lIy,
zy, men zal gcllOonl
hebben.
lIIEERY.

,\"y zullen gehoord he1Jben,
heJ)bcn,
\'"y
(;y
(IY zult gehoord hebhen ,
hebl)en.
Zy zullen gehoord heblJcn.
GEBIEDENDE 'WYZE.

Enkelt
Enhelt•• Hoor.

lIfeerv.
lJleerv. Hoort.

3.
8. Byzondere soorten van ll'"erlwoorden.
lP'erlwoorden.
§. 144. Ondel'
Ondet' beyde
heyde te voren (§. 150.) genoemde
hoofJsoorlen
hoofusoorlen van werkwoorden, bedlyvende en
on:::,wlige,
onzydige, vindt men, uyt hoofde van verschillende wyziging, nog dry byzondere soorten,
soorten. te
weten, lydende, wederkeerige en onpersoonlyke
onpersoonlrke
werkwoorden.
u·erkwoorden.
bestaen uyt zulke
§. 145. De ?rdende werkwoorden hestaen
gezegden, die men Ly een Iydend onderwerp
voegt, als: liJ'
lij' wordt bemind, enz.; zy worden
gevormd van het verleden deelwoord eens beclryvenden
dryvenden werkwoords, met het hlllpwoord
hulpwoord worde;z, welk laetste
Iaetste ook maer
mael' alleen vervoegd wordt.

5.
§.

146. l700rbeeld van wrvoeging
w/'voeging eens lydenden
lfTer!.:woords.
Jf7erkwoords.
Bemiml
Bemintl wordcn.
worden.
Onvepaelde
Onuepaelde !{-:yze.
wyze.

T('g. tyil.
tyd. Bomind worden.
Tf'!!.

Deelwoorden.
Tegemv. Bemind wordende.
Te!!emv.
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J7erleden.Bemind geworden
Verl.
J7erl. tyd.
t!ld.Bemind
Bemind gewor- Verleden.Bemindgewordcll
den zyn, ofgeweest
o/geweest zyn.
Toek. t!ld.
tyd. Bemind zullen
worden.

of geweest zynde.
zynde 0/
zyndc.

AENTOONENDE WYZE.

BYVOEGENDE WYZE.

Tegenwoordigen trel.
tyel.
Ik word hemind, enz.

Dat ik bemind worde, enz.

roorw.
J7oorw. tegenw. tyd.
Ik zoude hemind
bemind worden, enz.

Eersten betreHelyk
betrekkelyk verleden tyd.
Ik werd of
of wierd hemind
bemind,,
enz.

Dat ik hemind
bemin'd werde qf
of
wierde, enz.

rolstrekt
J70lstrekt verleden tyd.
Ik.
Ik ben
hen bemind
Lemind geworden of
of
geweest, enz.

Dat ik bemind
hemind geworden
zy ofgeweest zy, enz.

rJ7oorw. verl. tyd.
Ik zoude hemind geworden
of geweest zyn, enz.
zyn of

betreklcelyk verleden tyd.
Tweeden betreHelyk
Ik was bemind geworden of
geweest, enz.

Dat ik bemind
hemind geworden
ware ofgeweest ware,enz.

Toekomenden tyd.
Ik zal bemind worden, enz.
enz •

Belre!.:/.-elyk
.Betreld.-elyk toek. trd.
Ik zal bemind
hemind geworden zyn
of geweest zyn.
GEBIEDENDE WYZE.

hemind.
Enkelv. Word bemind.

ftfeerv.
flfeerv. Wordt bemind.

5.
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§. 147. WerlerÁ'eerige
Wederl'eerige werkwoorden zyn bedt'\,bedr,,vende
ven de werkwoorden, die
dic de persoonlyke
persoonfyke \'oor"oornaemwoorden
nacmwoordcn als voorwerp achter zich hebben,
hcbben,
B. V. ik bezeer my; - l(y
l~y wondt zich, enz.
cnz. De
vervoeging isals
is als die der bedryvende werkwoorden.
zoogenacmdc onpersoonlyke werkwoor§. 148. De zoogenaemde
den worden alleen in den 5. den persoon vervoegd,
vervocgd,
met het woord het voor zich. De vel'voeging
vervoeging is
als die van andere werkwoorden in den derden
persoon.
§. 149. Men
Mcn onderscheydt deze soort van werkworden in :
• 1.° Dezulke, welke alleen in den derden persoon kunnen vervoegd, en zonder verdere byyoeging -van
.van woorden verstaen worden, als: het
voeging
het regent, enz.
sneeuwt; - liet
2.°2.°' Die, welke in derzelver vervoeging een
voorwerp achter
acllter zich hebben, als: het
lIet berouwt
hem, het
lIet verdriet my, enz.
§. 150. Sommige dezer werkwoorden zyn ook Oll011zydig, als:
als : moeten, lusten, enz.; Wllnt
want men
laetste
kan zcggen,
zeggen, ik moet, ik lust, enz. Deze Iaetste
worden
onpe"soonlyk beschouwd,
wordcn alleen dan als onpersoonlyk
het geene persoollen
persoonen of zaken
het woord liet
wanneer bet
aenwyst.
100

werlwoorden betreffende.
9. Byzonderheden, de werl.:woorden
~. 151.
15]. De werkwoorden llebben cn
en wezen of zyn
komen dan alleen als hulpwoorden
hlllpwoorden voor, wanneet'
~a\llengestelde tyden del'
lleer zy dienen, om de ~alIlengestelde
andere werkwoorden te helpen maken.
dikw,Yls gebezigd in de he.
§. 152. Hebben wordt dikwyls
,-an bl'zitten
bezitten of genieten, en kan dan
tcekenis "an
teekenis
als een bedl'yvend
bedryvend werkwoord aengcmerkt
aengemerkt wor·
den, b. v. ik heb vele vrienden, enz. Zoo ook
heteekent
heteckcnt wezen of :.:yn,
zyn, op zich zelve genomen.
ueslaen of aenwezig
aenwfzig ::.)'n.
zyn.
bestaen
v
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§. 153. Aile bedryvenl1c,
bcdryventle, wedcrkeerige,
wederkeel'ige, en byna
verleden,,
alle onzydige werkwoorden maken hun verledcn
tweedcn
twecdcn betrekkclyk
bctrckkelyk verleden,
verlcdcn, en
cn betreUe!yk
bctrcUelyk
toekomenden
toekoIllcnden tyJ
tyd , met
mct behulp van het hulpwcrkhulpwerkwoord hebben,
hebben. - SOInmi[je
SOIntnige onzydig
onzydit;,) \ycrkwoor\yerkwoorden worden in die tyden
Iydcn vervoegd
vcrvocgd Il:et
Il:ct /zebben en
el\
Jen
met
z:yn , als: il.: /beb
heb gf'{r,wn,
{{P/r,wn, il.: ben
lllet U'e::.en of -"!yn
ge{{aen; - il.: heb geloopert,
gegaen;
geloo[Jert, i!.:
i/.: ben gebopell,
geloopell.
Hieromtrent is aen te merl,en
merken,, Ilat
uat die onzydige werkwoorden, 'welke eene
ccne beweging uytdrukken, in
iu het
hct algemeen
algcmccn het huljJwuord
hulpwuord /zebben
aenllemen,
aenncmen, WalJl1eel'
waunCCI' zy bepacldelyk
bcpacldelyk op dc
de beweging zien, en het hulpwoord we::.en of ::;)'12
::.yn •
wanneer zy Illeel'
meer bepaeldelyk
bcpaeldclyk op dc
de plaels
plaets van
wae/'
waer en waer heen
/wen betrekking
betrckking hcbben, als: it:
i!.:
/Zeb n~ moede gf'gaen;
gegaen; ik
il.: ben van de school
8Cl100l
naer IIllj's
11llj'8 gf'gam;
gegam; dit zelfde hee!'t
hcert plal:ts'
plafo!ts' mct
met
loopen, varen, klimmen, kl'l~ypen,
kruypen, enz.
§. 154. De werkwoorden zyn, worden
ware/en en blyven
hebben een
ecn ondemerp Vaal'
Vaal' en achter zich, als:
ik ben uw vriend; hy
lty (.fJordt
(vordt een man; ik bljj
uw weldoener.
l)

OVER D& ZA:\IEXGESTELDE
ZA~IEXGESTELDE '\VERKWOORDEX.
'\YERKWOORDEX.

§,
§. 155. De zQ\l1engcsteldc
zQl11engcstelde wcrk'Noorden
\Vcrkll'oorden zyn znlke,
zulke,
die voor hun
hUil worleldecl ééne of \'erschcydc!ll!
verscheydcllt!
lettergrepen hebben. Zy hestacn
hestaell nyt cen
ecn enkd
rukt:!
wcrkwoord
werkwoord verbonden met cen
een t:,elj'stand(!.J'
::.e!j'slwul(l{ (lf
naelllwoord of met een byu)uurd;
bytPuurd:
byvoegl'lyl.: Ilaelllwoord
doch meestal met een voor::;eLstl.
voor::.elsel.
§. 156. Dc werkwoordcll
werkwoordclI zall1elJscstcltl
zamell <'"cstcltl met eclt
eCIl
zelfstandig lIaelllwoord,
lIaclllwoord, kUlJllcn
kUlll1ei~ meestal \'an
vall :ICl~
:ICl~
zeh'e niet afgeschcvden
afgeschcnlen won1cu,
wonlcn, en
ell IIClllen in het
hd
verlcden
verleden deelwoord ge voorop, als: lwm/h{lCJCll
/wmllwCJen .
beeldlwlUven,
beeldhouwen, raee/plegen, welke in 't
'l ver!cdea
verlctlcll
dcelwoonl
.get'UllUlluujd, gebeeldllOuwd)
gebedel/lOuwd)
dcclwoonl maken .ge/ulm/lwej;l,

geraedple('gd.
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§. J57. Die, zamengesleld met een hyvoegelyk
naemwoord of een bywoord, kunnen van dezelve dOOl'gaens afgescheyden worden, en lIemen
heyalsdan in 't verleden deelwoord ge tusschen beyde, als : kwaedspreken, kwaed gesproken,
8cllOonmalcen, schoon gemaekt.
gemaelct. Andere worden
schoonmaken,
er niet afgescheyden, en nemen het byvoegsel ge
voorop, als : harddraven, geharddraeJd;
geharddraejä; kort-

wieken, gekortwiekt.
§.
§, 158. Onder de voorzetsels waermede menigvuldige werkwoorden zamengesteld zyn, zyn sommige afscheydbaer, andere zyn onafscheydbaer,
en bIJVen
blJVen in de vervoeging altoos gehecht aen
het werkwoord. De onafscheydbare voorzetsels
zyn : be, ge, her, ont en ver, als: bedeelen,

hernemen.. ontnemen, vertrouwen.
gedoogen, hernemen".
De werkwoorden met zulke voorzetsels zamengesteld nemen in het verleden deelwoord ge
niet voorop, als: bedeeld, gedoogd, hernomen,

ontnomen, vertrouwd.
AENMERKING. De voorzetsels ant en (-van,
alhoewel onafscheydbaer, nemen echter in 't
verleden deelwoord ge voorop, als: antwoorden.
den, geantwoord; wanhopen, gewanhoopt, enz.
§. 159. Omtrent die werkwoorden welke zamengesteld zyn met een afscheydbaer voorzetsel, als:
aen, ~y, mede, onder, enz., is het volgende op
te merken.
1. 0 In de onbepaelde
onhepaelde wyze, wanneer bet werkwoord moet worden \"oorgegaen
\·oorgegaen vun
van het byvoegsel
te, zoo plaetst
plactst men hetzelve tusschen
tussc!Jen het werkwoord en het voorzetsel waermede het zamengesteld is, als : aenvangp-n, aen ie vangen;
_ byvoegen, hy te
ie voegen, enz. Komt er het
woordje om by,
hy, 1I1en
men laet dit voorafgaen, als:
(mz aen te vangen, om by te voegen, enz.
2." In het verleden deelwoord, staet llCt
llct byhy-

Spraek!cll728t.
Spraek!cll128t.
103
voegsel §'e tusschen heyde, als aengelJangen,
aengevangen,
bygelJoegd,
bygevoegd, enz.
3.° In den tegenwoordigen en eersten hetrekkelyk verleden tyd der aentoonende wyze, gaet
het werkwoord vooraf, en men plaetst het voorzetsel waermede het zamengesteld is , of onmiddeJyk
àeJyk na zyn werkwoord, of verder in den zin,
of zelfs dikwyls op het eynde, als: hy van§'t,
lzy vong aen; - h;)' vopgde
vOf'gde er aensLonds by
6y
alle8 wat hy vernomen had, of alle8
alles wat 7z y
vernomen had by.
4.° Hetzelfde heeft plaets in de gebiedendt:!
gebiedendt!
wyze, als: neem niet8
niets den armen af; - voeg
lnel' nog 6y
hy wat gy vernomen hebt.
luer
5.
5.°0 In den tegenwoordigen en eersten betrekbetrek.
kelyk verleden lyd
tyd der byvoegende wyze, wanneer het werkwoord bcheerscht wordt door eeu
voegwoord, is er geelle verplaetsing te doen,
omdat alsdan het werkwoord op het eyllde der
iJ;
rede zyne plaets heeft. B. V. Hy wenscht dat ik
aenvange; - ik vreesde dat hy te laet opstonde,
enz. Er is ook geene afscheyding te doen in de
tyden welke met een hulpwerkwoord vervoegd
worden, omdat die heslaen of uyt het werkwoord zelf, of uyt het verleden deelwoord,
aenvangen; - ik heb, ik had a/als : ik zal aenlJangen;
genomen, enz.
Al het voorgaende geldt ook voor de werkwoorecn hyvoegelyk naellHVOol'll
naemwool'll
den zamengesleld met een
of hywoord.
§. 160. Vele werkwoorden zamengesteld
zarnengesteld met een
voorzetsel, zyn somtyds van hetzelve afscheydbael',
somtyds
sorntyds onafscheydbaer : men kan daeromtrent
de twee volgende regels in acht nemen.
1. Het voorzetsel is afscheydbaer, wanneer den
dcn
klemtoon op hetzelve valt; onafscheydbaer als
hy valt op het werkwoord.

]Jederduytsclze
l'lederduytsclze
Het is afscheydbaer, wanneer de eygene
heteekenis van het voorzetsel in het zamengesteld
werkwoord gcvoeld
gevoeld wordt; onafscheydbael', als
het voorzetsel met het werkwoord slechts ééne
beteekenis uytmaekt.
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2.

VOORBEELDEN.

Onaficlzeydbaer.
Onaftclzeydbaer.

A Jscheydbaer.

Doorloópen (als, eenen
JlQck
hoek doorloopen), ik doorloop, doorliep, heb doorJoopcn.
loopen.
Ondergaén (als, de straf
Olldergaén
ondergaen) ik onderga, onderging, heb ondergacll.
ondergacn.

Doorloopen (loopen door·
door
eene plael.~)
plael,y) ik loop door,
liep door, heb
heh doorgeloopen.
Ondergaen (naer onder,
naer beneden gaen) ik ga
onder, ging onder, ben
ondergegacn.
ondergcgaen.
Olluerhonden
(beletten
Onderhonden (belelten
om boven te hamen)
komen) ik
houd onder, hield onder,
heb ondergehoudcn.
ondergehouden.
Onderstaell
Ondcrstaen (ziclt
(zich van onder beVinden)
bevinden) ik sta onder,
stond onder, heb
heh ondergestaen.
Overtreden (naerdeoL'er(naerdeove:"
z!Jde van iets treden) ik
Ik
treed 0 ver,
U ovcr, })ell
vcr, tra
trad
})en
overgetreuell.
overgetreden.
\V édcrroepell
édcrroepen (terug roepen) ik roep weder, riep
weuer,
weder, heb
heL wedergcroepcn.
wedergeroepcll.

Onderhouden (ondersteu(onderstel'nen), ik onderhoud, onderhield, heb
heh onderhouden.
Ollderstaén (l!Jden) ik
ondersta, onderstond, heb
onderstaen.
Overtréden
Overtréclen (als de wet
overtreuen)
overtreclell) ik overtreed,
overtrad, hel) overtreden.

W
WedelT0épCll
cderr0épen
(intrekken),ik wcdeITOe!l,
wedcIToell, wederriep , heh weuerrorpen.
weclerrocpcn.

ZESDE IIOOFDSTUK
OVER DE BYWOORDEN.

§. IGI.
161. Dû Bywoorden zyn zulke woorden, die tcr
trI'
]JPpaling
Df'paling van ecuig
eellig werkwoord of byvocgclyk
byvocgelyk
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naemwoord dienen, als : h y spreekt iVel; '-tV
teekent {raey; wy hebben eene re_~t aengenam(:
wandeling gec/aen.
§. 162. Byna alle byvoegelyke naemwoorJ::n knnn\'n
in hun onzyJigcn ','ona als bywoorJen gebruyl,t
worden, b. v.

Byv. naclllwoord.
Een fraey lmrs.
Het dagelyl:sc!ze werk.

Bywoord.
Hy sclll'ylt iraey.
Dy vordert clagelyks.

§. 163. l\lcn onderscheydt de bywoOl'dcn, uacr bet
"crschil van hunne Lcteekenis , in mcnigvuldigc
soorten. De vooruacmste zyn , bywoordell
1.° Van placts, als: hier, daer, ginds, elders,
ergens, nergens,llerwaerls, derwaerl,9, alom,enz.
2.° Van tyel, als: gisteren, heden, morgen, eertrds, wanneer, clagelyks, altycl, nu, dan, co}'t,
noort, enz.
5.° Van hoeveelheyd, als: veel, weynig, genoeg,
zeer, enz.
It.o Van hoedanigheyd, als: wel, lwa?y!: , CIIZ.
5.° Van bevestiging, als :ja, gewis, zel.:er(rl.:, CIIZ.
6.° Van ontkenning, als: neen, niet, geenszins, cnz.
7'° Van twyfcling, als: mogeI)'/,; , misschien, welligt, enz.
8.° Van orde, als: eel'st, daerna, loen, eyndelyl.:'('lIz.
9'° Van herhaling, als: eens, dikwyls, steeds, doorgaens, enz.
10.° Van afzondcring, als: alleEn, byzonderlyl.:, enz.
11.° Van" verzameling, als : zamen, te~'ens, ft;
vt!'t~//,; , enz.
12. 0 1 an acnwyzing , als: zoo, dus, namei)'!': , CIlZ.
J 5.° Van ondcl'Vl'sgiug, als: lwe , waerom, CllZ.
§. HH. SOlllmige hywoorden hebhen dc trnppen
van hcreekeuis, als : besltndig, beslendl:q'er ~
bestendigst ~ - wel , brter, b(w!,
5....
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ZEVENDE HOOFDSTUK.
OVER DE 'VOORZETSELS.
VOORZETSELS.

5.165. De l700rzetsels
Poorzetsels hebben op zich zei ven geene
dl'Ukken zekere hebepaelde heteekenis, maer drukken
trekkingen en omstandigheden der dingen en
del'zelver
derzelver wederkeerigen invloed uyt ; zy worden
gemeenlyk ,'oor
voor de zelfstandige naemwoorden
geplaetst , en dragen daerom den naem van voorzetsels. De voornaemste zyn : aen, van, voor,
heneden , binnen, hopen,
bopen, óy,
hy, hltyten,
acMer, óeneden
huyten ,
in, na, naer, om, onder, op, over, tegen, tot,
tusscllen,
uyt , met, te, ten, ter, enz.
tllssclzen, door, llyt
eIiZ.
§. 166. Ook worden de voorzetsels in zamenstel]jng, zoo met zelfstandige en hyvoegelyke
byvoegelyke naem1ing,
woorden, als met werkwoorden, gebruykt. In
Iaetste geval zyn zy of afsclzeydbaer
afsclleydbaer of
het laetste
onafscheydbaer, gelyk
ge1yk het uyt het gezegde in
onafsc71eydbaer,
blykhaer werd.
§. 158 en volgende reeds hlykhaer
§. 167. De voorzetsels, met de daerby gevoegde
naemwoorden, kunnen als hywoordcn
bywoorden aengemerkt worden, als: 7ly
hy spreekt
spreek t op eene overtuygende
tllygende U'yze.
UJyze. Op, het voorzetsel,
yoorzetsel, lllet
met de
Jlaemwoorden eene opertuygende U'yu
UJyze toont aen
Ilaemwoorden
hoe el' gesproken wordt.
ACHTSTE HOOFDSTUK.
OVER DE VOEGWOORDEY.
VOEGWOORDES.

§. 168. De Yoegwo07'den
fToegUJoorden dienen om de deel en van
een voorstel
yoorstel en om de voorstellen zeh-en zamen
God bemint en
te verbinden.
yerbinden. (Z. §. 127') B. V. GoJ
begunstigt de bra\e
bra\ e lieden. Ik geloof dat God
bestaet. De woorden en , dat, zyn voegwoorden.
]69. Sommige voegwoorJen
voegwoorden zyn wortelwoorden,
§. 169.
als :; ook, :;;00,
zoo, nu, nog, lwe,
lzoe, dan, doch
doelt ,
mae,. , enz.; sommige afgeleyd,
maer
afgelcyd, als:
als; deels, an-
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clers , gevolge!)'/.;, enz. ; andere zamengestcld ,
als: insgely!.:s , daerenboven, ofschoon, enz. ;
andere wederom maken meer dan een woord
nyt, als : zoo wel, niet alleen, niet minder,

als ook, gel)'/;; als, behallJe dett, voor het overige, enz.
.

§. 170. Ten aenzien van hunne heteekems of hunllell invloed op het verband del' rede, knnnen de
voegwoorden in de volgendc soorten ondcl'scheyden worden:
Verbindende, als : en, ook, niet alleen,
maer ook, enz.
Verhalende, als: llOe, dat, enz.
Oogmerk aenduydende, als: opdat, ten eJ'lZde,
enz.
Heden gevende, als: omdat, want, dewrl, enz.
lleden voortzettende, als : ten eerste, ten
tweede, verder, insgel,yks, eyndelyk, enz.
Verklarende, als: dat is, namelyk, als, enz.
13eslnytende, als: daerom, zoo, derhalve, enz.
Tegcnstelling aenwyzende , als: doelt, maer,
echter, noglans , daerentegen, enz.
Uytsluytende , als: behalve, llytgezonderd,
enz.
Voorwaerdelyke , als: zoo, indien, ten z)',
enz.
Vel'gelykende, als: gel,yk, gelyk als, zoo als,
enz.
Toegeventle, als: schoon, allwewel, hoe zeer,
toch, enz.
Tydsopvolging aenduydende, als : terwyl,

inmiddels, nu en dan, .zoo dra als,

enz.

§. 171. Omtrent doelt en toch, clewyl en terw)'l is
het volgende aen te merken. Doch is eeu tegenstelling aenwyzend en toch cen toegevend
voegwoord. B. V. Ik zoude wel b)' lt komen,

doch iN kan lux/en niet uytgaen. - Gy zult 11!y

Neclercluytsche
Nedercluylsc//e
lu8
toch, 1zope
schade doen. Zoo is dewyl
hope ik,
iJ;, geene sc/wde
een redeugeventl,
redengevend, en
cn terwyl een tydsopvolging
aendl1ydend
D. V. Dewyl (naerdicn)
(naerdien)
aenduydend voegwoord. 13.
my niet geantwoord liebt,
gy 110/
hebt, sclzryf
schry! ik ltZt ancÎerrnael. Terwyl ik by !Zem
hem was, kwam er nog
~/ermael.
vrilllld !Zem
hem bezoeken.
bezoe!.:en.
een ander vriend
NEGENDE HOOFDSTUK.
TL"SSCIIENWERPSELS.
OVER DE Tl"SSCIIENWERPSELS.

TusschenwellJsels ddienen
§. 172'.
172". De TusschenwelïJsels
iencil om eelle
crue gemoedsbeweging
te drukkcn.
drukken. Zy worden aldus
al~llIs
moedsbcweging uyt tc
vcelal tnsschen de rcdc
rede in
gcnoemd.
gcnoemd, omdat zy veelal
hocwel zy ook aen het begin
geplactst WOrd'!Il
wordl~n , hoevvel
en het eynde kuonen
kunnen stacn.
staen.
blydschap,
Hierloc
H ierloe bahoorell
bchoorcu uyturnkkingen
uytdrnkkingen van bI
ydscha p)
als: ha! !zei.w
hei,9a!!
droefheyJ , als: ach! lzelaes!
Van droefheyd
helaes!
Van v6i'wondering
vecwondering , als: o!
a!
Van verachting, als: foey!
weil!
Van bedreyging , al:.:
al~ : wee!
he! hol/a! hem!
Van geroep, als: !ze!
tc houden, als: !zei!
hei.' ILO! sus.'
sus!
Van bevel om stil te
och!
Die welke eeneu
eenen wensell
wcnsell aendll)'uen,
acnduydcIl, als: och:
och of!
mcn by hct smeeken bezigt, als: ei!
Die, welke men
nacllmoorden
§. 173. Sommige zelfstandige lJaClll
''I' oorden worden
tusschcnwcrpsels gebruykt, met weglating
ook als tusschenwerpsels
\'1,0 zy, als: geluk, lJl)'n
orielld! vloek, QlJer
v"n
mln oriew!!
over
clen
den booswic/tt!
booswicht!
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AENIIANGSEL.

§. 174. Lyst der nee/erc/aytsche
nee/erdayische ollgr-ZY/.;f,Jloeyende
ongflykf,Jloeyende
Werlwoorden
IFerkwoorden , met aenwyzing
aellw)'zing der
del' vokaelverf,Jo!caeZf,Jeranderingen weU'e
alzderingen
welke zy onclt/:!jaen
ondelgaen in den eersten
betre1.:1ceLyk verleelen
verleden tyd
tyel en in het verleelen
verleden deelbetreUeLr!c
woord. Z. §. 140.
Eers/en
Eerslen be/reI'.
be/rel'. l7erleclen
f7erleclen dceldeelverleden tyd.
woord.
Bederven,
Bedervcn,
he driegen ,
bedriegen,
bedl'yven ,
bcdtyvcn,
lJcginncn
heginnen ,
hekrnyzen, (1)
(I)
hekruyzen,
helyden,
hergen ,
hergcn,
hersten ,
IJcrsten
hevelen,,
bevelcn
bezinnen,
bezwykell ,
hezwykell
llidden ,
IJidden,
JJÏedcn
hieden ,
binden,
hlazen,
hlinken ,
hlinkcn
lllyken,
hlykcll ,
lllyven ,
Illyvcn,
IJl'aden ,
IJl'eken ,
lJl'eken
Jmygen,
hyten, (2)
(:2)
liyten,

ik bedierf,
hel) hedorven.
helJ
bedroog,,
bedrogen.
hedroog
hedrogen.
])edl'eef,
bedrcvcn.
hedrcef ,
hedreven.
])egon
hegonnen.
]legon ,
begonnen.
bekroos ,
bekrozcn.
hckroos,
}Jckrozen.
hcleden.
hc
leden.
beleed ,
)JOrg
gchorgen.
horg,,
gchorgcn.
horst,
gehorsten.
borst,
gchorsten.
]Jeval,
beval, 001,
oolt hcyoolJ
hcyool, hcvolcn.
hevolen.
hezonnen.
lH'zonllcn.
bezon,
bezweek,
hezwckcn.
hezweken.
bad,
geJlcden.
had,
gellcden.
hood,
bood,
gehoden.
gclJoucn.
hond,
bond,
gchonden.
gebonden.
Nies,
blies,
gl'hlazcn.
ge blazcn.
IJlollk ,
1lonk
gehlonkcn.
geblonken.
bleek,
heeft gchleken.
gebleken.
het hleck,
hecft
bleef,
))ell gcblcven.
gclJleven.
ik hleef,
}JCIl
hticd,
blÎed, ook
ollk
braedde, heh
hdl gehradcll.
gcbradclI.
hracddc,
gebroken.
gebrokcn.
hak,
irak,
gehogcn.
gehogen.
loog,
}Jeet,
gelJctcll.
gelJetcn.
Leet,

(1) Verouderd welkwoord
wel k woord,, slechts gcbrllykclyk
gchrllY ],cJy k iu
in t
ycrleden dcelwoord.
deelwoord.
ycrlcdcn
(',l;
(',l) J:ytcn
l:yten , een gal
gat in 't J's
ys lIla/,en
maken,,is
is ge!ykvlocycl'd
gclyk ylor.ycJ:d
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Eersten betrel:.
Perleden deelbetrek. 17erleden
cleelverleden tyd.
woord.

Delven,
dingen,
dragen,
uringen,
dringen,
drinken,
uruypen,
Uruypen,
dry ven ,
duyken,
dwingen,
dygen, (1)

ik dolf,
dong,
dtoeg,
drong,
dronk,
droop,
dreef,
drcef,
dook,
dwong,
dceg,
deeg,

heb gedolven.
gedongen.
gedongcn.
gedragen.
gedrongen.
gedronken.
gedropen.
gedreven.
gedoken.
gedwongen.
gedegen.

Eten,

at,

gegeten ('2).

Fluyten,

floot,

gefloten.

Gelden,
gelyken,
genezen,
genietcn,
gcven,
geven,
gieten,
glimmen,
glyden,
graven,
grynen,
grypen,

gold,
geleek,
genas,
gcnas,
genoot,
gaf,
goot,
glom,
gleed,
groef,
green,
greep,

gegolden.
geleken.
genezen.
genoten.
gegeven.
gegoten.
geglommen.
gegleden.
gegraven.
ge grenen (3).
gcgrenen
gegrepen.

Hangen,
heffen,
helpen,

hing, ook hong, gehangen.
geheven.
hief,
gehevcn.
hielp, ook holp, geholpen.

(1) Ook dyen dat meer gebruykelyk is.
(2) \Velluydendheydshalve.
\Velluydendheydshalve, om niet te zeggen gcé-tclI.
gcè"ten.
gclykvloeyend,I ik f3l'ynde,
grynde, heb f3e~nwi.
geglTwl.
(3) Ook gclykvloeyend

houwen,
hygen,
llyschen,

Sprael.:l:unst.
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Eersten betrel:.
verleden trel.

17erleden deel-

woord.

heb gehouwen.
ik hieuw,
heeg,
gehegen (I).
heesch (wy he- geheschen (2).
sehen),

Kerven,
kiezen,
klimmen,
klinken,
kluyven,
knypen,
krimpen,
kruyen,

korf,
koos,
klom,
klonk,
kloof,
kneep,
kromp,
krooy, ook krood,

kruypen,
krygen,
krysehcn,

kroop,
kreeg,
kreeseh

kryten,
kwyten, (zich),
kyken,
kyven,

kreet,
kweet,
keek,
keef,

Laten,
lezen,
liegen,

liet,
las (wy lazen),
loog,

gekorven.
gekozen (3).
geklommen.
geklonken.
gekloven (.4).
geknepen.
gekrompen.
gekrooyen, ook
gekroden (IS).
geKropen.
gekregen (6).
(wy kre- gekreschen (7).
schen),
gekreten.
gekweten.
gekeken.
gekeven.
gelaten.
gelezen.
gelogen.

(I) Ook gelykvloeyend, ik hygde I heh gehygd.
(2) Ook gelykvloeyend. ik hyschte, heb gehyscht.
(3) Verkiezen, maekt soms ik verkoor , heb verkoren.
(4) Ook gelykvloeyend. ik kluyfde, heb gekluyfil, klieven. is gelykvloeycnd.
(5) Ook gelykvloeyend, ik kruyde, heb gekrllyd.
(6) Krygen, den oorlog voeren, is gelykvloeyend.
(7) Ook gclykvloeyend, ik krysch,e I heb gekryscllt.

N ede
rduy lsc
Ize
ederdllJl
tsc/ze
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Eersten betrek. rerleden
Perleden deelverleden tyd.
woord.
ik lag,
liep,
look,
leed,
leek,

liggen,
loopen,
luyken,
lyden,
Iyden,
lyken
Iyken ,

hcb
heb gclegen.
gelegen.
geloopen.
gelokcn.
geloken.
geleden (I).
geleken.

Melken,
meten,
mydcn,

molk,
mat,
mecd,
meed,

gemolken.
gemeten.
gemcten.
gemcden (2).
gemeden

Nemen,
nygen,
lIygcn,
nypcn,

nam,
neeg,
neep,

genomcn.
genomen.
genegen (3).
genepen.

Olltbytcn,
Olltbyten,
overlyden,

ontbcet,
ontbeet,
overlecd,
overleed,

ontbeten.
overlcden.
overleden.

Pluyzen,
lJryzen,
IlJ'yzen,
pypcn,
pypen,

11100s,
1)loos,
llrccs ,
lJl'ees,
peep,

geplozen.
gcprczen ,
geprezen,
gepcpcn.
gcrepcu.

Raden,
rieken,
roepen,
roepcn,
runnen
numen (4),
(4;,
ruykcn,
Iydcn,
rydcn,
Iygen,

gcradcn.
ried, ook raedde, geraden.
rook,
geroken.
riep,,
nel)
geroC};ell.
gcrocFctl.
rOIl
rOl! ,
geronnen.
gerokcn.
rook
geroken.
reed,
gercden.
rced,
gereden.
recg,
reeg,
geregen.

(I) Le)den is gelyk vloeyend.
vloeycnd. Z. 3.8.
gclykvloeycnd,
(2) Ook gelyk
vloeyclld, ik m)"dde, heh gemyd.
marl' zelden,
zeldcn , gclykvlocycnd
gclyk vloeycnd , ik nygde.
nygrle I heb
heL
(3) Ook, mael'
gCllJgd.
gen.nId.
geLruykt I ten zy in 't verleden deelwoord.
(4) Zelden geLru)'kt.
jiTl.':ilC!l
Jk·;;zCII

yoor
'1001'

Ren/leJl
Re/lIIC/1

is :;c!ykvlocYClld.
:;c!y 11. v locyclHI.
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SpraeHunsl.
Eersten betrek. rerleden
f7erleden deelwoord.
tyd.
verleden !yd.
ryten,
ryven ,
ryven,
ryzen,
Schelden,
schenden,
schenken,
sclleppen,,
sclleppen
seheren,
schieten,
schryden ,
schryden,
scllryven ,
schuylen ,
schuyven,
schuyven ,
slapen,
slinken,
sluyken,
sluykcn ,
sluypen,
sluyten,
slypen,
slyten,
smelten,
smytcn,
smyten,
snuyten,
snuyven,
snyden,
spinnen,
splyten,
spreken,
springen,

ik reet,
reef,
rees,
rces,

heh gereten.
gereven (I).
gerezen (2).

schold,
schond,
schonk,
schiep,
schoor, ooli schoer,
schoot,
schreed,
schreef,
school,
schoof,
sliep,
slonk,
slook,
sloop,
sloot,
sleep,
sleet,
smolt,
smeet,
snoot,
snoof,
sneed,
spon,
Jon ,
51
spleet,
sprak,
.sprollg
Iprollg 1

gescholden.
geschonden.
geschonken.
geschapen (3).
geschoren.
geschoten.
geschreden.
geschreven.
gescholen (4).
geschoven.
ge,lapen.
geslonken.
gesloken.
geslopen.
gesloten.
geslepen.
gesleten.
gesmolten.
gesmeten.
gesnoten.
gesnoven.
gesneden.
gesponnen.
gespleten.
gesproken.
gesprongen
gesprongen.•

ryfile, hcb geryfd,
(I) Ook gelykvloeyend, ik 'yflla,
(2) Rayzen
Reyzen

is gelykvloeyend. Z.

§.

8.

(3) Scheppen, l'uUm,
]JutteIl , is gclyk vlocyend.
vloeyend.

(4) Ook gclykvlocycnd,
gclykvlocycml, ill. sc1111ylde,
$clillylde, hcb gesc1wyld.
gesc1tUyld.

u4
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Nederduytsclle

betrek. Yerleden
f/erleden cleeldeelEersten helrek.
vet/eden
woord.
ver leden tyel.
spl'uyten,
spruytcn,
spugen,
spuyten,
spyten,
stcken,
steken,
stelen,
sterven,
stinken,
stooten,
stryden,
stryken,
stuyven,
stygen,
styven,

heb gesproten.
ik sproot,
heh
spoog,
gespogen.
spoot,
gespoten.
het speet,
heeft gespeten.
lleeft
ik stak,
heb gestoken.
stal,
gestolen:.
gestolen.
stierf,
gestorven.
stonk,
gestonken.
stiet,
gestooten.
streed,
gestreden.
streek,
gestreken.
gestoven.
het stoof, (ook ik)
ik steeg,
heb gestegen.
stcef,
steef,
gesteven (1).

Treden,
treffen,
trekken,
~),
tygen (2),

trad,
trof,
trok,
teeg,

getreJen.
getrelen.
getroffen.
getrokken.
getE'gen.
getegen.

Vallen,
vangen,
varen,
vechten,
verdrieten (zich),
verdwynen,
vergeten,
verliezen,
verslinden,
verwerven,
verzinnen,

viel,
ving, ook vong,
voer,
vocht,
verdroot,
verdween,
vergat,
verloor,
verslond,
verwierf ,
verwierf,
verzon,

gevallen.
gevangen.
gevaren.
gevochten.
verdroten.
verdwenen.
vergeten.
verloren.
verslonden.
verworven.
verZOllllen.
verzolInen.

(1)
(I) Ook gelykvloeyend, ik.
ik styfde, heh
heb gcst}fd.
gestJfd.
(2) :\Iccst
:\lccst gcbruykelyk
gcbruykclyk in aenLJ"8ell,
aenIJ-gea,
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Spraekkunst.
Perleden
Eer,9ten
betrek.
erleden
deelEersten
woord.
verleden tyd.

r

verzwinden,
vinden,
vlechten,
vlicden,
vlieden,
vliegen,
vlieten,
vreten,
vriezen,
Wassehen,
Wasschen,
wassen,
wegen,
werpen,
werven,
winden,
winnen,
wreken,
wringen,
wryven,
wyken,
wyten,
wyzen,
Zenden,
zieden,
zmgen,
zingen,
zinken,
zmnen,
Zinnen,
zitten,
zuygen,
zuypen,
zwelgen,

heh
ik verzwond,
vond,
vlocht,
ylood,
vlood,
vloog,
vloot,
vrat,
het vroor, ook vroos,

verzwonllen.
gevonden.
gevlochten.
gevloden.
gevlogen.
gevloten.
gevreten.
gevrozen, ook
gevroren.
ik wicsch,ookwaschte, gewasschen (1).
wies,
gewassen.
woog,
gewogen.
wierp,
geworpcn.
geworpen.
wierf, ook worf, geworven.
wond,
gewonden.
won,
gewonnen.
w rook, ook wreekte, gewroken.
wrong,
gewrongen.
wreef,
gewreven.
week,
geweken.
weet,
geweten.
wees,
gewezen.
zond,
zood,
zong,
zonk,
zon,
zat,
zoog,
zoop,
zwolg,

gezonden.
gezoden.
gezongen.
gezonken.
gezennen.
gezeten.
gezogen.
gezopen.
gezwolgen.

(1 J Dit werk woord verliest de eerste s, wanneer op
de eh een medekliuker
medekliuk.er volgt.
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uylsche
;Yederduytsclle
LYederd
cleelJ7erleden deelEersten betrek. rerlede
woord.
verleden tyd.

zwellen ,
zwemm en,
wcrcn ,
;~
zweren,
zwerven ,
zwygen
zwygen,,
zygen,
zygcn,

heh
heb
ik zwol,
zwom,
zwoer, ook zwoor,
zwoel',
erf,,
ook 'zwierf
worf, ook'zwi
zzworf,
zweeg,
zeeg,

gezwollen.
gezwommen.
gezworen.
en.
gezworv en-.
gezwegen.
gezegen.

tytsclw onregelmatige
neclerdllytsc1w
§. 175. Lyst der nederdl
zing van den eersten
aenwy
met
rclett,
rdell,
er!.:woo
If'er/.:woo
het verleden
elyl: verleden tyd, en van !zet
betreU:
betre!.:lelyk
14.1.
deelwoord. Z. §. 141.
betrel.:.
Eersten betrek.
tyd.
verleden trd.
Bakken,
Bakkcn
])annen
hannen ,
brengen ,

Denken ,
(loen,
llocn,
dunken ,
durven,

hakte,
ik bakte,
bande,
bragt,

dacht,
deed,
my dacht,_
dacht,.
ik dorst,

èrleclen deelr èrleden
l/
woord.
heh gehakken.
gehanne
gebannen.
gebragt.
gehragt.
gedacht.
gedaen.
gedacht.
gedacht.
gedorst (I).

Gaen,

gltJg,
gitJg,

gegaen.

Hebben,
Hcbben
heeten,
houden ,

had,
heette,
hield,

gebad.
gehad.
geheeten (2).
gehouden.

/1/d.
heb gedll1fil.
dUl/de, hehged1
gclykvloeyend ik dw:flle.
(I) Ook gclykv\o
eyend..
k vloeyend
gel)'kylo
Heeten,) heet maken, is gcly
(2) llcctcn

SpraeJ.:l-unsl.
SpraeJ.:l-ull8l.
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Eersten belrl'Á'.
betrel. F erleclm
erleclen deeltyd,
woord.
verleden tyel"
Jagen,

ik joeg, ook jaegde,
jaegdc, heh gcjacgd.
gcjaegd.

Komcn
Komcn,,
koopen,
kunnen (1),

kwam,
koellt,
kon,

J.aden,,
IJadell
lagehen ,
lngchcn,
leggen,

locd, gcladen.
laedde
oudt!/dsloed,
geladen.
lacdde oud/yds
lachte,
gelagchen. Z. §.
leyde (:2),
gelegd (3). [19.

lUalcll
~Ialen ,

gekomen.
gekocht.
gekonnen.

mocten,
moeten,
mogen (D),
(iS) J

moest,
mogt,,
mogt

gemalen ook gegcmalen
maeld. (4).
gemoeten.
gcmogt.
gemogt.

Plegen,
Plcgen,

}Jlagt,
11lagt,

gepleegd (6).

macldc,
maelde,

gescheyden.
gcschcyden.
geslagen
geslagcn (i).
gespanncn.
gcspouwen.
gespouwen.

Scheyden,
slaen (ik sla),
spannen,
Sl)ouwcn (8),
SlJouwcn
staen,

scheydde,
sloeg,
spande,
spouwde,
stond,

Yerliezen,
Verliczen,
vragen,
Vlagen,

verloor,
verloren.
Hocg, 001. nacgdc,
vracgdc, gcvracgd.
Hoeg,

ge~taen.

(I) Ik kan, gy kunt, IlY
hy kan; wy kuullcn,
kUllllcn, cnz.
enz.
(2) Ook legde. (3) Ook gelepi.
(4
l4 i Malcn , schilderen, IS gely 1.kvlocycnd.
(5) lk
Ik mag, gy moogt, hy Illag, wy lIlof.(cn,
ru 0 f.(C 11 , enz.
cnz.
bedl'y"et1, cn
en plegen,
pll'gen, ~org dragen, zyn gegc(6) Plegen. bedrY"etl,
lykvloeyclld.
lykvloeycnd.
(-;)
(7) Slagen, gelrd,ken
gelr,kken ,is gelyk yloeycml.
\"loeyend.
ill)
il)) In LIVeeen
t\Veeen /;lieven,
/dieven, - ~plJuwcn,
~pllUWCII, spugen, is gclykgelyk-

vIDerend.
VlOCYClld.
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Nedercluytsclte
~Nederdu!Ytsc1Le

Waeyen,
\Yaeyen,
werken (1),
weten,
qf zyn ,
wezen of
worden,
Zeggen,
zien,
ZIeD,
zoeken,
zullen,

SpraeHunst.
Eersten betrek. Yerleclen
Yerleden decldedverleden tyd.
woord.

het woey, ook waeyde,
ik wrocht,
heh
wist,
was,
werd ook wierd,
zeyde (2),
zag,
zocht,
zoude.

gewaeyd.
gewrocht.
geweten.
geweest.
geworden.
gezegd (3).
gezien.
gezocht.

(1) Voortbrengen.
is- gelykvlocyend.
Poortltrengen. Werken, ol,beydefJ,
ol'beyde" , is.
sezeyd.
(2) Ook zegde. (3) Ook gezeyd.

EYNDE.
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BLADWYZER.
bladz. v en

Poorberigt.
EERSTE AFDEELING. -

IX.

SPELKUNST.

Yoorloc>p;;:e aenmer'kingen.
bI. I
Over de Klinkers.
2
Over de ,çpetling met y en ey.
5
Over de 1 weeklanlcen en Drylclanken.
13
Over de l\ledeklinkers.
14
Over de 1Jerwantsclzapte Medeklinkers.
15
Over de welluydendheyd opzigtelyk de spelling. 3 (
Over de invoeging del' letter e in ~ommige woorden.
ibid.
Over de invoeging der letter d in sommige woorden. 34Over !zet ,'eranderen van v in f, en van g in k.
35
TWEEDE AFDEELING. -

VORMLEER.

Zelfstandige naemwoorden.

Over derzelver gfJslachten.
Over de getallen der zelfstandige naemwoorden.
Over derzelver gevallen.
Lidwoorden.
Over de verbllyging der zelfstandige naemwoorden.
rOD/'beelden van verbuyging van zelfstandige
naemwoorden met hunne lidwoorden.

37
39
4390

40
41

43
45

Byvoegelyke naemWOOl'deD.

Derzelver aerd.
46
Yeranderingen der hyvoegelyke naemwoorden.
49
roorbeelden van verbuyging van byvoegelyl.:e
naemwoorden met llunne zelfstandige.
52
Over de trappen van beteekenis.
53
Telwoorden.
57
VoorDaemwoorden.

persoonlyke voornaemwoorden.
Derzell/er verbuyging.

60
61

J20

BLADWYZER.
J3LADW YZER.

Bezittelyke voornaemwoorden.
Aenwyzende voornaemwoorden.
JTragende voornaemwoorden.
Yragende
Betrekkelyke
BetreH:elyke voornaemwoorden.

65
67

72

7f

Werkwoorden.
Derzelver aerd en lwojdsoorlen.
j5
lwoJdsoorten.
?5
l'J7yzen
JO
PYyzen der
del' werkwoorden.
?O
'.l}den
77
'Ij'den der werkwoorden.
?7
Persoonen der werkwoorden.
')8
?8
HuJpwoorden.
79
?9
Pervoeging
ibid.
l'ervoeging derzelve.
Over de gelykv/oeyende, ongelykvloeyendc
ongelykvloeyende en on.
on·
,"egelmatige werkwoorden.
regelmatige
88
vervOeging der werkwerk:Algemeene regels voor de vervoeging
woorden.
ibid.
Yoorbeeld van vervoeging.
95
Byzondere soorten van werkwoorden.
98
JToorbcelcl ran
Yool'beelcl
t:an vervoeging eens lydenden werk.
ibid.
woords.
Byzonderlzeden de werkwoorden betreffende.
100
J 00
Over de zamengestetde
10 [
zamengestelde werkwoorden.
Bywoorden.
10,1Voorzetsels.
I c6
Voegwoorden.
ibid.
I o~
Tusschenwerpsels.
Lyst der ongelykvloeyende werkwoorden.
109
10Cj
Lyst der onregelmatige werkwoorden.
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