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VOORWOORD.

De machtige beweging, in ons land ontstaan tot instandhouding en bevordering van de studie van het HollandsTaal vereenvoudiging genoemd-heeft een serie leesboekjes
van mijn hand in 't ]even geroepen, die voorzien zijn met
Taal- en Stijloefeningen, welke 't bestaan van een Taalboekje bijna overbodig maken. De scholen zouden echter
zonder een dergelijk werkje als <lat nu aan het publiek
wordt aangeboden, bezwaarlik een volledig overzicht van
de gronden van de Taalkunde aan de jeugd kunnen voorleggen. Een Taalkunde, hoe beknopt ook, is een vereiste
voor degelik on<lerwijs: een geregelde handleiding, waarnaar de leerling te allen tijde met vrucht verwezen kan
warden. Om die reden wordt dit boekje in 't licht gegeven;
om die reden behoort het elke leerling in handen te komen,
die zich enigszins boven de beginselen begint te verheffen.
vVat de regels en praktijk van de Hollandse Spelling aangaat, houdt dit werkje zich strikt aan 't Voorbericht tot
Dr. H.. A. Kollewijns "Xe<lerlandse vVoordelijst," met een
enkele uitzondering: een "i" in plaats van "e" in 't woord
"diku1ils."
In de uitleg van zaken, de inhoud van <lit boekje aanbelangende, heb ik naar duiclelikheid gestreefd; toch, waar het
't onderwerp niet schaadde, de korthei<l, waarnaar de
leerling uitziet, liewarende.
Mijn Hollandse Taalboekje, <lat tot 't verouderde stelsel
behoorde, heeft zich op tal van scholen warme vrienden
verwon en. Dit, dat zijn plaats neemt, is veel eenvoudiger, korter, zakeliker, dunner en goedkoper. Het
ontwaken van 't bewustzijn bij de ]eiders van 't onderwijs,
dat 't Hollands door 't Hollands hehoort te warden
geleerd, waar zich daartoe ook rnaar de gelegenheid aan biedt,
baant mijn tegenwoordig werkje een ruimer baan dan zijn
voorganger heeft betreden. Vandaar <lat mijn hoop gegrond
mag genoemd worden, <lat een groot dee] van Zuid-Afrika's
schoolgaan<le jeugd van mijn pennevrucht zal profiteren.

Voornamelik zal ik mij daardoor beloond achten, indien
ik bemerken mag, dat mijn boekje medehelpt tot 't
vaststellen van een algemeen aangenomen schrijfwijze,
waaraan ons volk zo grote behoefte heeft.

HUBERTUS ELFFERS.
"Rustica,"
Wijnberg,
nabij Kaapstad.
I Maart 1906.
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HOOFDSTUK I.
TAAL EN TAALKUNDE.
I.
Taal is 't middel, waardoor wij onze gedachten aan
anderen bekend maken. Taal bestaat uit woorden.
2.
Wij kunnen iemand z'n gedachten raden uit tekenen
(gebaren) die hij maakt met hoofd, ogen, handen of voeten.
Zulk een uitdrukking van gedachten wordt "gebaretaal"
genoemd, maar is nimmer volkomen duidelik.
3. De enige duidelike taal is de woordetaal.
4. Taalkunde (kennis van de taal) behandelt alleen de
woordetaal.
5. Een woord is een klank met een bepaalde betekenis,
b.v. paard, !mis, zwart, vrolik, slapen.
6. Een woord, op zichzelf genomen, heeft somtijds geen
betekenis, maar ontvangt betekenis, wanneer 't met andere
woorden in verband gebracht wordt, h.v. zich-'t kind wast
zich ; of-de vogel zit op 't dak.
7. Ieder volk heeft zijn eigen taal-dat is, zijn eigen
wijze om zijn gedachten uit te drukken. De taal van de
Hollandse bevolking van Zuid-Afrika is een gewijzigd
Hollands, naar de behoeften van 't land vereenvoudigd,
<loch niettemin geschikt om in verband met de taal van
Nederland te worden gebruikt. De meeste Afrikaanders
gebruiken
Kaaps-Hollands als conversatietaal,
<loch
schrijven vereenvoudigd Hollands.
8. Taalkunde (kennis van een taal) is nodig om een taal
zuiver te kunnen gebruiken, beide als spreektaal en als
schrijftaal.
De beginselen van taalkunde zijn voor ieder beschaafd
mens nodig.
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HOOFDSTUK II.
r. Een zin is een gedachte in woorden uitgedrukt.
De woorden van een zin behoren z6 gekozen te warden,
<lat zij de gedachte volkomen duidelik uitdrukken.
Gewoonlik kan men een gedachte op meer dan een wijze
uitdrukken, en taalkunde leert ons, de beste wijze te kiezen.
2.
Een woord wordt uitgesproken door de mond een of
meer malen te openen.
Een woord <lat men uitspreekt door de mond eenmaal te
openen, bestaat uit een lettergreep, b.v. boek, bard, straat,
huis.
Een woord bestaat uit zoveel lettergrepen als aangewezen
warden door 't aantal malen dat men de mond apent om 't
uit te spreken, h.v. va-der is een waonl van twee lettergrepen,
en ver-za-me-ling van vier.
't ls nodig, de lettergrepen van een woor<l te kunnen
onderscheiden, om te weten, waar 't hij 't schrijven moet
afgebroken worden.
3. Woorden zijn samengesteld uit letters.
Letters stellen klanken voar.
De Sfreektaal liceft alleen klanken.
J)p Schrijftaal heeft alleen letters.
+· Letters, die een klank van zichzelve hebben, en alleen
kunnen uitgesproken warden, naemt men KLTNKERs of
VoKALEN.
Letters, die geen !dank van zichzelve hebben, en die
slechts te zamen met een klinker kunnen uitgesproken
warden, noemt men "'.\1EDEKLINKERS of KaNSaNANTEN.
5. De klinkers die de Hnllan<lse taal bezit zijn: a, e, i, o,
u, oe, eu.
Men hoart ze in de waorden : da-r;en, le-ven, predi-kant,
lo ven, mu-ren, bvek, neus.
6. Klinkers warden dikwils dubbel geschreven, om de
rechte klank te geven : zaag, 1R"ees, lief, boo{{, duur.
Opmerkini; · 't LettertPken i wordt niet verdubbeld
klank wordt vonrge5tt>ld door it.

lJe versterktc
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7. De medeklinkers, die de Hollandse taal bezit, zijn:
b, d, f, g, h,j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z en ch.
In woorden, die niet echt Hollands zijn, maar uit
vreemde talen overgenomen, gebruikt men somtijds de
medeklinkers c, q en x, alsook de klinker y (i).
Medeklinkers kunnen niet alleenstaande worden uitgesproken. Als men 't woor<l "baas" uitspreekt hoort men
een "a" met een samendrukken van de lippen ervoor, en
een zacht gesis erachter. Voor "b" en "s," alleenstaand
uitgesproken, zegt men " bee " en " es " en verbindt ze dus
met klinkers. Zo is k, ka; q, ku; m, em; p, pee.
8. Klinkers hebben somtijds bun volle klank, en
somtijds ook een gewijzigde klank.
Klinkers met voile klank noemt men VoLKOMEN KLlNKERS.
Klinkers met gewijzigde klank noemt men 0NVOLKOMEN
KLINKERS.
De volkomen klinkers zijn in § 5 gegeven. De onvolkomen
klank komt voor, als een enkele klinker tnssen twee medeklinkers staat: "a"-pad; "e"--weg; "i"--dik; "o"rog; "u "--mug.
9. Wanneer een woord een onvolkomen klinker heeft,
is 't somtijds nodig, de laatste letter van dat woord dubbel
te schrijven, om de klank niet te veranderen, wanneer zulk
een woord verlengd wordt.
11.v. ; van "rug" maakt men "ruggen," en niet rugen
(ru-gen).
Van "bok" maakt men "bokken," en niet boken (bo-ken).
10.
Een TwEEKLANK is een klank welke uit twee zulke
klinkers bestaat, die tezamen een dubbele klank vormen;
b.v., ei (meid) : ij (lijn); ui (kruit); au (gauw) ; 011 (vrouw); oei
(vermoeid) ; aai (gemaaid); ooi (gegooid) ; eeit (Jeenw); ieu
(nieuw).
De "ij " is een dubbele " i" en heeft daarom twee
punten.
De "y" zonder punten is niet Hollands, en
wordt als " i" uitgesproken, als in synode.
r r. Bij 't uitspreken van 't Hollands Jette men op de
volgende regels :(r) "Sch" klinkt als "s" en "ch. " B.v., Schaap is s-ch-aap.
Wanneer "n" en "g" Ramenkomen in een woord, dan
vormen de twee letters samen een neusklank: ku-ning, breng-en.

\2)
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12.
Alle letters, die men in een taal gebruikt, samen
genomen, noemt men 't alfabet van die taal. Alfabet is een
Grieks woord. 't Betekent: "a, b. " Somtijds wordt 't
alfabet 't "a, b, c " genoemd. 't Hollandse alfabet wordt
gewoonlik aldus opgegeven.- a, b, c, d, e, f, g, h, i,f, k, l, in, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x,
ij, z.
i3. Dat dee! van een woord, dat men op eenmaal
uitspreekt, wordt een lettergreep genoemd.
MAAN is een woord van een lettergreep.
DANKBAAR is een woord van twee lettergrepen.
PAARDESTAL is een woord van drie lettergrepen.
VrJGEBooMBLAD is een woord van vier lettergrepen.
AcnTERLAADGEWEER is een woord van vijf lettergrepen.
VERDERFELIKHEDEN is een woord van zes lettergrepen.
l 4.
De lettergrepen warden verdeeld in OPEN en
GESLOTEN lettergrepen.
Lettergrepen, die op een klin'ker eindigen, beten OPEN ;
b.v. ge-na-de. Lettergrepen, die op een medeklmker eindigen,
beten GESLOTEN ; b.v. : man-den. De heldere klinkers, a, e, o
en u warden dubbel geschreven in GEsLnTEN lettergrepen,
<loch enkel in OPE:-.: lettergrepen. Schrijf dus : waar, wa-re ;

breed, bre-der ; ruos, roz-en; vuur, vu-rii;.
l

5.

Aanwijzingen tot 't bepalen van de lettergrepen.

Breek een woord af volgeM de mtspraak; b.v .. moeichk,
moei-e-lik, beedigd, be-e-digd; zeeen, zee-en.
REGEL:

Opmerkingen :
Men rekent in 't Hollands, clat een medeklinker behoort bij de
volgencle kl inker· daarom: boeken, bue-ken (niet boek-en).
2.
Waar twee of meer medeklinkers oamenkomen, behoort de
eerste tot de ene lettergreep, en de overige tot de volgende :
daarom : ganzen, gan-zen
3. De samenstellmgen ch en ng worden als samengestel<le medeklinkers beschouw<l, en dus nooit gescheiden; daarom : lachen.
la-chen, lichaam, li-chaam ; rinf{en, rmg en ; lwningin, ko-11ing in.

HOO_FDSTOK III.
R.EDEDELEN.
r. De duizenden woorden, waaruit een taal bestaat, zijn
in soorten of klassen verdeeld.
Die soorten van woorden
worden RETJEDELEN genoemd.
" Rede" is "spraak; " de delen van <le "rede" zijn de
soorten van woorden die in een "spraak," dat is, in een
"taal," gebruikt worden.
2.
Er zijn twee Hoofdsoorten van woorden.
De eerste hoofdsoort noemt personen, dieren, plaatsen, en
alles, wat gewoonlik " ding " beet.
Zulke woorden zijn de namen van de voorwerpen, die zij
noemen, en heten daarom XAAMWOORDEN.
Zij staan op zichzelve, zonder steun van andere woorden,
en heten <laarom ZELFSTANDIGB woorden. Hun voile naam
is dus ZELl'STANI>1Gr:: KAAMWOORDEN.
3. De tweede hoofdsoort noemt de werkingen, die door
personen, dieren en dingen gedaan worden.
Zulke woorden heten \ \- rrnKWOORDEN.
4. Voorbeelden \•an ZELFST.\NDIGE NAAMWOORDEN zijn:
mens, metselaar, paard, tijger, dorp, stad, rivier, berg, kerk,
hand, v.oet, drank, kost, oorlog, vreugde, dood, leven.
Voorbeelden van \VERKWOORDEN zijn:
leren, schrijven, lezen, voelen, zien, !open, dansen, klimmen,
vallen, schieten, sterven, ]even, vinden, zoeken, denken.
5. De eerste hoofdsoort-de ZELFSTANDIGE NAAMwooRDEN- neemt andere soorten bij zich, op dezelfde
manier als een hoge boom bosjes en gras rondom zijn voet
heeft.
Ik kan zeggen: bomen; de bomen ; jonge bomen ; de
jonge bomen ; dertig bomen ; dertig jonge bomen ; de dertig
jonge bomen.
Bij 't ZELFSTAXDIGE KAAMWOORD "bomen" vind ik dus: de,
dertig en jonge.

"De" wijst Penvoudi!{ de bomen aan;
"dertig" noemt 't getal van de bornen ;
"jonge" noemt de soort van bomen.
Deze drie woorden zijn alle hiJlievoclid bij 't i".:ELFSTANDIGE
NAA~rwooRn, en worden daarorn B11voEGELI1<.E \\'ooRDEN
genoem<l .
.Zij hebben echter nog afzonderlike namen.
\Voorden, die alleen aan1vij::.en, zoals "de, " " het ('t) " en
"een" heten Ll!>WOORDEN.
\Voorden, die een i:dal uitdrukken, heten TELWOORDEN.
\\'oor<len, die een eigenschap of hoeda11ighe1d aanwijzen,
heten HrJVOEGELIKJ: ~A.\~rwooRDEN.
6. De tweede hoofdsoort-de \VERKWOORDEN-neemt
ook andere soorten bij zich.
Ik kan zeggen : lezen ; mooi lezen ; goed lezen ; vlur; leLen ;
slecht lezen ; lmzgzaam lezen ; dromerir; lezen.
!open ; morgen ]open; i 1a11daag ]open ; altijd !open; nooit
lopen; hier !open ; daar !open ; overal !open ; nergms !open.
Zulke woorden, die bij een \\'ERKwooRD staan, om iets
naders van de werking te zeggen, warden BIJWOORDEN
genoemd.
Een werking is somtijds verbonden aan een plaats, of een
tijd, of een persoon, of een ding.
B.v. lezen; lezen in de school; lezen 01n tien uur; lezen
voor mijn vader ; lezen uit een boek.
groeien ; groeien bij 't water ;' groeien in de nacht ;
groeien naast ons !mis.
Zulke woorden, die de betrekking aanduiden tussen een
werking en een zelfstandigheid, warden VooRzETSELS
genoemd. De voorzetsds •· van" en "aan" worden ook
gebruikt om de naam\ al van een woord te omschrijven .
.Zie bl. 20.
7. De naam van een persoon, of een <lier, of een ding
kan niet altijd genoemd warden.
Als een jongen Jan !-ieet, kan hij niet altijd van Jan
spreken, maar noemt zichzelf "ik." Als ik van mijn broeder
spreek, noem ik niet gedurig zijn naam, maar zeg " hij."
Van mij n moeder zeg ik '· ::.,ij" ; van miJ n paard zeg ik "het."
Deze woorden "ik, hi], zij, Jut," en nog enige andere,
warden gebruikt in de plaats van ZFLFSTANDIGE NAAMwooRDEN, om hetzelfde woord met gedurig te moeten
herhalen.
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\\'oorden, die voor Ze!f;.tandige Naamwoorden in de
plaats staan, noemt men \' OORNAA~1woo1uiEN.
8. Er is een ~uort van woorden, die niets betekenen in
zichzelf; maar <lie gebruikt warden om woorden en zinnen
aan elkaar te koppelen, te verbinden of te voegen.
Deze wuor<len zijn niet bepaald noodzakelik in de taal,
maar zij maken 't spreken vloeien<l. In plaats van te zeggen:
mijn vader gaat naar de kerk; ik ga naar de kcrk ; mijn
moeder gaat naar <le kerk ; ik ga naar de kerk-is 't mooier
en vloeiender om te zeggen : mijn vader gaat naar de kerk
en mij'n moeder en ik oak.
In plaats van te zeggen: ik zou wel gaan ; ik heb er lust
toe ; het regent ; ik kan dus niet gaan-is het beter aldus te
zeggen : ik zou wel gaan, u1a11t ik heb er lust toe; maar het
regent, en dus kan ik niet gaan.
Zulke woonien, die woorden of zinnen aan elkander
koppelen of voegen, worden VoEGWOOIWEN genocrn<l.
9. Er is nog een soort ,·an woorden, <lie op zichzelf niets
betckenen, maar die <le mensen gcbruiken bij pijn, of
vrolikheid, of schrik, of angst, of verru,ssinr.;, of enige gewaarwordinr.;, die onverwacht op hen valt. Ook <leze woorden
heeft men niet bepa1.ld n0dig b1j 't spreken. Zij zijn: o, ach,
ai, trn, foei, bah, szes, ha, haha, sa, tsa en een menigte andere
uitroepen.
L:;ulke woorden, <lie gebruikt warden, om plotselinge
gevoelens uit te <lrukken, wor<len TussENWERPSELS
genoem<l, um<lat zij los tussen de andere woor<len warden
ingeworpen.
ro. De Hollandse Taal heeft dus tien rededelen:
~)
LELFSTANDIGE NAAMWOORDEN zijn de Narnen van
Personen, Dieren en Dingen.
/0.) LrnwooRDEN zijn \Voorden, die 7'elfstandige N aam'*o'~irden aan wijzen.
')(3) B1;voEGELIKE NAAMWOORDEN Lijn \Voorden, die
ligenschappen of hoedanigheden van persunen, dieren of
dingen aangeven.
'}{..t) T!!.L woorwEN zijn \\' oor<len die een getal, hoeveelheid
of rangorde uitdrukken.
(s) VuoRNAA:>rvvooRDEN' zijn \\'onrden, <lie de plaats
innemen van Zelfstandige ~aamwoorclen.
(6) \VERKWOoRDJ:N zijn \Voorden, <lie een werking of
han<leling uitdrukken.

v.
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(7) B11wooRDEN zijn \ Voorden, die de werking van een
\V erkwoord nader omschrijven.
(8) VoEGWooRDEN zijn \Yoorden, die woorden en zinnen
met elkander verbinden.
(9) VooRZETSELS zijn \Voorden, <lie de betrekking aanduiden tussen Y,elfstandige N aamwoorden en \Verkwoorden.
(rn) TussENWERPSELS zijn \Voorden die gevoelsuitingen
aangeven.
I I.
Van deze tien soorten zijn er vier, die altijd hun
zelfde vorm behouden: Bijwoord, Voorzetsel, Voegwoord,
T ussenwerpsel.'j
De woorden van de an<lere zes soorten kunnen hun vorm
veranderen, wanneer hun betrekking tot andere woorden in
een zin zulks nodig maakt.
Deze verandering van vorm wordt Verbuiging of
Vervoeging genoemd .
.Zie de 0EFENINGEN achter in 't boek.
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HOO:B DST1JK IV.
1

\

'T ZELF5TANDIGE NAAMWOORD.

fJ..
De namen van person en, dieren, plaatsen, en alles
wat men "ding" noemt (voorwerpen, zoowel als werkingen en
eigenschappen), heten ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
2.
De mens onderscheidt "dinr;en" door ze te voelen, te
zien, te horen, te ruiken, te proeven; d.i. onderscheidt ze
met de vijf ZINNEN.
3. Sommige dingen kan men zien, maar niet voelen-de
" vlucht" van t een vogel; sommige dingen kan men ltoren,
maar niet zien- -'t" geluid" van de dander; sommige dingen
kan men voelen, maar niet zien--een "slag" ; sommige
dingen kan men zien, maar niet lioren-de " kleur" van
bloemen; sommige dingen kan men ruiken, maar niet proeven
-de "reuk " i 1an lavendel ; sommige dingen kan men proeven,
maar niet zien-de "zuurheid" i•an een appel.
De namen van zulke "dingen " zijn evengoed gewone
ZELFSTANDIGE XAAMWOOR11EN.

4. l\Iaar andere dingen kan men niet zien, noch voelen ;
ook kan men ze niet horen, ruiken of proeven. Men kan
alleen denken <lat ze bestaan.;',Ze zijn b.v. trouw, vijandschap,
macht, eer, winst, jeugd, ou<lerdom, g"P.luk, smaad, deugd,
genot, plezier, haat, goedheid, liefde, eeuwigheid, !even,
dood. De namen van zulke dingen zijn ook ZELFSTA:\DIGE
NA \l\!WOORDEN.

't Is echter duidelik, <lat ze geen "i;rn1one dingen " zijn.
Zij bestaan niet op zichzelve, maar worden in andere dingen
opgemerkt. Men noemt ze daarum "afgetrokken dingen, " en
bun namen AFGETR~KKEN ZELFST,ANDIGE ~AAMWOOKDEN.
5. Gewone Zelfstandige Naamwoorden worden in twee
soorten onderscheiden. '.\Iijn hond heet" hand," maar hij
heet ook "Bruno." Tot een neemdeling spreek ik van
"n;ijn hand," maar tot mijn vader van " Bruno." llij heeft
dus tzew namen.
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6.

Er zijn dus:

,?I· ALGEMENE NAMEN voor personen, dieren en dingen.
_.,.2: BrnzoNDERE

N AMEN voor personen, dieren en
dingen.
De algemene namen heten GEMENE ZELFSTA:-.:DIGE NAAMWOORDEN.
De biezondere namen heten E1GEN ZELFSTANDIGE NAAM1wooRDE!\.
X7· Sommige,Zelfstandige Naamwoorden zijn de namen
van verzamelingen, of groepen van mensen, dieren, en
dingen, B.1•.:
1
"Leger" is de naam van een verzameling van " mensen "
(soldaten).
"Kudde" is de naam van een ven-:ameling van "1lierm"
(schapen).
"Bos " is de naam van een verzameling van " dingen "
(bomen).
De narnen van zulke verzamelingen heten VERZAMEL\..woo1rnEN.
VERBUIGING.
I 8. VE1rnu1GEN is een woord, dat iedereen verstaat. ,_:.{
Betekent: de vorm veranderen .
.:;...9-:-l\1e~ verbu!~t een woord om drie verschillende
dingen aan te wijzen:
'-'t Eerste, dat aangewezen wordt, 1s 't GEsLAC!l'l van
een woord.
't Tweede, <lat aangewezen wordt, is 't GETAL van een
woo rd.
't Derde, dat aangewezen wordt, is de NAAMVAL van een
woo rd.
- ro. De YERBUIGING van een woord wordt aangewezen
door veranderingen in 't woord zel~ en door veranderingen
in 't woord, dat 7l1lk een woord aanwijst.)( De verouderde
boeketaal heeft een aantal veranderingen,·1.lie nog algemeen
warden aangetroffen, maar in de vereenvoudigde taal
afgeschaft zijn. ""!
r In Hoofdstuk Ill. ~ 5 is gesproken van Lidwoorden.
' De Lidwoorden de en Jut ('t) wijzen de Zelfstandige
Naamwoorden liepaald aan, en warden daarom HEPALENDE
LIDWOORDEK genoemd.

J
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't Lidwoord een wijst de Zelfstandige Naamwoorden niet
bepaald aan, en wor<lt daarom een N IET-BEPALEND
LrnwooRn genoemd.
r r. Er waren in de oude boeketaal drie manieren van
verbuiging bij Zelfstandige ~aamwoorden:
....., De eerste heette de Mannelike manier (MANNELIK
GESLACHT);
De tweede heette de Vrouwelike manier (YRoUWELIK
GESLACHT);
De derde heette de Onzijdige mamer (ONZIJDJG
GESLACHT).
De MANNELIKE verbuiging had 't DEPALENDE Lidwoord
"de" en 't N IET-l3EPALI:NDE Lidwoord "een."
De VRoUWELIKE verbuiging had 't BEPALhNI•E Lidwoord
"de" en 't NrnT BEPALENDI: Lidwourd "eene."
De ONZIJDIGE verbuiging had 't DEPALENDE Lidwoord
"'t" of" het" en 't :\1FT-BEPALI<,NDE Li<lwoord "een."
pe Mannelike verbuiging was als volgt :
MANNELIK.
Enkelvoud.
l\leervoud.
rste naamval-de, een vader
rste naamval -- de,~
vaderS,.
2de naamval--des, eens vaders
2Je naamval-de\.I
van vade1\
3de naamval - den, eenen vader
3de naamval-d~
aan vaders.
4<le naamval -dch, eenNz vader
naamval-de,-;
vadet's.
De Vrouwelike verbuiging was als volgt:
VROUWELIK.
Enkelvoud.
l\Ieervoud.
rste naamval-de, ecn}\_ moeder.
!Ste naamval-de,moeder\.
2de naamval- der, eenlw moe<ler
2<le naarnval - de\,\
\
van moeders.
( <ler, eener )
3de naamval - den,- j
3de naamval-l
-moeder
aan moe<ler\
of de, eene 1
4de naamval-de, eene moeder.
4de naamval - de, - ~
moedet\.
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De Onzijdige verbuiging was als volgt :
0NZIJDIG.

Enkelvoud.
1ste naamval-het, een kind.
2de naamval-des, eens kin~.
\

3de naamval-het, een kind.
4de naamval- -het, een kind.

rste

Meervoud.
naamval-de,kinde~.

2de naamval - der,.van kind'el\S. '
3de naamval --,tlen,aan kin ders.
4de naarnval - de,kinders.

Opmerking.- -De V ereenvoudigde Taal verbuigt 't
Zelfstandige ~aamwoord niet meer dan alleen om er de
Meervoudsvorm van aan te geven. In alle gevallen
zijn de eerste en vierde naamval gelijk en wordt de
tweede altijd door 't Voorzetsel "van" en de derde
somtijds door 't Voorzetsel "aan" omschreven.J;--Enkelvoud.
rste naamval-de vader, de moeder, het kind.
2de "1aamval-van de vader, van de moeder, van het
kind.
3de naamval-aan de vader, aan de moeder, aan
het kind.
4de naamval-de vader, de moeder, het kind.
Meervoud.
rste naamval-de vaders, de moeders, de kinders.
2de naamval-van de vaders, van de moeders, van de
kinders.
3de naamval--aan de vaders, aan de moeders, aan
de kinders.
4de naamval-de rnders, de moeders, de kinders.
13. Verklaring van de woorden Geslacht, Getal,
Naamval.
GESLACHT naemde men ·uroer;er een i•an de manieren,
waarop Zelfsta11dige Saamwoorden werden verbogen.
De

21

drie manieren heettm het MANNELIKB, het VROUWELIKE
ett het ONZIJDIGE geslacht.
Opmerking.-'t Verschil in Woordgeslacht wordt in
de Vereenvoudigde Taal niet langer geleerd. 't Enige
onderscheid <lat overgebleven is, wordt door 't gebruik
van de Lidwoorden "de" en "het ('t)" aangeduid. Men
spreekt daarom van Zelfstandige N aamwoorden, die
"de" nemen, en andere, die "het" of " 't" nemen. Daar
"liet ('t)" echter 't kenmerk is van 't Onzijdige Geslacht
volgens de verouderde taalregels, kan men de Zelfstandige Naamwoorden ook in ONZIJDIGE en NrnT9N!IJDTGE onderscheiden.
/'GETAL wordt
onderscheiden in ENKELVOUDIG en
MEERVOUDIG getal.
ENKELVOUD
betekent een, en
MEEJWOUO betekent meer dan

een.

is de vorm, die cen N°AAMWOORD aanneemt, zoals 't
in de 7.IN 'v ALT, dat wil zeggen, PAST.~~
" De man" ziet mij -hier past " man " op de EERSTE
NAAMVAL

manier (Hite naamva~l~; »
Ik heb de zoon '"tks mans" gezien -hier past "man" op de
TWEEDE manier (2de naamval);
Deze vorm
gczien.

i~

verouderd.

Men zegt nu: Ik lieb de man z'n zoon

Hz/ geeft " de man " een os

hier past " man " op de

DERDE

manier (jde naamval) ;
Deze vorm wordt dikwils omschrcven : Hij geeft een os aan de man.

JJ1ijn oom kent "de man "--hier past "man" op de

YIERDE

manier (4de naamval).
hier past " man " ook op de
manier (4de naamval).'-..
14. "De man" ziet mij-- "de man" doet de werking" de man" is rste naamval (Onderwerp van de zin).X
Ik loop naast "de man"

VIERDE

REGEUJ:/.

\

In elke zin staat de persoon, .die de werking doet (' t Onderwerp)
in de EEI<~TE naamval.

Ik heb de zuon "des mans" gezien-" de man" is de bezitter
van "de zoon "-"de man" is 2de naam\'al.
...+ REGEL 2 : In een zm, wuarin een '' lnzitter '' en zi;n '' bezit '' naast
elkander ioorkomen, is de nuu>n mn de bezitter in de
naamii:rl.

TWEEDE
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Hij geeft "de man" een os-" de man" wint door de
werking-" de man" ontvangt een os-" de man" is 3de
naamval.
REG~ 3: In een zin st,1111 de na,im van die persoon en 1mn dat ding in
de DERDE n.1a11wal, die door de werking " winnen " of
"sihade lifden" (lndirekt T'oorwerp).

Mi;n oom kent "de man"-" de man" kent niet zelf, maar
hij wordt gekend door iernand anders. De werking gaat
uit van " mi;'n vo11z " en gnat over op " de man "-" de man "
is 4de naam\al (Lijdend Voonverp).
REG~:

In een zin stuat de naam van een persoon en 1•an een ding,
op 1,,elke de iverkin!{ "overgaat," in de VIERDE naamval
(L1fdend l'oor'l< erp).

Ik

naast "de man"-" de man" wor<lt gevonden
-"de man" is 4<le naamval.

loop

acht~'t
Voorzetsel "naast"
REG

,.

·

1 n een zin slaa,f elk '<i-•oord in de VIER DE naamval, dat ,
achter een Voorz<'lsel gevonden u•ordt.
,
/

NOG MEER REGELS OVER NAAMV ALLEN.""

15. Sommige werkwoorden nemen twee malen de naam
van dezelfde persoon of van hetzelfde ding bij zich. B.v.: Die
fongen is mijn 1 ricnd-•'jonr;en" en" vriend" zijn namen van
dezelfde persoon.
Zo ook : l>at dier is een koe ;
deze man schijnt mijn vijand;
.wij heten mmsen ;
mijn zoon wordt dokter;
hij blijft mijn liefste broeder.
1

REGE~ \ :

J>e werk1rnor,ien ZIJN' WORDEN' BL!JVE'I,
l!ellnemd 'l<'Orden)' SCHIJNEN' BLIJKEN en
rnmtzjds tir•ee EER~TE Xaamvallen bij zich.

HET£N' (d.i.,
LIJKEN nemen

Ook nogdeze: Hij noemt zijn 11ader zijn beste vriend;
ik acht deze man een gevaarlike leugenaar;
wij dopen dit kind Johannes ;
teken mij uw dienaar ;
hij schold de jongen een domoor.
RE<>EL

·r\

De ixcrhz.•oordcn HETEN (d.i., noenzen), NOEMEN,
ACHTEN, SCHELDEN, l'RTJZEN, DOPEN, ZICH TEKENEN en
zrCH C:~LEN ncmcn somt1jds twee VIERDE N11amvallen
bl) Zll..,

\

}{EGEL

8\

IJc namen v,111 pcrsonen, die ,ianicsprol<en warden, staan
alttjit m de u•r;fc 'na.imval. B.1• .. Cw koetsier is met de
kar v\'eg5ereden, neef ! '~ J{oetsitr '' is hier rste nv.
v"lge'1~ r<'gel I, maar '' llfff' . ij de aangesproken
PP-fSl 10!1' en l 1u.:-. Odk I bte naam \al
f'1,•ee namcn voor dezclfdt pasoon,. nf hetzi:ljdc diu1;, staan
bezde m dczclfdc nuam1oJl l\Ien noemt <lit· bif1tdling of
apposztze. H.v : Koning Salomo !weft veel spreuken
te boek gesteld.- - "Konzni;" en "SJ/,mzo" staan hier
Leide m <le Isle naamval.
Hi} hPett zijn ou<le ge\\oonle, t hegen, afgelegd.-" Ge(l1lt nte" en "lt...'gen " ~tann hier beide in tle 4de
naamval "l(
Al' de difi:de llllil11Zu1/ in Ct'n zin 11iet Juidclik is, kan

r

REGEL 9 '.

1

REGEL IO.

men hem rinden
zctteu.
B

d~1nr

1
'

vuo1 ')

of'' thln '' voor 't woo rd te

! . : Ik hc:L
gele~en wor<len:

gekocht
warden
REGELII:

mrjn vriend een paard gekocht-kan
Ik heb vooR mijn vnend een paard
Ih ,;eel mijn 1 auer de hand-kan gelezen
Ik geef \AN mijn \ ader <le hand

H'o01dL•n,

dw

ecn

1

~'1TJD 1 "

een

"Pk.IJ:-;,"

een

of ccn "r,E\\ICH'l '111td1·11//ken, staan altzfd
in de vrn1<nE naum111l.
H v .. (tijd)-rk Laldne llA•»N hier vertoeven
(prijs)-mijn n1euwe h()eu kost vijf SHILLINGS ;
(ma<Jt)-ons hub is l\\intrg VOET hoog;
(gew1cht) mijn lm1ertjP \\eegt maar zestig POND.
Opmerkingcn : I.
\Vanneer <le 3de en de 4de naamval voorkomen in (en zin, en
uitgedrukt worden tloor twee Zelfstandige :Xaamwoorden,
sta<Jt <le 3dt> eerot en dan cle 4de · b.i• •. :1. gee! de man een
boeli:
2. \Vanneer ziJ uitgedrukt wonlen rJ.,01· l\\ee Voornaamwoorden,
knmt de 4de ee,.,t en dan de 3rle; h 1• , ik geef 11et /iem.
3. \Vanneer .-:ij uitgedrukt wnrden Joor een Ze:fstandig Naamwuord en een Vunrnaamwoord, dan staat het Vn•1rnaamwoord
eerst. \Vanncer in uit geval de 3rle naamval een Zelf~tandig
Naamwourd is \ eranuert men gewuonli1. di" 3de naamval in
ePn 4de naamv<J! met t'en Vuorzetsel; b.v .
ih geef hem een boek ;
ib. ge<'I h1·t a;in cle man (Ide 11''.) .
1en niet/ : i:t geef het de m.m (3d<' ""·
"MAAT, '

GE5LACHTEN.

16. Er is een Natuurlik Geslacht en er is een
Woordgeslacht.
't ~ATlTKLIKE gL·slacht. i;, 't geslacht. (<le sekse) van
personen en <lieren; 't \\' uoKnGESL\\HT is <le onderscheiding,
ver oorzaakt door 't gebrmk van "dt" of "het ('t)" v66r de
Zelfstandige X aarn woorden.

De regels voor 't Natuurlike geslacht zijn:
Alles, wat cJ..e natuur mannelik gemaakt heeft, 1s
~lA:\NI:LIK; 75.v., een man, een lzengst, een os.
2.
Alles, wat de natuur vrou1,1elik gemaakt heeft, 1s
\! RouwE LIK; b.v., een vrou11 1, een merrie, een koe.
Hier volgen de voornaamste re~els van 't 0NZIJDIGE
vESLACHT.
Al deze woorden warden onderscheiden door
't gebruik van 't Lidwoord "Jzet" of "'t." '(
r 7.
r.

r. Wanneer 't mannelike en 't vrouwelike dier van dezelfde ~oort
ieder een hiezondere naam hebben, en er clan nog een derde naam
voor de twee samen gebruikt 'Vordt, clan is clie derde naam Onzijdig;
b.v., ram (mann), oni (1irouw.), schaap (anz.) ;-hengst (mann.),
merrie (mouz, ), pan.rd (nnz ). Jlond is een uitzondering.
z. Eigennamen van werf'ldclelen, landen en plaatsen zijn Onz1jdig ·
b.v., Afrika, Bloemfontein, Senekal.
Uitzonderingen zijn : de Kaafstad, de T1ans1 1aa/, de Hantam, de
Karroo, enz.
3. Verzamelwoorcien 7ijn ()nzij.!ig; h.i• geld, dozijn, leger, woud,
bos, ooft, servies, vnlk, paar, gr ..s.
De woorden o;wcrm, fp,1ep, l>endc, dout, lwdde en sch,iar hebben 't
Lidwoord "de 'V
4. Namen VHnSto!Ten ziin Onzijdig, b.v., 1jzer, koper, lood.
Dewoorden frunjc, k 111t, zijdc, z,•1•l, haai, hebben 't Lidwoord "de "
5. Namen van kostbare stenen zijn Onzijd1g, wanneer zij de stof,
en niet een enkel ,tuk <tanduiclen, b v., het diamant ~·an Afrilrn ts
biezonder zuiver, zii hebhen 't Liclv.oord ''de,'' wannee1· zij stukken
steen aanduiclen; b v., I~ hcb cell grutc diam.mt gekc>rht.
6. Al!e verkleinv.oorden zijn l1nzij,Jig; h.v., bloempje, huisje,
kindje
7 Namen van Jongen van clieren zijn Onzij<lig; b.i•., kalf, venlen,
kuiken. Onk cle woorcien Jnng, kind en wicht
8. Wourden die be.,t~tan nit cle starn van een werkwoonl,
waarachter ''sci'' gevnegcl is, zijn On7~;l]!'; b t'
deksel, raadsel,
schepsel. Stijf<rl :1teft t Lirlwonrd "de."}\.
9. Woorden die i,<'ffiaakt ziin vnn de Mammen van werkwoorden
met cle voorvoegsP], be, g•·. wr, ont, ziJn On.njd1g b.v., bericht,
geroep, verderf, ontslag. Ook de woonlen, clie met c!e onscheiilbare
Bijwoorden 1111s, ,ind<'" en Jt'C'I ge\ ormd zijn: b v mishruik, onderwijs,
over leg
10.
De Onbepaalde \V1js van \Verkwoorden, en verder alle
redeclelen, zelf~tandig gebruikt, zijn Onziidig: bi· , 't ]even, 't
waarom, 't \'oor en 't tegen.
r r. \Voonlen clie op "tfom" uitg·ian, zijn Onzijclig, wanneer zij
een verzameling, of cle naam van een st.ik lam] a<tnclmden · b.v.,
heidendom, mensdom, hertogdom.
't \Voorcl '' e1gend,n11
heeft t LidwfJord '' de'' wanneer 't
betekent het recht ~·.rn hcz1t; 't 1~ IJnzijdig, wanneer 't betekent de
bezitting.
1
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rz. \Voorden die op '' schap ' uitgaan zijn Onzijdig, wanneer zij
een betrekking, of ambt, of de na3m van een stuk land aanduiden;
b.v., priesterschap, burger~chap, koning;,chap, graafschap, landschap.
Uok 7ijn de woorden b'e:;e/schc1p, genoolocl"'f en gocedschap Onzijdig.
r3. Verzamdwounlen welke met ge he~innen en op te eindigen,
b t'., gehergte, gebeente, gesternte.
14 Vreermle woonlen zijn Unz1jd1g, wanneer ziJ uitgaan op eel,
entj mcnt, Lt, oen, aat, aal u1w, ool, uut, zem, Cf'Jn, gJam,
1

ismc,

b.v.,

toneel, kasteel, talent, patent, perkament, parlement, pakket, korset,
fabocn, garnizoen, formaat, Uimaat, hosp1taal, k\\artaal, kantoor,
komfoor, pistool, riool, instituut, statuut, synoPiem, homoniem,
probleem,
systeem,
monogram
hektogram,
Calvinisme,
Budtlisme, Mahomcdanisme.

GEMEEN GESLACHT.

Sommig-e woorden warden gebruikt als namen voor
l\lannclike zowel als \'rouwelike personen. Die woorden
worden gezegd een GE!v!EE:<: GESLACHT (:VIannelik of
Vrouwelik) te hebben. Zij zijn:
20.

(1) Namen van per-sonen, die op "/mg" e111d1gen, b 1'., vreemdeling, tweeling, beveling.
(?J Namcn van personen, die op "genvut" eindigen; b.1•, speelgenoot, rebgenoot, lutgenPot.
(3) De vulgende v.uorden: bode, dienstbode, g1ds, getuige, gade,
'vees enz.
1

DUBBEL GESLACHT.
2 r.
Sornrnige woorden hebben twee geslachten met
verschil van betekenis. ,L'.ij zijn:
(de) bal-rond voorwerp
(het) bal-danspartiJ
(de) blik-van 't oog
(liet) blik-metaal
(de) diarnant- enkele steen
(het) diamant-stof
(de) doek- een stuk
(het) doek-de stof
(de) drop -droppel
(het) drop-me<licijn
(de) hof- tuin
(het) hof-van een koning, of
gerechishof
(hd) kamp-legerplaats
(de) kamp-gevecht
(de) kouter-praier
(het) kouter-ploegijzer
(de) kurk-enkel stuk
(het) kurk-stof
(de) lidmaat- medelid
(het) lidmaat-lichaamsdeel
(de) maal-keer
(het) maal-maaltijd
(de) moer-van de schroef
(het) moer-bezaksel
(de) morgen ochtend
(het) morgen landmaat
(de) patroon-van een ge- (het) patroon- fatsoen
weer, of meester

{de) punt spit~ of leesteken
(hef) punt -0nderwerp
(het) ~chrift geschrevene
(de) schrift -bijbel
(de) slag - v. tn sban, en om ihet) slag, suort
te van~en.
(de) stof-gewe\-en goed
(het) stof-stuifzand
(de) vlek-vuile plek
(lut) vlek -gehucht
Jd) w;\nt touwwerk
(de) want hambchnt'11
Voorbeclden : Deze ring hevat een rnooie di,rn1ant; Het diam,i.nt van
Zuid-Afrika is ?eer zuivPr. De dief moest \-oCJr lwt hof
ver~chijnen ; De eerste mensen wuonden in de huf van
Eden. Hij heeft de punt van zijn potluoJ gebroken; De
rechter behandt'ld~ het twrn~de punt eerst. ~a <le slag van
Majuba werd er nede gesluten; De jakhals is in een <;\ag
gevangen ; Tk hou<l niet van mensen \'an dat slag, enz. ~

GESLACHT VAN DE SAMENGESTELOE. ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
22.
SA~lEN\.E~TELIJE
7'hLFsrAxn;r;E
~A\:>1wor1RDEN
noemt rnen zu\ke. die uit twee anclere WOJHien Oe~taan; b.v.,
appelboum, paardestal, huisdeur, bondehok, ,-ogelkooi,
buitenkamer, hijwuner, achtt•rplaats.
23.
't Laatste dee! van l't'Il Samengesteld Zelfstamlig
Naamwuorrl is altijd een Zelfstandig :\aamwoord. 't
Geslacht van zulk een samenstelling is 't geslacht vdn 't
laatste vmord.
De wourden lijd,/if, l1'odv0nk, i•u01sclwnl, Cfillll1:ik, ker/l/t,,_f, i•ievhint,
wonlen alle On;;1jdig ,;enomen.

NATUURLIK GESLACHT.
't ~ATLTRLIH;' GESLA«HT van mensen en <lieren
wordt gewoonlik duur hun namen aangewezen.
25. De uitgang "es" vormt \'rou·welike persounsnamen van :\Iannelike; b.1'., dichter, d1chteres; zanf.ier,
zangeres ; dienaar, dienarcs ; voogd, voop;cles.
De uitgang- "' zn" doet hetLelfde; b.v., kuning, koningin;
keizer, keizerin; boer, boerin; christen, christin; heiden,
heidin.
De uitgang ";fer" vurmt Vrouwelike namen van stammen van werkwoo1 den; h.u., bakskr, naaister, breister,
schoon maakster.
2+
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De uitgang "ster" vormt \'rouwelike namen van
Mannelike, <lie op "aar" uitgaan; b.v., tovenaar,
tovenaarster ; bedelaar, bedelaarster.
De uitgang "in" vormt \'rouwelike diernamen van
Mannelike; b.v., leeuw, leeuwin; wolf, wolvin.
26. Verder hebben wij <le volgen<le onderscheidingen
tussen <le twee geslachten:
Mannelik
Vrouwelik
l\Iannelik
Vrouwelik
man
breeder
bruigom
oom
knecht
hen~~t

ram
hu.an
doffer

vrouw
zuster
brmd
tante
rneid
merrie
ooi
hen
duif

hert
vader
zoon
neef
monmk
bul (stier)
bnk
beer
woerd
ganzerik

hinde
moeder
dochter
nicht
non
koe
ge1t
zeug
eend
gans.

De ver<lere dieren worden onderscheiclen als :
mannetjes-olifant ,
mannetjes-vink;

wijfjes-olifant
wijfjes-vink.

Een niet algerneen aangenomen onderscheiding van 't
Persoonsgeslacht vindt men in de toe\·oeging van de letter
"e " aan J\Iannelike woo~. j...- student, studente ; echtgenoot, echtgenote.
'1-!1f/~I
GETAL.
27.
GETAL wordt onderscheiden in ENKELVOUDIG en
MEERVOt:DIG getal.
ENKELVOUD beteekent een, en lVIEERVOUll meer dan een.
Zie $ 13.
2S. De vorm van het Meervoud \'an de .Zelfstandige Naamwoorden wordt gemaakt <loor de uitgangen "en," "s," "n,"
"'s," "ers," of "eren" achter de Enkelvoudige vorm te
Yoegen.
2q. Regels voor de vorming van 't Meervoud van
, de Zelfstandige Naamwoorden.
r. Woorden van M:n lettergreep gaan m 't meervoud uit
op "en" : b.v., arm, armen; hand, handen; voet, voeten;
hoofd, hoofden.

J

De woorden kok, oom, maat, knecht en zoon hebben voor hun
meervoud koks, v"ms, muats, lmcdits, zoo11s

. 2.
W oorden van meer dan een lettergreep gaan in 't
meervoud op "en" uit; maar <lie woorden, welke op "el,"
" en," " er," of "aar" eindigen, nemen gewoonlik "s"; b.v.,
gebouw, gebouwen; lrnntoor, kantoren; distrikt, distrikten;
rivier, rivieren; fabriek, fabrieken ;-maar: vleugel, vleugels;
deken, dckens; blaker, blakers; kandelaar, kandelaars.

Deze woonlen 'ormen echter in deftige stijl 50mtijds hun meervoud op "en ", b v , de vogelen des hemels.

3. Alie verkleinwoorden gaan in 't meervoud op "s" uit;
b.v., boekje, boekjes; boompje, boompjes; vogeltje, vogcltjes.
4. \\'oorden die op'· ie" eindigen, vormen 't meervoud
op "en," met een deelteken, d.i. twee puntjes, op de laatste
"e" ; b.v., knie, knieen ; e\ angelie, evangelieen.
5. \Voorden die uit andcre talen overg-enomen zijn
(bastaardwoorden), ncmen gewoonlik "s": h.v., centrum,
centrums ; kwitantie, kwitanties; dame, dames ;-maar
wannecr zij op "a," "o," of " u " eindigcn, nemen zij "'s";
b.v., massa, massa's ; echo, echo's; paraplu, paraplu's.
6. \Voorden die op "man" uitgaan, vormen hun
meervoud op "lieden," waarvan ook "lni" gemaakt wordt;
b.v. timmerman, timmerlieden of timmerlui; koopman,
kooplieden of kooplui.
Sommige \an deze wuorden cchtt>r hebben "mannen" voor bun
meervoud; b.i• , staatsman. staabmannen
Het woonl 111011 zelf heeft mannen en mans, en buurman, buren.

Engelsman wordt lingelsen, en Fran;man wordt Fransen.
Zie hierover ~o. 2r.
7. \Voorden die op "heid" uitgaan, veranderen in 't ·
meervoud "heid" in "heden "; b.v., waarheid, waarheden;
goedheid, goe<lheden.
8. \V oorden die in 't enkefroud op een enkele medeklinker eindigen, voorafgegaan door een onvolkomen klinker,
die in 't meervoud onvolkomen blijft, verdubbelcn die
l~atste me<leklinker in 't meervoud, om de uitspraak van
de klinker niet te veranderen; b.v., schat, schatten; les,
lessen; lip, lippen; bok, bokken; juk, jukken.
Maar wanneer de onvolkomen klinker van 't enkelvoud
in 't mcervoud zijn volle klank ontvangt, bliJft de laatste
medeklinker enkel; b.z·., vat, vaten; dak, daken; lot,
loten ; slot, sloten.

Sommige woorden verdubbelen hun laatste medeklinker niet,
omdat de klinker die ervoor staat, zijn eigen klank gans en al niet
heeft; b 1•, terzik, perziken; 11wnmk, monniken,-waarin "ik," als
" uk " word! uitgesproken, beide in't enkelvoud en in 't meervoud.

9. \Voorden welke op "s" en "/" uitgaan, veranderen
"s" in "~" en "/" in" v," wanneer die letters voorafgegaan worden door een tweeklank, of door een volkomen
klinker; b.c'., duif, duiven; raaf, raven ; schoof, schoven ;
haas, hazen ; roos, rozen ; reis, rcizen.
11

De woorden paus, saus, kuus, ki uis, spies, en struis behouden bun
s ''in de meervoudsvorm.

io. \Voorden die op" rf" of" lf" uitgaan, veranderen
"/"in "v"; b.v., werf, werven; golf, golven. IA"
Ir. \Voorden die op "ls " uitgaan, veranderen "s" in
"z" ; b.i•., hals, halzen ; els, elzen.
Het woord pals behoudt de '' s '' in 't meervoud.

\Voorclen die op "rs" uitgaan, veranderen "s" m
"z"; b.i•., vaars, vaarzen ; vers, verzen.
12.

De woorden kaa1s, lwers, hers en pers behouden hun "s" in 't
meervou<l.

13. \\'oorden die op "ns" uitgaan, behonden hun "s"
in 't meervoud; b.1•., kans, kansen; dans, dansen ; schans,
schansen.
Ve woorden grens, tl'ms en gans veran<leren "s" in "z."

q. Enige Onzijdige woorden hebben de dubbele
rneervoudsvorm "as" of "eren."
Zij zijn : hoen, hoenders ; blad, bladers of bladeren;
kind, kinders of kinderen ; ei, eiers of eieren ;
lam, lammers of lammeren; rad, raderen; kalf,
kah·ers of kalveren; rune!, runderen ; lied, liederen ;
gemoed, gemoederen ; gelid, gelederen.
woorden hebben een onregelmatige
r 5. Sommige
meervoudsvorm.
Zij zijn : smid, smeden ; lid, ]eden ; split, spleten ; rif,
reven; schip, schepen; stad, steden ; koe, koeien ;
vlo, vlooien.
i6. Sommige woorden hebben geen enkelvoudige vorm,
en warden daarom alleen in 't meervoud gebruikt.
Zij zijn : voorouders, gebroeders, gezusters, hersenen,
pokken, mazelen, manen, inkomsten, kosten,

onkosten, lieden, zemelen, metten, verzenen, ze<len,
manieren (ge·woonten), onlusten, Alpen, Pyreneen.
17. Sommige woorden hebben geen meervoudsvorm.
Deze zijn : r. Alie Afgetrokken Zelfstandige ::\ aamwoorden;
2. Alle eigen Zelfstandige Naamwoorden;
3. Alle Stofnamen.
I. Afgetrokken Zelfstandige Naamwoorden kunnen een Meervoudsvorm aannemen, wanneer zij een afgetrokken denkbeeld
uitdrukken, dat zich op meer dan f::Cn wijze vertoon t , b. t'. de schoon
heden van de natuur.
2. Eigennamen kunnen een Meervouclsvorm aannemen, wanneer
zij verschillende leden van een familie of een geslacht aandui<len ,
b.v. de Hugo's, de Minnaars.
3. Stofnamen kunnen een ::\leervoudsvorm aannemen, wanneer
zij verschillende soorten aanduiden van dezelfcle stof' b.v. ZuidAfrika levert verschillende wijnen.

18. Sommige woor<len gebruiken de meervoudsvorm van
een ander woord voor bun eigen meervoudsvorm ; b.i'.
Enkelvoud.
Meervoud.
aanbod
be leg
hedrog
doel
eer
genot
hoop
krijg
kunde
Jeer
oordeel
raad
roof
strijd
troost
twijfel
zege
zegen

aanbiedingen
belegeringen
bedriegerij en
doeleinden
eerbewiizen
genietmgen
verwachtingen
oorlogen
kundigheden
leringen (leerstellingen)
oordeelvellingen (beoordelingen)
raadge' ingen
roverijen
gevechten (twisten)
vertroostingen
twijfelingen
zegepralen (overwinmngen)
zegeningen

lg. Sommige woorden hebben een dubbele meervoudsvorm met verschil van betekenis, b.v.:
Enkelv.
lSte Meervoud.
2de Meervoud.
been
blad
hem el
kleed
knecht

benen ( om op te !open)
bladen (van een boek)
hemels (van ledikanten)
kleden (vloerkleden)
knechts (huurlingen)

beenderen (van een lichaam)
bla<leren (van een boom)
hemelen (de lucht)
klecleren (kledingstukken)
knechten (slaven)
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Enkelv.
letter
studie
tafel
vader
teken
wort el
rif
lidmaat
man
zoon
20.

Jn

rste Meervoud.

2de Meervoud.

letter~

(van 't alfo bet)
studies lgetekende schetsen)
tafels (meubebtukken)
vaders (oudern)
tekens (merken)
wortels (van bomen)
nfien (rotsen)
lidmaten (leden vaneen kerk)
mans (echtgenoten)
zoons (kinderen)

letteren (letterkumle)
studieen (van geleerden)
tafelen (\•an de wet)
vaderen (voorvaders)
tekenen (wonderen)
wortelen (groente)
reven (vouwen van een zeil)
ledematen (armen en ber.en)
mannen (gewone vorm)
zonen (rn handelsnamen)

Let nog op het volgende :
fFonen
Een

------

Holland
Hollanders
Engeland
Engel sen
Schotland
Schotten
Ierland
Teren
Frankrijk
Fransen
Duitsland
Duitsers
Pruisen
Pruisen
Zwitserland
Zwitsers
Italie
Italian en
Spanje
Spanjaarden
Portugal
Portugezen
Belgie
Bel gen
Denemarken Denen
N oorwegen
Noren
L:Jweden
Zweden
Rusland
ltussen
Griekenland
Grieken
China
Chinezen
Japan
Japanezen
Perzie
Perzen
In die
Indiers
Egypte
Egyptenaren
Kaffraria
Kaffers
Aanmerking :

Hollander
Engelsman
Schot
Ier
Frans man
Duitser
Pruis
Zwitser
Italiaan
Spanjaard
Portugees
Del~

l)een
~oor

Zweed
Ifos
Griek
Chinees
Japanees
Pers
lndier
Egyptenaren
Kaffer

Spree kt

----

Hollands
Engels
Engels
Engels
Frans
Duits
Duits
Duits of Frans
Italiaans
Spaans
Portugees
\-laams
Deens
Koors
Zweeds
Hussies
Grieks
Chinees
Japanees
Perzies
Indies
Egypties
Kaffers

Indii'r=inboorling van Indie.
Indiaan=inboorling van Noord-Amerika.
De bewoners van Europa, Azie, Afrika en Australie noemt men
Europeanen, Aziaten, Afrtkanen, Amerilzanen en Australiers.
De blanke bewoners van Zuid-Afrika noemen zich Afrikaanders.
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HOOFDS11 t:"K V.
BIJVOEGELIKE

WOORDEN.

I.
In Haafdstuk III. bladz. 13 is gei;proken van waorden, die BIJGE\'OEGD warden aan 't Zelfstandig Naamwoord.
VaaRN ~AMwaaRDEN zijn waarden, die vaar Zelfstandige
Naamwaorden in de plaats staan (Hoafdst. III. bladz. 15).
ZELFSTANDJGE NAAMwaaRDEN en VaaRNAAMwaaRDEN
kunnen dus beschauwd warden als op cen lijn te staan; en
de BIJGE\'OEGDE waorden kunnen zowel op Zelfstandige
Naarnwoorden als op Yoornaamwoorden
betrekking
hebben.
2.
Hier valgen de woorden welke ander deze B!JGEvoEGDE woorden begrepen warden. \Vij nemen ze bij de
woorden vader (moeder) en kind, om de verschillende geslachtsvannen duidelik te daen uitkomen :

(de vader
(a) een vader
(gecn vader
deze vader
r die vader
(b) - gene (t;indse) vader
zulk cen vader
( zekere vader
( 'b.'cike vatler
(c) wat voor een vader
( ltoedanig ecn vader
twee vaders
de eerste vader
( hoevcet vader<;
(d) _I de laatstc vader
elke vader
iedcre vader
menige ViLder
dezelfde vader

(de moeder
(a)· cen moeder
Igcen moeder
I de::e moeder
die moeder
(b) 'gene (gindse) moeder
I zulk ccn moeder
zckcre moeder
/ welke moeder
(c)' wat vonr een moeder
I huedanig ccn moeder
tu,ee moeders
( de ccrste moeder
hocvce/ moeders
d), de laat>te moeder
(
c:lkc moeder
iedere moeder
( menz{;e moeder
dezelfde moeder

l

Onzijdig.
het kind
(u) Jeen kind
(geen kind

Benaming.
r.) Iidwoord, bepalend
~

lidwoord, n:et-bepalend.

3. I l:dwonrd, ontkennend.
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Onzijdig.

I dit kind
dat kind
(b); gind; kind
zulk een kind
zekn k:nd ...
i,.·.,/k kmd ...
(
wat t'oor cen kind

l

(c)

een 1ind
twee kinderen
,hoedanig
het cer5ta kmd
Ihocvcel
kinderen
I

I

het laatste kind
(d)-< elk kind

ieder kine!

I

memg kind

LT1elzelfde kind

Renaming.

1

4 aanwijzenc1 bijvoegelik naam5.
woord
G. :--n·oeger genoc111d7. J aanwrjzend ,·oornaamwoord.
8.
9 vragend
IO / brj' oegelik naamwoord
• --'1)rocgo 11e1ioemdrr. ) 'ragend voornaamwoord.
12 I bepaald telwoord (hoofdgetal)
13· bepaald telwoord (ranggetal).
14. onbepaald
telwoord (hoofdgetal).
15. onbepaald telwnord (ranggetal).
rb ;-onbepaald telwoord
(hoofd1
getal).
r7. onhepaald telwoorcl
(hoofdgetal).
18. onbepaald telwoord
(hoofd1
getall
.
19. ~ aanw. bijv nw. (Zie No 4).

I

3. De aangegeven soorten ziJn dus : (a) LwwooRDEN, Yerdeeld in Bepalende en Niet-Bepalende, als aangewezen in Hoofdst. IV. bladz. r8, 19.
(b) AANWIJZENDE BrJVOEGEL!KE l\'°AA:VIWOORDEN, die niet
alleen de .Zelfstandige Naamwoorden bepaald aanwijzen,
maar ook gedeeltelik de plaats aange\'en, welke de voorwerpen ten opzichte \'an de spreker innemen ; b.z'. de::e boom
(dicht bij mij); die boom (verder 'an mij af) ; en gene boom
(aan de andere kant van iets dat tussen miJ en de boom
in ligt).
(c) VRAGENDE BIJVOEG£LII\J:. NAA:vrwooRDEN, die naar
de voorwerpen vragen, of naar iets biezonders omtrent die
voorwerpen.
(d) TELWOORDI:N, die een getal uitdrukken (Bepaalde en
Onbepaalde Hoofdgetallen), of die de plaats \an de voorwerpen aanwijzen in een rij (Bepaalde en Onbepaalde Ranggetallen).
+ Br;voEGEL!KE -:\AAMWOORDFN van HoED\NIGHEID
behoren ook tot de Bi.ffievoq;de woorden. Zij zeggen, lzoe
de dingen zijn; d.w.z. zij noemen al de hoedanigheden en
eigenschappen van de voorwerpen. Zij zijn de Eigenlike
Bijvoegelzke N aam1voorden. 11 un getal is zeer groat.
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Onder anclere wijzen cleze woorden aan : (r)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(ro)

MAAT: klein, groot, hoog, laag.
V ORM: plat, rond, dik, dun.
SM A AK: zuur, zoet, bitter, lekker
REUK: sch¢rp, muffig, benauwd, naar.
GEwicHT: zwaar, licht, lrjvig, wichtig.
KLEUR : rood, gee!, groen, wit.
GESTELDHEID VAN HET LICHAAM; ziek, gezond, mager, vet,
GESTELDHEID VAN DE ZIEL. treurig, vrolik, blij, droevig.
DmJGJJ: eerli);:, trouw, braaf, goed.
ONDEUGD: slecbt, goddeloos, zondig, listig.

5. Deze Bijvoegelike Kaamwoorden warden gewoonlik
v66r, maar dikwils ook achter 't Zelfstandige N aamwoord
geplaatst, dat zij bepalen; b.z·., <le wijze man; de goecle
vrouw; 't kleine kind; maar ook-de man is u1ijs; de vrouw
schijnt goed; 't kind lijkt klein.
Bijvoegelrke Naamwoorden, die acbter 't Zelfstandige Naamwoord
geplaatst won.Jen, moeten ermee verbonden zijn door een van de
werkwoorden zijn, warden, !zeten, bli1i·en, schijnen, lijken, blijken.
Bijvoegelike ~aamwoorden, die achter 't Zclfstand1ge Naamwoorc.l
geplaatst zijn, worden nooit verbogen; b.v., (F:nkelvoud) de man is
wijs; (.1fm·voud) cle mannen zijn wijs; <lie luidjes, oud van jaren
maar jong van hart, zijn echte kinden·rienden.

6. Bijvoegelike X aamwoorden van Hoedanigheid hadden
vroeger een eigen verbuiging. Deze verbuiging was als volgt:
Yrouwelik.
i\Iannelik.
Enkelvoud.
EnkelYou<l.
rste
2de
3de
4de

nv.
nv.
nv.
nv.

de goede man
des goeden mans
den goeden man
den goeden man

Onzij<lig
Enkel\oud.
rste nv

bet goec.le hind

2de nv. des goe<.len kinds
3de nv. bet goede hind
4de nv. bet goede kinc.l

rste nv. de goede vrouw
2de nv. der goede vrouw
3de nv der (of c.le) goede vrouw
4de nv. de goec.le vrouw

\-oor de drie Geslachten.
:.\I eervoud.
rste nv. de goede mannen
(vrom>en, krnderen)
2c.le nv. der goede mannen
(vrouwen, kincleren)
3cle nv rlen goeden mannen
(vrouwen, kinderen)
4de nv de goede mannen
(vrouwen, kinderen)

OP:\fEJ{KING: Bovenstaande Yerbuiging is in de
Vereenvoudigdc Taal vervallen. De enige buigingsuitgang, die de Bijvoegelike ~aamwoorden nog kunnen
nemen, wanneer zij v66r een Zelfstandig N aamwoord
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staan, is "e." Deze "e" vervalt bij Onzijdige Zelfstandige N aamwoorden achter de woorden een, geen,
enig, elk, ieder, mcnig, ::.eker, welk. B. v., de goede man,
bet brave kind; maar-een braaf kind.
Na Onbepaalde Voornaamwoorden en Telwoorden, als iets,
veel, weinig, wat, gaan de Bijvoegelike Naamwoorden op" s"
uit, b.v .• iets nieuws ; weinig goeds.

7. Sommige Bijvoegelike :Naamwoorden van Hoedanigheid gaan altijd op "en " uit. Zij zijn :
(r)

Die,
zijn;
(2) Die,
b v

8.

welke de stof aanduiden, waaruit de voorwerpen gemaakt
b.t'., gouden bekers; een zilveren vork; het stalen mes.
welke in de vorm van ver!eden deelwoorden voorkomen;
, een vroeggestorven, nu haast vergeten vriendin

Er is onderscheid van betekenis tussen:

een goed koning, d i , een koning die goed regeert;
em goede koning d.i., een koning met een goed hart:
een sleclit koning, d.i., een konmg die slecht regeert;
em slechte h<1nmg, d.i., een koning die zich slecht gedraagt;
een oud leerling, d.i., iemand die reeils lang Ieerling is geweest, en 't
nog is.
een ottde leerling, d.i., iemand die niet iong meer is, en toch nog
Ieeriing:
een oudleerling d.i., iemand, die 'roeger leer!ing geweest is.
een !map tim111ennan, d.i., een timmerman die zijn ambacht verstaat;
een knappe timmerman, d.i., een timmerman die een mooi gezicht
heeft:
een groat korpmau, d.1., een konpman die een grote bezigheid drijft;
I'm g;ole hu11pma11, d.1 , een lange man die koopman is.

Het onderscheid ligt hier:
't Onverbo{?en llijvoegelik Naamwoord heeft betrekking op 't AMBT
van de genoemde persoon;
't T"erbogen Bijvuegelik .Naamwoord drukt iets van 't K-'RAKTER
of 't LlCHAAM uit, maar heeft met 't ambt niets te doen.
Dit onderscheid kan a!leen gernaakt worden in 't Enkelvoud van
:\Iannelike pernoonsnamen.
't Kan venler alleen gemaakt warden achter de woorden een, geen,
entf?, elk, ieder, nunig, zeker, zc'elk.
~

•
"\)

.

TRAP PEN VAN VERGELIJKING .

9. De Bijvoegelike Naamit•oorden vau lfoedanigheid warden,
behalve door \'erbuiging, nog op een andere wijze
veranderd.
Deze tweede wijze van verantleren dient om 't verschil in
graad aan te wij£en, <lat er in de betekenis van een Bijvoegelik
Naamwoord kan zijn.

Een hoedanigheid (kleznheid, zoetheid, schoonheid, ltardheid,
grootheid, enz.) kan aan een voorwerp alleen toebehoren ;
b.v., die boom is hnog.
M aar <lit voorwerp kan ook met betrekking tot deze
hoedanigheid met een antler voorwerp vergeleken worden ;
b.v., die boom is hoog, maar deze is hoger.
Of men kan 't voorwerp, <lat een hoedanigheid bezit, met
twee of rneer andere voorwerpen ten opLichte van die
hoedanighei<l vergelijken ; b.v., die boom is hoog, en deze nog
hoger, maar gene is cle ho,Jgste ; of :-van al die bomen daar is
de populier de hoogste.
Het is dus door vergelijken dat men <le Trappen van
Betekenis van een Dijvoegelik Naamwoord vindt.
ro. H et Bij voegelike N aam woor<l is in <le eerste trap.
wanneer men niet vergelijkt. Deze eerste trap wordt <le
STELLENDE TRAP genoemd.
Het Bijvoegelike Naamwoord is in de tzveedc trap,
wanneer ten opzichte van een hoedanigheid een voorwerp
met een antler wordt vergeleken. Deze t·1£1eede trap wordt de
VERGROTENDE of YERGELIJKENDE TRAP genoemd.
Het Bijvoegelike Naamwoord is in de derde trap, wanneer
ten opzichte van een hoedanigheid een voorwerp met twee
of meer andere wordt vergeleken. Deze derde trap wordt
de OvERTREFFENDE TR \P genoemd.
r r. De Stcllende Trap is dus de om·eran<lerde vorm van
't Bijvoegelike Naamwoord.
De Vergrotende Trap is 't Hijvoegelike N aamwoord met
't achtervoegsel "er. "
De Overtreffende Trap is 't Bijvoegelike Naamwoord met
't achtervoegsel " st. "
B.v., Jang, !anger, !angst, diep, dieper, d1epst; ,Jik, dikker, dikst,
breed, breder, breedsL
Onregelmating is: na, nacler, naast.
12.
v\Tanneer 't Bijvoegelike Naamv;;oord op een '' r"
eindigt, wordt de Vergrotende Trap met " der " in plaats
van "er" gevormd ; b.v., duur, duur<ler ; zwaar, zwaarder.
vVanneer 't Bijvoegelike ::-\ aamwoor<l ·op een " s " uitgaat,
wordt de Overtreffende Trap met een enkele " t " in plaats
van "st " gevormd; b.v., fris, frisser, frist ; wijs, wij7er,
wijst.
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13. De Overtreffende Trap kan op tweeerlei wijze
uitgedrukt worden, naarmate men verschillende voorwerpen
ten opzichte van een hoedanigheid vergehjkt, of de
hoogste graad van een hoedanigheid uitdrukt ten opzichte van
een enkel voorwerp. De eerste vorm wordt verbogen; de
tweecle (de volstrekte) vorm blijft onveranderd, en heeft in
alle geslachten 't lidwoord " het. "
B.i1.: onder alle kinderen is <lit knaapje het gelukkigste;
deze jongen is het gelukkigst, wanneer hij een boek heeft.
14. Twee hoedanigheden (b.v., lengte en brealte) van een
voorwerp kunnen met elkander vergeleken wortlen. In dat
geval wordt de Yergrotende Trap door het woord "meer"
gevormd; b.v., deze kamer is meer breed dan lang; mijn
paard is meer speels dan wild.
i5. Er zijn sommige Hijvoegelike Xaamwoorden, wier
betekenis zodanig is, <lat ze zich niet meer, of grater, of
z•oller,, of {{elzeler denken laat. B.1•. : doofstom is volkomen
doof en volkomen stom ; :.neeuwwit kan niet witter; dood kan
niet doder.
Deze woortlen hebben geen Trappen van
Vergelijking. Zij zijn:
r. De Bijvoegelike ~aamwoorden welke een stof
aanduiden; b.z·., een houten pijp; een Huwelen hoed.
2.
Die welke van l3ijwoorden gevormd zijn ; b.v.,
dageliks, mon<leling, schriftelik, trapsgewijze.
3. De Hijvoegelike ::\ aam woorden dood, stom, ledig,
luclztdicht, sphntermmw, gitz1,·art, ontelbaar, almachtig,
bloedrood, aards, liflllands, En{fels, en meer dergelijke.
4. 't \\'oortl 1,•oest heeft ter wille van de uitspraak
woester, meest irwst.
16. Enkele Dijvoegelike Naamwoortlen hebben Onregelmatige 'ormen voor de trappeu van vergelijking ; b.,•.goed-beter -best
wein:g-minder-minst
veel-me<'r meest
r (boo,)-kwader-kwaadst
kwaad rerg) erger-ergst
I (slecht)-slechter -slechbt

HOOFDSTG K VI.
'T VOORNAAMWOORD.
r. \Yoorden <lie voor Zelfstandige Naamwoorden in de
plaats staan, noemt men VooRNAAMwooRDEN (Hoofdst. III.
§ 7)·
2.
VooRNAAMWOoRDEN zijn woorden die in 't spreken
gebruikt worden, om hetzelfde Zelfstandige ~aamwoord niet
gedurig te moeten herhalen (Hoofdst. III. ~ 7).
3. De meeste van de woorden, in Hoofdstuk V. als
BiJvoegelike Woorden aangegeven, zullen in <lit Hoofdstuk
onder de V oornaam woorden worden opg-enoemd.
De
leer ling lette daarom op 't volgende zekere onderscheid:
Een BIJVOEGELTK wnnRD kan alleen gebruikt warden
IN VE~BINDISG l\IET een Zelfstandir; X aamwourd;
Een VoORN'.\AMWOORD st,iat allecn, en wordt IN
PLAATS \'AX een Zelfstandig Saamwoord gebruikt.
Er is een enkele soort van \'oornaamwoorden-de 8ezittelike-die
in verbinding met een Zelfstandig ~aamwoonl gebru1kt worden.
De7.e warden om die reden Hzjvocr;eltkc Voornaam~uord<:n
genoemd.

+ De volgen<le zes S,JOrten van VoornaamwMrden vvorden
in 't Hollands gebruikt :
(r) Persoonlike, (z) Betrekkelike, (3) Aanwijzende,
(4) Onbepaalde, (s) Vrag-ende, (fi) Dezittelike (Bijvoegelike).
5. De PERsool\LIKE \' OORN.\A:.rwooRDEX zijn : ik, r;ij
(ofJij) hij, zij, het, met de daarbij passende :.\Ieervouden wzj,
gij (of Jullie) zij, zij, zij (of ze).
Dij deze woorden onderscheidt men drie personen, op de
volgende wijze:
De eerste persoon is de persoon, die spreekt ;
De tzeeede persoon is de persoon, tot wie gesproken
wordt;
De derde persoon is de persoon, ,·an wie men spreekt.
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6. 't Voornaamwoord van de rste persoon noemt men
"ik, " 't J\Ieervoud waarvan is "'lt 1ij. " Dit is 't woord qat
de spreker, of hij een 1\1annelike of een Vrouwelike persoon
is, altijd voor zijn eigen naam gebruikt. Dit Voornaamwoord
heeft de volgende Verbuiging:
Enkelvoud.

:vieervoud.

r
2
3
4

I Il\'.

nv.
nv.
nv.
nv.

ik
mijner
mij of me
mij of me

wij
2 n\'. onzer
3 nv ons
4 nv. ons

Voorbeelden van 't Enkelvoud:
r nv. ik heb u geroepen;
2 nv. Mijner is de wrake, Ik zal het vergelden !
3 nv. zal niemand mij dit !{even ?
+ nv. u moet mij laten halen.
Voorbeelden van 't :;.\Teervoud :
r nv. wij hebben het gezien ;
2 nv. onzer is de overwinning !
3 nv. wil u ons <lat kind afstaan?
+ nv. leid ons niet in verzoeking !
7. 't Voornaamwoord van de 2de persoon noemt men
"gz)', " 't :\T eervoud waarvan is " gzj. " Dit is 't woord dat
in de plaats komt van de naam van een Mannelike of
Vrouwelike persoon, die toegesproken wordt. In de gewone
taal gebruikt men "jij, " in def tiger spreektaal " zt. "
Deze woorden hebben de volgende Verbuiging :
Schrijftaal.

Gewone
Spreektaal.
Enkelvoud.
jij oj je
van jou
jou ~fje
jou of je

nv.
nv.
nv.
nv.

gij
uwer
u
u

Inv.
2 nv.
3 nv.
4 nv.

I nv.
2 nv.
3 nv.
4 11v.

g1j
uwcr
11
u

nv. jullie
nv. van jullie
3 11v. jullie
4 nv jullie

r
2
3
4

Deftige
Spreektaal.
1

nv. u

nv. van u
3 nv. u
4 nv. u

2

~leervoud.
I

2

I n\', u
2 11v. van u
3 11\'. u
4 nv.u

V oorbeelden van 't Enkelvoud :
r nv.
2 nv.
3 nv.
4 nv.

gij (of jij, of u) moet Iner Lij mij komen zitten,
Uu•tr is 't koninkrijk; ('t geld is i•an jott, of van u) ,
ik heb u (of jou, of u) mijn kar geleend;
hij heeft u (ofje, uf u) al Jang gezocht.

Voorbeelden van 't l\1eervoud:
r nv. gij (ofjullie, of u) zijt uitgenod1gd om te rijden,

nv. u11•er zal de overwinning zijn ; (de beste paarden zijn van
jullie, of i•an 11) ;
3 nv. hoe zullen w1j het u (ofjullic, of u) vergelden?
4 nv. zij komen u (ofjullie, of u) waarschm~en.
2

8. 't Voornaamwoord van de 3de persoon noemt men
" hij" voor het Mannelik geslacht, "zij " voor het
Vrouwelik, en "hd" voor 't Onzijdig, 't Meervoud
waarvan is voor alle geslachten "zij." Deze woorden
warden in de plaats gesteld van de naam van een Mannelike
of Vrouwelike persoon, waarover men spreekt. Als er
over een ding gesproken wordt, de naam waarvan 't
Lidwoord "de" heeft, moet er "hij " Your gebruikt warden,
en "het," wanneer 't een woord is, <lat 't Lidwoord " 't "
heeft.
Deze woorden hebben de volgende Verbuiging :
Mannelik.
Vrouwelik.
Onzijdig.
EnkelYoud.
zij of ze
harer
haar
haar of ze

nv
nv.
3 nv.
4 uv.

hij
zijner
hem
hem

r rrv.
uv.
3 uv.
4 vu.

uv.
uv.
3 nv.
4 nv.

z1j of ze
hunner
hun
hen ofze

r nv. \

I

2

2

uv.
uv.
3 nv.
4 uv
I

2

het
zijner
het
het

MeeTYoud.
l
2

uv. gelijk 't
3 uv. r Eukeh·oud
4 nv.J
2

I

2

3

U\'.) geJijk 't
~~·f Maunelik

4m·

· :\Ieervoud

Voorbeelden van 't :'.\fonnelik Geslacht:
Enkelvoud:

r uv.
nv.
3 uv.
4 uv.
r nv.
2 nv
3 u v.
nv.
2

Meervoud:

hzj vertelde mij dat gistereu,
wij gedenken zi;ner nog menigmaal;
geef lzem alle nod1ge hulp,
zal ik hem dan nooit weerzien?
zzj (of ze) zijn on.le beste nieucleu,
wij behorcn ons hunner te schamen :
zal hij hun all es vertellen ?
wie zal hen (of ze) hier brengen I

Voorbeelden van 't Vromvelik Geslacbt;
Enkelvoud

I

2

3
4
.'.\1.eervoud :

I

2

3

4

nv. zzj (of ze) heeft het mij heloofd ;
nv. erbarm u harer 1
n ,. geef haar wat zij begeert.
n v. straf liaar voor t!itmaal niet.
nv. zij (of ze) zijn alien bekenden van mijn moeder;
nv. gij zult u harer on tfermen, niet waar ?
nv. men kan huclf nooit weldoen, of die vrouwen
doen iets terug.
nv. ik heb de vrouwen bezocht, en liaar (of ze) in
grote ellende gevonden.

Voorbeelden van 't Onz1jdig Geslach t :
Enkelvoud:

r nv. Jut zal niet weer gebeuren ;
nv. ik heh mij zijner geschaamd ; ) van een
3 nv. hij heeft liet al zijn geld - kind gegegeven;
) sproken.
4 nv. ik zeg het voor de laatste maal.
r. nv. zij hangen aan de takken (de bladeren).
2. nv. w1e zou lumncr gedenken? (kinderen),
3. nv. ikgeef !um mijn aandacht niet meer (dingen).
4. nv wiJ hebhen ze al Jang vergeten (dingen).
2

Meervoud:

De leerling lette verder nag op de volgende voorbeelden:
De maan is onder : hij is om negen uur ondergegaan ; ik heb hem
zelf zien ondergaan. Heb je de melk bezorgd, Jan ?-Ja, baas, ik heb
hem overgeschonken in de botteb. Klaa,, is 't hek we! goed toe?Gisteren had ik lief opengelaten, maar nu heh ik het toegemaakt.

ro. Tot de Persoonlike Voornaamwoorden behoren
nag twee andere woorden, n.l. ":.ich" en" elkander." "Zich"
beet een TERl'GWERKEND PERSOONLIK Vnw. en wordt
gebruikt in 't Enkelvoud en Mcervoud van de drie
geslachten, 3de en 4de Naamval.
B.v., Mannelik: de man heeft zich bezeerd.
Vrouwelik: de vrouw heeft ztclz vergist.
Onzijdig: 't kind heeft zich vermoeid.
::\IeervomJ.
:\Iannelik : de mannen hebben ziclz veel moeite gegeven.
Vrouwelik: cle vrouwen hebben zich pijn gedaan.
Onzijdig: de kinderen hebben ziclz boeken aangeschaft.
Opmerking: "Zich'' wnrdt T1mtgwerkend genoemd, omdat 't
aanwijst <lat de handeling terugkeert naar de persoon die de werking
doet; b.~·., De jongen wast zich.

"Elkander" beet een \VEDERKERIG PERSOONLIK Vnw.
en wordt gebruikt in 't :\Ieervoud van de drie geslachten,
3de en 4de (sorns oak 2de) ~ aamval.
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B .v., Mannelik: de soidaten hebben e/k,.mdcr beschoten.
Vrouwelik: de vrouwen hehhen e/kander dat beloofd.
Onzijdig: de kalvers genieten van elkanders gezelschap
Opmerkin{[: "F.lkandcr" wordt wedoken{! genoemd, omdat 't
aanwijst dat de handeling heen en weer gaat tussen de personen die de werking doen; b.i•., Dejongens slaan clkando. \-/

r r. Een BETREKKELIK \' OOR:\AA:v1wooRD heeft betrek- ' '
king op, en ziet terug op een persoon of zaak, die tevoren
genoemd is.
De Betrekkelike Voornaa1nwoorden zijn:
voor 't Mannelike Geslacht: dze of Zt1elke.
voor 't \'rouwelike Geslacht: die of uielke.
voor 't Onzijdige Geslacht: dat of hetr...1dk.
Betrekkelike VoornaamZt oorden zijn gemakkelik te herkennen, om<lat zij duidelik naar iets terugwijzen, en <laarbij
altijd tussen twee zinnen in staan.
De persoon, of de zaak, waarnaar deze \'oornaamwoorden
terugwijzen, noemt men bun "antecedent."
Betrekkelike Voornaamwoorden hebben de volgende Verbuiging:
Mannelik
Vrouwelik
Onzijdig
Meervoud
1

nv.
nv
3 nv.
4 nv.
I

2

clie
wiens (d:e z'n)
wie (aan 'Aie)
die o/wie

clie
wier (van wie)
aan

\V1e

die o/wie

<lat, wat
\Vaarvan
\Vaaraan

dat, wat

Mannelik

Vrouwelik

Onzijdig

r nv. welke

welke
welker
aan welke
"elke

hetwelk
welks

nv. welks
3 nv. weike
4 nv. welke

2

hetwelk

die
wier(van wie)
wre (aan wie)
die of wie

l\Ieen-oud
welke
welker
welke
we Ike

Voorbeelden van 't Mannelike Geslacht:
nv.
2
nv.
3 nv.
! 4 nv.
nv.

14

hij was de man, die mij nep.
dit is de jongen, il'iens os gestolen is.
hij is een vriend, ute ik alles toevertrouw.
ik spreek van de jongeling, die u ontmoet heeft.
dat was de soldaat, op wie de kommandant rekende.

l\Ieen-oud.
I

2

3

{:

nv.
nv.
nv.
nv.
nv.

zij zijn de kooplieden, die 't meest te zeggen bebben.
ik sprak \·an rammen, wier wol fijner is.
er zijn mensen, wit men de goedheid in de ogen lezen han.
hier staan de hamel~ die men opve1Ien wil.
wij hebben vrien<len, of 11.lie wij rekenen.
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\' oorbeelden van 't \' rouwelike Geslacht:
2

3
I4
14

nv.
nv
nv.
nv.
nv.

w1js mij de ooi, i.elke twee lammer; heeft.
dat is de dame, i.·elktr (iciel') duchter geston-en is.
roep de \"rouw, aan welke dit 1.ind toebt boor!.
dit is de merrie, ix•elke ik bedoeltle.
de hen, van ,,•el he ik sprak, is dood.

nv.
n v.
nv.
nv.
nv.

spreekt u van de \'aarzen, "•tlke daar staan?
denkt aan de katten, i.•ell~er haar nooi l verkleurt.
het \\aren dezelfrle vrouwen, welke ik de brieven gegeven had.
z1jn t>r nog meer hennen, u•elke hij gelrncht heeft)
de merries zijn weg, op i,e/ke wij gerekeml hadden

-:.\Ieervoud.
r
2

3
J4
14

Voorbeeklen van 't Onzijdige Geslacht:
nv. dit is 't geheim, hetwdk ik u openbaren wilde.
2
nv. een kmd, ix•elks ouders dood zijn, heel een wees,
3 nv. 't huis, h"1arua11 ik zooveel opgeofferd heb, is afgebrand,
! 4 nv. hij zong 't lied, dat ik zoo graRg hoor;
l4 nv. is dat 't paard, 1,uun•oo1 {-o.»•1 hetwelk) hiJ zoo\•eel \rnagt.
Opmerkingen : r. In plaats \"ante zeggen: of Ttetu.•elk, m dat, met hetwelk, uit dat,
naast hetwelk, enz., gebruikt men: waarvp, waarin, waarmede,
waaruit, waar11aast, enz. lJeze samengetrokken woorden noemt
men SAMJ;NGETROKKEN BTJWOORDEN, maar zij zijn inderdaad
B £trek kel1 ke Voorna..imwovrden.
2.
't Voorzetsel "z,>nder ' vormt geen samenstelling: men zegt
dus zonder Jzef'uHik, en niet u:,iatzvnder.
3. Betrekkeltke Voornaarm.t·oorden nemen hetzelfcle Geslucht en
hetzelfde Get.ii als hun antecedent, maar niet de.rnlfde Naamval
4. 't Antecedent \\ordt wmtijds uitgelaten. ;.\fen denkt 't er dan
bij, om 't Gesl<icht en Getal van 't Bet1ekkelil,e Voornaamwoord te
bepalen; b.t'., voor-Heer, <lien giJ liefhebt, is krank-leest
men-Heer, hij, dien gij liefhebt, is krank.
5. Wanneer men bemerkt, dat 't weggelaten antecedent een Onzijdig
woord moet ziin, is 't l:letrekkelike Voornaamwoord "wat, " in
plaats van dat; b.i•., wijs mij, wat gij gedaan hebt-in plaats
van-wijs mij 't werk, dat gij gedaan hebt.
6. \Vanneer een van de woorden lut, al/es, dat, datgene 't
antecedent is, is 't Betrek1.elike Voornaamwonrd immer "wat ",
b.v., Zijn kmd is alles 'IL'ut de man bezit.

13. De AANWIJZENDE VooRNAAMWOORDEN staan in de
plaats van Zelfstandige :t\ aamwoorden, die biezonder
worden aangewezen.
De Aanwijzende Voornaamwoorden zijn die, deze, dat,
dit, zulk een, zulks, dezulke, degene, hetgeen, diegene,
datgene, dezelfde, het/\elfde, de zodanige;

44
\Vaarvan de meervoudsvorrnen zij n : <lie, <lezen, die, deze,
zulken, zulke, dezulken, dezulke. deg-enen, degene, diegenen,
diegene, dezelfden, dezelfde, de zodanigen, de zodanige.
De opgenoemde samenstellingen worden aldus verhogen:
::.\Iannelik.

Vrouwelik.
Enkelvou:l.

r rlegene, dezelfJp
desgenen, de».<elfden
3. dengene, Jenzelfde
4 dengene, denzelfde
2.

degene, clt>zelfde
dergene, derzelfde
3. clelr\gene, de(r)zelfde
4. degene, dPzelfde

::.\Ieervoud.
r. deg en en, dezelfden
2. dergenen, derzelfclen
3. den genen, denzeltden
+ degenen, dezelfden
Voorbt e:den. \\ d.arhk, giJ 2'ijt ook v.in die'.
Dezen, die de 'Aerel<l in ruer heh\JLll gpstC:'ld, .1ijn U(Jk bier ~ekomen
Weg met dezen, en l<iat 011<.; B(lrabl1a$ lo-.!
~Jaar z1j, znlk'> nit•t .ichttn<lt~, zijn ht't.'.1f.{egaan, dezr tut .liJn akker, ~ene tot
zi~'1 koopmauschap.
0, 1eg haar dat nog een-, 1-lk had da1rraru1 (aan dat) niet gedacl1t.
Konik dit maar Vf'r~toan !-Hij ht·tdt hierui•er (over dit) gesproken.
\VeA met zulk enen ! het is n.et bt•~10or!lk rl.at Hj lf':ve !
Zi·, <l.1t: zulks vt rkie?en, k11unu1 heem,aan.
Vu0r mi1n vrienden h1Pc; 1k dezullun. d1t• tr"UW zijn.
Verwornlt- r u n1ct, over hetgeen ih 11 gezegd ht b.
Vreec; rnd voor de;:tenen, d,p t1t't licha.im dodE- n.
Lar:1.t miJ het eerst ~prt>ken tot diegenen, d1P. l1un land trouw ~edienJ hebben.
Anhvoord eerltk op al datgene, dtlt 1t hH r hevraagd ?di \.von1en.
Hetzel/de, dat miJ tlaar ~ebcuren zou, kan rniJ ht r nok overk<m1en.
Dezel/de, die mij tot hie1t0e gp'eid het'ft, /al mi1 0ok vt·rtler Leschernte11
\Vanneer dj n.tnsen verkeerLl 1iH hanrlelen, .;.,che1dt u Jan af vau de
zudrini,;en

De \' ereen voudigde Taal verandert de meeste van de
bovenstaande \ urmen. Des en der veranderen in van de ;
den wordt de. De sluitings-n rnn 't :.\I een·oud blijft
bewaard, wanneer bet woord gebruikt wordt om personen
aan te duiden.
Opmerking: In de plaats \'an personen gebrmkt men in het :\Jeervour.l dezen, zulke11, dq{enen, dtet:enen, dezelfden, de zodanigen;
m de plaats van dieren of rlingen gebruikt men deze, zulke,
1
degene, dzq;me, dczeZfde, de zoda1111;e

r4. ONBE.PAAL!iE VooRNAAMWOORDEN staan in de p1aats
van de namen van personen of zaken, <lie niet bekend zijn,
of wier namen niet vermeld zijn. De \ olgende woorden
worden als Onbepaalde Voonzaa1111c 1001de11 gebruikt:
men, ienzand, niemand, iets, niets, all,•ie, 7, ·at, een, ~een, icder,
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ander,-Enkel\'oudige woorden zonder
::Weervoud ; alsmede :

elk, de een en de

allen, enigen, snmmigen, anderen, i·elen, weimgen, eersten,
laat;ten, dezen en genen,- -Meervoudige woorden zonder

Enkelvoud.
VRAGENDE VooRNAAMWOORDEN warden gebruikt, om naar
personen of dingen te vragen.
he zijn "wie" en "wat." 't Voornaamwoord "wie"
vraagt naar personen, en " u;at " naar zaken.
De verbuiging van deze woorden is als volgt :
Mannelik
I nv. wie
2 nv. wiens
(van wien)
3 nv. wie
4 nv 'Aie

Vrouwelik
I nv. wie
2 nv. van wie

Onzijdig
1 nv. wat
2 nv. waarvan

3 nv. aan.wie
4 nv. wie

3 nv. waaraan
4 nv. wat

::\Ieervoud
1 nv. wie
2 nv. wier
(van wie)
3 nv 'Aie
4 nv. wie

Voorbeelden van 't gehruik van " wie " :
nv.
2 nv.
3 nv
4 nv
1

ii'ie zal ons de steen van 't graf afwentelen?
wzms is dit beeld en 't opschrift?
wie ander5 heb ik mijn !even te danken, dan u?
u•1e heb ik neven' C in cle heme!?

Voorbeelden van 't gebruik van " wat ":
nv. arm kind, i.at zal er van je warden~
2 nv. i.aanan zijn die kleren gemaakt?
3 nv. uaa1 ;ran zit je te clenken ?
4 nv. wat zoekt gij?
1

r6.
aan.

BEZITTELIKE VooRNAAMWOORDEN duiden de bezitter

Mzjn paard-is: 't paard van mij; hun huis-is: 't huis
mn hen.

Bezittelike \' oornaam wooreden komen in tweeerlei vormen
voor, Of BrJ\ OEGELIK, d.i., in verbinding met Zelfstandige
N aamwoordcn, b.1'., dit is mzjn paard; of ZELFSTANDIG, d.i.,
op zich zelf staande, niet in verband met Zelfstandige
Naamwoorden, u.v., dit paard is 't mijne.
Bijvoegelike Dezittelike Voornaamwoorden staan echter
ook in de plaats van de namen van personen of dingen, en
blijven daarom Vaornaamwoordcn.
B.v.: \'an cen man sprekende, zou men moeten zeggen
-ik zag <le man in de man z'n tuin werken ; in plaats waarvan
men zel'.;'t- -ik zag <le man in zijn tuin werken.

l].
De volgende zijn de Bijvoegelike Bezittelike \'oornaamwoorden :
Mann.
Onz.
Gevormd van :
mijn
2de naamv. van ik
IDlJn
2de naamv. van p;
uw
uw
2de naamv. van ji;
JOUW
JOUW
2<le naamv. van lzij
zijn
zijn
2de naamv. van ::ij
haar
haar
2de naamv. van liet
zijn
zijn

van ix1_tj
van glj
van jullie
van zij
(mann.)
2de naamv. van zzj
haar
haar
(wouw.)
18. Als Bezittelike \'oornaamwoorden zelfstandig gebruikt worden, gaan zij, wanneer zij personen aanduiden, in 't
Meer·voud op "n" uit (de uwen, de onzen, de hunnen, enz.);
maar wanneer zij dicren of dingm aanduiden, op "e" (de
uwe, de onze, de hunne, enz.).
Zie de 0EFE~INr~EN achter in 't hoek.

onze
uw
jullie
bun

ons
uw
jullie
hun

2de
2de
2de
2<le

naarnv.
naamv.
naamv.
naamv.
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IIOOFDST1JK VIL
'T TELWOORD.
r.

TELWOORDEN

zijn Bijvoegelike Naamwoorden

v~n

getal.
2.
Telu 1oorden, die een r;etal aanduiden, noemt men
Hoofdgetallen.
Er zijn Bepaalde Hoofdgetallen en Onbepaalde
Hoofdgetallen.
3. De Bepaalde Hoofdgetallen zijn:

een
twee
drie
vier

vijf
zes
zeven
acht
negen
ti en
elf
twaalf
dertien
vecrtien
vijftien

zestien
zeventien
ac;bH!en .
negentien
twintig
een en twintig
twee en twintig,
enz.
dertig
een en dertig
enz.
veertig
vijftlg
zestig
ze\ entig

tachtig
negentig
honderd
honderd en een
hon<lerd en twee,
enz.
honderd en tien
homlerd en elf
honderd twintig
twee honderd
dmzend
duizend en een
enz.
millioen
millioen en een

en alle verdere getallen, benevens bet woord beide, hetwelk
betekent de t'wee.
+· De Onbepaalde IIoofdgetallen wijzen een hoeveelheid
aan. Zij zijn : wat, veel, weinig, enig, menig, sommig,
ettelike, alle, ieder, elk, iets, niets.
Opmerkingen · I.
In uit<lrukkmgen, waarin <le 2de naamval van deze woorden
voorkomt, zijn zij geen Telwoorden, maar Onbepaalde

Voornaamu•oorden :

2.

b v.: men lees! ac iwugde op ieders gezicht.
Hier behoren " iedcrs" en "gezicht" niet b1j elkander, en "ieders"
is dus geen Bijvoegelik woord. l\Ien behoort te lezen: men
leest de ~·reugde op het gezicht van iedet (uf mu elk).
elk en ieder moeten tot de Onbepaalde Telwoorden gerekend
warden, 0mdat zij in hun Enkehou<lige vorm juist heL-:elfde aanduiden, dat door ".ille " in :\Ieervoudige vorm wordt uitgedrukt.

3.

Zinnen als deze-alle i>aders behoren hun kinderen verstundig op te
voeden-en iedere i•ader behoort zijn kinderen vcrstandig op te
voeden -zijn van gelijke betekenis.
iets en nietsworden somtijds als Onbepaalde Telwoorden gebruikt,
maar staau dan alleen v66r Enkcli•oudige Bij~·oegelike Naa111woordcn die als Zelfst.indige Naamwoorden gebruikt warden; b.v.,
iets goeds, niets nieuws.
wat, veel en weinig kunnen ook v66r zulke onechte Zelfstandige
~aamwoorden gebruikt warden, en doen ze, evenals "iets" en
"niets," op "s" uitgaan; b.v., wat lekkers, veel waars, weinig
belacheliks.

5. TELWOORDEN drukken niet alleen getal of hoez1eelheid uit, maar ook rangorde.
Het woord "rangorde" betekent: plaats in een rij. B.v.:
van deze rij huizen behoort 't tzveede aan u, en het middelste
aan mij.
6. Telwoorden, die rangorde aanwijzen, noemt men
R.anggetallen.
Er zijn Bepaalde R.anggetallen en
Onbepaalde R.anggetallen.
7. De Bepaalde Ranggetallen zijn: de (of het) eerste,
tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende,
tiende, elfde, twaalfde, twintigste, hon<ler<lste, <luizendste,
enz.
Deze woorden hebben altijd een Lidwoord bij zich. Eerste
en achtste gaan op "ste" uit, terwi1l de andere onder tuiintigste op "de" eindigen. \'an fi,1intigste af nemen ze alle de
uitgang "ste" tot honderdste toe.
8. De Onbepaalde Hanggetallen zijn: de (of het) laatste,
middelste, zoveelste, hoeveelste.
9. Tot de Telwoorden warden nog gerekend:
I.
De 13ij voegelike \Voorden, die op z•oudig of
mldig uitg-aan, h.v.: drievoudig, viervoudig,
menigvuldig.
Zij dragen de naam van Verdubhelgetallen.
2.
De Bijvoegelike \Voorden, <le op lei en hande
uitgaan ; b.v. : tweeerlei, allerlei, velerhande,
allerhande.
Zij dragen <le naam van Soortgetallen.
3. De Dijwoor<len van Tijd, die op maal eindigen ;
h.v., eenmaal, tienmaal.
Zij dragen de naam van Herhalingsgetallen.
IO.
De TIJD wordt in 't Hollands op de volgende wijze
uitgedrukt :
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Uren:-'t Is drie uur; vier uur; tien uur; de
vergadering zal te 3 uur (om 3 uur) beginnen.
2. Halve uren :-'t Is half-twee; half-vijf; de vergadering zal om half-vijfbeginnen.
3. K wartieren :- -'t is kwartier v66r een, kwartier over
twaalf, kwart voor vieren.
4. Minttten :-'tis vijf minuten v66r zes; drie minuten
over vieren ; tien minuten v66r half-zeven.
I.
De leerling lette nog op 't volgen<le:
r.

I

" Millioen "
is geen Telwoord, maar een Zelfstandig
Naamwoord.
2.
"llonderden" en "duizenden " warden altijd met "n"
geschreven, omdat die woorden, als Meervouden gebruikt,
geen Telwonrden meer zijn, maar Zeljstandige Naamieoorden.
3. Gans onbepaalde hoeveelheden warden aldus uitgedrukt :
een stuk of twintig schafm;
een honderd of wat bomcn.
4. Een paar betekent niet altijd juist "tu•ee, " maar em klein
getal, al~ in: hij is een fuar dagen naar zijn familie gegaan.
5. De schrijfwijzen r.r5n.m., 8.30 v .m., 3.45., n m., 7.2ov.m.,
enz. betekenen :
kwart over een namiddag;
half-negen voormiddag;
kwartier v~16r vieren namiddag;
tien minnten vo6r half-acht voormiddag.
I.

Zie de

0EFENINGEN

achter in 't boek.

..
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HOOFDSTUK VIII.
(

'T WERKWOORD.
Een \VERKWOORD is een woord, dat een werking of
handeling uitdrukt. '-./:
2.
W erkwoorden kunnen een wezenlike handeling te
kennen geven, als: lopen, spreken, zingen, le::en; of zij kunnen
een toestand aanwijzen, als rusten, leven, slapen, bestaan.
Deze beide soorten noemt men Rchte TVerkwoorden.
x/Y.I erkwoorden, die in verbinding met een Bijvoegelik
Na~mwoord ofeen Zejj_,standig Naamwoord een toestand aanduiden, noemt men Onechte Werkwoorden. Deze zijn: zijn,
warden, heten, blijven, schijnen, lijken, blijken. "/
Men noemt deze werkwoorden ook Koppelwoorden.
3. Het Werkwoord is het woord, dat de meeste vorm veranderingen ondergaat. Al de verschillende vormen van een
werkwoord in geregelde orde opgenoemd, noemt men de
"Jl.er..vo&ging yan een TVerk1r1oord." Het woord "vervoegen"
heeft dezelfde betekenis als "verbuigen."
4. De vormveranderingen van een werkwoord hebben
ten doel aan te duiden:
r. of een persoon of ding iets doet, dan wel, of er iets
aan gedaan wordt.-Deze vormverandering noemt
men VoRM ..>\
2. of een handeling wordt voorgesteld als een daad,
een wens, een gebod, enz.-Deze vormverandering noemt men \\'11s.
3. de tijd, wanneer een handeling plaats vindt.-Deze
vormverandering noemt men T110 ..
4. welke persoon de werking verricht.-Deze vormverandering noemt men PERSOoN. ;-5· of een of meer personen in de han<leling betrokk~l/ /
zijn.-Deze vormverandering noemt men GETA~ ,
5. Het \Verkwoord heeft twee vormen: (r) de BEDRIJVENDE (AKTIEVE) Vorm, en (z) de LIJDENDE (PAssrnvE)
Vorm.
~·
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In de Bedrijl'ende Vonn wordt voorgesteld, <lat de persoon
of zaak, waarvan men spreekt, zelf de werking doet; b.v.,
wij leren onze lessen.
In de Lijdende \' orm wordt voorgesteld, dat de persoon
of zaak, waarvan men spreekt, de werking ondergaat, of
lijdt; wij i,;erden gestraft.
De Li;dende \'orm is kenbaar aan 't werkwoord warden.
6. Het werkwoord heeft vier \\'ijzen: ( r) de AANTONENDE \Vijs; (2) deAANVOEGENDE \Vijs; (3) de GEBIEDENDE
Wijs; (4) de ONBEPAALDE \Vijs.
De Aantonende Wijs stelt de handeling voor als een
feit, een zekerheid.
B.v.: Morgen verjaar ik;
mijn moeder heeft mij lief.
De Aanvoegende Wijs stelt de handeling voor als een
onzekerheid, een weno of als iets, dat afhankelik is van
iets anders.
B.v.: T;w naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Q
Cw wil r;eschiede.
De gemeente zinge van Psalm 25 't tweede vers.
De Gebiedende Wijs stelt de handeling voor als een
gebod, een begeerte, een verzoek, een raad.
B.v.: Kom hier ! kind, hoztd i>p met <lat lachen !
l,eef gclukkig en schri;f mij spoedig !
De Onbepaalde Wijs noemt alleen de naam van de
werking, zon<ler aan te geven, welke persoon die verricht.
Men herkent hem aan 't woord "te" <lat gewoonlik bij 't
werkwoord gevoegd wordt.
,
B.v.: Het is mij beter te stervm, dan te !even.
l.i
Bet is mij goed, verdrukt gezcieest te zijn.><.
\} 7. 't \\' erkwoor<l heeft <lrie Tijden: de TEGENWOORDIGE,
de VERLEDr:N, en de ToEKO:>IENDE Tijd.
Een handeling kan vandaag gebeuren -<lat is in de Tegenwoordige Tijd.
Een handeling kan gisteren gebeurd zijn- -<lat is in de
Verleden Tijd.

Een handeling kan morgen plaats vinden-dat is in de
Toekomende Tijd.
13.v.: in de Tegenwoordige Tijd: de man loopt.
in de Verleden Tijd : de man liep.
in de Toekomende Tijd: de man zal !open.
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8. Spreekt men over iets, <lat op 't Tegenwoordige
ogenblik plaats vindt, clan kan men de handeling willen
voorstellen als nag voortgaande, of als afgedaan. R.i 1• : ik ;peel
op 't ogenblik; ik heb vandaag veel gespeeld.
Zo ook kan men zeggen in de \7 erleden tijd : ik speelde, toen
hij binnenkwam; ik had gespeeld, v66r ik naar school ging.
Evenzo kan men ook in de Toekomende Tzjd zeggen:
morgen zal ik u opzneken; morgen, ,-66r de vergadering begint,
zal hij bier geweest zijn.
9. De drie tijden zijn dus dubbel.
Wij hebben: (r) Een handeling, die in de tegenwoordige
Ouvolmaakte
tijd nog voortgaat :
Tegenwoordige tijd.
(2) Een handeling, die in de tegemvoordige
tijd afgelopen is : Volnzaakte Tegenwoordige tijd.
(3) Een handeling, die in de verleden tijd
nog voortgaat : Onvolmaakte Ver/eden
tijd.
(4) Een handeling, die in de verleden tijd
afgelopen is : Volmaakte Verledm ti;d.
(5) Een handeling-, die in de toekomende
tijd nog \ oortgaat : Onvolmaakte
Toekonzende tijd.
(6) Een handeling, die in de toekomende
Toetijd afgelopen is : Volmaakte
komende tzj'd.
10.
't \i\T erkwoord heeft drie Personen, n.1. een vorm
voor de sprekcr ; een vorm voor de aan,;esprokcne ; en een
, \vorm voor de persoon, van wie men spreekt. :!\fen noemt ze :
IBERSTE, TwEEDE en DERDE persoon.
-1,, '1" I I. 't \Verkwoord heeft twee getallen : een Enkelvoudig
e'n_ een M eervoudig getal.
't Enkelvoudig getal wij~t aan, <lat er een persoon
handelt;
't Meervoudig getal wijst aan, dat er twee of meer personen
handelen.
12.
De vormveranderingen, die 't werkwoord heeft, om
Personen en Getallen aan te wijzen, zijn onvolledig , en
daardoor onduitlelik. Men gebruikt daarom Persoonlike
Voornaarnwoorden, om 't \Yerkwoord te helpen, de zuivere
betekenis aan te ge\ en.
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Daarom zegt men :
ik leer
rste Persoon Enkelvoud
2de Persoon Enkelvoud
(gij of je) leert
hij leert
3de Persoon Enkelvoud
wij leren
iste Persoon Meervoud
(gij of jullie) leert = 2de Persoon l\T eervoud
zij leren
3de 1-'ersoon Meervou<l.
13. 't \Verkwoord heeft geen vormen voor alle Tijden,
en moet daarom door andere werkwoorden geholpen
warden, om zijn tijden te volmaken.
B .v. : ik leer; ik heb geleerd ; ik leerde, ik had geleerd;
ik zal leren ; ik zal geleerd ltebben ; ik ga; ik
ben gegaan ; ik ging ; ik was gegaan ; ik zal
gaan ; ik zal gegaan zijn.
\Verkwoorden , <lie andere werkwoorden in de vervocging
helpen, worden Hulpwerkwoorden genoemd.
Er zijn
drie soorten van Hulpww.
(r) Hulpww. van de Wijze
(z) Hulpww. van de Tijd
(3) Hulpww. van de Vorm.
r+ 't \Verkwoord heeft geen vormen voor alle \Vijzen,
d.w.z. om alle \ erschillende voorstellingen van een
handeling uit te drukken. 't Bedient zich daarom van de
hulp van Hulpz.·erkwoorden van de l!Vzj'ze (Modale Hulpwerkwoorden), welk zijn: kunnen, moeten, mogen, willen, laten,
durven.
Voorbeelden:

~

ik kan 't doen-drukt uit: ik ben instaat, 't te doen.
ik moet 't doen-drukt uit: ik ben verplicht, 't te
doen.
ik ma1; 't doen-drukt uit: ik heb verluf, 't te doen.
1k 1l'il 't doen-drukt uit: ik ben gewillig, en ook:
ik ben voornemens, 't te doen.
ik laat 't doen- drukt uit ; ik laat 't doen toe, of: ik
ben de oorzaak, dat iets gedaan wordt.
ik durf 't doen-drukt uit: ik heb de moed, 't te
doen

Opmerking : In zinnen als,- Kind, gij zitlt dat werk doen, d.i. ik bez·eel u, het te doen;
of,-\\' at gij ook zegt, ik zal het doen, d.i. ik ben
z•oornemens, het te doen,-wordt het ww. zullen ook
als modaal hulpww. gebezigd.·
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15. 't \Verkwoord heeft geen vormen voor alle Tijden.
De Volmaakte Tijden warden met behulp van Hulpwerkwoorden gevormd. Deze Hulpww. 2•an Tijd zijn : hebben,
zijn en zullen.
16. 't Werkwoord heeft geen vormen om de LijJende
(Passieve) vorm aan de duiden, en bedient zich daarom
van 't H ulpwerkwoord "u1orden," <lat men 't H11lpwerk1'1oord
van de Lijdende vorm noemt; b.v. de stad is verwoest
geworden.

Opmerking:
Hebben, in de betekenis van hezitten; zijn, m de betekenis van bestaan ; warden, in de betekenis van
ontstaan, zijn natuurlik geen hulpwerkwoorden;
b.z•. Mijn vader heeft een tuin ;
Er zijn veel slangen in deze buurt;
De wereld is uit niets geworden.
17. 't \Verkwoord zullen heeft slechts een Onvulmaakt
Tegenu•oordige, en een Onvolinaa.kt Verleden Tijd.
Onvolm. Teg. Tijd.
ik zal
gij zult
hij zal
wij zullen
gij zult
zij zullen

Onvolm Ver!. Tljd.
ik ZOU
gij zoudt
hij ZOU
w1j zouden
gij zoudt
zij zouden

De beide andere Hulpwerkwoor<len van de Tijd, "hebben"
.en "zijn," benevens 't Hulpwerkwoord van de Lijdende
Vorm "warden," hebben een volledige vervoeging, welke.
bier volgt.
Vervoeging van de ttulpwerkVervoeging van
woorden van de volmaakte
het ttulpww.
tijden.
van de Lijdende
Vorm.
HEBBE~
en
ZTJN.
WORDEN.
Aantonende \Vijs.
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
r. ik heb

je hebt
3. hij heeft
r. wij hebben
2. gij hebt
3. zij hebben
2.

r. ik hen
je zijt (bent)
3. hij is
r. wij zijn
2. g1j zijt
3 zij zijn
2.

r. ik word
je wordt
3 hij wordt
r. wij warden
2
giJ wordt
3. zij worden
2.
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Volmaakt Tegenwoordige Tijd.
. r. 1k heh gehad

je hebt gehad
3. hij heeft gehad
r. wi] hebbengehad
2. gij hebt gehad
3. zij hebben gehad
2.

r. ik ben geweest

r. ik ben gewarden

je z1jt geweest
3. hi] 1s geweest
r. wij zijn geweest
2. gij .djt ge\\eest
3. zij zijn geweest

2.

2.

je zijt gewarden
3 hij is gewarden
r. wij zijn gewarden
2, gij zijt gewarden
3. zij zijn gewarden

Onvolmaakt Verleden Tijd.
ik had
2. je hadt
3. hij had
wij hadden
2. gij hadt
3 zij hadden
I.

r. ik was

r. ik werd

je waart
3. hij was
r wij waren
2 gij waart
3. zij waren

2.

2.

je werdt
3. hij werd
r. wij werden
2. gij werdt
3. zij werden

Volmaakt Verleden Tijd.
r. ik had gehad
2.

je hadt gehad,
enz.

r. ik was geweest
2.

je waart geweest,
enz.

r. ik was gewarden

je waart gewarden, enz.

2.

On volmaakt Toekomende Tijd.
ik zal hebben
2. je zult hebben
3. hij zal hebben
r. wij zullen
hebben
2 gij zult hebben
3. zij zullen
heh lien
I.

r. ik zal zijn

r. ik zal warden

je zult zijn
3. hij zal zijn
r wij zullen zijn

2

2.

gij rnlt zijn
3. ziJ zullen zijn
2.

je zult warden

3. hij zal warden
r. wij zullen

warden
gij zult warden
3. zij zullen
warden

2.

Volmaakt Toekomende Tijd.
r. 1k zal gehad

r. ik zal geweest

r. ik zal gewarden

z1jn, enz ..f..,

zijn, enz.

hebben, enz

Aanvoegende \Vijs.
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
r. ik hebbe
je hebbet
3. hij hebbe
r wij hebben
2. gij hebbet
3. zij hebben
2.

1

r. 1k warde

2.

ik zij
je zijt
3 hij zij
I. wij zijn

2. je wardet
3. hij warde
r. wij warden •
2. gij warclet
3. zij warden

2.

g:j

z~jt

3. z!J z11n

Volmaakt Tegenwoordige Tijd.
r. ik hebbe gehad
2.

je hebbet gehad,
enz.

ik zij geweest
- . je 7ij t geweest,
enz.

r

r. ik zij gewarden
2.

je zijt gewarden, enz.

Onvolmaakt \' erleden Tijd.
ik hadde
2. je haddet
3. hij hadde
I. wij hadden
2. gij haddet
3. zij hadden
I.

r. ik ware

r. ik werde

je ware!
3. bij ware
r. wij waren
2. gij waret
3. z1j waren

je werdet
3. hij werde
I. wij v.erden
2. gij wenlet
3. zij werden

2.

2.

Volmaakt Verleden Tijd.
r. ik hadde gehad,

r. ik ware geweest,

enz.

r. ik ware ge-

enz.

worden, enz.

Onvolmaakt Toekomende Tijd.
I.

2.

ik zou hebben
je zoudt hebben

3. hij ZOU hebben
I. wij zouden
hebben
2 gij zoudt
hebben
3. zij zouden
hobben

I.
2.

ik znu z1jn
je zoudt zijn

I.

3 hi]

ZOU zijn
wij zouden zijn

2.

gij zoudt ziJn

3. 7ij zouden zijn

ik zou warden
Je zoudt
warden
3. hij zou worden
I. wij zouden
word en
2. gij zoudt
word en
3. zij zouden
word en
I.

2.

Volmaakt Toekomende Tijd.
I.

ik ZOU gehad
hebben, enz.

Enkelvoud.
r. (laat mij hebben)
2. heb
3. (laat hem
hebben)

Meervoud.
r. (laat ons hebben)
2. hebt
3. (laat hen
hebhen)

r. 1k zou geweest
zijn, enz.

Gebiedende \Vijs.
Enkelvoud.
r. (laat mij zijn)

wees
3. (laat liem zijn)

2.

Meervoud.
r. (laat ons zijn)
2. weest
3. (laat hen zijn)

r. ik zou geworden
zijn, enz. 'y

Enkelvoud.
r. (laat mij warden)
2. word
3. (laat hem
warden)

Meervoud.
r. (laat ons warden)
2. \\Ordt
3. (laat hen
warden)

Onbepaalde \YiJs.
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
(te) hebben

(te) zijn

(te) warden

V olmaakt Tegenwoordige Tijd.
(te) hebben gehad

(te) zijn geweest

(te) zijn gcworden

Onvolmaakt Toekomende Tijd.
(te) zullen hebben

(te) zullen zijn

(te) zullen warden
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\'olmaakt Toekomende Tijd.
(te) zullen gehad
hebben

(te) zullen geweest zijn

(te) zullen geworden zijn

Deelwoorden.
Tegenwoordig Deelwoord.
hebbende

zijnde

wordende

Verleden Deelwoord.
gehad

geweest

geworden

18. De Onbepaalde \Vijs van alle Hollandse werkwoorden, behalYe die van staan, gaan, slaan, doen, zien en
zijn, eindigt op en; b.i•., zoeken, denken, z•inden, leren, malen.
Als men die uitgang "en" van een werkwoord wegneemt,
houdt men de Stam over, <le vorm waarvan echter door de
uitsprnak dikwils gewijzigd wordt.
Onbepaalde \Vijs.
Citgang.
Stam.
leren
zitten
schrijven
lezen
maken
liggen
vragen
huren
staan
gaan
doen
zien

en
en
en
en
en
en
en
en
n
n
11

n

!er (leer)
zitt (zit)
schrijv (schrijf)
lez (lees)
mak (maak)
ligg (lig)
vrag (vraag)
bur (huur)
staa (sta)
gaa (ga)
doe
.lie

't Is noodzakelik, van ieder werkwoord de Stam te kunnen
bepalen, omdat de wijze van vervoegen niet voor alle
werkwoorden dezelfde is, en onderscheiden wordt naar de
veranderingen, die in de Shun plaats hebben. ~ ~

c9. Er
(r) de
(2) de
(3) de
(+) <le

1'

zrjn \-ier verschillende wijzen van Vervoeging:
ZwAKKE Vervoeging.
STERKE Ven"ocging.
G EMENGDE \' ervocging.
01\REGELMA TIGE vi;rvoeging.

De Zwakke Vervoeging wordt onderscheiden:
Doordat de Stamklinker van 't \Verkwoord
onveranderd blijft;
(2) Doordat de Om·olmaakte Tijd eindigt op de of te;
(3) Doordat 't Verleden Deelwoord eindigt op d oft.

20.

(r)
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Opmerking:
(r)

(z)

(3)

De Verleden Tijd van een Zwak Werkwoordeindigt op "te,"
en zijn Verleden Deelv.oord up "t," wanneer zijn ~tam
eind1gt op een van de medehlinkers, die men in "'I kofschip"
vmtlt, te weten I, k, f, s, ch, p. In alle andere gevallen
eindigtde Verleden TiJd op "de" en 't \'erleden Deelwoord
op "d." ,
De ein•lletters fens worden in de Verleden Tijtl alleen dan
door le gevolgd, wanneer de letters in tle Onbep \Vijs-vorm
voorkomen. Heeft de Onbep. \\'ijs da<irentef.[en v of z,
dan nt>emt de \'erleden T1Jd de, b v., strafte, g1ste, maar
ronfde, taasde
Zwakke werkwoorden, wier stam op "d" of "I " eindigt,
krijgen <loor toevoeging 'an 't gewone "de" of "It" van de
\'erleden tijd een duhbele "d" of "t"; 1k "&.zjdde, ik
i•erlezdde, ik redde, ik rustle, ik ti...1stte, ik spitte.

Voorbeelden van Zwakke Vervoeging;
Verleden
\Verkw.
Stam.
Tijd.
spitten
raken
straffen
Jossen
kuchen
slepen
vrezen
!oven
schrobben
plagen
draa1en
loeien

spit
raah
straf
los
kuch
sleep
vrees

loof
sch rob

plaar::
draai
loei

sp,tte
raakte
strafte
lobte
kuchte
sleepte
vreest!e
loofde
hchroLtle
plaagde
draaide
loeide

Verleden
Deelwoord.
gespit
geraakt
gestraft
gelost
gekucht
gesleept
gevreesd
geloofd
geschrobd
geplaagd
ge<lraa1d
geloeid

2r. De Sterke Vervoeging· wordt onderscheiden:
( r) Doordat de klinker van de stam in de Verleden
Tijd, of zowel in de \'erleden Tijd als m 't
Verleden Deelwoord wordt verwisseld;
(2) Doordat 't Verleden Deelwoord altijd eindigt op
" en."
V oor beelden van Sterke V ervoeging :
Verleden
\Verkwoord.
Stam.
Tijd.
prijzen
lezen

pri;s
lees

prees
las

(Zie z•erder bladz. 67)

Verleden
Deelwoord.
geprezen
gelezen
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22. De Gemengde Vervoeging wordt daardoor onderschieden, <lat de \Verkwoorden, die ertoe beboren gedeeltelik Zwak zijn, en gedeeltelik Sterk. De mee~te Gemengde
\Verkwoor<len zijn vroeger Sterk geweest, maar zijn langzamerband <loor onoplettendbeid van 't volk of in bun
\'erleden Tijd, of m bun Verleden Deelwoord Zwak
geworden.
Y oorbeelden van Gemengde Vervoeging:
Verleden
Verleden
V\r erkwoord.
Stam.
Tij<l.
Deelwoord.

wa[:.i

waaien

woei

gewaaid/_

(Zic z•erder bladz. fi.t)
23. De Onregelmatige Vervoeging wordt gekenmerkt
door verscbillende veranderingen van de medeklinkers van
de stam, zon<ler <lat er regeJs voor die veranderingen bestaan.
Bij een enkeJ, n.l. zi.fn, warden verscbillende stammen tot
een ww. samengevoegd.
Voorbeelden van onregelmatige Vervoeging:
V erleden
Verleden
\Verkw.
Stam.
Tijd.
Deelwoord.
kopen
staan

koop
sta

kocht
stone!

gekocht
gestaan

( Zie z>erder Madz. (i.J)
24.

Vervoeging

van

't

ZWAKKE

Werkwoord:

LEREX.
Aantonende \Vijs.
.\anvoegende Wijs.
Onvolmaakt Tegenwoordil{e Tijd.
I.

2.

3·
I.

2.

3·

ik leer
je leert
hij leert
wij lerm
giJ leert
zij leren

I•

2.

3
I.

2.

3.

ik Jere
je leret
hij !ere ·
wij l€'re11
gij leret
zi.J leren

\'olmaak't Tegenwoordige Tijd.
I

2

3·
I.

2.

3·

ik heb geleer<l
je heht gcleer<l
hij heeft g~leerd
wij hebben geleerd
gij hebt geleerd
zij hebben geleerd

I.

2.

3.
I•

2.

3·

ik hebbe geleercl
je hebbet geleerd
hij hebbe geleerd
w1j hebben geleerd
giJ hebbet geleer<l
zij hebben geleerd
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Onvolmaakt Verleden Tijd.
r.
2.

3.
r.
2.

3.

ik leerde
je leerdet
hij leerde
wij leerden
gij leerdet
zij Jeerden

I.
2.

3.
r.
2.

3.

ik leerde
je leerdet
hij leerde
wij leerden
gij leerdet
zij Ieerden

Volmaakt Verleden Tijd.
r.
2.

ik had geleerd
je hadt geleerd, enz.

r.
2.

ik hadde geleerd
je haddet geleerd, enz.

Onvolmaakte Toekomende Tijd.
r.
2.

3
r.
2.

3.

ik zal leren
je znlt leren
hij zal leren
wij zullen leren
giJ zult leren
zij zullen leren

r.
2.

3.
r.
2.

3.

ik zou leren
je zoudt leren
hij zou leren
wij zouden leren
gij zoudt leren
zij zouden leren

Volmaakt Toekomen<le Tijd.
ik zal geleerd hebben, enz.

ik zou geleerd hebben, enz.

Gebiedende Wijs.
Enkelvoud.
I.

2.

3.

(laat rnij leren)
leer
(laat hem leren)

Meervoud.
I.
2.

.:l·

(laat ons leren)
leert
(laat hen leren)

Onbepaalde \Vijs.
Onvolmaakt TegenOnvolmaakt Verleden
woordige Tijd.
Tijd.
(te) leren

(te) zullen leren

Volmaakt Tegenwoordige Tijd.

Yolmaakt Verleden
Tij<l.

geleerd (te) hebben

geleerd (te) zullen hebben

Deel woorden :
Tegenwoordig Deelwoord: lerende.
Verleden Deelwoord : geleerd. [,y
25. Vervoeging van 't STERKE Werkwoord:
SPRING EN.
:/ Aantonende \Vijs.
Aanvoegende WiJs.
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
r. ik spring
je springt
3. hij sprmgt

2.

ik springe
je sµringel
.:l· hij springe
I.

2.
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wij springen
gij spring/
3. zij springen

wij springen
gij springet
3. z1j springen

I.
2.

1
2.

Volmaakt Tegenwoordige Tijd.
2.

ik heb (of benJ gesprongen
je hebt (of zijt) gesprongen,
enz.

I.

ik sprang

I.

I.

2.

ik hebbe (of zij) gesprongen
je hebbet (of zijt) gesprongen,
enz.

On volmaakt V erlcden Tij<l.
ik spronge
je spronget
3. hij spronge
I. wij sprongen
2. gij spronget
3. zij sprongen
r

je sprongt
3. hij sprang
I. wij spronge11
2. gij sprongt
3. zij sprongen
2.

2

Volmaakt Verleden Tijd.
I.

ik had (of was) gesprongen,
enz.

r. ik hadde (of
sprongen, enz.

ware)

ge-

Onvolmaakt Toekomende T1jd.
r. ik zal springen

r. ik zou springen
je zoudt springen
3. hij zou springen
I. wij zouden springen
2. gij zoudt springen
3. zij zouden springen

je zult springen
3. hij zal spnngen
I. wij zullen springen
2. gij zult springen
3. zij zulll:ln springen

2

'.2.

Volmaakt Toekomende Tijd.
I.

ik zal gesprongen
(of zijn), enz.

hebben

r. ik zou gesprongen
(of zijn), enz.

hebben

Gebiedende Wijs.
Enkelvoud.
r. (laat mij springen)
2. spring
3. (laat hem springen)

l\leervoud.
(!aat ons springen)
2. springt
3. (laat hen springen)
I.

Onbepaalde Wijs.
Onvolmaakt TegenwoorOnvolmaakt Toekomende
dige Tijd.
Tijd.
(te) springen

Volmaakt Tegenwoordige
Tijd.
gesprongen (te) hebben

(te) zullen springen

Volmaakt
Tijd.

Toekomende
,

gesprongen (te) zullen hebben

Deelwoorden:
Tegenwoordig Deelwoord : springende.
Verleden Deelwoord; gesprongen.

Opmerking:
(1) De 3de persoon Enkelvoud van de Tegenwoordige
Tijd van alle Hollandse werkwoorden gaat uit op
"t ": hij leert, hij springt.
Uitgezonderd :
hij is-t afgeworpen
hij kan } vroeger
hij wil-noeger wille
hij zal
verleden
(Aanv. Wijs)
hij mag tijden
(2) De 3de persoon Enkelvoud van de Verleden Tijd van
Zwakke en Sterke werkwoorden gaat nooit op" t"
uit : hij leerde, hij sprong.
(3) In de Vragende Vorm verliest de tweede Persoon
Enkelvou~ ~ewoonlik zijn "t"; b.v., kom je ? wil
je ? enz. '(/'
26. Vervoeging
Werkwoord:

van

ONREGELMATIGE

't

GAAN.
Aantonende \Vijs.
Aanvoegende \Vijs.
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
ik ga
je gaat
3. hij gaat
I. wij gaan
2. gij gaat
3. zij gaan

r. ik ga

I.
2.

je gaat
3. hij ga
r. wij gaan
2. gij gaat
3. zij gaan
2.

Volmaakt Tegenwoordige Tijd.
ik ben gegaan
je zijt gegaan
3. hij is gegaan
I
wij zijn gegaan, enz.

I.
2.

ik zij gegaan
je zijt gegaan
3. hij zij gegaan
r. wij zijn gegaan, enz
T

2.

Onvolmaakt Verleden Tijd.
r. ik ginge

ik ging
je gingt
3. hij ging
I. wij gingen
2. gij gingt
3. z1j gingen
I.
2.

je ginget
g. hij ginge
I. wij gin gen
2 gij ginget
3. zij gi ngen
2.

Volmaakt Verle<len Tijd.
T.

ik was gegaan, enz.

r. ik ware gegaan, enz.

Onvolmaakt Toekomende Tijd.
I.

ik zal gaan, enz.

r. ik zou gaan, enz.

Volmaakt Toekomende Tijd.
I.

ik zal gegaan zijn, enz.

J.

ik zou gegaan zijn, enz.

Gebiedende Wijs.
Enkelvoud.
r. (laat m1j gaan)
2. ga
3. (laat hem gaau)

Meervoud.
r. (laat ons gaan)
r gaat
3 (laat hen gaan)

Onbepaalde Wijs.
Onvolmaakt TegenOnvolmaakt Toewoordige Tijd.
komende Tijd.
(te) gaan

(te) zullen gaan

Volmaakt Tegenwoordige Tijd.

Volmaakt Toekomende Tijd.

gegaan (te) zijn

gegaan (te) zullen zijn

Deelwoorden.
Tegenwoordig Deelwoord: gaande.
Verleden Deelwoord: gegaan.
27. Sommige werkwoorden bedienen zich voor de
vorming van hun Volmaakte tijden van 't hulpwerkwoord
"hebben," en andere van 't hulpwerkwoord "zijn." Om 't
onderscheid te kennen in 't gebruik van deze twee
hulpwerkwoorden, dienen de volgende regels :
( r.) 't \ Verkwoord " zijn " is 't enige, <lat gebruikt kan
worden in de Lijdende (Passieve) vorm.
(2.) 't \Verkwoord "zi;n" wordt gebruikt in de
vervoeging van de werkwoorden: zijn, btijven, worden,
ontstaan, geschi'eden, gebeuren, en voorvalten ; terwijl de
werkwoorden bestaan, ptaats hebben en ptaats grijpen zich
bedienen van 't werkw. "hebben."
(3.) 't \Verkwoord "zijn " wordt gebruikt, om beweging
z•an de ene plaats naar de andere of overga11g van de ene toestand
in de andere aan te duiden ; b.v. : de vogel is de kamer
uitgevlogen ; de man is van 't dak gevallen ; ik ben 't dorp

uitgewandeld.
\Vil men alleen een bewcging uitdrukken zonder overgang
naar f!en andere plaats daarbij aan te duiden, clan gebruikt
men lzebben; b.ii. : ik heb 't dorp rondgewandeld ; de vogel
heeft in de kamer heen en weer gevlogen.

28. Lijst van Gemengde Werkwoorden.
Onbepaal<le \Vijs. \' erleden Tijd. Verleden Deelwoord.
r.

bakken
bannen
barsten
braden
brouwen
beten
jagen
lachen
laden
malen
raden
scheiden
spannen
spouwen
stoten
vouwen
vragen
waaien
we,·en
wreken
zouten

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
ro.
l I.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

bakte
bande
barstte
braadde
brouwde
heette
joeg
Jach te
laadde
maalde
ried
schei<lde
spande
spouwde
stootte
vouwde
vroeg
woei
weefde
wreekte
zoutte

gebakken
gebannen
gebarsten
gebraden
gebrouwen
geheten
gejaagd
gelachen
geladen
gemalen
geraden
gescheiden
gespannen
gespouwen
gestoten
gevouwen
gevraagd
gewaaid
geweven
gewroken
gezouten L

Lijst van Onregelmatige W erkwoorden.
Verleden
~;bnbepaalde \Vijs.
Verleden Tijd.
Deelwoord.
29.
I

I.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ro.
r r.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Lrengen (bra1tgen)
denken (danken)
dunken
kopen
werken (wvrken)
zoeken
plegen
hebhen (hawn)
weten
moeten
durven
kunnen (1k en hij kan)
houden
mogen (ik en h1j mag)
zullen (ik en hy zal;
willen (hij wil)
doen (daden)
gaan (gangen)
slaan (slagen)
staan fstanden)
zien (zegen)
komen (kwemen)
zijn of wezen

bracht (brangede)
dacht (dankede)
docht
kocht (kvpede)
wrncht (workede)
zocht (zoekede)
placht
had (havede)
wist (witste)
moest
dorst
kon
hield
mocht
zou (zolde)
wou (a'ulde)
deed
ging
sloeg
stone!
zag
kwam
was

gehracht
gedacht
gedocht
gekocht
gewrocht
gezocht
(ontbreekt)
gehad
geweten
gemoeten
gedurfd
gekund
gehouden
g-emocht
(onthreekt)
gewild
gedaan
gegaan
geslagen
gestaan
gezien
gekomen
geweest

Bedrijvende (Aktieve)
Lijdende (Passieve)
Vorm.
Vorm.
I
Vergelijking van de Vervoeging van het \Verkwoord
noenien in beide vormen.
Aantonende Wijs.
Aantonende \Vijs.
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
30.

r.
2.

3.
I.
2.

3.

ik noem
je noemt
hij noemt
wij noemen
gij noemt
zij noemen

r.
2.

3.
r.
2.

3.

ik word genoemd
je ~1ordt genoemd
hij wordt genoe!lld
wij worden genoemd
gij uordt genoemd
zij worden genoemd

Volmaakt Tegenwoordige Tijd.
I.

ik heb genoemd, enz.

I.

ik noemde, enz.

1.

ik ben genoemd
enz.

(geworden),

Onvolmaakt V erleden Tijd.
r ik werd genoemd, enz.

Volmaakt Verleden Tijd.
I.

ik had genoemd, enz.

r. ik was genoemd

(geworden),

enz.

Onvolmaakt Toekomende Tijd.
r. ik zal noemen, enz.

1.

ik zal genoemd worden, enz.

Volmaakt Toekomende Tijd.
r. ik zal genoemd hebben, enz.

T

ik zu,/ genoemd
zijn, enz

(geworden)

Opmerking :-Bij de vervoeging van \Verkwoorden in de
Lijdende Vorm is 't nodig te onthouden, dat de Onvolmaakte tijden met " worden " zijn samengesteld, en de
Volmaakte met "zi;n."
Opmerkingen : r. Alleen zulke zinnen kunnen in de
Lijdende Vorm worden overgezet,
die een direkt of lijdend voorwerp
bezitten ; b.v. de vrouw smj'dt 't brood
(Bedrijvend), wordt: 't brood wordt
door de vrouw gesueden (Lijdend). Zinnen als: er zrnrdt gedanst ; er werd
geschoten-staan oorspronkelik voor :
dansen wordt ; schieten werd. "\Vorden"
betekent hier dus " geschieden."
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Zij zijn daarom alleen in vorm, en
niet in betekenis passief.
2. Om een BedrijYencle zin in de LiJdende vorm over te zetten, neemt
men 't Lijdende (direkte) vuorwerp
van de Bedrijvende zijn, en maakt
dat tot onderwerp van de Lijdende
zin, met gebruik van dezelfde 1.ijd
van 't werkwoord ; b.v. de slager
~lachtte de koe, wordt-dc koe werd
door de slager geslacht.
3. \Vanncer een Hedrijvende zin 't
Voornaamwoord "men" tot onderwerp heeft, kan die zin wel lijdend
gemaakt warden, maar 't woord
" men" moet er uitvallen; b.v. men
heeft mij ecn boodschap gebracht,
wordt-een boodschap is mij gebracht
(geworden),--of: er is mij een boodschap gebracht.
4. De Onbepaalde V./ijs van de vVerkwoorden komt gewoonlik rnor in
verbmtenis met 't Voorzetsel "te."
Dit \' oorzetscl wordt echter weggelaten:
(a) na de werkwoorden doen, gaan,
horen, komen, leren, z•oelen, zien ; b.v.
wij 7ien hem komen; wij gaan hem
helfen.
(b) na <le hulpwerkwoorden durven,
kunnen, moeten, laten, mogen, willen,
zullen; b.v. wij <lurven niet kzj'ken ;
zij laten mij halen.
(c) als On<lerwerp of Gezegde van
een zin; b.1'.: gehoorzamen is beter
clan brandoffer.
5. " Leggen" en "zeggen" zijn Zwak,
ofschoon hun " g " in de Verleden
Tijd in "i" wordt veranderd: ik
leide; hij .Jeide.
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3r.

Lijst van Sterke Werkwoorden.

Onbepaalde \Vijs.
I.

2.
3·
4·
!l·
6.
7.
8.
9.
IO.
II.
I2.
I3.
I4.
I5.
16
I7.
I8.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34·
35.
36.
37.
38.
39
40
41.
42.
43
44·
45·
46.
47
48.

bederven
bedriegen
begmnen
bergen
bevelen
hezinnen
bezwijken
bidden
bieden
bin den
bijten
blazen
blijken
bhjven
bhnken
breken
buigen
delven
ding en
dragen
dringen
drijven
drink en
druipen
duiken
dwingen
eten
fluiten
gel den
gelijken
genezen
genieten
geven
gieten
glijden
glimmen
graven
grijpen
hang en
heffen
helpen
hijsen
houtlen
hon wen
kerven
kiezen
kijken
kijven

Verleden Tijd.
beclierf
beclroog
beg on
borg
be val
bezon
bezweek
bad
boo cl
bond
beet
blies
bl eek
bleef
blonk
brak
boog
dolf
dong
droeg
drong
dreef
dronk
droop
dook
dwong
at
floot
gold
gelet::k
gena5
genuot
gaf

goat
gleed
glom
groef
greep
hing
hief
hielp
bees
hield
hieuw
korf
koos
keek
keef

Verleden Deelwoord.
bedorven
hedrogen
hegonnen
geborgen
bevolen
bezonnen
bezweken
geheden
gebnden
gebonden
gebeten
geblazen
gebleken
gebleven
geblonken
gebroken
gebogen
gedohen
gedongen
gedragen
gedrongen
gedre\·en
gedrunken
gedropen
geduken
geclwungen
gegelen
gefloten
gegolden
geleken
genezen
genoten
gegeven
gegoten
gegleden
geglommen
gegraven
gegrepen
gehangen
geheven
geholpen
gehesen
gehouden
gehouwen
gekorven
gekozen
gekeken
gekeven
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Onbepaalde Wijs.
49·
50.
51.
52.
53·
54·
55.
56.
57·
58.
59.
60.
6I.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
"'JI.
72.

7374·
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
gr.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

klimmen
klinken
kluiven
knijpen
krijgen
krimpen
krijten
krijsen
kruien
kruipen
kwijten
lat en
lezen
liegen
liggen
lijden
lijken
!open
Juiken
melken
meten
mijden
nemen
nijgen
ontginnen
plmzen
pnjzen
raden
njden
rijgen
rijten
rijzen
roe pen
ruiken
schelden
schentlen
schenken
scheppen
scheren
schieten
schijnen
schrijtlen
schrijven
schrikken
schuilen
schuiven
slapen
slijpen
slijten

Verleden Tijd.
kl om
klonk
kloof
kneep
kreeg
kromp
kreet
krees
krooi
kroop
kweet
Jiet
las
Joog
Jag
Jeed
leek
liep
look
molk
mat
meed
nam
neeg
ontgon
ploos
prees
ried
reed
reeg
re et
re es
riep
rook
scholtl
schond
schonk
schiep
schoor
schoot
scheen
sch reed
schreef
schrok
school
~choof

sliep
sleep
sleet

Ver!eden Deelwoord.
geklommen
geklonken
gekloven
geknepen
gekregen
gekrompen
gekreten
gekresen
gekrooien
gekropen
gekweten
gel a ten
gelezen
gelogen
gelegen
gel eden
geleken
gel open
geloken
gemolken
gemeen
gemetlen
genomen
genegen
ontgonnen
geplozen
geprezen
geratlen
geretlen
geregen
gereten
gerezen
geroepen
geroken
gescholden
geschonden
geschonken
geschapen
geschoren
geschoten
geschenen
geschreden
geschreven
geschrokken
gescholen
geschoven
geslapen
geslepen
gesleten

69
Onbepaalde Wijs.
98. sluiken
99· slinken
100. sluipen
101. sluiten
102. smelten
103. smijten
104. snijden
105. snuiten
106. snuiven
107 spijten
108 spinnen
109. splijten
110. spreken
III. springen
II2. spruiten
II3. spuiten
II4. spugen
n5. steken
Il6. stelen
117. sterven
n8. stijgen
rr9. stijven
120. stinken
121. stoten
122. strijden
striiken
123
124. stuiven
125. treden
126. treffen
127. trek ken
128. tijgen
129. vallen
130. vangen
r3r. varen
132. vechten
verdneten
' 133·
134· verdwijnen
135· vergeten
136. verliezen
137· verslinden
138. verwerven
139· verzinnen
140. verzwelgen
14r. vinden
142. vlechten
143· j~eden
iegen
144·
r45. vlieten
146. vreten

Verleden Tijd.
slook
slonk
sloop
sloot
smolt
smeet
sneed
snoot
snoof
speet
spon
spleet
sprak
sprong
sproot
spoot
spoog
stak
st al
stierf
steeg
steef
stonk
stiet
st reed
st1eek
stoof
trad
trof
trok
toog
vie!
ving
voer
vocht l
verdroot
\ erdween
vergat
verloor
verslond
verwierf
verzon
verzwolg
vond
vlocht
vlood
vloog
vloot
vrat

Verleden Deelwoord.
gesloken
geslonken
geslopen
gesloten
gesmolten
gesmeten
gesneden
gesnoten
gesnoven
gespeten
gesponnen
gespleten
gesproken
gesprongen
gesproten
gespoten
gespogen
gestoken
gestolen
gestorven
gestegen
gesteven
gestonken
gestoten
gestreden
gestreken
gestoven
getreden
getroffen
getrokken
getogen
gevallen
gevangen
gevaren
gevochten
verdroten
verdwenen
vergeten
verloren
verslonden
verworven
verzonnen
verzwolgen
gevonden
gevlochten
gevloden
ge\ lugen
gevloten
gevreten

Onbepaalde \'Vijs.
147·
148.
149.
150.
151.
152
153·
154·
155·
156.
157
158.
159·
T6o.
l6r.
162.
163.

164.
165.
166.
167
168.
169.
170
171
172
173·
174·

vriezen
wassen
wegen
werpen
werven
wiJken
wijten
wijzen
winden
winnen
worden
wrijven
wringen
zen<len
zie<len
zijgen
zingen
zinkcn
z1tten
zuigen
zuipen
zwelgen
zwellen
zwemmen
zwer<>n
zweren
zwerven
zwijgen

Verleden Tijd.
vroor
wies
woog
v.ierp
wierf
week
weet
wees
wond
won
werd
wreef
wrong
zond
zood
zeeg
zong
zonk
zat
zoog
zoop
zwolg
zwol
zwom
zwoer
zwoor
zwierf
zweeg

Verleden Deelwoord.
gevroren
gewa:<sen
gewogen
geworpen
geworven
geweken
geweten
gewezen
gewonden
gewonnen
geworJen
gewreven
gev.rongen
g-ezon<len
ge.w<len
gezegen
gezongen
gewnken
gezeten
gezogen
gezopen
gezwolgen
gezwollen
gezwommen
gezworen (een eed doen)
gezworen (etteren)
gezworven /~'
gezwegen

32. Een werking kan van de persoon, die handelt, op
een andere persoon of zaak overgaan, die de handeling
ondergaat. Zulk een lijdende persoon of zaak wordt het
Lijdend Voorwerp genoemd.
V·/ erkwoorden, wier werking op een lijdend voorwerp
overgaat, worden Overgankelike (Transitievc) Werkwoor=
den genoemd; b.v., bet paard schopt de man.
33. Werkwoorden, waarvan de handeling beperkt blijft
tot de persoon, die werkt, en dus niet op een andere persoon overgaat, worden Onovergankelike (I ntransitieve)
Werkwoorden genoemd; b.v.: bet paard loopt op de renbaan.
34. \Verkwoorden, wier handeling terugkeert tot de
werker, d.i. wier Onderwerp en l_ijdend Vuoru1erp dezelfde
personen zijn, worden Terugwerkende (Refieksicve) Werk=
woorden genoemd ; b.v. : de man kleedde zich.
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Rejieksieve Werkwoorde1z ondcrscbei<len zicb door de toevoeging van 't Voornaamwoord "zich" tot de vorm van
hun Onbepaal<le \\'ijs, en de Voornaamwoorden imj, ans, u,
ziclz, die zij acbter hun persoonsvormen aannemen.
35. Vervueging van 't Terugwerkende Werkwoord
zich noemen .
Antonen<le \\'ijs.
Aanvoegen<le \Vijs.
Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
1k noem mij
giJ noemt u
3· h1j noemt zicb
I. wij noemen on,
2. gij noemt u
zij noemen z1ch
I

2.

enz.

1k Il<)Ptne mi;
gij noemet u
3. hij noeme zich
[ , wii noemen ans
2. gij noemet u
J. z1j noeme11 zich
enz.
I

2.

30. Terugwerkende Werkwoorden worden in twee
soorten onderscheiden:
r. die, welke altijd met 't \'oornw. "zich" vervoegd warden; b.u. zich scbamen, zich verbeelden, zicb vergissen.
2.
die, welke slechts nu en dan met 't Voornw.
"zich " vervoegd warden ; b.u. zich kleeden
(men kan ook een ander kleeden); zich ver1t1oudm (men kan ook em mzder venvonden.
De eerste soort nocmt men Noodwendig Terugwerkende \\.erkwoor<len.
De tweede soort noemt men Toevallig Terugwerkende
werkwoorden.
37. Bijna alle werkwoorden warden in de J5te, 2de en
3de persoon Enkelvoud en :\Ieervoud gebruikt. Er zijn
ecbter enkele werkwoorden, de werking waan an men niet
aan een bepaalde persoon kan toeschrijvt>n, en die daarom
alleen in de 3de persoon Enkelvoud gebruikt warden, met
't \' oornw. "het" ter ',en anging van de persoon, van wie
de werking uitgaat. Zulke werkwoorden zijn, b.v. :
bet sneeuwt, bet regent, bet bagelt, bet <lauwt; en de
uitdrukkingen : het is koud, het wordt warm, bet zal lang
drukkend blijven, enz.
Deze werkwoorden, omdat ziJ de meeste van hun
persoonsvormen missen, worden Onpersoonlike Werkwoorden genoemd.

Tot de Onpersoonlike vVerkwoorden warden ook de uitdrukkingen gerekend, waarin een onovergankelik werkw.
in de lijdende vorm wordt gebruikt; b.v. er wordt
gesproken; er werd gedanst; er mag niet gerookt warden.
38. Sommige werkwoorden drukken een "herhaling van
de handeling" uit. Ze· warden daarom Herhalingswerk=
woorden of Frekwentatievm genoemd.
Deze werkwoorden zijn alle van andere werkwoorden
afgeleid, en eindigen op "elen " of "eren " ; b.v. :
bedelen
bibberen
druPPelen
ha/,kelea
huj>j>elen
kabbelem
kibbelen
l<laj>peren

is

geduri~

bidden
heven
druiften
ha ken
ltuf>j>en
kaPPen
kijven

klaf>Pen

stoten

sfutteren

strei•en
wentlmi

stribbelen
uyindelen

Opmerking: ~iet alle ww. op elen en eren zijn Frekwentatieven; b.z1• lzandelen (van lzandel), lzanzeren (van
lwmer).
39. Sommige werkwoorden drukken uit, dat de persoon,
die handelt, de oorzaak is, dat een andere persoon (bet lijdemi voorwerp) een werking verricht; b.v.: ik drenk mijn
paard, d.i. ik ben de oorzaak, <lat mijn paar<l drinkt.
Deze werkwoorden noemt men Oorzakelike Werk=
woorden of Causatiezien.
Zij worden alle van an<lere werkwoorden gemaakt door
verar.dering \an de a1ortelklinker, b.v.:
drenllen,

latf'n dri nken

le.iJ.~en,

latt..n lig~Cll ·
t.loC:'n lt;den (gadn)

leiden,
t•cllen,

zetten,

laten tlallen
la ten i•a ren
laten u•alwn (wakker 7ijn)
cloen tc•inden (draa1en)
ldten zzften

zogen,

doen zuir:en

iioeren,

u•ekken,

wend en,

\Verkwoorden kunnen samengesteld warden met een
ander woord, b.v. huishouden, vrijlaten, wegloopen, uitden ken.
Dergelijke samenstellingen zijn Scheidbaar of Onscheidbaar.
\iVerkwoorden, <lie zich van het voorgevoegde woord
scheiden, noemt men 5cheidbaar Samengestelde werk-
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woorden. Deze werkwoorden scbeiden zicb van bun voorvoegsel de gebele vervoeging door, en nemen in bet V erleden
Deelwoord "ge" tussen 't voorvoegsel en bun stam; b.v.,
hitisgehouden, nagedaan.

\Verkwoorden, di€ zicb niet scbeiden \an 't voorgevoegde
noemt men
Onscheidbaar Samengestelde
woord,
werkwoorden.
Deze werkwoorden nemen in 't Verleden
Deelwoord "ge" v66r bun voorvoegsel; b.i·., gezegevierd,
geredetwist, geglimlacht, gedagi•aard.

l\1en lette op de volgende regels :
r. \Verkw. samengesteld met Zelfatnw. zijn ScHEIDBAAR • b.v.:
huishouden (ik houd huis); leerlooien (ik looide leer).
2.
\\'erkw. samengesteld met Bijvnw. zijn ScHEIDBAAR; b.v.:
vrijlaten (h1j liet vrij). l:itgezonderd hiervan 7.ijn dP Ww. samengesteld met" vol" zonder klemtoon; b.v.: volbrengen (ik volbreng).
3. \\'erkw. samengesteld met Bijw. en Voorz (partikc/s) zijn
ScHEIDDAAR,
wanneer de klemtoon op 't partikel \'alt, en
0NSCHEllJBAAR, \\anneer de klemtuun op 't \Verkw. zelf valt; b.v.:
ondergilan; (ik onderga de pijn), <'indergaan (de zon gaat onder).
Zijn zulke Ww. 0NSCHEIDBAAR, zo nemen z1j 't "ge" van 't Verleden Deelw. niet, omdat 't niet v66r een parhkel staan kan; b.v.:
ondergailn; voorspeld; overwunnen.
De volgende ww. hehben verschil van betekenis bij \"erschillende
klemtoon:
du6rdringen-de vijand is in het bos doorgedrongen.
cloorclrlngen - ik ben van de waarheid ervan duordrongen.
do6rlopen -'t kincl is cle kamer doorgelopen.
duorlopen--·cle boden hehben cle stacl in alle richtingen doorlopen.
do6rsteken-ik heb de naald bier doorgestoken.
doorsteken-de soldaat werd doorstoken met een !ans.
6ndergaan-de maan is zoeven ondergegaan.
ondergilan-hij ondergaat z1jn lot met kalmte.
onderhouden-hij heeft z1jn woede lang ondergehouden.
onderhouden-de ouders warden door hun zoon onderhouden
6verwegen-hij heeft de pakjes overgewogen.
overwegen-men hecft 't voorstel overwogen.
6verzien-de onderwijzer heeft de opstellen overgez1en.
overzien-van hier kan men de gehele stad overzien.
voc'irkomen-er komen veel ongelukken voor.
voorkomen-men had die ramp kunnen voorkomen.
06rzeggen-'t kind had zijn zu~je alles voorgezegd.
voorzeggen-de val \'an Jeruzalem was voorzegd.
0

\

Afgeleide \Verkw. warden door middel van de Voorvoegsels be, ge, er, i•er, ont en her van bestaande \Verkw.
gevormd. Zulke \Verkw. zijn altijd onscheidbaar en nemen
bet "ge" van 't Verleden Deelw. niet aan ; b.i•. :
ontvangen
vergeten
erlangen

Zie de

ontving
vergat
erlangde
0EFENINGE:-:

achter in 't boek.

ontvangen;
vergeten ;
erlangd.
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HOOFDSTUK IX.
'T BIJWOORD.

De naam H11wooRD duidt aan: staande bi; het reoord.
Met 't woo1'd, d.i. 't voornaamste van alle u:oorden, wordt het
Werk·woord bedoeld.
Bij"woorden staan dus allereerst en voornamelik bij
W erkwoorden.
\i\f at 't Bijvoegelik N aamwoord is voor een Zelfstandig
Naamwoord, dat is 't Bijwoord voor een TFerk1eoord.
2.
Rzfwoorden staan echter ook bij Rifvoegelike Naamwoorden en bij andere Bijwoorden.
3. De koppelwoorden zijn, bli;ven, heten, schijnen, rc•orden,
li;'ken, en bli;'ken nemen Bzjz·oer;elike N aamwoorden en niet
Bi.J"1.voorden achter zich.
r.

Voorbeelden:
gelukkig.

M1jn honcl is oud; mijn zuster bhjft ziek; hij beet

4. Andere W erkwoorden kunnen eveneens Bij"voegelzke
N aanzwoorden bij zich nemen, wanneer er iets van een zelfstandigheid gezegd wordt, in plaats van van een handeling.
Voorbeelden: de deur is bruin geschilderd, hij heeft mij ziek
gemaakt; 't paarcl zal zich dood !open.

5. Somtijds lijkt het moeielik, een Bijwoord te onde'r- 1
scheiden. Voer;woorden en Voorzetsels warden dikwils voor
Bi;'woorden aangezien.
Om 't onderscheid we! te verstaan, is bet noodzakelik, de
aard van deze rededelen goed te begrijpen. \Vij merken
daarom op:
I.

z.
3.
4.

5.

dat Voegwoorden woorclen of zinnen aan elkaar verbinden, en
geen betekenis i•an z1chzelf hebhen,
dat Voorzet<esls een betrekking aanwijzen, en geen betekenis van
zichzelf hebben;
dat B1jwou1den met Weikwoonlen verhonden zijn en betekenis
hebben:
<lat Voegu.widen niet van hun plaats kunnen genomen warden;
<lat Vonrzetsels alleen passen tussen de woorden, waartussen ziJ
de betrekking aanwijzen;
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6.

dat Bijwoorden van bun plaats genomen, en ergens anders in
de zin kunnen gezet worden.
Voorbeelden van No 6:
wij bebben de bok daar gezien;
daar bebben wij de bok gezien.

6. Somtijds wordt hetzelfde woord als Bijwoord en Voegwoord, somtijds ook als Bijwoord en Voorzetsel gebruikt:
nu is 't tijd van baudelen (B1jwoord)
vergeef m1j, nu gij alles weet ( V oegimurd)
wij !open de stad dour (Bij1Loord)
wij !open door de statl ( Voorzetsel)
als gij klaar zijt, kom dan bij mij (Bzjwoord)
Jan is grater dan zijn broeder (Voegwoord)
zoek achter naar de bezem (Bzjwoord)
de bond loopt achter mij (Vuu1zetsel)

7. Enkele Bijwoorden hebben Trappen mn Vergelijking.
B.v. hij schrjft mooi, mooier, 't mooist;
zij loopt langzaam, langzamer, 't langzaamst.
De volgende hebben Onregelmatige Trappen:

J

goed
beter
't best;
slecbt
erger
't ergst ;
meer
't meest ;
veel
weinig
minder
't minst ;
vroeg
eerder
't eerst;
dikwils
meermalen
't meest;
gaarne
liever
't liefst.
De Overtreffende Trap van een Bijwoord beeft altijd bet Lidwoord
"'t'' v66r z1cb. De woorden: lie/st, best, uiterst, en hoogst kunnen
ecbter zonder 't Lidwoor_9 gebruikt worden; b.v. 't gaat mij best; ik
ben uzterst tevreden. V

8. Bijwoorden drukken uit :
I.

2.

3.
4.

5.

De wijze, waarop een werkmg geschiedt, door BrJwooRDEN vAN HoEDANIGHIED;
Hoe ver een handeling zich uitstrekt, door BIJ·
WOORDEN VAN GRAAD;
Hoeveel malen een werking geschiedt, of de· orde,
waarin werkingen plaats vinden, door B11wooRVEN
VAN GETAL;
De plaats waar een werking geschiedt, door BrJwooRDEN VAN PLAATS;
De tijd wanneer een handeling plaats grijpt, door
B!JWOORDEN VAN TIJD ;

6. Een biezondere manier, waarop een gedachte wordt
uitgeclrukt, door "'.\IoDALE B11wooRDEN ;
7. Een biezondere omstand1ghied, die een handeling
vergezelt, door BrJWOORDE:-.: VAN 0MSTANDIGHIED. ,
9. De Bijwoorden van Hoedanigheid zijn dezelfde ·
woorden, die men bij Zelfstan<lige ~aamwoorden als Bi.fvoegelikc Naamwourden 1•an Hoedanigheid plaatst:
Bijvoegelik N aamwoord :
13ijwoord :
<lit is een goed paard.
het paard loopt goed.
die les is mociclik.
het kind leest moezelik.
hij heeft een mo.ii huis.
het meisje schrijft mooi.
Vroeger werden de Hijwoorden van Hoedanigheid van
Bijvnw. gevormd door achtervoeg-ing van de uitgang
"lijk " ; b.v. wij hebben GoDDELOOSLIJK gehandeld. Deze uitgang wordt nu "lik" geschreven, behalve in 't woord
"gelijk" en samenstellingen daarvan : desr;elijks, tegelijkertijd.
Bijwoorden van Graad zijn de volgende : genoeg,
nauweliks, bijna, volkomen, vreselik, erg, helemaal,
overtallig, uitermate, zeer, te, heel, uiterst, hoogst, enz.
Deze B1jwnorden worden bij Werlw•oorden, maar ook
Bij'l.•nuoorden en andere Bijrt·ovrden gebruikt; b.i'. :
bij WerkZcoorden: de bond beeft r;enueg gegeten;
ik heb 't geluid nau~ elilis gehoord;
bij Rijvnwoordm
bij Bifi"uorden :

vuor

hij had 't pad bijn• vergeten ;
't opstel is erg lang ,
uw schrift v.as Ju,/ goed;
de put lijkt biezonder diep;
bij heeft <lie bond le hard geslagen;
't bad i·resdil~ ~terk geregend;
zij w1lden n<1u"•eliks genoeg zeggen.

1 I.
Bijwoorden van Getal zijn de volgende: eenmaal,
tweemaal, tienmaal, tweekeer, dubbel, viervoudig; en ook
ten eerste, ten tweede, ten achtste, ten laatste, ten slotte, enz.
12.
Bijwoorden van Plaats zijn: op, in, voor, achter,
om, onder, en dergelijke \'ooR7.ETSELS, die bij \VERKWOORDEN voorkomen ; b.v. zij kwan er Tu6r mij ; hij
klimt de berg op ; wij wonen onder, en zij boven.
verder: af, rond, henen, hierheen, daarhecn, beneden,
nabij, ergens, ncrgens, bier, daar, O\ era!, ginds, vooruit,
bergop, bergaf, noordwaarts, huiswaarts, thuis, enz.
13. Bijwoorden van Tijd zijn de volgende:
(a) die een tijdstip aanduiden: nu, heden, vandaag,
gisteren, mor~, tans, eens, ooit, nooit, nimmer,
nauweliks, 's nachts, 's morgens, ovcrdag.
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(b) die een voortduring aanduiden: altijd, steeds, immer,
voortaan, sedert, ]angzamerhand, van lieverlede.
(c) die een herhali1w aanduiden: dikwils, vaak, zelden,
telkens, somtijds, opniemv, nu en clan, weder,
gewoonlik, doorgaans.
r4. De Modale Bijwoorden 'ullen de Wijze van 't
Werk7x 1oord aan, door de handeling op een ZEKERE of
STELLIGE, een 0NTKENNE.'IDE, een TwrJFELACHTIGE of een
\VENSENDE manier voor te stellen.
~\Ten heeft dus :
(a) BIJWOORllEN VAN BEVEST!GJNG: ja, voorwaar,
inderdaad, zeker, stellig, gewis, volstrekt, voorzekcr, we!, immers.
(b) BrJ\~OORDEN VAN ONTKENNING: neen, niet, geenszms.
(c) B1JWOORDEN VAN TwrJFEL: misschien, wellicht,
mogelik, waarschijnlik, we!.
(d) \VEN5ENDE B11wooRIJEN: clan, toch.
15. Bijwoorden van Omstandigheid zijn de volgende:
vergeefs, alleen, gezamenlik, mede, slechts, zelfs.
r6. Er zijn zekere woorden, die de aard van Bijwoorden
in zo ver bezitten, <lat zij in de zin verplaatst kunnen
worden, en die toch tegelijkertijd als Voegu oorden dienst
doen.
Men noemt deze woorden Bijwoordelike Voegwoorden.
Zij zijn : evenwel, toch, niettemin, vandaar, daarom,
desniettegenstaande, integendeel, bijgevolg ; alsook de
Samengetrokken Bijwoorden :-daarvan, daarin, daaruit,
daarop, en -ervan, erin, eruit, erop.
1

"toe" is een Btj11 1oord, "tot'' is een Voorzetsel.
"aj" is een Bijtc'oord; van is een Voorzetsel.
3. "mede" is een Bijwoord; "met" is een
Voorzetsel.
4. "zclden " is een Bijwuord; "zeldzaam '"is een
Bzjvoegelik Naamuuord.
5 '' heen '' betekent naar iets toe ; '' hmm ''
betekent van iet< weg.
6 '' inzmer '' en '' nimmer '' zien op de toekomst ;
" oott " en " noozt " zien op 't verledene en de
toekomst beide.
7. " wijlen " is een Bij"Woord, dat over/eden
betekent 't "\Vordt bij Zelfstandige Naamwoorden gebruiktj ~.v. uijlen uw moeder=UW
owrleden moeder.

Opmerkingen: r.

2.

v

Zie de 0EFENINGEN achter in 't boek.

'T VOEGWOORD.
Voegwoorden verbinden woorden of zinnen aan
elkander.
2.
VoEGWOORDEN verbinden gewoonlik alleen zinnen.
Wanneer zij gebruikt warden om 'l.< 1oordcn te \ erbinden,
zijn die vvoorden rneestal delen van zinnen, waarvan de
overige delen \ erzwegen zijn. B.v.: hij heeft u en lnlJ
genodig<l -betekent eigenlik -hij heeft u ge1zodigd, en lzij
heeft mij genvdi[!d.
3. Om 't gebruik van Vorr;i«oorden goed te \·erstaan, is 't
nodig, de 7insontleding te kennen. (Zie Hoofdstuk XIII.)
4. Verschillende zinnen k unnen naa~t elkander geplaatst
warden, door Voegwoorden onderling verbonclen, terwijl ziJ
alle van dezelfde rang zijn, d.w.z. dat er geen in waarde
boven de andere staat. Zulke zinnen noemt men
Nevengeschikte Zinnen.
5. Of een enkele zin kan boven an<lere staan in rang,
terwijl de an<lere rnn die ene afhankelik zijn. Zulke afbankelike zinnen noernt men Ondergeschikte Zinnen.
6. Er rnoeten derhah e twee ven.chillende soorten \an
Voegi. 1oordm bestaan, n.l.:
I. KEv:CNSCHIKKENDE \'oEGWOoRnEN, die Jioofdzinnen onderling verbinden ;
:z. 0NDERSCHihl,ENDE \'oEG\\OORDh".;, die Aflumkelike zinnen aan hun Hoofdzin verhinden.
7. Nevenschikkende Voegwoorden warden al<lus
verdeelcl:
I.
\'1rn.B1NDENDE \"oegwoorden: en, ook, zowel.. .... alsook, niet alleen ...... maar ooK.
2.
ScHEID.tWDE
\'oegwoorden: of,
of.. .... of,
noch ...... nocb, hetzij ...... of, hetzij ...... hetzij.
3. TEGENSTELLENDE \'oegwoorden: maar, <loch,
nu, - en de Bijwoordelike \' oegwoorden :
echter,
e\ enwel, integendeel, intussen,
desniettegenstaande.
+ Bt:sLL'IrENDE \'oegwoorden: dus, L>ijgevolg,
al7o, daarom, bierorn, derhal \ e, tuch.
r.
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Voorbeelden van Nevenschikkende Voegwoorden:
VERBINDENDE: De vijanden hebben daar gestolen, ook
hehben zij er gemoord ;
\Vij zullen met alleen komen om te lezen, m.iar wij zullen
oak zingen.
ScHEIDENDE : <~ij moet u onr!erwerpen aan de regels, of
gij moet 't huis verlatt!n.
Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders (hebben
gezondigd).
TEGENSTELLENDE. \Vij willen we! schrijven, maar wij
kunnen niet.
Je meet niet zo dikwils overlopen, nze 't zo koud is.
13ESLCITENDE : \Vij hebben verlof ontvange?, dus gaan
wij ook.
\.)\\
Hij is ziek, daarom ziet hij er zo mager uit. ~,,

r.

2

3.

4.

8. Onderschikkende Voegwoorden
verdeel<l:

warden

aldus

Voegwoorden, die Tuu bepalen: teen, als, wanneer,
zodra al,, \'Oorcldt, eer <lat, terw1jl, sedert, totdat,
tot, nadat.
2 Voegwoorden, die PLAATb bepalen: waar, alwaar,
waarheen, var.waar.
3. Voegwoorden, die v\'JJZE hepalen: dat, zodat
4. Voegwoorden, die een HFPEN aangeven: omdat, wijl,
dew1jl, naar, om recien, naard1en, want.
5. \'oegwoorden, die ef'n \'F.T<G-ELIJKJNr, uitdrukken: dan,
als, gelijh, ioal~. evenals, alsof.
6. ToEGEVEN!JE Voegwoorden: al, ofachoon, schoon,
hoe\\el, alhoe\\el
7. \'oei{woorden, die een DoEL aanwijzen : dat, opdat,
ten einde, om.
8. \'oegwoorden, die een VERONIJERSTELLI1'G uitdrukken:
als, wanneer, indien, zo, bija!C:ien, ingeval dat.
9. Voegwoorden, die een VnoRWAARDE uitdrukken: mits,
tenzij.
IO. VERKLARllNDll Vocgwoonlen . dal, of.
r.

Voorbeelden van Onderschikkende Voegwoorden:
r TIJDBEPA.I ENVE : hij was nog bij mij tom u kwam; ik zal er
wezen, ar hij komt.
2. PLAAT~BEl'ALENDE: 'dj kunnen lopen, waar '.)'ij willen; zeg
ons, vmtwaar Je komt.
3. \VTJZEBEPALENDE: 't regent, dat 't plast; 't was er stil, zodat
men all es horen kon.
4. f{H>E:-IGEVENDE. hij kan niet Jromea, i,a11t hij is ziek ; ik zing
niet, nmdat miin keel oc hor is.
5. \'.LRGFLIJKENI>E · een paard '~hog-er d,m een os (is) , hij deed,
aim/ hij 't meende.
6. ToE<,EVENm. · hij vrarrf'l 't weer, ofsclt<'Vit het hem geweigerd
is, 1k zal er zijn, al ben ik nug half ziek
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7. DoELAANWJJZENDE: hij werkt, om de prijs te winnen; zij
scbreeuwden bard, opdat men hen horen zou.
8. VERONDERSTELLENDE: hij zal ziek worden, indien gij hem niet
opzoekt; wacht niet op mij, mgevat dat ik te laat zou zijn.
9. VooRWAARDELIKE. wij zullen \·ertrekken, mits u ook gaat; ik
wil 't niet hebben, tenzij hij 't mij geeft.
10.
VERKLARENDE: wij hopen, dat u gezond zal warden; zij
vragen of je je beter voelt. V

VOORBEELD VAN WOORDONTLEDING.

Volzin:

Wien
Neerlands
bloed
in
de
aderen
vloeit

Van
vreemde
smetten
vrij
Wiens
hart
voor
land
en
koning
gloeit

vVien Neer/ands bloed ind' aad'ren vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart iioor land en koning gloeit,
Verheff' de zang als wij.
Betrekk. Vnw. 3 Pers. Mann. Enk. 3 nv.
2 nv.
I nv. Onderwerp
van "vloeit."
Voorz.-duidt de betrekking aan tussen
"vloeit" en "aderen."
Bep. Lidw. l\Ieerv. 4 nv.
Gem. Zelfstnw. Meerv. 4 nv.
Zwak. Onoverg. \Vw. Aant. w. Onv. Teg. t.
3 Pers. Enk.
Voorz.-duidt de betrekking aan tussen
"vrij (zijnde)" en "smetten."
Bijvnw. Meerv. 4 nv.
Gem. Zelfstnw. Meerv. + nv.
Bijvnw. Onz. Enk. I nv. (behoort bij
"bloed ").
Betrekk. Vnw. 3 Pers. Mann. Enk. 2 nv.
Gem. Zelfstnw. Enk. r nv. Onderw. van
" gloeit."
Voorz.-drukt de betrekking uit tussen
"gloeit" en " land."
Gem. Zelfstnw. Onz. Enk. 4 nv.
Verbindend Voegw.
Gem. Zelfstnw. l\lann. Enk. 4 nv.
Zwak. Onoverg. \Vw. "'\ant. w. Onv. Teg. t.
3 pers. Enk.

Eig. Zelfstnw. Onz. Enk.
I Gem.
Zelfstnw. Enk.
1

Sr
Verheff'
de
zang
als
wij
Zie de

Sterk. Overg. 'vVw. Aanv. w. Onv. Teg. t.
3 Pers. Enk.
Bep. Lidw. Enk. 4 nv.
Gem. L':elfstnw. Enk. 4 nv.
\' ergelijkend Voegw.
Pers. Ynw. r Pers. Gem. Gesl. Meerv. r nv.
Onderw. van "verheffen" (verzwegen).
OEFENINGEN

achter in 't boek. /
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HOOPDSTUK XL
'T VOORZETSEL.

t;,

Voorzetsels zijn woorden, die gebruikt worden om
een betrekking aan te duiden tussen een vVerkwoord en een
Zelfstandig Naamwoord, of tussen een Werkix1oord en een
Voornaamwoord.

V oorbeelden :
Het kind staat AAN de river (betrekking tussen staat en 1·hiier)
Het kind staat v66R mij (betrekking tussen staat en niij).
De winkel IN deze straat is verhuurd, betekent : de winkel, die in
deze straat staat, enz. (dus ook betrekking tussen staat (verzwegen)
en straat).

Alleen wanneer het Voorzetsel van tot omschrijving van
de 2de nv. gebruikt wor<lt, is er geen betrekking
tussen een werkw. en een zelfstnw.; b.v., de grond VAN
mijn i•ader (mijns vaders) is verhuurd.

Alle VooRzETSELS regeren de 4de Naamval, d.w.z.
dat 't Zeljstnw. of Voornw., waarop zij betrekking hebben, in
de 4de naamval staat.
3. VooRZETSELS zijn somtijds moeielik te onderscheiden
van Bijwoorden. Let men echter op deze vaste regel, dat
Voorzetsels, zoals hun naam aanduidt, v66r een Zelfstnw.
of Voornw. moeten staan, en <lat dit Zelfstnw. of Voornw.
bovendien in de 4de naamval voorkomt, clan is de onderscheiding duidelik.
4. VooRZETSELS staan niet altijd juist tussen die woorden,
waartussen zij de betrekking aanwijzen. In zulk een geval
echter is 't niet moeielik de betrekking te vinden, wanneer
de leerling opmerkt, tussen welke twee woorden 't Voorzetset
eigenlik past.
Opmerkingen :
2.

r " llalve" en "1vege11 " warden achter 't woord geplaatst,
waarbij zij behoren, en vormen een samenstelling daarmede; b.v.,

mijnentwege, uwentwege, veiligheidshalue.

Vroeger beheersten Voorzetsels \ erschillende naam\·allen; sommige
namen de tweede naamval na zich, andere de derde, weer andere de
vierde. Nu echter geldt slechts een algemene regel voor alle
Voorzetsels, n.1. <lat zij de vierde naamval beheersen.
3 't Vroegere gebruik van de twee<le en derde naamval na Voorzetsels
is nog op te merken in uitdrukkingen als de volgende :
Vrouwelike Derde Naamval : uittermate (uit der mate); bij der hand;
meltertijd : ter ore komen; ter fees/ gaan ; uitter age, uitter herte.
Onzijdige Derde Naamval : in den beginne; van goeden huize; ten top
stijgen, met dien wrstande ; bij /even ien /(Ive.
l\Iannelike Tweede Naamval: builenstijds; binnensmonds
Onzijdige Tweede Naamval: binnenslzuis; buitmslands, t11ssendeks.
2

5. Een zelfde woord kan als Voorzetsel en als Bijwoord
voorkomen ; als Voorzetsel n.l. als betrekking aanduidend~,
en als Bijwoord in verbinding met een \Verkwo::ird.
Om 't onderscheid te vinden, Jette men op de regel van
§ 3, welke YOOr alle gevallen voldoende is.
Voorbeelden: ik loop in de kamer rand (Voorz.)
ik loop van de 'traat 't huis in (Bijw.)
de vogel vloog 0111 't huis (Voorz )
't kind gooide de lamp om (Bijw)
hij leest 111t de hijhel voor (Vo:irz.)
hij leest in een <lag een buek uit (Hijw.)

6.

De Ycornaamste Voor7:etsels zijn;
die een

aan"ijzen : boven, onder, te, om, aan, iµ,
rondom,
voorbij, langs, binnen, buiten.
die een TIJD aanwijzen : in, binnen, om, Lij, aan, over,
voor, tussen, tot, se<lert, omstreeks, gedurende .
die andere betrekkingen aanwijzen: door, voor, met,
?Onder, buiten, behalve, aangaande, betreffende, in plaats
van, in ste,]e van, wegens, ten gevoh;e van, in vergelijking
van, ten spijt van, in \\eerwil van, ten hehoeve van,
ter oorzake van, enz.
op,

2.

.).

Zie de

PLAATS

tegen,

tus5en, voor, achter 1 naar, langs,

0EFENINGEN

achter in 't boek.

HOO.PDSTeK XII.
'T TUSSENWERPSEL.
I.
Tussenwerpsels zijn klanken, waarmede wij
plotselinge gewaarwordingen uitdrukken, maar die buiten
't verband van de andcre woorden in de zin stadn.
2.
Tussenwerpsels zijn de enige ·woorden, die iedereen
voor zichzelf maakt, of .altans maken kan. 't Is daarom
niet mogelik, 't aantal Tussenu•erjsels tc bepalen.
3. De volgende zijn de meest gebruikelike:

r.
2.

3.
4.
5.

7.
8.

9.

om smart uit te drukheu: ach ! helaas ,,,ec' u heme/! n g.iedheid'
om pijn uit le drukken: az ! au'. cinah ! soc'.
om verwondering uit le t.!rukken: he! aha'
om blijdschap uit te drukken: lwerah 1 hoezee !
om een wens uit te drukken: vclz 1 toe'.
om verachtrng uit te drukken ba 1 sies ! foci!
om aan te moedigen : nravo ! ice! am ! kom aan !
om klanken n.1 te doen: born, &.mi! (,·an een torenk;ok), tik, tak !
(van 't tikken van ecn huishlok), p1j, paj, f<'ef' (van een
geweer), krik, klak ! (van iets tlat breekt \, bum ! (van 'ets, tlat ,
valt), mauw, m«UU''. (v.in een kat), b,1e, boe ! (\an ef'n koe), flap (
(van iets, dat toe<aat), enz.

LEES TE KENS.
Zinnen worden in de schrzjftaal afgebakend en \'an
elkander gescheiden door LEESTEKENS.
2.
Het is een vaste regel in 't Hollands, dat elke volzin
van iedere andere door een teken gescheiden wordt.
3. De J,eestekens zijn onmisbaar voor 't recht verstand
van zinnen, en dus onmisbaar voor de Zinsuntleding.
+· De voornaamste Leestekens zijn : 't Yraagteken,
't Uitroepteken, de Punt, de Kommapunt, de Dubbelpunt,
de Komma, de Lange Hust, 't ,\anhalingsteken en 't
Beletselteken. ,
l.

2.

't \'RAA~TEKEN (?) behoort geplaatst te worden aan 't eind
van iedere vragende zin, b.v.: \Vanneer komt uw hruetler?
't UITROEPTEKEN (!) hehoort geplaatst te warden achter
'edere uitroepenrle zin; b.v. : Als er toch maar regen wou
kumen'

85
De PeNT (.) wordt gehruikt, wanneer een gedachte in zijn
geheel is uitgesproken; b.v : Of ik er van' avond nag
komen zal, kan ik nu nog niet zeggen.
4· De KOMMAPT'NT (:) gebruJkt men, om twee zinnen tescheiden, die w<>I ieder ,·olledig ziJn, maar waartussen toch nog
verband bestaat; b.v.: Haar te bezoeken wordt mij zeer
moeielik en mderdaad bijna onmogelik gemaakt: toch kan
1k haar niet aan 7.ichzelf overlaten.
5. De IlrrnHicLPUNT (:) wordt geplaatst voor een woorclelike
aanhaling van iemands woorden, of v,\,',r woorden, welke
't voorgaandP ,·erklaren of ophelderen: b.1'. · Pilatus
zeide wat heeft hij dan kwaads gPclaan ?
6. De Ko'tlMA (,) scheiclt alle verwante zmnen en delen van
zinnen. l\Ien gebruikt 't overal, waar een teken vereist worclt, en geen antler teken past: b.1'. : Hoe u
denken kon dat 't m1j, uw vriend, mogelik zou zijn
gewee;,t
iets te "eggen, :s mij onverklaarbaar.
7. De LANGE H.esT (- ) gebruikt men, om wourden of zinnen die niet m 't grammatikaal \'erband passen, tussen
andere woorclen of zmnen m te voegen: h.v.: In <lat huisgezin 'ond ik--wat zou men er oak antler$ verwachten ?onvrede tussen ouders en kmcleren.
8. 't AANHALINGSTEKEN (" ") dient om 7innen of woorden
als die van anderen te doen mtkomen: b.v.: Hij zei:
'' \\'ie van u gaat er mee?''
9. 't BELFT5ELTEKEN wurdt gebrmkt, wanneer een zin wordt
afgebroken .z:ontler volledig gemaakt te zijn; b v. : Moes!
ik daarom zo overhaast thuis komen om deze beschuldigingen aan te horen, om ...
3.

''°

VOORBEELD VAN WOORDONTLEDING.

Volzin : "Of lzet zonnevuur al blaker ',
Of natuur te middag zucht ',Bzj der mane minnetint'ling

S chept zij 11ie11we levensluclzt."
Of (al)
bet
zonnevuur
al
blaker'
Of
natuur

Toegevend. Voegw.
, Bep. Lidw. Enk. I nv.
Sameng. Zelfstnw. Enk. 1 m·. Onderwerp
van "blaker."
' (behoort bij " of")
Zwak Onover1;. \Yw. Aanv. \Vijs. Onv.
Teg. t 3 Pers. Enk.
Toegevend \'oegw.
Gem. Zelfstnw. Enk. I nv. Onderwerp van
"zucht."
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te
middag
zucht'

Bij
<ler
mane
minnetint' ling
Schept

Voorz.
} Bijwoordelike
Gem. Zelfstnw. uitdrukking
Enk. 4 nv. van tijd.
Zwak Onoverg. \V w. Aanv. \Vijs Onv. Teg.
t. 3 Pers. Enk.
Voorz.-drukt
betrekking uit tussen
"schept" en " minnetint'ling."
Hep. Lidw. Enk. 2 nv.
Gem. Zelfstnw. Enk. 2m·.

Afgetr. Zelfstnw. Enk. 4 nv.
Zwak Overg. \Vw. ,\ant. \Vijs. Onv. Teg.
t. 3 Pers. Enk.
Pers. Vnw. 3 Pers. Vrouw. Enk. r nv.
ZIJ
Onderwerp van "Schept."
nieuwe
Bijvnw. Enk. 4 nv.
levenslucht .
Sameng. 7-:elfstnw. Enk. 4 nv.
.Zie de 0EFENINGEN achter in 't b::iek.,t -.
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HOOFDSTUK XIII.
ZINSONTLEDING.
I. \Yanneer ik mijn gedacbten uitspreek, \'Orm ik zinnen.
Een zin is de uitdrukking, 't kleed, van een gedacbte.
2. Eene Enkell'oudige gedachte vormt een Enkelvoudige
Zin.
Een Veelvoudige of Samengestelde gedaclzte vorint een
Veelvoudige of 5amengestelde Zin.
Een ENKELVOUDIGE ZIN is dus de uitdrukking van een
enkele gedacbte.
Een SAMENGESTELDE ZrN is dus de uitdrukking van een
reeks van gedacbten.
B.v.-Enkefroudige zinnen: 't Kind slaapt ; 't kind
slaapt in zijn bed ; 't kind slaapt van 's avonds
tot 's morgens in zijn bed.
Samengestelde ::imzen: 't Kind slaapt we! in zijn bed,
maar 't zou liever op de sofa slapen ; 't kind
wordt 's avonds in zijn bed gelegd, maar 's
nacbts rolt het er dikwils uit, en dan vindt de
moeder het 's morgens op de vloer.
3. Een gedacbte ontstaat uit de verbinding van
minstens tMe denkbeelden. Daarom bestaat een zin uit
minstens tzvee delen. B.7'.: 't Paard loopt. Hier wordt bet
denkbeeld "paard" aan bet denkbeeld "lopen" verbonden,
en de twee verenigd vormen een volkomen ziu.
\ Vanneer een van deze twee hoofddenkbeelden gemist
wordt, kan er geen zin gevormd worden.
De boofddelen van een zin noemt men 't 0NDERWERP en
't GEZEGDE. 't Onderwerp noemt de persoon, waarvan
iets gezegd wordt, en 't Gezegde drukt uit, wat er van die
persoon gezegd wordt. Onderwerp en Gezegdc moeten in een
zin z•oorkomen, om de zin z•olledig te maken.

4. \Yoorden, die met 't Eigenlik Onderwerp verbon<len
zijn, en 't omscbrijven, noemt men Uitbreidingen van 't
Onderwerp.
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Men onderscheidt een Onderwerp dus als Enkelvoudig
Onderwerp, of Uitgebreid Ouden..erp :
B t' : de vos werd gevanger -'' de vos '' Enkelvoudig Onderwerp ,
'' lle vo<:> '' enz.
de arme 'os, in bet
tot " verte " Ui t
v.Tecle slagijzer gegebreitl OnJervangen, en hevreesd
wer p.
vour <le mensen in
de verte, werdgevangen
Hitx lieeft mer.·
-eersteuitbreiding van 11 vos,"
arme
-t\\ee<le mtbreid:ng van
in het wrede slagij;;er
- ' ' vois;''
gevangen
hevreesd voor de men<;en
-dertle uitbreidrng van' 'vns."
in de verte.

5.

Een Gezegde kan oak Enkelvnudig of Uitge1mid zijn.
-" loeit" Enkdrnudig Gezegde.

B .v. : <le kof' !oeit
<le koe loeit van
avoml gedurig

6. De Fitbreidingen
Bepalingen.
't

-lJitgebreid Gezegde.

yan een

Gezegde

noemt

men

3.

kan in zich op"l.emen :
de Tijd, wanneer de handeling ge~chiedt (Bepahng van Tijd )
de Plaats, waar de hancleling gesch1edt (Bepaling van l'laats.)
de W1jze, waarop cle handeling geschiedt (l3epaling van

4.

de Oorzaak, v.aarom de handeling geschiedt (Bepaling van

GEZE<iDE

z.

WiJZe).

Voorbeeld

Oorzaak).
-de !we loeit

Vdn r

VAN A\OND;

van 2 - de koe staat IN DE STAL le /oezcn ;

van 3
van 4·

de koe loeit
·de koe lveit

HARJJ.
VA' HONGER.

011mf'rkmgen:
Bepal1n~cn behoren liij \Y~rkwooulen.
C'itbre-iJhgeTl hehorc:n htj Ze'fc;;tandiJe Naamwuoidt.n of Voornaamwoo1den.

7. \Vanneer een Oi·er~ankeli!? M1 erkzuuord 't Gezegde van
een zin vurmt, is dit Gezegde niet vulledig zonder een Lr;DEND VooRWERP, waarup de handeling van het \\'erkwoord overgaat.
't Lijdend Voorwerp wordt genoemd:
( r.) iets, dat uit de handeling geschapen wordt; b.v. :
de metselaar bouwt een J111is.
(2.) iets, dat door de handeling verandert; h.v., de vrouw
snijdt 't brood.
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8. Behalve 't Lzj"dende of Direkte Voorwerp, onderscheidt
men in de Zinsontleding een lndirekt of Oneigenlik Voor=
werp.
Een woord in de derde naamval heet allereerst het
Jndirekte Vnorzx 1erp van een zin, en we! om deze reden : In de zin: hij gceft de man een as, wordt gesproken van
een handeling "gwen." De7e handeling vindt plaats tussen
"hem " en "een os. " De han<leling gaat dus van "hem"
direkt op "de os " over, en "os " is 't Lijdende Voorwerp.
"De man" heeft echter ook met de handeling te doen. Hij
wint erbij. De werking gaat dus ook op hem over, maar
indirekt. Daarom heet "de man" 't Indirekte Vuorwerp.
9. Verschillende werkwoorden hebben een Voorzetsel
bij zich, of wordcn gcvolgd door een Zelfstnw. in de tweede
naamval. Deze \Verkwoorclcn hebben een Oorzakelik
Voorwerp, of Voorwerp met een Voorzetsel.
B.v.

r.
2.

3.

4.

hijlachtoMMIJ;

ih. beschuhlig u VAN DIEF~TAL.
zij kozen hem TOT KOMMANDANT.
gedenk mijner.

ro. Zinnen, <lie gcvormd worden met Koppel'lRloorden, kunnen nimmer een Lijdend Voorzi 1crp hebbcn. Al wat in een
zin achter de werkwoorden zzfn, Jzeten, blijven, enz., voorkomt,
behoort daarom tot zijn Gezegde, b.v. :
Deze jongen blijft mijn beste vriend op aarde.
Die man heet een dapper sold1wt te zijn.
r r. Zinnen, <lie gevormd worden met de \Verkwoorden
noemen, Jzeten, achten, s1:helden, enz. hebben twee Direkte Voorwerpen; b.v., ik noem 11 mijn vriend (" zt" en "vriend" zijn
beide direkte voorwerpen).
Voorbeeld van Ontleding van een Enkelvoudige zin.
Volzin: In de koude nacht deed de goede man de arme
reiziger haastig de deur open.
De man
Onderwerp
goede
Citbreiding van 't Onderwerp
deed open
Gezegde
de dmr
Direkt V oorwerp
de 1irme reiziger
Indi rekt V oorwerp
haastig
Bepaling van \Vijze.
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In Samengestelde ~innen heeft men tweeerlei verband:
r.
Een verband tussen een zin en zijn delen,
welke delen zelf zinnen zijn.
2.
Een verband tussen de ene zin en deandere zin.
13. De Hoofdzin oms! uit de voornaamste gedachte.
De Bijzinnen omsluiten bijgedachten.
De Bijzinnen verduideliken de gedachte van de hoofdzin.
14. \Vij hebben in de Enkelvoudige zin als hoof<ldelen
gevonden:
Ondem1erp en Gezegde.
't Gezegde had tot on<lerdeel 't Vom,:erp.
't On<lerwerp werJ \'Olle<lig gemaakt door een Uitbreiding.
De verdere delen waren Repalin[!cn, en we! van Ti;d,
Plaats, Wij"ze en Oorzaak.
Al deze delen, in zinnen veranderd, vormen de takken
van een Samengestt>lde zin.
EnkelYoudige Zin: De mannen hebben gisteren hun
loon ontvangen.
Onderwerp
\' eranderd Onderwerp
l

2.

De mannen

die ons

Gezegde
hebben ontvangen

hadden

hebben ont\ angen

\'eranderd \'uorwerp

Voorwerp

wat z1j hadden 'enliend

hun loon

\' eranderde Tijd::.bepaling

Tijdsbepaling
gisteren

toen l.lj uekend v.erden.

Enkelvoudige Zin :
de mannen hebben
gisteren hun luon untvangen.

Samengestelde Zin :
<lie ons welgedaan hadden,
hebben, toen zij hekend werden, ontvangen, wat zij hadden verdiend.

Die ons we~gedc.1.all
hadden
1 Onder'U..

v.el~eclaan

Onveranderd Gezegde

d l 1t> kt..nd wet den
Tijdsbe/>alemh zinl

tu en /

I

1

erPszinJ

(ziil hehhcn

I

vlltv~n"en

fHuofdzinJ

\\rlt

zIJ Laddt->"1. \en:it..nrl

(\'001"«'erPs.zi11
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Vaarbeelden van Onderwerpszinnen :
De man 1s ziek
De luiaard zal niet eten
De boeren zullen maaien

Dien r;ij lief he/Jt, is ziek.
IVie niet i,.•erkt, zal oak niet eten.
Die met trantJt zac11en, zullen met
gejuich maaien.

Vaarbeelden van Gezegdeszinnen:
Die \rouw is niet te w1t1au1,e11.
Het gras bliift niet g1 oen
De zieke is niet ~eter

lJe vruuw is niet, wat zij schijnt.
H<'l gras hliJft niet, -u•at het nu is.
De z1eke is niet, wat zij gisteren
u as.
1

Vaarbeelden van Vaarwerpszinnen :
De jongen doet zijn i..erk niet

De jnngen doet niet, imt luj be-

lk zal u a/les betalen

Tk zal u betalen, wat zk u schuldig

\Vijs mij de plek

\V1js mij, ic•aar gz; gezaaid hebt.

z,,oft.
ben.

I 5.
Onderreerpszinnen, Geze1.;des;jnnen,
Voorr£•erpszinnen
warden tezarnen Zelfstandig Afhankelike zinnen genaernd,
arndat .tij de plaats innemen van de voarnaamste delen van
de Enke] \'audige zin.
L".:innen, die in de plaats warden gesteld van Bijvaegelike
Naarnwaarden, welke bij 't Onderwerp, Gezegde of Voorwerp
vaarkamen, warden Bijvoegelik Afhankelike zinnen
genoernd, omdat zij de plaats ver\·ullen van Bijvoegelike
Naam&•oorden in de Enkelvaudige L".:in.
Vaarbeelden van Bijvaegelike ,\fhankelike zinnen:

L:1tbreiding van 't Onden>erp:
de hi.n•c man is ge,tonen
de man, die gisteren nog !tier zms, is
gestorven
Citbreiding van 't Gezegde:
h1j zal een geleerd advokaat
hij zal een advokaat warden, vp wie
warden
't land fiats zal z(jn.
Citbreiding van 't Voorwerp:
hij heeft een grole vis gehij heeft een v:s 5evangen, die twaalf
gevangen
pond zceegt. ,

i.:-(/ 1fi. Y,in::ien, die in de plaats warden gesteld van Bepalin-

gen, die bij 't \\'erkwaard rnarkornen, \\arden Bijwoordelik
Afhankelike zinnen genaem<l, amdat zij <le betrekking vervullen \'an Hijwoar<lcn in de Enkeh·oudige zin.
~ aar de vier saarten van Bepalingcn heeft men aak vier
saarten van Bijwaor<lelik ,\fhankelil-.e zinnen, n.I.:
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r. BijwoorJelik Afhankelike zinnen van T1J o;
Bijwoordelik Afhankelike zinnen van PLAATS;
3. Bijwoordelik Afhankelike zinnen van \\'JJZE;
+· Bijwoordelik Afhankelike zinnen van OorzAAK,
welke ook genoemd worden REDENGEVENDE
Bijwoordelik Afhankelike zinnen.
Voorbeelden van Rijwoordelik Afhankelike zinnen:
2.

Van Tijd:
ik zal u morgen bezoeken.

ik zal u bezoeken, wanneer ik
gelegenheid heb.

Van Plaats :
zal ik u op de mar/?t ontmoeten 1

zal ik u ontmoeten, waar wij
elkaar gzsteren r;ezien hebbm ?

Van TVijze:
de regen vie! met slromen neer.

de regen vie! neer, dat de dam men
ervan t•erspoelden.

Redengevend:
het paard trapte, 0111dat z(jn pijn
zo hcvig was.
Opmerkingen: r. 0NDERWERP~ZINNEN zijn gewoonlik te kennen
aan 't woord het, dal m de hoofdzin als Onderwerp
word! gebezigd; b.v , bet zal mij onmogehk zijn, u te 1Jinden,
= dat ik 11 vznd.
Men noemt m deze Samengestelde zin '' /zet '' 't Onderwerp van
tle woorden (grammatzes onderu•erp) en "u te vinden" 't Onderwerp van de gedachte (lur;ies onder11 1erp).
2.
VoORWERPSZINNEN worden meestal aangetroffen achter
werkwoorden alb deze: zeggen, vertellen, mededelen, apmerken,
vrngen, opnoemen, beweren, uitroepen, b.v.:
hij zei, vertelde, deelde mede, merkte op, beweerde, riep uit,
dat hij gaan zou.
Achter deze werkwoorden vindt men dikwils een dubbelpunt,
gevolgd door een aanhaling van woorden, die door iemand
gesproken zijn; b. v. de bijbel zegt: Zaltg zijn, die treuren, want
zij zullen vertroost warden Alles wat op die wijze achter 't
dubbelpunt gevonden wordt, wordt VooRWERP~ZIN genoemd,
al bestaat de aanhaling ook, gelijk hier, uit drie biezondere
zinnen. Indien men verkiest, kan de Voorwerpszin weder
als Samengestelde zin in zijn enkelvoudige delen ontleed
warden.
3. 't Is noodzakelik, bij de zinsontleding in 't oog te houden,
dat alleen BIJVOEGELIK AFHANKELIKE zinnen betrekking
hebben op Zelfstandige Naamwoorden, die in de hoofdzin
genoemdworden. BIJWOORDELIK AFHANKELIKE zinnen hebben
alleen betrekking op 't WERKWOORD van de hoofdzin.
B .v. : Wijs mij 't huis, ivaar u woontBijvoegelike zin;
Wijs mij, waa1' 11 woontBijwoordelike zin.
't paard trapte t•an de pijn

93
4

Een van de voornaarnste dingen, die bij Zinsnntleding te
pas kornen, is het VOLLEDIG MAKEN van zinnen, waaruit
woorden zijn weggelaten, eer men ze ontleedt. B.v.: de
zin -ik heb u altijd voorgehouden, gehoorzaam te' wezen,
vlijtig te leren, en in alles uw best te doen-moet aldus
volledig gernaakt warden :-ik heb u altijd voorgehouden (dat
gij) gehoorzaam (moet) wezen, (dat gij) vlijtig (moet) leren,
en (dat gij) in alles uw best (moet) doen.

17. Ontleding van een Samengestelde zin.
Volzin :-Toen ik thuis kwam, vertelde men mij dat
mijn zuster ziek was.
rste Ontleding.
Deze periode bevat drie Enkelvoudige zinnen :
r. men vertelde mij -Hoofdzin.
2. dat mijn zuster ziek 7,,•as-Zelfstandig Afhankelike
Voorwerpszin.
3. toen ik thuis kwam-Bijwoordelik Afhankelike zin van
Tijd.
2de Ontleding.
-----

-z inn en._'!._er binding
I.

2.

<lat

3·

toen

----

On~er" erµ.

Gezegde:-

Voorwerp.

men

vertelde

mij
(indirekt)

mijn
zuster
ik

ziek was
kwam

Bepalin_gen:

thuis
(plaats)

---- ----- - --- - - - 18. Veelvoudige Zinnen zijn samengesteld uit hoofdzinnen, die onderling cloor Voegwoorden verbonden zijn.
(a) \' erbindende Hoofdzinnen, verbonden door en,
ook, insgelijks, zowel als, verder, niet alleen ... maar oak.
(b) Scheidende Hoofdzinnen, verbonden door of,
of... of, hetzij ... hetzij, noch ... noch.
(c) Tegenstellende Hoofdzinnen, \'erbonden door
maar, doch, inter;endcel, niettegenstaande, echter,
slechts, toch, nu eens ... dan eens.
(d) Besluitende Hoofdzinnen, Yerhonden door dus,
derhalve, alzo, bijgevolt;, 'lt!imt, daarom, om die reden.
Zie de OEFENINGEN achter in 't boek. [/'
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HOOFDSTCK XIV.
1
,

I.

SPELLING.
Alleen in de Schri;ftaal kan van

SPELLING

sprake

zijn.
2.
SPELLI:\'G 1s, elk geschreven W(lord zijn juiste letters
geven.
3· HESCHAAFDE GITSPRAAK IS de beste gids voor de
spelling van 't Holl~ _.
+ Men lette op de volgende regels:

2.

3,

4.

5
6.

7.

~

Een Zelfbtnw. eindigt op "d" of" t," wanneer men <lie" d"
of "t" in 't J\Icervoud hoort u.v. : paard, paarden ; pad,
paden ; vat, vaten : graat, graten
Een Bijv. woord eindigt op "d" of" t," wanneer men die
"d" of " t" in <le verlenging hoort; b.11. : vreemd,
vreemde ; groot, grote.
Een Zelfstnw. in 't J\Ieerrnu<l, of een Bijv. woor<l in de
verlenging, neemt een dubbe!e " d" of" t, ' wanneer een
onvolkomen khnker moet bewaard wor<len, h.v. . mud,
mud den, beklad, bek!Hdde; rat, ratten; verrot, verrotte
Een Zel!stnw. en ePn Bijv. \\Uurd gaan np "g" nit, wanneer
men die "g" m 't Yleervnud of m de verlengin15 kan horen;
b v : dag, dagen; vlug, vlngge.
\Vordt de 1;-J..lank gehoortl \'c1c'ir een "d," dan schrijft men
"g ' , b v. : <leugd, maagd, \ "rgenoegd.
Wordt de g-klanJ.. gehoord vci<'.ir •en "t," dan schrijft men
"ch " ; b.v. : macht, bericht, recht, <;Jech!.
In werkwoortlen ~chrijft men "g" ook vbor een "t,"
wanneer de stam van 711Jk een werkwoord "g" heeft; b.v.:
hij zei;t, zij legt. ,

Biezondere

w6orden, die de aandacht

verdienen

Z!Jil:

'

middellijn, onmiddelhk, middellands-met duhbide "I";
oorspronkelik, koninkriJk, jonkhei.d-met " k ' ;
"ch," wanneer men 't gebrujkt ab Scheidend
Voegwoord : nuch-noch; b 1• •• hij beeft nocb gegeten
noch gedron ken.
I nog-met "g," wanncer 't gebruikt wordt als 13ijwoord ; b. v.: hij
heeft nog niet gegeten.
steeds, reeds, sinds en bereids-met " d " ,
~ enigszins, geenszms, veelszins, alleszins, anderszins-met " sz. "

'3 1 noch-met

p
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6. De grootste moeielikheid Yan de spelling ligt echter
in het enkcl of dubbel schrijven van de klinkers "a" "e" "i"
"o" en "u" en in het onderscheiden tussen "tj" en "ei."
Door de V ereenvoudigde Spelling is deze moeielikheid wel
veel verminderd, doch niet geheel en al weggenomen.
I.

2.

3

4.

Schnjf a, e, n, u dubbel, waar de uitspraak 't in gesloten lettergrepen vereist, b.v laag, aarde, leeg, moord,
mul!r. &1
Schrijf a, e, o, u enkel, waar zij onvolkomen worden
mtgesprnken: b t'. macht, v.eg, zorg, hut. f.L
Schrijf ,1, e, v, u, enkel in alle open lertergrepen, b.v.
akehg, vreselik, stolen, verduren. l1
Schrijf de e dubbel op 't eind van/woorden, die op de
e-klank uitgaan; ook in Samenstellingen; b.v.'\ twee,
zee, twee-de, twee-le-dig, vee-wach-ter /~~

Regels voor de "i" en "ie."
I.
2.

3.
4.

8.

' /

Schrijf i, wanneer de klank onvolkomen is: b "L'. dik, dicht,
perzik.
Schrijf ie overal in Hollandse woorden, waar de klank
volkomen is, zowel in open alh in ge,Joten lettergrepen:
b.1• · riem, ieb, ver-die-ping, bie-zon-der, Ju-lie.
In woorden uit vreemde talen genomen, gebruikt men
gewoonlik de enkele z; b.i'. idee, ideaal, idioot, masjine.
't Meervoud \'an alle woorden, die op ie eindigen, neemt en
met een deelteken ( ) op de laatste e; b.v. knieen,
provincieen, lelteen, fotografieen.

Regels voor 't gebruik van '' ij" en "ei" :Schrijf "ij" in de Onbepaalde ·wijs 'an alle Sterke Werkwoorclen,
die de 1)-klank hebben; b."L'., slijpen,
pnjzen, rijzen, mijcl.en.
2.
Schnjf '' tj '' in zulke woorden, die in 't Hollands, of in
een andere taa!, met woorden kunnen vergeleken worden
die een enkele klinker hehben; b.i•., lijst (Engels, list);
prijs (Engels, price); dozijn (Engels, dozen), wijn (Engels,
wlne)
3. Schrijf " ij" in de uitgangen zj, ijn en ijs; b.v., razernij,
radijs
4. Schrijf " ei" in zulke woorden die in 't Hollands, of in
een andere taal, met woorden kunnen vergeleken worden,
die een dubbele klinker hebben; b.v., spreiden (Engels, to
spread) , fontein (Engels, fonntain.)
5. Schrijf" ei" in wourden, waar" ei" ontstaan is uit "eg";
b.v .. zeide (van zegdeJ: leide (van legde); zeil (van zegel).
6. Schrijf "ei" in de uitgangen heid, tezt en lei i.v , vrolikheid, majesteit, allerlei
r.
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Let op bet onderscheid in de spelling van de volgende
woorden:
bet (vrucht, aardbei)
bereiden (klaarmaken)
feit (daadzaak)
veil (te koop)
hei (bosjesveld)
leiden (meevoeren)
mezd (maagd)
teiken (uitstrekken)
reis (tocht)
stet! (rechtaf)
vleien (mooi praten)
wei (grasveld)
weiden (grazen)
zeide (van zeggen)

/lzj (insect)
berijden (rijden op)
fijt (zweer)
iozjl (v,,erktuig om glad te slijpen)
hij (pers. vnw.)
lijden (pijn hebben)
mijt (insekt in koren)
rijlun (landen)
z(is (jong hout)
stifl (manier van schrijven)
~·lijen (plat neerleggen)
u•if (pers. vnw.)
'' 1jden (heiligen)
zijde (stof) '.,
~

'(-

Enkele Regels, waardoor de Vereenvoudigde
.Spelling zich onderscheidt.
r.
2

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
ro.

Lidwoorden blij\ en in alle naamvallen onveramlerd.
Bijvoegelike :Naamwoorden hebben geen andere buigingsvorm
dan e, en die voor de trappen van vergelijking.
De verbindings-n valt weg, tenzij men hem in de uitspraak
hoort: deimehout, apestaart, eendeei; zelfs b1j meervoudige
betekenis. groentetuin, vrnchtewi11kel. Echter-ogenblik.
Nergens in open lettergrepen worclt <le dubbele e en o meer
gebruikt. Z1e uitzondenng ~ 6, :No. 4.
Sch wor<lt alleen geschreven, waar men hem hoort : school,
sclwt ; doch i·ers, fr is.
De uitgangen lijlz en lzjks wor<len liken liks, behalve waar de
ij-klank gehoonl wordt, als in dergeli;k. Rijk behoudt zijn ij:
vindingrijk, leemjk.
De uitgang isch wordt ies gespeld: Perzies, Azialtes.
't Letterteken th vervalt voor Hollandse woorden, behalve in
tlwis : tee, /,ms. In vreemde woor<len behoudt men het:
theor:e, theater.
't Letterteken ph word! j: fotografies.
De letter c schrijft men k v66r a, o en tt ; v66r e,
en ij gewoonlik s: konsert, k1,evert, medisijn.

Zie de

0EFENINGEN

achter in 't boek.
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HOOFDSTUK XV.

d

WOORDVORMING.

r., \VooRD\'ORMING verklaart de wijze, waarop
de
woorden van een taal ontstaan zijn.
2.
Elk woord heeft een \VoRTEL-zijn eerste begin.
3. De wortels zijn merendeels niet meer herkenbaar m
de tegenwoordige vorm van de woorden.
4. Om deze wortels heen hehben zich groepen STAMMEN
gevormd, die in de meeste woorden nog duidelik aan te
wijzen zijn.
5. De hedendaagse woor<len zijn Of zelve stamwoorden,
of zijn van stammen afgeleid op de volgen<le vier manieren.:
(a) door Klankverwisseling
(b) door Voorvoeg-sels
(c) door Achtervoegsels
(d) door Sarnenstelling

Sommige van deze afleidingen zijn duidelik (kennelik),
en andere niet. De laatste noemt men verholen.
Voorbeeld van een Wortel: de letter l, met de ene of
andere klank verbonden: la, le, li, lo, lu,- 't hoofdidee
waarvan "iets lichts" is.
van Stammen om die wortel heen :-licht, gloed, glas,
glans, lamp, blos.
van Verholen AFLEIDINGEN :-klaar, gelaat, bliksem,
blaker.
van AFLEIDINGEN (a) :-luchter, gluren, glinsteren,
glim pen.
van AFLEIDINGEN (b) :-verlichten, ontgloeien, verglazen, ontglanzen.
van AFLEIDINGEN
(c) :-verlichting,
glasachtig,
glanzend, blozend.
van AFLEIDINGEN (d) :-lichtgevend, glasplaat, lam,pekap, weerglans, schaamteblos, glimlachen.

V
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6.

VORMING

ZELFSTANDIGE
VAN
WOO RD EN.

NAAMn

(a) Afleiding door Klankverwisseling:
wraak- wrok, spleet-split, breuk- brok, bit-bete- -bijt,
beugel- -boog~bocht, vleugel-vlucht, sprong-sprank,
band-bundel-bond.
(b) Afleiding door Voorvoegsels:
AARTS (eerste) : aartsvader, aartsengel.
ON (geen) : onmens, onkunde, ongeloof.
WAN (slecht) : wantrouwen, wangunst, wanorde.
AF (ontkenning) : afgrond, afgod, afgunst.
ooR (uit) : oorsprong, oorlog (uit liggende).
ET (opnieuw): etmaal, etgroen.
ANT (tegen): antwoord.
GE (een samengaan-in persoonsnamen):
gemaal,
gebroeders.
(een verzameling in verband met 't achtervoegsel TE) : gevogelte, geboomte.
(vormt
Zelfstandige Naamwoorden van \Verkwoorden) : geschenk, geroep.
(c) Afleiding door Achtervoegsels:
AAR (er, ier, enaar, enier-1\fann. persoonsnamen van
Zelfstnw. en \Verkw.): leeraar, schrijver, tuinier,
km1stenaar, kruidenier.
AARD (erd-eigenlik HARD, d.i. sterk), rK (erik-eigenlik
RIJK)--(van
Bijvnw. en \Verkw.;
gewoonlik
ongunstige betekenis) : veinzaard, blufferd, vuilik,
stommerik.
AND (verouderde vorm van Teg. Deelw.; nu END):
heiland (de helende), vijand (de hatende), vriend
(de beminnende).
STER (Vrouw. persoonsnamen van \Verkw. of van
Mann. persoonsnamen) : bakster, huishoudster,
bedelaarster, zangster (zanggodin).
ES en IN (Vrouw. persoonsnamen van Mann.) : dichteres,
profetes, zangeres; godin, slavin.
EGGE of Er (Vrouw. persoonsnamen van Mannelike) ;
b.v. dievegge, klappei.
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Opmerking : De Vrouw. persoonsnamen op es geven gewoonlik
een edeler \\ erkkring te kennen dan die op ster ;
vergelijk uaksto en lwoAster met dichtnes en profetes.
EK

(aar), EL (eel, sel)-(namen van werktuigen met
klankverwisseling v66r EL) : klopper, beukelaar,
vleugel, houweel, voedsel.

(d) Verkleiningsuitgangen: 7'elfstnw. warden verkleind om kleinheid, geringheid, liefheid of dierbaarheid
uit te drukken, of ook om de betekenis van een woord te
verzachten, of aannemelik voor te stellen.
Het gebruik van de verkleiningsuitgangen won.It in 't Hollands
zeer ver gedreven. De kindertaal vooral wemelt van verkleinwoorden.
Dit 0\ erdreven gebru1k heeft verzwakking van de betekenissen van de
vormen ten gevolge gehad, z0<lat men nu van een "klein vogeltje "
hoort spreken, inclien 't diertje wezenlik klein is.

De tegenwoordige verkleiningsuilgang is je, met de
wijzigingen t.Je, etje, pje en kje : de oucle vormen waren ke,
ske, ktjn, lijn, ing en el.
JE wordt gehoortl achter de woorden die op scherpe
medeklinkers (t, k, f, s, ch, P) eindigen, of op d of g ; b.v.,
schatje, koekje, duifje, roosje, kuchje, schopje, brandje,
ffiUgJe.

Opmerking: r. Behalve na t of d, maakt de uitspraak in de
v0Jk5taal de j in deze woorden tot i.
z. In plaats van rui;:;e hoort men ook tugg~tje; meid heeft meisje, en
in het Kaaps Hollantls ook meidJe.

TJE hoort men achter een heldere klinker of tweeklank;
b.v., zeetje, zootje, eitje, partijtje. Tje komt ook rnor bij
woorden die op l, n, r of w uitgaan, en waarin die letters
voorafgegaan worden door een heldere klinker, een
tweeklank, een toonloze e, of een medeklinker; h.v., maaltje,
schoentje, deurtje, pauwtje, snaveltje, doorntje, wijzertje,
ertje.
ETJE vindt men na i, l, m, 11, r en g, wanneer die letters
door een onvolkomen klank warden voorafgegaan ; h.v.,
tobbetje, bt>lletje, dammetje, pennetje, karretje, dingetje.
PJE komt voor na m, voorafgegaan door een heldere
klinker, een tweeklank, een toonloze e, of de letters l en r;
b.v., .raampje, '7Chuimpje, bezempje, schelmpje, halmpje,
armpJe.
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KJE komt voor na enkele woorden die op ing uitgaan,
en wier laatste lettergreep toonloos is, om welke reden zij de
vorm etje niet nemen kunnen; b.v., koninkje, rottinkje,
kettinkje. De ware uitgang is je, met de voorafgaande g tot
k verhard.
Opmei king: \Voorden die op e uitgaan, verliezen die letter
gewoonlik v66r de verkleining~uitgang: b.t' .. eindje, ·webje,
knelt;e; echter hoort men dieptetje, hoogtetje, diktetje, laugtetje.

V roegere verkleiningsuitgangen waren inf.[, el, lijn, kijn,
ke (ken). De twee eerstgenoem<le, hoewel zij nog woorden
vormen die als verkleinwoorden zouden beschouwd kunnen
worden (nesteling, lzokkcling, Jongeling, eikel, knobbel, maze!),
hebben hun kracht verloren, en dulden <laarom de gewone
verkleinvorm achtcr zich: nestelingetje, knobbelt.fe. De andere
komen nog voor bij dichters: bloemekijn, niaat;delijn, jonr;sken,
bW'ske} _ (e) Verzamelwoorden worden gevorm<l door de achtervoegsels ar;e, dom, lzeid, sclzap, teen ij; h.v., pakkage, mensdom,
christenheid, gereedschap, gevogelte, ruiterij.
(f) Afgetrokken Zelfstandige Naamwoorden worden
gevormd1.
Van Persoonsnamen door de achtervoegsels sclzap,
dam en ij; vrien<lschap, cngelendom, dieverij.
2.
Van Dijvoegnw. door de achtervoegsels schap,
dom, nis, te en e : blijdschap, adeldom, droefenis,
hoogte, koude.
3. Van \Verkwoorden door de achtervoegsels schap,
dom, nis, ij, age en st: rekenschap, wasdom,
verbintenis, bedriegerij, nijage, komst.

7.

VAN BIJVOEGELIKE
NAAMWOORDEN.
(a) Afleiding door Voorvoegsels:
AARD (in hoge graad, bij woorden met ongunstige
betekenis): aartsdom, aartslui.
ON (niet): onnut, onwetend, ondeugend.
WAN (slecht): wanschapen, wano,taltig.
BE en GE vormen Bijvnw. van Zelfstnw. en stammen
van \Yer kw.; b.v., behendig (mn hand), bekaaid
(van kade), bekommerd (van kommer), gestadig (i•an
VORMING

IOI

sta<le), getand (van tand)
bewust (van weten),
bekwaam (van kwemen), onbeschoft (van schaven),
gewaar (van waren), gewoon (mn wennen), gereed
(van reden)~
(b) Afleiding door Achtervoegsels:
\r
1•

(van 't oude berm) drukt achter een Zelfstnw. een
i•nortbrengen uit Yan <le betekenis in het grondwoord
vervat, als vruchtbaar, 'b,•onderliaar; of, achter een
\Verkw., de mogelikheid van de handeling door de
stam uitgedrukt, als leesbaar, vodbaar.
IG drukt bezit uit van de betekenis van 't grondwoord :
stoifir;, wrdrietig, bloeddorstig, aandarhtig; of, bij
stammen van \Yerkwoorden, een herhaald plaats
hebben van de han<leling : begerig, wantrouwig,
nalatig. Enir; is ge\·ormd Yan een telwoord ; imzig,
overig en nietif.{ van partikels.
ZAA1r drukt gesclziktheid of bc1;eerte uit om de handeling uit
te oefenen: raadzaam, buigzaam,
volgzaam,
werkzaam.
LIK drukt de nior;eliklzeid van de werking uit, in 't grondwoord \'erYat : sdwdelik, ~terfelik, 'IR!algelik ; na zelfstandige naamwoorden gelzfkheid met de betekenis
van 't grondwoord : smartelik, zakelik, moeielik, gemakkelik. Jnnerlik en uiterlik zijn van partikels gevormd.
EX vormt Stoffelike BiJvoegelike Naamwoorden van
Zelfstnw., en staat dus in betekenis gelijk met de
uitgang s, die dezelfde kracht heeft;,_ gouden, zilveren,
linnen, katoenen ; duffels, lakens&
Loos drukt onmogelikheid van toepassing van de handeling
uit : reddeloos, stoorloos (storeloos); achter Zelfstnw.,
ontkenning van bezit Yan de betekenis van 't grondwoord: nutteloos, werkeloos, waardeloos, ouderloos,
vlekkeloos.
ms vormt Bijvoegelike Naamwoorden van sommige nietHollandse woorden en aardrijkskundige
benamingen : typies, tropies, Aziaties, Saksies.
ACHTIG (zonder klemtoon) duidt een bezit van de betekenis
van 't grondwoord in geringe mate aan: roodachtig,
leugenachtig, schelmachtig.
BAAR
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ACHTIG (met de klemtoon, ook HArnc) geeft 't volle bezit
Yan de betekenis van 't grondwoonl te kennen :
waarachtig, manhaftig.
ER leidt Bijvoegelike :\aamwoorden af van de namen
van plaatsen: een Amsterdammer koopman. In
deze betekenis is 't achtervoegsel s meer algemeen :
Bloemfonteim;e wol: Joha11nesburgs goud.
s vormt Bijvoegelike ~ aam" oorden van Zelfstandige
N aamwoorden : werelds, buitenlands, dorps, steeds;
maandeliks, achterwaarts, dageliks.

8.

AFLEIDING VAN WERKWOOR.DEN.
(a) R.echtstreekse Afleiding:
I.
Door
Klankverwisseling
van
\ Verkwoorden
(Causatieven): vellcn (van \ allen), zetten ("an
zitten), leiden (van lijden = gaan, b.v., in overlijden;
daarom leiden = doen gaan), kwellen (mn kwelen =
verdriet hebben), neigen (van nijgen- buigen).
2.
Door wijziging van klank en slotmedeklinker (Intensieven, of \Verkwoorden met versterkte betekenis):
wikken (van wegen), hikl;:en (11an hijgen), knippen
(van knijpen), bukken (mn buigen), zwichten (z•an
zwijken), vluchten (van vliegen), smachten (van
smaken), snikken (mn nijgen), slachten (z1an slaan =
slagen).
3. Door achtervoeging van de werkwoordelike uitgang
en van l\aamwoorden (Denominatieven);
-van ZELFSTANDIGE NAAl\IWOORDEN: ademen, regenen,
sneeuwen, lijmen, zagen, schaven, vuren, tellen
(van ta!), (onder)mijnen, (over)bruggen, (om)kampen,
(af)schroeven, (door)boren, (ver)lichten, (om)helzen
(z•an hals).
-van BIJVOEGELIKE NAAMWOORDE:'\: witten, stijven,
lossen, drogen, warmen, scherpen, doden, pletten
(mn plat), (be)vrijden, (ver)moeien, (ver)rotten,
(ver)lengen (van lang).
-van TELWOORDEN: (\er)enen, (ver)tienen, (ver)dubbelen.
-van PARTIKELS: (\·er)o\eren, (ver)nederen, innen,
uiten, (ver)foeien.
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1ji sommige Denominatzez 1en wordt ig ingevoegd tussen 't
' N aamwoord en de uitgang : stenigen, verkondigen,
vestigen, reinigen.
Een groot aantal Franse werkwoorden worden in 't
Hollands gebruikt. Zij behouden hun oorspronkelike spelling, en hebben (volgens hun uitspraak) de
verhollandste uitgang eren: inviteren, noteren, pauseren,
amuseren. In navolging hiervan zijn enkele H ollandse
Denominatieven gevormd met dezelfde uitgang:
trotseren, ieiaarderen, halveren.

(b) Afleiding door Achtervoegsels:
en EREN (somtijds met klankverwisseling) vormen..
van bestaande Vv erkwoorden andere, die een herhaling
van de han<leling uitdrukken (Frekwentatieven):
schuifelen (van schuiYen), wandelen (van wenden),
hengelen (van hangen), kakelen (van kckken), hekelen
(mn haken); sprenkelen (van springen), snuffelen (van
snuiven), bedelen (van bidden), klepperen (van klappen),
stotteren (iian stoten), bibberen (van beven), blakeren
(van blaken=schroeien); babbelen (van babben=
praten), dommelen (van dommenc--dof zijn), stribbelen
(van strevcn), teisteren (van tezen -plukken), sluimeren
(rnn sluimen =slapen).
Geef acbt op de vele Dcnominatieven van Naamwoorden
op el en er gevormd, welke in vorm aan Frekwentatieven doen
denken, maar wier betekenis geen herhaling van de
handeling in zich sluit; b.v., behan<lelen, schoffelen, hagelen,
grendelen, hamercn, jammeren, cijferen.
ELEN

(c) Afleiding door Voorvoegsels:
BE

BE

BE

GE

vormt Transitieve \Verkwoorden van Intransitieve:
begaan, beklimmen, beschijnen, bewonen, berijden.
bij Transitieve \Yerkwoorden, komt voor met de
betekenis van "van alle zijden, rondom" : bezien,
bespreken, bevoelen, behandelen, bedekken.
komt voor met de betekenis van bij : bereiken, behoren,
bespringen, beroepen, belopen, besparen, bekomen.
wijzigt de betekenis van een \Verkwoord slechts zeer
weinig : 7,1innen en gewinnen, lukken en gelttkken. In
sommige gevallen vervangt ge een Voorzetsel:
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gelijken en lijken op, genaken en naken tot, gedenlun en
denken aan. Van enkele \Yerkwoorden met ge wordt 't
grondwoord niet meer gebruikt: genezen, genieten,
geriez•en, geschieden.
Eindelik z1jn er nog enkele
\ Yerkwoorden met ge, welke een and ere betekenis
hebben clan hun grondwoord: gebeuren en beitren
(tillen), [.;droosten (ziclz) en troosten, geraken en raken.
ER
belekent oorspronkelik een verkrz/r;eiz door de
handeling: erlangen, erkennen, ervaren, erbarmen. Dit
voorvoegsel komt zelden voor: de betekenis ervan
wordt uitgedrukt door be en ver.
HER betekent ofnie1m 1 : herkennen, hervatten, herinneren,
herdenken. ·"·
VoNT betekent temg of tegen: ontrnoeten, onthouden,
ontraden, ontzien, ontzeggen. Ook heeft het de
betekenis van Neg,: ontgaan, ontlopen, ontvallen,
ontvlieden, ontdekken. Eindelik betekent 't een
overgaan in een andere toestand : ontslapen, ontwaken, ontdooien, ontluiken, ontbranden, ontaarden.
WAN betekent ontkenning van de betekenis van 't grondwoord: wanhopen, wantrouwen.
TVanschapen is
't \' erleden Deelwoord van 't niet-gebruikelike
werkwoord &Jansclzefpen.
VER drukt uitI. een verdwijnen door de handeling: verspelen, verliezen, vergaan, verdrinken, vermoorden, verteren,
verdrogen.
2. een veranderen of verwisseling: verbedden, verhuizen, verharen, verkleden, vertalen, verplanten,
vervellen.
3. overgang tot de betekenis van 't grondwoord in
Denominatieven : vergoden, verbroederen, verfijnen, verachteren, vernieuwen, vernederen.
4. een bedekking of afsluiting: verglazen, vergulden,
verzegelen, vernagelen, versperren, verbin<len.
5. 't tegenovergestelde van 't grondwoord: verachten,
verleren, verleiden, veroordelen. •

AFLEIDING VAN BIJWOORDEN.
Bijwoorden worden afgeleid door de achtervoegsels e, s,
lik, ling, waart, wijs enjes.
)9·

fl l

E komt nog in enkele woorden voor: verre, node,
alrede, gaarne, dichtebij.
s maakt Zelfstandige Naamwoorden, Bijvoegelike
N aamwoorden en Tegenwoordige Deelwoorden tot
Bijwoorden, met weglating van de sluitings-d in
de laatste soort: daags, dikwils, ondanks, reeds,
rechts, links, willens, wetens, behoudens. Deze
s wordt de bijwoordelike s genoemd, hoewel hij
eigenlik een tweede naam vals-s is.
LIK (LIKS of ELIKS) vormt 13ijwoorden van Zelfstnw.
en Bijvoegelikenw. : maandeliks, jaarliks, wekeliks, dageliks ; schriftelik, herhaaldelik.
LING (LINGS of ELINGS) vormt Bijwoor<len van
Zelfstnw.: mondeling, blindelings, zijdelings .
. WAART (wAARTs) vormt Bijwoorden van Zelfstnw.,
Voornaamw. en Partikels: hemelwaart(s) landwaarts, te uwaarts, te onswaarts, voorwaarts,
herwaarts.
WIJS (WIJZE, GEWIJZE) komt \'Oor na Zelfstnw. in de
tweede naamval, of na werkwoordelike stammen
met ingevoegde s: trapsgewijze, steelsgewijze,
kwanswijs ('t Kaapse konsuis).
JES (PJES, TJES, ETJES) vormt bijwoordelike verkleinwoorden :
zoetjes,
zachtjes,
eventjes,
kalmpjes.

SAMENSTELLING VAN WOORDEN.
(a) Zelfstandige Naamwoorden worden met andere
woorden samengesteldi.
Door de twee delen zonder verandering naast elkander
te schrijven, als waren ze een woord : pijlkoker,
vuurhaard, snelschrijver, heethoofd,
trektuig,
speelmakker, uitgaaf, inname.
'.2.
Door een s tussen de twee delen te voegen :
handelshuis,
bruidskleed
(2de
naamvals-s) ;
jongensboek, varkenshok (meervouds-s) ; scheidsrechter, leidsman (welluidendheids-s.J
3. Door de delen te Yerbinden <loot middel van e :
pereboorn, boereplaats, monnikeklooster.
4. ln 't geval van ongewone verbindingen, geografiese
benamingen, of samenstellingen uit andere talen
IO.
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overgenomen, gebruikt men een Yerbindingsteken :
vergeet-mij-niet;
Grootkruidje-roer-me-niet,
Britannie, l':uid-A frika.
(b) Bijvoegelike Naamwoorden worden met andere
woorden samengesteldI.
Door de twee delen zonder verandering te verbinden:
goudgeel, zegerijk, lichtgroen, doodarm. dergelijk,
driedubbel, welzalig, buitengewoon.
2.
In verbinding met \Verkwoorden door toe\·oeging ii-vans aan 't eerste deel : levensmoe, bezienswaardig. fv
(c) Werkwoorden worden met andere woorder/ samengesteldI.
Zonder wijziging van de deJen in samenstelling met
Naamwoorden en Partikels: houthakken, Jesgeven,
i:rrootpraten, doodschieten, bijspringen, achterhouden.
2.
In samenstelling met andere \Yerkwoorden verliest
't eerste dee! van de samenstelling Of de n van de
Onbepaalde \!Vijs, Of de gehele werkwoordelike
uitgang en : harrewarren, ginnegappen, trekkebekken, ziegezagen; wijwaren, flikflooien, starogen,
reikhalzen.
(d) Bijwoorden worden samengesteld-In onverbogen vorm: eenmaaJ, driewerf, bovenop,
I.
onderweg, bergaf.
Door middcl van een tweede naarnvalsteken:
2.
blootshoofds, goedsmoeds, geenszins, langzamerband, rpiddelerwijl.
3· Door middel van een derde naamvalsuitgang, versterkt door een t : mijnentwege, zijnenthah-e.
4· Door middcl van een bijwoordelike s: bijkans, omstreeks, dikwils, tevergeefs, terloops, onJangs, bijtijds.
De 5amenstelling en Betekenis van de volgende
11 •
woorden vereisen biezondere aandacht:
adelaar, edele aar (vogel)-arend.
adelborst, edele bofot Gongeling)-kadet.
achterbaks-achter de rug.
bakboord, rugboon! -linkerz1jde van een schip

ro7
bak<"r, hakermocder-verzorgskr van pas geboren kinderen.
barns teen, bran do.teen-amber.
bonger<l, hnogerd-b()(>mgaard.
bordpapier plankpapier.
deemoed- dtenaarnmoed
dertien- <lrie1ie'1.
doctor-een akaderr.ie,;e titel, dokter-geneesheer.
drempe:, dorpel deurpaal,
elf, eenhf-tien en een.
ellende, andcr land-ballingschap.
~tmaal, eLlmaal, npmenw maalt1jd-tijdperk van 24 uren
godsvrncht, godsvurcht--vreze Gu<ls.
handhaven, bij de hand hebben-\·erdedigen.
heimwee, woningsmart-vetlangen naar huis.
hertog, heirtoog -die uittrekt met 't leger
honingraat, hon;ngra.tPl honini:;weefsel
hoovaardig, hnngvaardig trachtend naar hoogheid.
hmsraad, buisgeraad huisgereedschap
juf!rouw, jufrrouw-jonge vrouw.
kermis, kerkmis--jaarmarkt.
kerspel, herkspel, kerkpaal, kerkelike grens-parochie
)<erstfrest-C:hristus feest
/ kleinuod, hleine scbat-juweel.
· k"ik, hwikzih er-vlueibaar zilver.
kwikstaart levende staart-vogel, die zijn staart aanhuudend beweegt.
landouw, land aue-nuchtbare streek
landpaal landgrens.
lichaarn iikhaarn-lijkbetlekhing, vleesbedekking.
likdnren, lijkdoren dnren in 't vlees
litteken, lijkte~en tekel' in 't dee,;,
madeliefje. wei<ieliefje weidebloernpje.
~ maarschalk, mare'.trnecht, paardeknecht-(nu) hoogste generaal
memeed -valse eed.
mevrouw-mijn vrouw.
misdruk, misclruksel-verkeerd gedrukt papier.
moer, mrJerschroel--moederschruef.
muizenesten, muisenissen-Lliepe gedachten
nachtvorst-nachl\ rost ('an ~·tiezm).
nameloos· ·Ontelbaar, naamluos- znnder naarn.
nooddruft, nooddurft (van d01ren, derwn) grote behoefte.
ojevaar, odehaar (van beren)- schatdrager.
ooglid- nogtleksel
orde-rang orcler bevel en bes telling.
overlijden-nvergaan (van !even tot dood).
paarlemoer-parelmoeder.
ruiken-'t waarnemen van geur; rieken-'t afgeven van geur
schauw (in poez1e)-schaduw schouw-hut, ook schoorsteen.
spin, spinnekobbe-spinnekor.
tachtig, achttig-tien maal acht.
twa.alf, tv. eel it -tien en tv.ee.
vierschaar, vier scharen, vier b3nken-oude rechtbank.
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"eertien-viertien.
veertig, viertig--vier maal tien.
vorst, voorste, eerste, overste-regeenler.
wierook, wijrook-gewijde (heilige) rook.
wissel, wisselbrief-geldbrief.
wijwater- gewijd (heilig) water.
zinnelik-los van zinnen, slecht ; zindelik-rein, net, ordelik.

Zie de

0EFENINGEN

achter in 't boek.
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OEFENJNOEN
BIJ DE

NIEUWE HOLLANDSE SPRAAKKUNST

HOOFD8'l1 CK I

EN

II.

Oef£>1-.tiAtg .,1 \
Z~g elk van de volgende zinne~ op een of twee andere
mameren:
r,
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.
ro.

Er zit een \'ogel op de tak. van die boom.
Op 't dak van ons huis staan twee schoorstenen.
Op onze achterplaats ligt een grote hond in een hok.
Mijn broed~r vertrekt morgen mettle boot naar Engeland.
Er ligt een stoomboot in de baai \'Our de stad.
De knecht loopt door de tuin met een graaf over de schouder.
De meeste glasruiten in die stad zijn door de hagel stukgeslagen.
lk heb een graf \'OOr m1jn hondgegravenonderde oude pereboom.
Uw neef heeft die appelen under 't stro in de stal verstopt.
Een jager schoot drie vogels met een schot.

Oefening 2.
Zet de zinnen van Oefening r in de Vragende V arm ; b.v. :
Een kintl zit in de school op een
bank.

Zit een kind in de school op een
bank>

Doe datzelfde met al de zinnen, die jezelf gemaakt hebt.

/
Oefening 3.
VSchrijf de woorden op, die betekenis hebben zonder met
andere woorden in verbinding te staan :
I.

2.

3.
4.
5.

In dat huis zijn alle mensen, vader, moeder en kinderen, ziek.
Uw lei is mooi, en 'mijn boek is dik en zwaar
Mijn stoel is stuk: de timmerman moet hem maken.
Zijn buurman heeft een mooi paard, en daarom is hij jaloers.
Haar drie kinderen zijn haar enigste schat op aarde.

IIO

6.
7.
8.
9.
IO.

Kerken en huizen vielen om cloor de vreselike aardheving
De storm heeft de meeste uomen in 't bos vernield.
De Kaapkolonie staat onder Engeland, en Damaraland onder
Dnitslan<l.
De zon staat stil, en de aanle draait om hem been.
Een schip op zee is geen ogenLlik veilig.

Oefening .J.
Schrijf de woorden op, die geen betekenis hebben dan in
verband met andere woorden, in :
r.
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.

\\"ij moeten vrollk zijn, ook in droevige <lagen.
Bij 't huis van de arme zat een klem kin<lje.
Er is vandaag geen werk voor mij
\'\"elke bloem 1s we! de mooiste \an die twintig?
Langs de sloot te lopen b gevaarlik voor hem.
.Nomt wil ik van u scheiden: ik ben bier zo gelukkig.
Zou 't waar kunnen wezen, dat een arme man even gclukkig kan
zijn als een koning?
\Vat is er toch dat mij telkens hang maakt'
Als 't morgen regent, mag ik niet uitgaan.
Als de dokter u zegt, <lat 't niet zo heel erg is, clan behoort u
hem te geloven.

Uefening 5.
Vu! in wat je denkt <lat uitgelaten is m de volgende
zmnen:
Ik moet vandaag een brief \Vilt gij met mij naar .Europa - ?
Als gij mij uw boek - , zal ik u wat voorlezen. Aile mensen
moeten - . Gisteren heb ik in de nvier - , en heden zal ik \\eer
gaan - . H1j kan heel hard - . maar zijn broeder - nog harder.
Ik had geen mes, en daarom - 1k het boek niet open - . - giJ niet
oppast, - - gij uit de boom-. \Vie met werken wil, zal ook met--.
Wie schrijven wil, moet pennen, - , en - gebruiken. \Vaarom wilt
gij het mij met -- ? De lamp wil niet - , omdat - geen - in is.
Een bloem kan niet - , als lJJj geen - . Als mijn handen - zijn,
moet - ze - . \\"ie zijn lessen leert, wor<lt - , en wie niet - wil,
blijft - .

Oefcning 6.

\) ~eg van de klanken in de volgende woorden of. zij z•nlknmen of om•olkomen klinkers of tweeklanken zijn, en waarom
sommige dubbel geschreven worden :
r. Van mid<lag heb ik ertesoep gegettn, en nu drink ik tee. z. Dik
wils hoort men dat een koning niet de gelukKigste mens is. 3. Eerlikhe1d duurt 't !angst. 4. Het zou de moeite waard wezen, die
biezondere plant te bewaren. 5. Xerxes was een machtig vorst van
het Babyloniese rijk. 6. Thoma~ geloofde niet dat de Christus opgestaan was. 7 Mensekmd, prufeteer tegen Egypte. 8 Een
beeld, door hcht gemaakt, wordt fotografie genoemd '). Luister,
hoe die Ieeuw daar brult. ro. De zwarte kraai zit m de kooi

III

Oefeninl( 7.
\' ul de open gelaten ruimten in met on of au :
Ile vr-w liep door 't veld, toen de d-w op 't gras lag. De staart
van de p -w heeft veren met hi-we ogen. Ile man br-wde bier in
een n-w geb-w. Het r we vleeh \\ercl gez-ten of gedroogd
Ga g-w naar het w-d, en pluk een paar g-dsbloemen. Het was
zo ben-wd in de kamer, dat de vr ·\V fl-w de!. Ik vertr-wde,
dat 't kmd nu minder st-t z- zijn. De dame is in de r-w, en
draagt nu geen g-d. De dokter besc\1-wde de wond in de
sch-der van de sch-t.

!$~efeni11g 8.
Vul de open gelaten ruimten in met ie of ei:

l'-t sch-t erten met een r-tje. De r-z1ger r--sde over t st-le
gebergte. Veert-n w-velden sch-den ons dorp van de hoofdweg
De m-d ging dr-maal met de tr-n. In koude landen bevr--zen
de riv-ren somtijds nog in ~I-. 'V-nig d-ren verl-zen hun
tanden zoals de mensen. Er !open v-r koeien en dr- schapen in de
w-de Het n-uws is zozeer \erhr -d geworden, dat 't mijn -gen
vacler reeds heeft her-kt Het kind was zeer ,·erdr-tig, toen 't
-mlelik van zijn moecler sch-tide. De knecht moe>t het f-re d-r
bij de toom rondl-den. Het is een plez-r te z·-n, hoe !link 't hek
op ti- n-uwe scharn'-ren clraait.

Oejening 9.
Vul de open gelaten ruimten in met eu of ui:
Door 't sch-rtje in de d-r sprang een m-s 't h-s binnen. Het
gr-sop Llit nieuwe pad is van een gele kl--r.
'Vat een vr-gde
was er omler de cl-ven, tnen de zachte wind door de str -ken
s-sde. Mijn n-s rook de g-r van de kr-den m de t-n. Er is een
tr-rig ongeluk geb-rd met de sch-!. \Vij moeten onze j gd
gebr-ken om onze wil le leren b gen. De dr-veblaren w-ven en
r- ser. om ons heen. De waterh -s in de k-ken barstte met een
1-cle knal. Ouden en zwakken te st-nen is een grate d-gd. 1

Oefenillg 10.
Gebruik enkele of dubbele medeklinkers, naardat de.
spelling van de woorden het eist, in :
De paar(cl)en tro(k)en de wa(g)en. In die za(kJen zult gij
verschi(lJende za(k)en van gro(t)e waarde 'inden. \\'ij de(dJen ons
best, de mo(l)en in de tuinpa(dJen te vangen. Dtl za(k)en, die gij in de
mo(l)en 'indt, he(t)en ba(l)en.
IIij moet dtl erten niet in po(tJen
po(t)en, maar ze op rijen in de grand ze(t)en. De meeste da(k)en in
dit dorp bestaan uit pla(t)e zinkpla(t)en Do(l)e hr.nden zijn
gevaar(l)ike die(r)en, Onmi(d)e(l)ik na 't schot kwa(m)en er drie
vogels uit de lucht va(l)en. De me1d moet ko(m)en om mijn ka(m)er
te sto(f)en. De kro(mJe sto(k)en wer(d)en niet verkocht. De kinderen
la(g)en op be(tl)en in gro(t)e za(l)en: zij ba(d)en de dokter hen te
la(t)en opstaan.

II2

Oefe11inr; 77.
Schrijf een opstel over de dood van Pieter Retief met de
volgende woorden :
Voortrekkers-Natal-Dingaan-Zoeloes-koopbrief - afscheidkrijgsdans-aan val-moorcl-zeven tig.

Ocfening 12.
Breek de volgende woorden in lettergrepen zuiver volgens
uw uitspraak, en wijs aan, welke open en welke gesloten
zijn:
Verduren, verfraaien, ontberen, nieuwsbladen, lessenaar, boombladereu, onafhankelikheidsoorlog, 'redesverdragen, sigarefabrieken,
brieveposterijen, eeuwigbe1d, horloge, spoorwegmaterialen, hleermakerswinkel, werkliedenverbond, regeringszaken, winterawind,
menselik, onverderfelik, weduwefonds, vestingwerken, goevernement,
lakenweverij, verdedigingswerktuigen, stoombootmaatsch appijen,
machine, katoenspinnerij.

v·

Oefening 13.

Maak van de volgende woorden andere van twee of meer
lettergrepen, en dee! ze daarna af met streepjes:
dag, slag, vraag, muur, groot, loop, huur, leer, laag, zaag, vlag,
kurk, bos, mens, hand, natuur, leelik, lastig, gemak, inkt, koffie,
zadel, licht, brand, vuur, os, beest, post, boek, goud, mijn, kerk.

Oefcning 74.
Gebruik enkele of dubbele a of u naardat de spelling van
de woorden het eist, in :
Wij b(a)dden ons gisteren, en wij zullen ons vand(a)g weer b(a)den.
R(a)dde hij u niet verkeerd, tuen hij zei, dat u die p(a)rden moest
h(u)ren? De w(a)gens w(a)ren zw(a)r gel(a)den: zulk trekken moet
de p(a)rden sch(a)de doen. 1\Iijn b(u)rman heeft twee sch(u)reu gebouwd, om de pas gem(a)icle oogst in te bergen. Hij verr(a)dde
grate moed bij 't afd(a)len van de steilte. W(aJrschuwen helpt niet
bij die kn(a)pen : z1j zullen door str(a)f moeten leren gehoorz(a)men.
Geen m(u)ren verd(u)ren der (u)ren geweld, zegt een van onze
dichters. Luie of tr(a)ge kinderen noemt men s!(a)pers. De pl(a)ten
zijn te r(u)w getekend : ze zijn niet w(a)rd, er lijsten om te l(a)ten
m(a)ken. Dat hospit(a)I is nag in geen h(a)lf j(a)r kl(a)r ; de r(a)men
zijn er nog niet m, en de d(a)ken zelf~ zi3n nog niet af.
Kn(a)pen,
die aan k(u)ren of slecht h(u)meur hjden, warden zelden flinke
' m(a)nnen zonder sl(a)gen. Advok(a)ten en not(a)nssen zijn mensen
voor wetsz(a)ken. Het zou r(a)dz(a)mer zijn. 't p(a)pier niet aan te
r(a)ken voor de inkt droog 1s. anders kw(a)men er licht nog meer
kl(a)dden. Bekw(a)me m(a)nnen zi3n schla)rs in ons dorp: d(a)rom
is 't j(a)mmer, <lat onze afsl(a)ger ons g(a)t verl(a)ten.

\>r
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Oefenint; 15.
V ul in wat uitgelaten is :
Onze knee ht is - een slang - .
Pas op dat - slang - niet - .
Hij is met zijn vader - zijn oom - . Korn met rnij - , dan zullen we
sarnen - het huio van uw broeder - , en hem nm raad - . Als kalf verdronken ;,, dernpt men de-. Ik houd - van bloemen.
Jan - bloemen in zijn - .
Er - een vogel door de - . Het
paard - voor de wagen. ne koetsier muet - paard - . Ik zou
gaarne een mooi huis - , maar ik heb In dit njtuig kunnen
zes personen
. De slam van - boom is zes - dik
Een
mens heeft twee - , en een paard heeft vier - . \Vie oren - om te
- , die-. Met volharding kan - alles - .

Oefeni1zr; 16.
Antwoord in goed Hollands op de Yolgende brief, zeggende, <lat je je vriend onmogelik \'erwachten kunt:
Stellenbosch, 18 Jan. 1893.
BESTE JAN,-

Daar ik morgen b de stad moet .<ijn, hoop ik om drie uur even bij
je aan te Iopen Ih moet je nodig spreken, en hoop dat je om d1e tijd
thuis zult kunnen zijn. Indien niet, Iaat het m;j dan in de loop van
de morgen weten, daar 1k om half t.'.rie wegrijd ln haast,
Je vriend,
\ViLLEM,

j.-•

Oefening 17.
Schrijf een brief, enigszins gelijkend op die Yan Oefening
16, met een antwoord erop, zeggende, dat het je niet
mogelik is thuis te zijn om drie uur, maar we] tot twee, en
dat je daarom je niend \ erzoekt, om een uur bij je te
komen, of zo niet, dat je dan tussen een en twee bij hem
zult komen.

Oefening 78.
Zoek uit de Yolgende zinnen <le woorden, die aan de
Zetfstandige Naa1111,•ovrden zijn bijgernegd, en ook die, welke
aan de Werkt.!oorden zijn bijge\'oegd:
r. Als de zon helder opgaat, voorspelt hij een mooie dag.
Een ding is zeker: U'>' korte bezoek heeft mij groot genoegen
gedaan

2
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3. Een vrolik hart is de grootste schat, die de arme man in zijn
treurig !even bezi t.
4. 't Lustige muisje werd eindelik op een slimme manier door
de waakzame kat gevangen.
5. Mijn goede oom heeft mijn haar we! wat te kort gesneden; maar
vader zegt, het is nog Jang genoeg voor een klein meisje.
6. Als iedereen de waarheid altijd zo ronduit \'ertelde als die
eerlike knaap, zouden de mensen elkaar veilig kunnen
ge!O\·en.
7. Een zekere hoer had twee flukse zoons, die goed naar de
boerderij van hun oude, blinde vader keken, en zorgden,
dat alles op de grate plaats ordelik toeging.
8. Hij heeft mij wakker gemaakt door zijn aanhoudend praten, dat
mij altijd zo hinderlik en lastig is.
9. 't IJverige kind had zo hard gewerkt, dat hij er bleek van zag,
en toch kreeg hij geen \ riendelik woord van zijn strenge
meester.
IO. De gehele muur is wit geschilderd, en daarna zijn er grote
letters met zwarte verf op getekend, om de mensen al van
ver te laten zien dat hier een hotel is, waar iedere reiziger
goed verzorgd wordt. '

1>"

Oefeni1lf.; 19.
Wijs de Lidw(lorden, Telwoorden en
aan in de volgende zinnen :

BU~ 1 oegelike

Naam11 oorden
1

r. Drie zoons, een eLel en een kat, en dan de molen, die hij had,
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
IO.

was alles wat .le man bezat.
Een oucl, afgewerkt paard 1s van morgen voor een tamelike som
verkocht.
De vier peilers van de brng zijn alle twintig voet Jang en vijftien
voet breed.
Karel de Viifde was een van de groobte mannen, die in 't begin
van de nieuwe geschiedenis geleefd hebben.
In de korte l1jtl van veertien maanden heeft mijn \'ader twaalf
ver~chillende hellienclen gehad, en ze alle weggeiaagd,
omdat er niet een van cleugde.
Op tle denle (dag) van Xovember verjaart 't jongste kindje van
de tamilie, hij \\E'lke ik reeds vier jaren inwoon.
Hendrik de Achtste \an Engeland was een zonderling man, die
acht \ rouwen gehacl heeft
~en v~g jaren is over ).leze tempel gebouwd, en wilt gij
die in ~fagen oprichlen?
In <lit ene, kleme, clonkere vertrek wonen twee familieen in de
tliep~te armoeile bijeen
De oudste man van wie de b1jbelse geschiedenis spreekt,
bereikte de hoge leeftiJd van negen honderd negen en
zes tig j aren

IIS
Oefening 20.
\Vijs de Voegwoorden en Voorzetsels aan in de volgende
zinnen, en zeg water door die Voegwoorden verbonden wordt,
en tussen welke woorden de Voorzetsels verband uitdrukken:
r.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
ro.

't Regent, daarom kan ik niet uitgaan; maar ik zal gaan,
zodra de regen ophoudt
Hij sloeg de jongen op 't hoofd, waarom hij door zijn vader
gestraft werd.
't Is mogelik op de berg te klimmen, ofschoon het even bezwaarlik als gevaarlik is
Nu mijn oom niet meer tehuis is, moet gij mij toch eens komen
opzoeken
Petrus en Johannes zagen de doeken in 't graf, waar Jezus
gelegen had , nochtans gingen zij er niet in.
Zeg mij tot wie ik gaan moet, om goede raad te ontvangen
in zulk een moeielike zaak als deze
Gedenk aan wat ik tot u gezegd heb: de dienstknecht ib niet
meerder dan zijn heer.
De os nam de man op zijn horens, of hij een veertje was, en
slingerde hem hoog op in de lucht.
<~ij kunt mij dit wel 'ertellen, maar 't Llijft <le vraag, of ik u in
all es geloven kau.
Bij voorspoed en tegenspoed, in gezonde dagen zowel als in
ziekte, is de man een vourbeeld 'oor alien die random hem
z1jn.

/

Oefening 21.
Schrijf bij deze zinnen, wat gij denkt dat uitgelaten is:
r.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ro.

Als ik maar een boek had, zou .
Als ik ouder ben, zal .
Als 't niet gauw regent, . . .
Als 't gerijpt heeft, zijn
Als ik daarover denk, voel . . .
Als de wind zo blijft waaien, . .
Als mijn paartl toch sterven moet,
Als hij morgen nog leeft, . . . . .
Alh de iongen zo stont is, muet ..
Als de zon nooit meer scheen, ..

Oefening 22.
Voeg passende Bijvoe1telike Naamwoorden in:
r. De bloem b - en dn~ is hij niet - . 2
Omdat <le deur niet is, is hij - . 3. Een bond, die niet-is, moet-zijn 4. Als de
avond niet-was, was hij-. 5. 't Meisje zag er niet -mt, maar-.
6. \Vaawm heel die soort koe1en - en niet-? 7. Ik heb 't padgemaakt, in plaats van-. 8. Al-; gij niet-wrirdt, zultg1j altijdzijn. 9 De som schijnt . en zeker met-. 10. Liegen is - en
kan nooit - genoernd wordenU
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Oefcninfi 23.
Voeg passende Bij'l£1oorden in:
I.
l\Iijn paard trekt-en 't trne-. 2
De jongen liep- in
plaats van
3 Antwoord mij - , anders zal ik u - str:iffen. 4.
De vrouwen werkten-en wen.Jen- hetaald. n. Onthoud-, dat
ik u waarschuwd heb. 7. De leem' bruhle , toen zijn hok-opengedaan werd. 8 De meid kookt 't et<"n
en doet al haar werk 9. De boot vaart-naar London, doch gaat - verder. IO Als wij
onze plichten niet- betrac-hten, znllen on7e ouders 't ons-kwali k
nemen.

Oefrnin!{ 2 ./..
Vu! in wat gij denkt dat uitgelaten 1s, en <lat we! op drie
verschillende manieren:
I.
De kat was . . . , toen t kopje . . . . 2. Er moet niemand
uit . . . gesnoept hebben, anders zou er .
3. Vraag uw
neef, of hij op . . . . of in
4. Schrijf liever op ,
, dan
in . . . . 5. Ik zill op u . . . , terwijl gij nit
Co. Achter
de . . . . , die wij
7 Hij was under
. en vluchtte
met . . . . S. Tk heb hem in . . . . gezien. maar niet bij . . . .
9. Ik zag hem op 't . . . . naar 't
. wandelen
IO.
Al de
koeien . . . , terwijl de knecht 't . . . . in de .
sneed.

HOOFDRTCK IV.
Ocfenin:; 25.
Zoek uit de volg-ende zinnen <le Cemene Zelfstandige
Naamwoorden, F.igen ~elfstandige N aamwoorden, Verzamelwoorden, en Afgetrokken Zelfstandige ~aamwoorden:
I.
Op 't geLergte !mist een roverbende, die de gehele hunrt in
gevaar brengt.
2. Zwitserland heeft meren,
wier pracht en
schoonheid door 't ganse mensdom geroemd worden.
3
Indien
uw paard een hoogte heeft van njitien hanrlen tot op de schomler,
dan is 't gewis een <lier van edele afkomot. 4. Onder de schaduw
van 't geboomte zaten de :\lal<"ers ~ich te 'erga~ten aan koek en
koffit>. 5 De hnogte des hemels boven uns hoofcl, en de diepte des
afgroncls onder onze voeten, zijn onpeilbaar (>. De rotsen ,·an de
Transvaal bevatten 't edelste metaal, en 't zand van< ;rikwaland hnudt
de kcistbaarste gesteenten verhorgen. 7 't Gezang van de vogels in
't groe:c.e gebladerte stemt mijn ziel tot lof en dank. 8. Door de
geslepenheid van \l'lillem de Dercle Wtlr.1 de eerzucht van Lodew1jk
de Veertiende m toom gehou<len. tJ, t Dnrre gebeente van de
vermoorde voortrekkers werd later nabij de kraal van Dingaan door
hun vrienden teruggevonden
ro. In 't bas wonen wolven en heren,
en allerlei under \\il<l gedierte hnudt er zich op.
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Oefenint; 26.
2.

3.
4
5.

:-.Joern zes afgetrokken dmgen op, die je opmerkt in de
mensen random je
C\oem zes afgetrokken dingen op, die je opmerkt in een paard,
een koe, en een hond tezamen.
Nnem zes afgetrokken dingen op, die je opmerkt van het land,
waarin je woont.
C\oem zes afgetrokken dingen op, die je in een dag op school
opme1kt.
Nuem zes afgetrokken clingen op, clie je opmerkt in verband
met znn, maan en sterren.

Oefenint; 21.
Noern de grondwoor<lcn waarvan de volgcnde Afgetrokken
Zelfotandige ~ aam woo rd en ge\ orm<l zij n :
Gehoorzaamheid, gruotte, wa~dum, armuecle, ijdelheicl, diepte,
ouderdom, kunde, kennis, geleerheicl, hlijclschap. winst, duisternis,
vriendschap, gunst, erkentenis, adeldom, heschaving, dikte, beeltems,
bewonrlering, kun"t, nij,·erhei<l, verlichting, droefenis, zekerheid,
laagte, liefu•>, bedriegerij, ln~t. verlenging, vertraging, bekommernis,
geschiedenis, gehoor, reuk, smaak. be'.ofte, ont\•angst, bederf,
gedachte, gevoel, waarde, rr.acht, dengd, begrafenis, slavernij.

Otjeninr; 28.
MaaK: A fgetroklwz Zelfstandige hTaa11m1oorden van
volgende woorden, en zet ze daarna elk in een zin :

de

vriendelik (/J.1• , ik ben door nw vader met vrienuelikheid
ontrnngenJ, lief, got'd, Mueielik, z\\aar, blij, arm, ,·rolik, treurig,
jong, clrn"g, schandelik, dankbaar, naar, slec.;l1t, kwaad, breed, Jang,
houg, laag, eerlik, rijk, klein, grout, groen, duur, vangen, komen,
rusten, gevoelen, verwnrren, tluren, danken, leren, meten, doen,
gaan, zien, wachten, kennen, kunnen, 7eggen, spreken

Ocfe11i111{ 29.
Om van buiten te leren :
Een mverbende is een ver zameling van TO\ ers;
een geraamte been ontvleesd heenclerenstel van mens of dier;
een garnizoen is een aantal ooldaten, in een stacl ge!egerd,
een kour is een aantal zangers,
een gemeente is een verzamel111g van mensen, die tot een kerk
behoren;
een 111aats£happ1j is een har.delsgezelschap; ook tie menshe1d in 't
algemeen,
een iennootsc!tap is een verenigmg Yan mensen die met elkaar
handel dnj,·en;

II8
een kompanjie is een handelsverenigin.;; ook een afdeling soldaten;
een gild is een vereniging van mensen, die hetzelfde handwerk
heoefenen;
een bestuur is een vereniging van mensen, die samen regeren:
een gezantschap is een gezelschap personen, afgezonden door een
regering of een vnrst ;
een parlement is een vergadering van afge,·aard1gden van een volk ;
een 111i111sterie is een lichaam van raadgevers van een vorst:
een synode is een vereniging of raad van geesteliken ;
een staf is een lichaam van personen, die onder een hoofd staan ;
een dozijn 1s een aantal van twaalf;
een gros is een aantal van hondenl vier en veertig,
uuft en fruit zijn veuamelnamen voor vruchten.

OefeninK 30.
/\Yi3s de verschillende naamvallen van Zelfstnw. en
Voornaamw. aan in de volgende zinnen:
r. Als mijn zusje na acht uur buiten is, denkt zij dat 't midden in
de nacht is : zij heeft nog maar ~maal in haar !even de sterren
gezien. 2. Handel! mij zachtk~s met de jongeling, met
Absalom !-zeide Koning David tot Joab en de andere veldheren.
3 .... ~ zon lijkt door <le mist heen we! een leeuwekop met afgesneden
manen. 4. Zij hehhen die Jnngen altijd een gek gescholden, en nu
zien z1jn vijanden, dat zijn handelingen wijzer zijn geweest clan
iemand ooit had kunnen denken.
5. Twint1g voet hoog te vallen,
is geen kleinighei<l ''"or~ o.!!.9 man \an mijn jaren. fl Jan, hao.l
jouvr baas tOl·h gauw een rijpaard uit 't kamp; hij wil naar 't c,lµ.rp !
7. De 1£.l'.\l.tll wE>tgever der Isra~lieten, l\lozes, s!!erf op de berg 'Nebo,
bijna op de grenzen van 't land Kana:in.
8. De pijp, zijn grootste
vermaak, , er:aat mijn buurm:m nooit · hij rookt zelfs nog rn hed.
9. Geef mij de h:ind, broeder, en ik zal u al uw \erkeerde wonrclen
verge\ en. 10. De diss1pelen zeiden tot Jezus. blijf b1j ons, want
het is hij de avond, en de dag is ge<laald.

Oefening 3 7.
lfangschik de volgende woorden als de-woorden en lutwoorden. H.aadplt>e~ de Geslachtsregels op bladz. 2+ en de
Woordelijst achter in 't boek.
r,

Duif, muis, walvis, tijger, hntje, nnot, :rnravaan, ochtend, loop,
wedren, V.'oensdag, :\faart, zwalu", Llijclochap, goetlheicl, geweer,
meisje, jongen, koningin, hoest, 5chaaf, lacle, hamer, clorp, goedheid.
2.

Haan, kuiken, sller, kalf, ladcler, slentel, vreugcle, slag, , al,
spinnekop, hark, trap, toevoegsel men<uom, hvcna, plooisel, vrienu,
gevangenis, paard, gros, i<l;t, gehoomte, ert, nl!fant, populier.

II9
3

Roos, stam, ellende, macht, ijzer, Umgeni, l.'lundi, tweemaster,
naaister, afgod, smeersel, hen, eigendom, burgerschap, graafschap,
hertogdom, wasdom, de Rijn, Christendom, gereedschap, bos,
klavier, knecht, engel, harp.
4·

Weide, ooievaar, nicht, mast, onderwijzer, leeuwin, baksel,
bloesem, leger, lucht, soldaat, waterleidmg, rechter, perzik,
gezelschap, glorie, kat, deugd, nacht, vonnis, figuur, blac.l, evangelie,
geld, been. L

Oefening 32.
Vu! alle weggelaten woorden en letters in
. . . diamant van Zuid-Afrika is ~I gezocht - grootst- diamant
die ooi( gevonden is, noemt men de Koh-i-noor.- kurk, waarvan d-zolen gemaakt zijn, is fijner dan - kurk van d- fies. Hij
slaakte-diep - zucht, toen - hoorde, <lat - kind dood was. Ik heb
aanvraag gedaan om - post van JrlelJ< ind- winkel. l\Iij- hoop is
niet teleurgesteld : dat kan men zien aan - hoop brieven, die ik
ontvang
Op - wr..\i,t van
dak zit - groat- vogel. Mmaat nam - maat van - ketting, waaraan - - bond wilde
vastleggen Aan - kant van - kant hang! - wit- draad; haal didraad eraf. U-das zit scheef om u- hals: <lat - niet netjes. - stof
in - kamer ligt zo dik, dat men op - tafel schrijven - . D- plaats
is verkocht tegen tjsp shillings - morgen: <lat zal - groat - verlies
zijn voor - arm- weduwe - patroon van di- hagelpatroon is
$eheel nieuw. l\iij- q t gaat met - post van dri~ uur Zeg diJongen, met tegen - po't van - deur te staan D~ eerste mensen
woonden in - hof van E<len; men noemt di-no!ook - paradijs.
l\Iorgen zit - r,.ondgaand i - hof te Oudtshoorn : mij- neef zal
daar - post van talk waarnemen. t

Otjeninr; 33.

\
'Vu! alle weggelaten woorden en letters in:
/

Dit is - eerst, maal, dat ik ee- maal Lij u aan hms geLruikt -.
Lees tot - ro1gende punt, mijn kind, en leg mij dan - punt uit, waarover v.ij gelezen --. Ik hoorde- slag, toen di- vink in - ,Jag kwam.
Ee- vorst in d oud- tijd had immer ee- lfia,cht om zich heen.
Hebt gij ee- trap van - paard gehad, mij- vn~nd? Van welstof is d- kant gemaakt? Van d- v.aterkant leidt ee- l10ogtrap tot Linnen d- toren, vanwaar men door een - gang in klokkehuis komt Op - lautlgi.ie(j van d- graaf stond ee- tuinman
met een- graaf in zij- hand ; hij klaagde over de- streng- vorst.
Wij lezen in - heilig- Sclu;iit dat Na.ze;; - volk van Israel uit
Egypte voerde door -- woest1jn van Sinai. :;.<u gij geregeld school bezoekt, behourt u- handbchrift te verbeteren Men kan
aan - gang van di-man z1en, dat - ziek is. l:let werkvolk klaagde
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over h- patroon. - handje van - kleine is niet grater dan palm van d- hand 'an zij
moeder. Ee- Indi~r heeft aan zijbroodpalm genoeg
- geeft hem brood en kledmg, benevens stof of - materiaal, waan·an hij zij- hut bom\ t

Oefe11i111: 34.
Onderscheid de volgende woorden m
het-woorden.

de-woorden en

Das, speelgenoot, maat, getnige, kerkhof, palm, appel, stof.
vierkant, !man, wees, hevehng, l>li;,,, bodt>, kurk, vreerlldelmg, zncht,
gic.ls, hof, ogenblik, morgen, post, g-ade, tijdstip, koeiehok.

Oefeni11g 35.
l\Iaak \'rouwelike namen \'an:
\\'olf, bedrieger, :eugenaar, C:uffer, leeuw, zanger, denker, h~kker,
tijger, vos, ram, broteder, vriend, Jiu!, vacler, he;,chermer, vo11gd,
koning, monnik, slaaf, kneLH, beer, beer (' arken), vink, bok,
meerkat, clas, leerlooier, kleermaker, tooneebpeler, spreker,
redenaar, krokodil, hengst, wanclelaar, schrij1·er, dienaar, reiziger,
bruigom, boekhouder, raadsman, viiancl, mdgezel, kameel, zoon,
onderwijzer, oom, woercl, meester, haan, dief.

I

"j ~

Oefening 36.
Maak duidelike zinnen van de volgende soorten ·
r, \'ijf met een Zelfstandig Naarnwoord in de eerste en een in de
vierde naam\ al,
2. vijf met een Zelfstamlig Naamwnord in de eer;,te en een in de
tweede naamval,
3. vijf met Zelfstandige ~aarnwoorden in de eerote en een in de
derde naamval
4. tien met 7elfstandige Naamwoordc.n clie tot ges'.achtsregels
r tot 3, bladz. 24 (met lJ1tzonderingen) behoren;
5. !len met
Zelfstandige N aam \Worden die behoren [l tot
geslachtsregels 4 tnt 8 (de l'itzonderingen ingesloten) ;
6. '"Jf waarin Zelfstand1ge Xaamwoorden gebru1kt warden die de
regel omtrent de uitgangen donz en schuf, L:adz 24, verc.luideliken ;
./
7. tien waarin vreemde woorden gehruikt worden naar aanwijzing
van geslachtsregel r4 (bladz ~5)

Oefenin{; 37.
Maak zinnen van de volgende paren· van woorden, en
plaats de naamvallen boven de gege,·en woorden :
Gij - d1enaar, ik hem - boek : vriend -

vriencl ; paarcl
ponclen ; mij - domoor ,
njand ; lPs
moeite ; brief - uren: clas -
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last; zoon - lieveling; leugenaar
dief, mens - dier; baviaan slimheid ; dokter - medisijn ; hu!p - troost ; wachthond - gemak;
huis - schoorstenen, kerk - zitplaatoen; parlement - wetten;
rechter - vonnis ; paarden - veld ; koeien - kraal ; organist jaren; schoenmaker - leest; inktkoker - pennen ; kandelaar lusifers; landkaart - bergen; brief - onduidelikheid; zon - aarde;
maan- bo!.

Oefening 3X.
Vul de uitgelaten woorden en letters m:
Ik weet g- beter- - dag om mijn tante ee- visite te maken dan
Zaterdag. Spreekt gij van - os, - hand, schaap of - paard,
of misschien we! van - varken ; gij zegt niet anders dan - dier, en
wij hebben al di- dieren. D- kapitein van on- boot heeft indVictoria d- heel - wereld om gerei'd : dat moet ee - Jang- tocht
geweest zijn. D- glans - ster hij avond en d- g!oed - ?On bij
dag zijn mij veel liever dan - hChoonst- lamplicht of d- koesterend- warmte van u- haard. Het is niPt mogelik - Eijn van begin tot - eincle te bevaren . niet alleen is - aan -begin teondiep,
maar te Schaffhausen zou ee- boot in d- val - - rivier \'erpletterd warden. Draai - roer, vriend, en wend - boeg naar golven; haal u- zeil neer en vat ferm
roeispaan aan zoals ik doe:
anders verongelukt - schuit en wij erbij.
v\'at - heerhk- ontwaken wanneer de bloemegodin in - lente ha
tooverstaf over velden zwaait; maar hoe treurig daarentegen als d- najaarstorm
d grimmig- herfst komt aankondigen. Ee goed- einde van dag, van - jaar, van on- Je,·en is - - heerlikst - beloning, die onten dee! kan vallen.

Oe/ening 39.
Vorm het Meervoud van de volgende woorden:
I•

\'enster, raam, huis, kandelaar, mens, beest, aap, vis, roos, boom,
kaars, pans, kalf. pols, hok, vat, pen, schip, koe, brief, inkt, beurs,
boek, to!, kind, wees, plaats, wagen, smid, potlood, horloge, kaart,
sofa, piano, klavier, viool, instrument, schepsel, predikant, vonnis,
sekretaris, perzik, wens, dak, hoed, stok, schoorsteen, k!ok, muts,
schoen. 2,

Lap, trap, schaap, heme!, been, wet, tafel, dankbaarheid, water,
schat, regel, ster, zon, maan, afgod, monnik, non, klooster, kerk,
a!taar, beeld, schilderij, tapijt, dame, heer, juffrouw, l10en, bord,
lepel, vork, wind, os, paard, ezel, papegaai, eend, gans, haan, kers,
pad, weg, scbelp, hut, vader, liefde, ontrouw, wreedheid, schaamte,
boomtak.
3.

Golf, baai, rivier, berg, stroom, bran, bed, mond, uitgang, sluis,
spoortrein, station, lokomotief, zee, meer, beek, dal, hoogte, vallei,
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stad, <lorp, gehucht, dek, distrikt, provincie, landdrost, magistraat.
hof, rechter, advokaat, procureur, agent, pleidooi, rechtsgeding,
jurielid, heemraad, handelshuis, stoomhoot, anker, ketting, kade,
dok, werkman, sletle, brug, gang, uitloop, tunnel, saus, maatstok.
4·
Schaaf. schaafbank, bijl, zaag, boor, boorijzer, handvatsel, paneel,
fondament, zolder, balk, sleutelgat, scharnier, slot, schmfraam,
bovenlicht, preekstoel, spijker, schroef, oven, haksel, ei, taart, pastei,
lekkernij, vuurhoutje, gehuil, eer, tw1jfel, aanhod, genot, zegen, zege,
hoop. rif, lid:naat, studie, wortel, k'.eed, !roost, lam, split, gemoed,
vlees, ham, spek, ooi.

·).
l\Iaak tien <luidelike, korte zinnen van de volg-ende soorten:
r. elk met een enkeh·oudige Eigennaam ,

z.
3.
4.
5.

elk met een meervoudig Gemeen 7.elfstandig Naamwoord,
elk met een onregelmatig l\Ieervoud;
elk met een meervoud1g wuonl dat geen enkelvoud heeft,
elk met een Afgetrokken Zelfst~mdig Naamwoonl in 't meervoud.

Otfening 4 7.
Schrijf de volgende zinnen in 't :VIeervoud:
L'w zoon heeft mijn hand geslagen, en rlaarom heeft de hand hem
gebeten
Ik '.leb een paal in uw tum geplant bij 't aardbeiebed, en
daaraan w1l ik een draad bpannen. 't Paard dat voor de kar stand,
had een 1jzer ''erloren, en werd daarom uitgespannen en naar de
smid geleid. Zal uw oom dat toelaten, dat zijn ;,ind die jongen met
een stok blaat? Was de haan niet op 't hek gevlogen, de vos zou
hem r.iet gepakt hebben. Op 't kerkhof heh ik een graf gezien
waarin een grijsaanl en een kindje naast elkander liggen. De
timmerman zorgt ervoor, dat het dak laag genoeg blijft. De leer
van deze henormer wordt in a'.le kerken van dit land beleden Het
kind van de rijke koopman was in de niorkamer, en zong een lied,
terwijl haH.r zuster op de viool bpeelde. Ons lam is niet in de kraal
bij 't moederschaap, maar staat alleen in de stal te wachten tot de
knecht de deur openduet. Een been te breken is gevaarlik, maar een
been in te slikken is nog erger. Ieder lidmaat van onze kerk wordt
morgen op de vergadering verwacht. De schilder heeft een studie
gemaakt van een eikeboom in 't park.

'C·

Ocfening ·t2. ;
Vorm ook nog de volgende woorJen tot duidelike zinnen
zonder de werkwoorden van H.egel 6, bladz. 22 te
gebruiken:
Fotografie - mij - goed muis - vloer - kast ; spiegel - ik beeld; lamp - kamer - uur, mij - tee - kapje; Jan - plaats koe, winkel - ik - koek; kleren - jaar - present boom - bos dicht, kraal - muur - voet ; wasvrouw - goed - sluot; stroom }
- berg - koe; ik - · middag - sofa; hoenders - tuin - hond; \ · _)
kind - werf - Piet
V I
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HOO.FDSTUI\ V.
Oefe11i11t; 43.
Yorm de trappen van vergelijking van de volgende
Bijvoegelike .;\aamwoorden van Hoedanigheid:
I.

Sterk, zwak, bhj, boos, lastig, goed, heet, kouJ, ziek, snel, snaaks,
krorn, wijs, laf, trom\, steenkouJ, almachtig, vroorn, straf, lekker,
weinig, vies, laat, vroeg, grijs, slecht, dik, Jun, lam, vo:.
2,

Goddeloos, echt, dierbaar, kras, dwars, lief, Jui, moe, bloeddorstig,
plantetend, lauw, ver,,Jeten, bezig, levend, bereid, beleefd, stuk,
gee!, zwart, \dt, \nil, eenzaam, dorstig, doof, zot, gek, wreed, grof,
kort, <lorn.
3.

:\fen,,elik, benauwd, bpierwit, ijselil,, naar, hraaf, vlug, Iangzaam,
vertrouwd, geeerd, geweldig, gastvrij, menslievend, schoon, veel·
kleurig, angstig, vertruu\\ baar, verlept, ven.lonl. scheef, vierhoekig,
gesch1kt, gevaarlik, le\enloos, "d1itterend, omgegraven, verteerbaar,
begrensJ, Ievenslustig, achterdochtig

Oejening 44.

'-ti

Schrijf tyfo zinnen, waarin een Bij\ nw. voorkomt in de
Vergrotende Trap
2. tien zinnen, waarin cen Bijvnw. voorkomt in de Overtreffende
Trap;
3. lien zinnen, waarin twee huedanigheden van hetzelfde voorwerp
met elk andet warden "ergeleken .
4 vijf zinr,.en, waarin een Rijvnw. dat op "s" eindigt, voorkomt
in de Ovcrtreftentle trap .
5. vijf zmnen, waarin een BijHIW. <lat op "1 " eindigt, voorkomt
in de Vergrotende Trap.

Oefening 45.
Vu! de uitgelaten letters in:
E\•en voorb1j - brug is - rivier - hreedst - Dez- rivier is breeds!- die 1k ind- omtrek gezien heb. Van all- huizen in ddorp is d1t - hoogst-. Solon heeft gezegd, <lat hij - gelukkigstmens is, die - tot zijn doocl toe blijft.
Elk- vogel ib
gelukkigst- m - eigen nest Men verhaalt <lat biJ een- wedstrijd
onder-vogels, wie - hoogst-- ken vliegen, een klein- vogel 't won
door z- slimheid. D- arend toont zich - moed1gst-, wanneer men
z- jongen aanvalt. D-- amandelboom 1s - eerst- groen van albomen, en ook verliest - z- bladeren - vroegst-. Eerlik duurt
-- !angst-.
OnJer d - vogels is de struis - bterkst-, maar ook
- domst-. D- meisje is - vhjtigst. wanneer zij geheel alleen zit
te werken. Van alle drar,.ken is koud water - ge.wndst - en best-. Die jongen is 's zomers - gezombt-, en dus natuurlik ook
- vrolikst--

Oefening 46.
Vul de weggelaten letters in:
Een wit- muur is mooier - ee- zwart--. D- vroeg- peren
dragen dit jaar beter - d laat-. In rnlk ee- groot- tuin als
dez- behoren meer paclen te ziJn. Aan de - groot- weg, die door
- dicht- bos loopt, staat
bout- huis van - oud- boswachter.
Di- wit- duif heeft - recht puot aan ee scherp- steen hezeerd.
Di- vals- - hond heeft - klein- jongetje van onz- bakker in arm gebeten. Het klein mc-is3e zei, rlat zij een gezicht met twee
groot- ogen en twee ho!-- wangen in cl
vol- rnaan had gezien.
- jongst-:- kimlje van onz- goed- buurnouw heeft -- ergongeluk gehad. Ieder kind van di- sch<1ol draagt ee-- blauwlint, en ieder- onderwijzeres ee- hlauw- strikje. Geen enkelkaartje wordt aangenomen, dat niet rl - vol- naarn van d- voorzitter draagt. :Vlenig- arm- kind werd di- a\•rmd van al- n"dige
voorzien.
Ee- ?eker- zilver - ring, die rn
oom bezit, wordt
gezegd uit - palei~ van Napnleon - groot- afkomstig te zijn
De
woorden van - wijzen zijn als goud- appelen op ziker- sr:halen

Oefening 47.
'Vu! de weggelaten letters in:
In d- afgelegen- - huis woont ee- groot - man, die in d- tijd
van - jeugd - land veel- diensten bewezen heeft. Mij - buurman
moet we! - knap - werkman zijn, arnlers zouden niet zo veel mensen hem roepen.
Geen grout-- J..oopm::m zou zich ooit met
zulk- bedrog afgeven. l\[oet ik \er,taan dat dez- persoon ee oud- Ieerling of ee- oud- leerling van d1- school is. Ee-- hits
antwoord vuurt d- toorn aan, en leidt nimmer tot iets goed-.
Weinig aangenaam- heeft di- man in zij- kort- !even ondervonden. Nu ik u wat helangrijk- rneedelen wil, behandelt gij m1j
met ee- onverschilligheid, d1- waarlik ee- jong- man van uwjaren niet past. Teder -- slecbt- koning is nog geen- slechtkomng, <lat wil zeggen, geen- slecht - mens.

HOO.FD ST lJK VI.
Oefening 48.
vVijs in de volgende zinnen de Voornaltllt'lf.'OOPden en de
Bi.fvoegelike woorden aan ; en bepaal tot welke klasse de
Voornaamwoorden behoren. Schrijf de Naamrnllen boven
de Zelfstandige Naamwoorden en de Vrornaamwoorden.
I. Zodanige mensen zijn bet, met welke wij in onze praktijk te doen
hebben ; mensen, wier doe! het is bun medemens in alle opzichten
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te ergeren. 2. Als gij uw koeien zendt, zal ik de mijne erbij zenden;
want bet is u en mij beter, dat zekere stuk veld samen te huren.
3. Wat mij uok overkomen moge, ik zal vasthouden aan mijn beginselen, die mijn vader mij heeft ingeprent, en waarin ik de mijnen weer
heb onderwezen. 4 Zulb zal het lot worden van al dezulken, die
zich tegen hun vorst misdragen hebben, en die elkander tot dit oproer
hebben aangezet. 5. \Velke bloemen verkiest mijn zusje? Er zijn
hier veel soorten : enige met dubbele kronen, en andere eenvoudiger
in vorm ; maar alle de schoonheid zelve. 6. \Vie gaat er met mij
mee ' riep \Villem. Ik wil mijn hroertjes opzoeken, die aan gindse
zijde van de rivier kun m1ddagslaapje in dat lange gras liggen te doen.
7. "Alles zal recht komen," heeft Jan Brand geze~d
en die
waardige man heeft daarmede aan zijn land een gedachtenis nagelaten,
die zijn geeerde naam bij ans nageslacht zal doen voortleven. 8. Gij
vergist u: ik sprak met rnn dern vogel, maar van die, welke dageliks
met zoveel andere onze tuin bezoekt, en mijn jonge erten wegpikt

Oefening 49.
Schrijf tien zmnen, elk met een Persoonlik Voornaamwoord;
Schrijf tien zmnen, elk met een Aanwijzend Voornaam"uord,
Schnjf tien zinnen, elk met een Unbepaald Voornaamwoord;
SchriJf tien zinnen, elk met een Bezittehk Voornaamwoord;
Schrijf tien zinnen, elk met "g1j," en verander die in zinnen met
"j1f ' of" je," en dan weer in zinnen met "u "

r

~i\1aak

Ocfening 50.
duidelike zmnen met de volgende Voornaam-

-Woorden:
Die, dat, zulk, een, wie, diens, waarin, ieder, elk, men, iets, niets,
geen, al"ie, u, hij, gij, wij, ons, hem, bun, hen, bet, wat.

Oefening 51.
Zet in de volgende zinnen de \'oornaamwoorden van de
rste persoon in die van de 3de persoon over:
r. :v.Iiin vader heeft m1j gezegd, dat ik erop rekenen kan, dat mijn
schapen geschoren zullen warden. 2 .. Ik beloof u op mijn woord,
dat 1k zal trachten miin fouten te verbeteren, en mijn le,·en zo in te
rich ten, dat elkeen tevreJen met mij zijn zal. 3. Ik heb 'tu immers
laten weten, maar 1k heb geen antwuord op mijn brief ontvangen.
4. Mijn akkers hebben \~el geclragen, en ouk mijn \'ee heeft mij veel
minder zorg veroorzaakt dan verleden jaar. 5. Ik heb mijn huizen
verhuurd, en w1l mij nu op miin oude plaats neerzetten, om mijn
laatste dagen rustig te slijten. G. Mijn rneder 1s op, en toch moet
ik zorgen, dat mijn dieren geen gebrek liiden. 7. Had ik naar
ongerechtigheid met mijn hart gezien, mijn God zou niet gehoord
hebben S. \Vaarom moet ik mijn !even zo eenzaam doorbrengen?
Ik zal miJ op reis begeven, en ,ml mij in de grate wereld verstrooiing
zoeken !

Oefening 52.
Zet in Oefening 51 de rste persoon Enkelvoud in de rste
persoon :VIeervoud over.

Oefeni1tg 53.
Zet in Oefening 5 I, met uitlating van de 2de volzin, de
rste persoon Enkelvoud in de 2de persoon over.

Oefening 54.
Vu! de weggelaten letters in in de volgende zinnen, en
schrijf de naamvallen boven de Voornaamwoorden.
r. -k, d- u zo trouw gediend heL, kom - vragen m- loon te
verhogen. 2. - k heb - u we! gezegd, dat - u vergissen zoudt in
d-- jonge man; nu komt h- uit, dat h- een bedrieger is. 3.
Gelooft gij alles, w- d- vrouw vertelt I zou - niet beter zijn,
achter h- rug om na te vragPn, w-- er waar is van h - lange
verhaal? 4. \V- hebhen dez- mens tot u gebracht, omdat 't
volk verkeert, zeggende dat - zelf konrng is. 5 In zij- tuin, dachter - mij- ligt, groe1t d- wonderlike plant, w- ik - vertelde.
6. \.Veet gij niet, w David ge<laan heeft, toen h- hongerde, en <leg-, cl - met h- waren? Hoe h- gegaan is in d- tempel, en dtoonbroden gegeten heeft, d- - met geoorloofd war<°n te eten, maar
alleen d- priesteren? 7. Indien z- m - vervolgd hebben, zzullen ook u vervolgen; indien z- m- woord be'Aaard hebben, zzullen ook 't - bewaren. 8. Maar al de - dingen zullen z- u doen
om m- naams wil ; om<lat z- h- niet kennen, d
m- gezonden
beeft.

HOOFDWfGK VII.
Oejeninr; 55.
Zoek uit 't volgende alle Telwoorden en zeg tot welke
soort zij behoren, meteen erop lettende, wanneer zij als
Voornaamwoorden voorkomen.
De meeste bergen van cle Kaapkolonie liggen bezuiden de een en
dertigste parallel. .\lie kinderen waren bijeen om de v1jft1gste
verjaardag van bun mueder te vieren. Tweemaal heb ik u
gewaarschuwd: de derde maal zal ik u straffen~p Paulus' tweede
zendingsreishield hij zich te .\theneop Vele eersten zullen de laatsten
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zijn, en vele laatsten de eersten. \Vij hebhen dit jaar weinig appels
en veel peren
Welk onderscheid 1s er tussen veel boeken en vele
boeken te bezitten? W1j drieen zijn op de berg geweest; maar het
zal we! de laat,te maal geweest zijn, dat wij op het tweede plateau
komen. \Vacht u voor al die mensen; de meesten van hen zijn
bedriegers.
Hij verwacht alle heil van de komst van zijn vader.
't Rijtuig ging tweemaal in de namiddag rand, en toen nag- eens om
kwartier v66r zes. Honderden, ja duizenden sprinkhanen vlogen
over 't dorp; en slechts een paar vngels volgden de zwerm. De
reiziger had allerhande waren op zijn kar, maar geen enkele bril.

Oefening 56.
r. Schrijf tien zinnen met een onbepaald hoofdgetul.
2. Schrijf vijf zinnen met een onbepaald ranggetal.
3. Schnjf vijf zinnen waarin <le '.'.Oorden millioenen, honderden of
duizenden gebrmkt warden
4 Schnjf vijf mooie zinnen, waarin een tijd genoemd wordt met
uren e!l minuten.
5. Schrijf zeven zinnen, waarin "enig," "elk," "zeder," sommig,"
"ueinif{," "vtel," en "men1g" als Voornaamwoorden
voorkomen

Oefeninr; 57.
Yul de opengelaten plaatsen in met onbepaalde telwoorden:
r. Het meisje gaf mij - melk en
Pieren. 2. lk heb haar gegeven, wat ik had. 3. ~u hij - gekl lieeft, heeft hij - rust dan
te\ oren. 4. Bijna - boek in deze winkel is nieuw; men vindt iets
- op - plank. 5. Deze jongen heeft we!
gebreken, maar toch
steekt er - slechls in hem. 6. Hi] heeft
vrienden, maar die
- zijn hem trouw. 7. Al heelt de arme vrouw
kinderen, zij zou
er geen - van willen missen. 8. I>e vruchtbomen, die wij
bezitten, hebben dit jaar - gedragen. '). - kind verliest - ouders
jong. 10. Al kan 1k zelf maar
"lissen, - geld zal ik u toch gaarne
geven.

HOOPDSTUK VIII.
nefeninr; 58.
Schrijf de stammen en de hoofdtijtlen uit van de volgende
werkwoortlen:
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I.

spelen, hakken, sparen, straffen, spitten, wensen, Loren, ~taren,
!oven, plakken, stromen, zaaien, oogsten, voeden, red<len, regeren,
bele,·en, oorlogen, verschaffen, wantrouwen, onthalen, beloven,
antwoorden, vrezen, 'tre,•en, beseffen, glanzen, hevrijden
2.

delven, wijzen, roepen, hangen, sch1jnen, hidden, !open, breken,
bi@den, schieten, lezen, schrijven, glimmen, zwerven, roepen, zwijgen,
trekken, wassen, vermij<len, ontvangen, snij<len, scheppen, dwingen,
verdrinken, ontduiken, \ erzv.elgen, ontvlie<len, genezen
3.

malen, gaan, zouten, zien, weven, vouwen, slaan, hrengen, l\djfelen,
ontdoen, verbergen, vragen, kruien, gedenken, zoeken, laten,
bepalen, bewiizen, waaien, kopen, .lich herinneren, ,cheiclen, zich
veroorloven, heten, noemen, regenen, vriezen, onthouden, plegen
4.
wegvallen, uitlaten, overbrengen, inschenken, on<lerbrengen, meevallen, huishouden, opslaan, wegraken, losmaken, overwegen, inzien,
doorlopen, omzeilen, ondcrgaan, overtrekken, terugkomen, vol<loen,
achterklappen, onderdekken, opwarmen, beeldhouwen, letterzetten,
voorzingen, voorzeggen, bijspringen.

Oefcning 59.
Zet de kursiere woorden van de volgende zinnen ip het
Meervoud over:
r. Hij spreekt van een zaak, waarvan hij noch z'}n bioeder verstand
heejt. 2 1/1 verlelde hem, dat de tuin niet gespit kon warden, maar hij
wilde mij niet geloven. 3. Indien ew lastertnng u >teekl, en zeer tot
nadeel van u spreekt, zo zult gij u niet te zeer beklagen. Denk
maar aan hetgeen men <likwils ziet: 't is tie slechtste perzik niet,
waaraan de wesp lwmt knagen 4. De ezel kan de kar niet trekken, de
jongen zal henz moeten uitspannen: zuik em dier is veel te zwak voor
die vracht. 5 Mi;n trouwe linnd heeft gisteren dat kind uit een <liep
gat water gehaald, waarin hd bij ongeluk gevallen was. 6. Kind,
kind, wat zal er van je groe1en ' ;e hattdelt gelijk fe \•a<ler vroeger
gedaan heeft, en hiJ 1s er ongelukkig door geworden
7. De ojevaar
kuiert langs <le sloot, om te zien of hij er geen kikker uit kun halen,
die h1j dan lekker opsmult met zipt zoontje 1laar ginds in 't ne,;t 8.
Een jaar geleden was er een mun die bij zij11 dood een testament
naliet, waarin hij al zifn goed aan een vreeinde, en niets aan een enkel
kind vermaakte. 9. Deed hii het weer, ik b;acht hem gewis onder 't
oog, dat een dergelijlu dc1ad zijn karakter geen voordeel doet. 10. Op
een hoogte klom hij, in de diepte zag hij neer, 111 de verte weidde z1;11 oog,
of hif oak iets van 't naderen van een wagen bespeuren kon, doch
geen enkel teken vertoonde zich, zelfs geen stojwolk ·we rd gezien.

Oefeninr; 60.
Zet de tussen haakjes geplaatste W erkwoorden eerst in
de Om·olm. Tegenw. tijd, clan in de Onvolm. Ver!. tijd, en
daarna in de Onrnlm. Toek. tijd.
r De vhk 1zitten) op een taken (fiuiten) een vrolik deuntje, terwijl
zijn w1;fje de e1eren (broeden)
2. De jongens !baden) zich ginds in
de dam, en hun zusjes (dekken) de tafel. 3. Een jager (!open) over
t ve!J, en (dragen) zijn geweer onder de arm. 4. De wind (suizen)
door de bomen en (doen) het koren op de veklen wuiven. 5. Van
a\•ond (zijn) er konsert; wij (kunnenJ de muziek dnidelik horen.
6. Mijn zrn,ter (geven) Jes aan vier kinderen , zij (zijn) alien
gehoorzaam en (Joen) hun best. 7 De trein (razen) en (rommelen),
terwijl hij onb (\·norbijschui,enJ. al~ hij bij een station (komen),
(geven) de ~toomfimt een barde gil. 'l. Waarom (z1jn) uw breeder niet
bier? b:J '.l1ehorerr) zulke vergaderingen biJ te wonen. 9. Er (zijn)
een wolk op de berg en bet (regenen) bier beneden: bet weder
(wore.Jen) hoe !anger hoe triest1ger.
ro. De houthakkers (zijn)
vandaag bezig in bet bos: zij (rusten) en (gebruiken) hun middagmaal.

Uefeninr. 67.
Yul de wcggelaten uitgangen Yan de \Verkwoorden m:
r. \Vij hebbhet hem gezeg , en hem telkens opnieuw
gewaarbchuw -, maar hij heeft niet geluist -, en ondervin-- nu, hoe
dwaas bet is, zich te verhar --. 2. \Var-- mijn vader nog in !even,
ik zou u gevraag- hebben, de vakantie b1j ons te kom- doorhreng-.
3 Gisteren stoml- de leger~ tegenover elkander, en war- slechts
door een nauw dal gebcheid-; maar de aanvoerder besloot , niet te
vecht- -. maar liever vrede te sluit -, dan bloed te vergiet-.
4. Had uw neef zich niet ge"aag , hij zou zijn been niet gebrokheb-, hij heeft het zich1e:f te wijt , dat hem dit ongeluk
overkom -. 5. Ile hoer ploeg- , zaai en eg- 't land, en hoop- dan op regen en zonneschijn, om 't zaad te laat- groei- -.
6. Moch- ik 't genoegen ~maak , uw neef daar te untmoet- , zo
zal ik hem tracht- te overreed -, met m1j naar huis terug te keer-.
7. Ile man en zijn zoon zat- in de kar, en reed- onb voorbij,
zonder ons te herken--; maar 't jongetje wenk- de koetsier en
noop hem, st:J te houd-. 8 \Vij at - nooit te veel, tuen W'i op
kostschool war-; eenvoudig umdat wij niet genoeg kreeg - om ens
te overeet
9. Bleef- de aanvallers zich achter de schansen
versteek- toen er op !Jen gevuur- wenl, of viel
zij even moedig
aan, als de ancleren zich verdedig-? ro \Vij moet- en wil- en
zul-- ook onze taak ten einde breng , inclien 't ons geluk-, een
dag of wat uitstel te krijg- -.

r30

0Ljeninl{ 62.
Schrijf de onderstaande zinnen eerst in de \'olmaakt
Tegenw. tijd, dan in de Volmaakt Verl. tijd, en daarna in
de Volm. Toek. tijd.
I.
:\iijn vader - mij niet (straffen), maar hij - m1j we!
(beknorren), en mij (zeggen), tlat het met weer gebemen moet.
2. Zij- de kamer (uitlopen) en-terstond (beginnen), haar sommen
te maken 3 De vogeb - een rustig plekje (uitzoeken), en - daar
een nestje (bouwen), waarin zij hun eieren - (leggen). 4
het u
niet (treffen), dat hij in tle laabte tijd ZO\ eel beter (werken)
, en er
zoveel beter
(uitnen)? 5. De kinderen - zich vlug (wassen) en
(aankleden), en - nu 'cle tuin (ingaan) om bloemen te plukken.
6. Al de leerlingen
een halve dag vrij (hebben1, en - die tijd
(gebruiken) om de brieven te beantwoorden, die zij \an huis
(ontvangen) - . 7 Er - een hms op de hoek (gebou\\d warden),
dat een lamilie, die van Engeland (komen) -- onmiddelhk
(betrekhen) - , 8. De schaduwen van de nacht
(plaats maken)
voor het vrolike morgenlicht, en met de zon - de vrolikheid in 't
hart van de lijcler (terugkeren). 9. \Vie - er ooit aan (denken),
en wie
ooit in hlaat (zijnJ, voortlat deze vreemdeling onder ons
(verschijnen) -, om een paard op d:e wijze te temmen ? 10. Zoals
het toen (gebeuren)
, zo
het (blijven), en iedereen - tot heden
toe bij die regeling (berusten), hoewel men niet zeggen kan, dat
iedereen er tevreden mee (zijn)

Otje11i11r; 63.
Maak de volgende zinnen volledig :
I.
Als ik werken moet, . . . . . .
2. Daar hij er geen lust
in had, . . . . ,
3. Terwijl zijn oom hem helpen w1l,
4. Ik zal het u laten weten, als
. . 5. Hij
vindt het goecl, maar . . . . . . . f>. Houd altijd slipt uw woord,
dan .
7. \Vilt gij verstand1g warden, . . ,
8. Een man, die zijn tong niet bedwmgen kan, . , .
10. Die
9. Als de zon in drie dagen niet schijnt, . . .
eens steelt, . .
. die eens liegt, . .

Ocfe11i11;.; 64.
\' ervang in de volgende zinnen de in haakjes geplaatste
Onbepaalde vVijs vormen door de vormen van datzelfde
\Verkwoord, die door 't zinsverband worden vereist:
I.
't Huis, dat ik (bouwen laten, Volm Tegenw. tijd) is nu
verhuurd. 2. \Vees zo \Tiendelik miJ 't boek, dat ik bij u
(achterlaten, Volm. Tegenw. tijd) toe te zenden. 3. De werklieden,
die gisteren hier (werkm, Volm. Tegenw. hJd), kunnen heden niet

terug komen 4. Ik. die u reecl~ meermalen (waarschuwen, Volm.
Tegenw. tijd), moet u nu de gevolgen van uw onvoorzicbtigheidlaten
on<lervinclen. 5. Het blijkt nu dan tocb we!, dat gij, die altijd
(liei<•eren, Onvolm Tegenw. tiJd) gelijk te hebben, u nu (vergissen,
Onvolmaakt Tegenwoordige tijd). 6. Als wij, die d1t onderwerp
reeds jaren Jang (bestuderen, Volm. Tegenw tijd), bier niet over
beslissen durven, hoe (wagen, Onvolm. Teg-enw tijd) g1j bet clan, een
oordeel er over te vellen? 7. Jan sprak over zijn twee broertjes en
zei: ik geloof dat zij er niets van (oeg1ijpen, \'olm. Tegenw tijd);
maar van zijn zuster zei hij , ik geloof waarhk, dat zij bet we!
(begt(jpen, Unvolm Teg-enw. tijd]. 8. ZiJ (bestedm, Onv Ver!.
tijd) al haar tijd aan tekenen en fraaie handwerken, en (ve1 waarlozen,
zelfde tijd) haar schoollessen: nu (hebben, Onv. Teg tijd) ziJ er
berouw van. 9 De bomen (dragen, Onv. Ver! tijd) dat iaar zo
overvloedig, dat wij iedere dag peren (plukken, Unv. Ver!. tijd),
zonder dat er een emd aan (schi)ltm, Onv. Verl. tijd) le komen.
IO. Dat z1j goed (doen, Volm. Tegenw. tijd), maar - zij mij nu
ook (kunnen, Onv. Toek. tijd) uitleggen, waar m1jn vriend \ erleden
jaar (wonen, \'olm. Tegen". tijd) '

Oefcning 65.
Yul aan wat in de volgende zinnen wcggelaten is. Gebruik
daarbij altijd hetzelfde werkwoord, dat reeds in de zin
voorkomt, maar zet 't in de door 't zinsverband vereiste tijd.
Gisteren beb ik een brief ge~cbreven. en morgen - ik er
twee
z. Gisteren is miin broer naar Louden vertrokken,
vandaag
naar Amsterdam, en in de volgende week - - naar
Berlijn - . 3. Wilt g1j mij morgen bezueken? Neen, ik - gisteren reeds 4. \Vat doet de tuinman nu? H1j is aan 't
spitten m de tuin. 5. Cisteren - - reeds een groot stuk - , en
morgen - - weer een under stuk - . 6. \' erleden l!onderdag heeft
't zwaar gerijpt, nu - 't al weer, en ik vrees dat morgen wel
wederom - - . 7. Ab bet vandaag met begmt te regenen, hoop ik
toch dat het morgen we! -- 8 Gisteren zijt gij mij komen lastig
vallen, nu
reeds weer -, en gij z1jt, \Tees ik, onbescheiden
genoeg om mij morgen - - - 9. Waarom oefen je je niet in
't zwemmen? Ik heb m1j gedurende 't vorige seizoen er in-, ben
m1j nu aan bet - , en - - gedurende t volgende seizoen ook
weder - . IO. G1j moet - nu ook - . \Vij
-- elk jaar weer, en
zelfs m1jn vader oefent - nog steeds telkens weer.

Oefening 66.
Alle werkwoorden reflcxicf te gebruiken.
de volgende zinnen de aangegeven tijden :

Gebruik in

Mijn paard - - (bezerm, Volm Teg. t.) door - tegen de kant
van de staldeur - (stolen, Onbep. wijs). 2. (Ve1'gissen, Onv. Teg. t.)
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niet, als gij zegt, dat al die mensen - (verkleden, Vulm. Ver!.
dat men mij vertelt, dat hij - deerhk
in die man (bedriegen, Vulm. Teg. t) - . 4 Mijn vnend (storen, Onv.
Teg. t.) - nooit aan wat men van hem zegt; maar hij - - daardoor
dikwils (benadelen, Volm Teg. t ). 5 Ik - - niet zo (verrelen, \'aim.
Toek. t Aanv. wijs) -, indien ik
naar de kerk (begewz, Volm.
Ver!. t.) - . 6. De kinderen niet (verspreken, Volm Toek. t
Aanv. wijs) - , indien zij - bedaard (houden, Volm. Ver!. t.) - . 7.
Alie jongens
- daar goed (amuseren, Volm. Teg. t.), maar
sommige slecht (f.{edratt11, Volm. Teg. t) 8. De arme wecluwe
- - met haar vier kinderen (onderlzouden moeten, Onv. Ver! t ),
omdat zij -- van al haar betrekkingen (verlaten zzen, Om-. Ver!. t.) 9.
Toen de zon opging (u'czssen, Onv. Verl. t.) de vogels
-, en
(strijken, Onv. Ver! t.)
de veren glad, om - daarna boven in de
boom (plaatsen, Onbep wijs) en een lustig lied te zingen. IO. De
meisjes - - stil (houde11, Onv Tc1ek t ), totdat zij
(overtuigen,
Volm. Teg. t.) - , <lat er geen gevaar 1s.
gij -

t.)? 3. (Verbeeldm, Geh. wijs) -

Oefening 67.
Kies tussen het gebruik
volgende zinnen:

van lzebbm en zijn m de

Wij (hebbm, zijn) in de tuin gaan zitten, want op de stoep (hebben,
zijn) wij bet te warm. 2 De vogels (heblmz, zijn) bet bas uitgevlogen,
v66r de Jager met zijn geweer gereed (hebben, zijn). Denkt u, dat 't ijs
gesmolten zou (hebben, zijn). ab men er niet mee hij 't vuur geweest
(lzebben, zijn). De knaap (hebhen, ::1111) rn de put gevallen, maHr, daar
hij niet diep wa~. (hebben, zijn) hij er zonder hulp weer uitgeklommen.
5. De sohlaat (hebben, zijn) gestorven, eer de dnkter bij hem geweest
(hebben, zijn). 6. Zou hij we! zoveel gereisd (hebbm, zijn) indren zijn
vader niet altijd zo rondgetrokken (hebben, zijn)? 7. Die spleet zou
nooit ontstaan (izebhen, zijn), indien er geen aardheving plaats
gevonden (hebben, zijn). 8. Het (hebben, zijn) nu eenmaal gebeurd,
en gelukkig (izebben, zijn) het niet zover gekomen, <lat hrj Tiit ?ijn
betrekking ontslagen (hebben, zijn) 9. De dokter (hebbm, zijn) bet
gehele land doorgetrokken, en (hebben, zijn) goed met de inwoners
bekend geworden, v66r hij .<ijn boek schreef IO. Ik (hebben, zipz)
gisteren in tien minuten van de schnol naar huis gelopen, en toch kan
ik niet zeggen, <lat ik biezoncler gauw gelopen (hebben, zi;n).

Oefeninf( 68.
Zet de volgende zinnen in de Lijdende Vimn over:
r. Het paard trekt de wai<en. 2. De os trok de ploeg. 3. De
ezel heeft de kar getrokkeu. 4. De paarden hadden de wagen getrokken. 5. De assen zullen de ploeg trekken. De ezels zullen de kar
getrokken bebben. 7. Ik schrijf een Lrief. lo. Wij lazen een mooi
boek, toen m1jn broeder een telegram op tafel legde. 9. CVIen rookt

daar uit lange pijpen. 10. Het menselik lichaam kan veel ziekte
verdragen. rr. Waarom zouden wij geen ker~ houden? rz. Vergeef ons onze zonden. r3. Ilij hielp hen du 'is uit 't water trekken. r4 \Vij zetten onze reis vonrt, nadat w1j unze brieven bezorgd
ha'.lden
r5. Menigeen heeft verleden jaar zware verliezen geleden.
10. Men zegt, dat de vijand de bergpas bezel heeft. 17. Kunt gij
niet geloven, dat ik in twee uren al miJn les<;en leer? r 8 \Vaarin van gt men hier 't regunwater op ' hebt gi; (\at al ooit onclerzocht?
19. Napoleon cle Grote won de slag bi] Austerlitz, en verlnor die bij
Waterloo
20. Verscheidene malen heb ik aan uw deur geklopt,
maar nieman1l heeft mij gehoord. zr. Men clans! bijna d:i.geliks daar
m die zaal, en speelt er ook biljart en domino. 22 Hrj heeft zijn
plich t betracht, en zij n vaderland een grote dienst bewezen.

Oefening 69.
Zet de volgende zinnen in de Bedrijvende Vonn over:
r. Het huJS zou door die metse:;iar gubo11\Hl geworclen zijn, indien

ik eerder van de man gehoord harl
2
De br•men waren door mijn
neef om,{ehakt geworden, maar <lP- put was niet door henr gegraven
gewurden
3. De haas is door de jager nt>Prgeschoten geworden,
naclat hij dnor de hond npgejaagd was geworrhm 4. Die nrunr zal
door dt- timmerman gemeten wnrden, eer er een gat in gebroken
wordt. 5. De muizen zouden in de val gm·augen kunnen warden,
indien er een ~tukje <;pek in gelegd wercl
6. Aardrijkskunde
worC:t in rlie school niet uit boekcn geleerd, maar alles wordt aan de
kimleren verteld.
7. \Verden de paarden in vroegere eeuwen ook
beslagen, of wen! hun huef toen niet be\ethgd tegen de ruwe stenen,
die op de paden ge\ unden word en, en d:e er gewis vroeger ook
gevonden werden? 8. Hij zou tot konmg uitger0epen geworden zijn,
in<lien de troepen niet tegen hem ingenomen waren geworden. 9.
Die overgrote macht werd eertijds door de vursten uitgeoefend, toen
door de gemene man geloofd werd, rlat erfollieden door God van antler
bloed ge:naakt waren geworde>n rlan zijzeh en. ro. Gij zijt door uw
afkomst bestem<l, en door de keuze van uw htam afgezonderd geworden, om 't hoofd te zijn van alien, die bier rnnrlom u gevon<len warden.

Ocfening 70.
Zet de W erkwoorden in de volgende zinnen in de passen ·
de tijden van de Aanvoegende \Vijs; bij voorbeeld:

f Indien ik hem niet geroepen
(Hadde ik hem niet

harl, hij zozi te laat geweest taijn.
geroepen, hij W<ire te laat geweest.

r. Zou het niet mogelik ziin, hem te bewijzen, dat zulk een regeling
beter wezen zou ( z. lndien hij mij vinden zou, zou ik verloren
zijn. :\<Iocht 't meisje haar moeder nog maar eens weerzien
4.
Moch! de <loktcr toch maar komen ! 5. Moge God mij b1jstaan,
mijn vaderland te verlossen ! 6. Laat hem komen, als hij demoed
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heeft ! -HiJ zou reeds gckumen ztjn, indien zijn vatler hem ni<'t teruggehuuJen had. 7. Laat er gcen Lwaanl getrokken, geen sch·it gelost warden, v6u1 de.he\ t'lhehher 't kommando gee ft
g, Laat hem
waken, dan komt !iii niet in \ erzoeking ! 9 Als de zon mctar scheen
zou het veld een lieter ;canzien hehhen. 10 De deugd moet henefend,
en alle kwa<ltl gemt'den wnnlen door elkeen, die zich een eenolle
naam \ ery, er ven v. ii.

Oefeninf{ 71.
Zet de werkwoor<len van de vol!{en<le volzinnen over m
de vormen, in de vorige oefening gebruikt.
r. Hadden wij heter opge:et, wii waren met gestraft geworden !
Het ware te wensen, Jat hi; emJehk naar m1jn ra'lil lmsterde I
3. Kame wat wil, ik mnet er heen ! 4. Och, of God mij »paarde, tlat
mijn ngen dat nng zagen ! 5. \\'are die vriencl nu;{ 1>1j rn:j, f'1ijn
!even \\are met zo eenzaam. (,, Zwijg, zeg ik; dat geen \\oonl uw
lnng ont5nappe ! 7. Laat de man alleen, dat hij m vrede stcn e' 8.
Het ware miJ l1eter zo ik u nooit ,;-e.den liadde. <1. Kumt, verzadigen
wij ons aan de lmit , wat baatte het, !anger te wijlen ?
IO. En \\ierd' ik ook 'erneerd
Mijn antwoord wienl' niet ,]our uw drei~ingen gekeerd.

2

Uefeni11t; 72.
Maak de volgende zinnen volle<lig met werkwoordcn m
de Aanvuegende \Yijs :
r. lk hoorte, dat hij .
2. ik ,·erlang, dat Lij
3. de moeder had gew••nst, dat haar kinderen . . .
4. mijn
vader bepaa]Je, dat ik . . . . . . ; .5· die von,t eist dat 7ij
6. w:e \ ooruit wil kumen in de \\Preld, . .
7
wie
niet werkt, dat . , ,
8 alles, wat adem lwdt,
, . ,
9. mijn 'acler
op, en .
. . var zijn zoon 7'n wilclbraad,
opd0,t uw ziel, m;j .
10.
Is iemand treurig, dat hij
is iemaml blij, <lat h;j

Oefening 73.
Vu! in wat uitgelaten is in <le Yolgende zinnen, en let
op 't verband tussen de tijden van de \Verkwoor<len m de
Hoofd/in en zijn takken :
I. 1\lijn vader heefl mij gezegd, dat hij :r.ij
2 Ik zal u
geen to•·,,,temmmg geven, .nLlien . . . . . 3. \'liaarom '.1ebt gij hem
niet ~e' raagd, uf . . . . , , 4 Ihj heeft 't niet kunnt'n geloven,
omdat . . .
5. De did gaf vour, dat men . . . . 6. Ik wens,
dat gij 't ver'>taan zult. dat . . . . . 7. De predikant heeft afgekondigd, dat .
k Imbt-n h1j mij geL.c n heefl, moet
.
ro De hnnd
9 Zuals gij Legt. dat 't gebeurd is, kunn"n
heeft 5eweten, dd.t , ,
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Oef,'nz°11{; 74.
Zel het f_\"egeven deel van de 7innen in de vorige oefening
eerst in de Yolmaakt \'erledcn, en daarna in <le \'olmaakt
Toekor1ende tijcl over, en schik de \\Terkwoorden die jezelf
hebt in~evoegd, naar die tij<len.

Oefcnill[; 75.
r. Schrijf tien zinnen, elk mt't een vervoegd zwak werkwoord ·
2. Tien, elk mel een vervoeg<l 'te1k werkwnonl;
3. Tien, elk met een \erv.1egtl i:;erneni:;d werl,wourJ;
4. Tl en elh. met t:etl \ ervoegd onl'e~"t!matu5 wer k woord ;
5. Tien, elh met een \en uegrl '""che1dbaa1 s,1111rn~esltld werkwoord ,
6. Tien, elk met een vervue):(rl ~1lie/d7Mav samengt::dcld werkw)onl
7. Tie~, elk met een Verleclen Ilt>elwoord, <lal "l{l'" niPt neemt,
8. Tien, elk met een Vetleclen DePlwuorcl, dat "ge" tnssen 't
vonrvoegsel en <le btam heeft,
<). V1ji, e'k met een c,'iu.;atzef "e~1'wottrd;
Io. V1if. e;k met een F1eh,,1wtaltef werkwoord.
1

HOOFDS'l1rK IX -XY.
Oefe11in[.i 76.
\Vijsde suorten van Bijic•o0rden aan in de volgende zinnen:
I
IIueveelmaal heb ik 'took niet F(ezeg<l ! Hue zo dan? -vraagt
ge misscbien. 2. 't Sc11ip ze1hle ee,1 dag 'oc'ir uns uit en na een
enkele dag varens vPr'1amen wij plotselmg, <lat "ij niet (lnwaar·
schijnJ:b. over de plek \\aren gegaan, waar 't vergaan was. 3.
llereuigJ zetten zij ~uidwaarts ko"r~ en dreven 's naehts ongemerkt
<le haven binnen. 3. ::\len had ~1ch zelb VCIOrzien van ,\fnkaanse
sla,·en J,e mngelib. Je talen spra:rn'1 van de V• >lken, waarme<le men
vooreerst ht1kern: \\>Jltle wordt'n 5 Korn toch h;j mij : ik heb u
1mmers mets gedaan, waarover gij .111tvred1m zou<lt kunnen zijn? 6
\Vij le\t'11 m etln huugst onanngename t1jd · oveml is ziekte, en
gedurig l10ort men van wa;i.rlik ontzettendt' ungelukken. 7. Z1j hehben
<le strij<l hl11ek en manmoe<l;g aangebon.len, \\aarom zon men dan niet
met reden mngen \ erv.acbten, Jat z1j ten laatste nverwinn1m zullen?
H. Ten eersle moet ih u ernstig O\ er uw gedrag on<lerhouden , venler
'11oet ik u nug eens waarschuwt'n tt:gen Je om gang met L' itJ mensen,
en ten slotte n erop w:jzen, dat uv. ,chuuljaren reeds Jang verstreken
zijn, en bet claarom uw plicht is, u met uw stu,Jiedn te hansten.

Oefening 77.
Zeg tol welke soort de kursieve ( schuingedrukte) woorden
in de volgen<le zinnen behoren :
r
Als gij loch komt, moet wi toch eens kijken, vf ik cleze kleur nu
blauw genoeg gemaakt :1eb. 2. lnderdaad, '! gehaaste schrijven zou u
le nzoe ma ken, om daurna nog met ons uit le gaan : maar a/s gij 111uar net
deze bladen aischrijft, zal het u, zo wij hopen, met hinderen 3. Eer
de zon mtkor'1t kunnen wij h "Ogstwaatscllljnlzk niet rijrl<>n, 1,ant de
morgens zij n tege1w•vordir; zo kouJ, dat men z1ch lonauwernovd vnfir
acht uur bmtenslwis 1lurft wag<'n. 4. 0(11/ionn men mij zn ergert
somtijds, dat ik het bezwaarlik kan verdragen. wil i1t bet lteve1 nog een
paar maanden uitstellen. .'i· Jfo;gen vertrekken onze vrienden va11
hier, als <1•iw11rer vok wij ons iullea klaarmaken, om eerstdaags naar
elders te verbu;7en fi. Tk was ennee bezig, tven giJ hinnen kwa.1rnt, en
nog alt1}'d ligt bet daar op mijn hed; ahter belo• 1£ ik u, dat ik er vmler
geen band meer illln zal zett<>n, v.·.ur i;ii m1j V••lled£r; over de?e zaak
spreekt. 7. Maur weet dit, dal Z•' de beer Jes '.rnL<es geweten had,
dat de chef dan komen zou, dat hF ge.1•1s zijn huis niet zou hebben
laten doorgraven. 8. Kom ;ui;t ,f,tn, .i•anllfCJ het u het meest r;elegen
komt · want voor mij, die lmr stilert weken ziek Jig, maakt 't uur
waarlik weinig ondersche1d 9. lndl!'n ik het maar ;;a kon krijgen, dat
de belhamels eens beboet werden, dun zou dat de anderen doen
schrikken, en zij zouden zich hepaal1l bet er geclragen; lzoewel men
ook al mtsschien op 't karakter van zuike mensen te u•einig aan kan,
om veel met zekerheicl le zeggen. ro. Ik hen en•an overl.ii,<d, dat
noch be<lreiging noch beloite, noch eer noch '>ehancle die man hetzij
naar de ene, hetzzj' naar Je andere kan t 7al doen over hel:en ; want
weinig heb ik een mens ontmuet, die .~v zn de gro11d eerltk is als hij.

Oefeninr; 7 8.
Plaats passen<le Voegwonrden in de volgende zinnen:
r. Het zal tevergeefs zijn, - giJ roept, - hij slaapt - kan u niet
horen. ? Heb! gij de appels al geplukt, - wacht gij, - ik u zal
helpen? 3 Ik heh hem opizewcht, - hij is te ziek, zelfs - te
spreken,
heh ik mijn plan niet kunnen vulvoeren. 4. \Vacht, ik kom; 't zou niet goed ztjn, -- gij 't alleen probe"rdet 5. vraagt i:;ij het hem - zo clikwib, hij zal bet - niet doen. 6. De
man is ziek - - arm, bet is niet te verv.onderen, - hlj geeft zich over
aan de drank. 7. - ik ulieden cle aardse tltngen gezegJ heb - gij
niet gelooft, hoe zult gij geloven, - ik u de hemelse zou rnggen?
Werpt uw paarlen met voor de zwrjnen, - zij ze niet met bun voeten
vertreden, -- zich omkerende n verscbeurt!n. y. - bet een, - het
antler wil helpen ; de dokter Yreest, - - de ziekte <loodelik zal zijn.
rn. Zij heeft haar broeder zo liefgehad, - z1j zich geheel en al voor
hem opgeofferd heeft, - met haar hanJen genoeg bijeengebracht,
hem naar Landen te zenden, - hem le laten stmleren.
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Ocfening 79.
Maak de \Voordontleding van de volgende volzinnen :
r Verlaat u op ans, die u liefhebben, liever dan op hen, van wier
gevoelens gij onzeker zijt. 2. Verlaat mij niet in mijn ouderdom;
wees mij nab1j, terwijl mijn kracht vergaat. 3. Zie, Gij hebt lust
tot waarheid in 't binnenste, en in 't verborgene maakt Gij mij
wijsheid bekend. 4. Als ik er z6 over denk, gevoelt gij, dat 't mij
nauweliks mogelik is, dit geschrift te ondertekenen. 5 Al zij de
leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel-is een bekend
spreekwoord uit de oude tijd

Oefe111:11g 80.
Wijs de soorten van Bepalingen aan m de volgende
zmnen:
r. In de zomer staan wij i•roeg op, en m de u inter gaan wij vroeg
naar bed. 2 Vyf en twintzg jaren hebben <le beste bouwmeesters
van 't land over deze kerk gebouv.d. 3. Cw broeders behoorden
zich niet in zulk een klci1u buot op dat diepe water te wagen, en dan
alleen i·oor plezier. 4, In ;;rote haasl en zonder >?Oed voor zijn voeten te
zien, liep hij zingmde de trap af. 5. Ezau verkreeg toch eindelik op
zijn aanhoudend ierzoek Izaaks zegen.
ii. De zaaier heeft al
vuortgaande zijn zaad op de weg, in de doornen, op de rotsen, en in de
goede aa1de gestrooid.
7. In een jagende sneeuwstorm kwam de arme
bedelaar ii.f ons up de ptaats aan
8. IVaarschijnlik zegt hij het, om zi
te mzsleiden 9 Al de Zange barre u inter door heeft <lit huisje u trouw
tegen de kvude beschut. ro. In Siberie, een i•an de kuudste landen van de
aarde, mneten l{ussiese gcvangenen voor st1af hun gehele /even in
donkere mijnen werken.

Oefening 8 7.
Ontleed de volgende Samengestelde zmnen in Enkelvoudige, en noem de soorten :
I. VMr wij verder gaan, moet ik u waarschuwen, dater dieven in
de buurt zijn. 2. Toen <le zon opkwam, verheten de vogels de
schuilhoek, waar zij de nacht hadden doorgebracht. 3 ::vrensen, die
anderen graag helpen, willen auk graag gehulpen worden door hen,
die zij liefhebhen
l· Het is beter, tot <le Heer toevlucht te nemen,
dan up de mens te vertrouwen. 5. ln<lien ik kwalik gesproken
heb, getuig van 't kwade. 6. lk verzeker u, dat ik 't niet meer doen
zal zolang gij dezelf<le voor m1j blijft, die gij tot nu toe geweest zijt.
7. Indien uw vijand hungert, zo spijzigt hem, optlat hij zich schamen
moge. '3. In 't begin van de werelcl was de aar<le, die nu zoprachtig
bekleed is met groen en bloemen, en overal de mens aantrekt,
woest en ledig

Oefening 82.
Ontleed de volgende Samengestelde zinnen en schrijf de
ontleding- van de Enkelvoudige uit.
I. (\ViJ zullen het n vertellen,}en het u uitleggen, doch oordelen
moogt gij niet, \'oordat wij aan 't eind van ons verhaal zijn.
2. Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij
iets anders doet, doet het alles ter ere Gods 3. Uw broeder heeft
het onderzocht, zowel als goedgekeurd, en nu spreekt hij er tegen;
daarom menen wij, dat hiJ veranderlik en onbetrouwbaar is. 4. Gij
hebt ons bedrogen, of ten minste glj hebt ons misleid ; dns moet gij
ons niet kwalik nemen, dat w1j n met !anger vertrouwen. 5. De
dokter had hem niet alieen voornitgebracht, maar inderdaad zo goed
als genezen , echter is hij weer ingestort, en daarna gestorven. 6. Of
gij u verontschnldigt, dan of gij uw schuld behjdt, de zaak blijft ons
even dnidelik, en <le verdenking blijft op u rnsten. 7. Ik hen jong
geweest, en ik ben oud geworden ; toch heh ik de rechtvaardige
nooit verlaten gezien, of opgemerkt, dat zijn kinderen om brood
moesten beJelen. 'L Bezint, eer gij begint ; want eerst gedaan, en
dan bedacht, heeft memgeen in leed gebracht.

Ocfeninr; 83.
Geef de kracht van de Voorvoegsels aan m de volgende
woorden:
Oorlog, vernederen, ontspruiten, genieten, wan~taltig, gelaarsd,
ontzeggen, aartslmaard, gesprek, hevredigen, vervalsen, wangunst,
besmetten, onttronen, bejaard, gezicht, verslapen, onweder,
gevleugeld, herdrnkken, beademen, aartspnester, erkennen, bezingen,
ontvluchten, verbakken, onmens, wanorde, ontvreemden, mismaakt,
gezang, ondiep, gevogelte.

Oefc11i11g 84.
Geef de kracht van de Aclztmwgsels aan in de volgende
woorden:
Kloosterlmg, heiland, wasdom, deelac>itig, Zondags, zwavelen,
spotachtig, mondeling, babbelen, radeloos, luieren, vogelijn,diefachtig,
bazig, goedheid, dankbaar, hoogte, stommenk, vruchtbaar, duurzaam, houtachtig, v1jand, ziekelik, heldhaftig, steelsgewijze,
wandelen, huiswaarts, burgerlik, zachtkenb, wandelaar, hoveling,
liedjeszangbter, steeds, reddeloos, droppelen, rustig, waarachtig,
pluimage, zadelen, snapachtig, be' olken.

LIJST van gebr:uikelike HET~woorden
Of woorden van 't Onzijdige Geslacht, die niet onder
de regels van bladz. 24 en 25 vallen.

Jn de spelling van de volgende \VOorden zal de leerling enkele
afwijkmgen opmerken van de door Kollewijn aangenomen wijze van
De letter x is door ks ,·ervangen ; c
spelling van bastaardwoorden.
vU{lr a, o en u gewoonlik in k, en ,oar e, z en ij gewoonlik in s
veranderd. Voor de Franse uitgang eau is o geschreven.]

A.
aam
aanbod
aandenken
aangezicht
aantal
aanzicht
aanzoek
aas
a bu is
adres
ad vies
afscheicl
afschrift
afste'.
akkuord
aksent
alarm
album
alfabet
allooi
altaar
ambacht
ambt
anker
antwoord
appel
archief
arrest
artikel
azuur

B.
bad
baken
bakkes

balkon
bamboes
banket
bankroet
basalt
bed
beeld
been
beest
bekken
beschot
beslag
bestand
bewind
bier
biljoen
biljart
biljet
bit
bitter
blad
bhk
blind
bloed
blok
blijk
bod
boek
bond
bont
boo rd
bord
hordes
bos
brem
broed
brood
budget

buffet
buis (jas)
buiten
bu reel
buskruit

c.
cement
charter
codicil
cijfer

D.
clak
<la!
de bat
de bet
debiet
deeg
dee!
deficit
defeH
dek
depot
dessert
die ht
die et
<lier
dierage
diktaat
dmee
ding
diploma
diskonto
dispuut
dividend

doe!
dok
domein
domicilie
domino
dons
doorzicht
clorp
drab
duel
duet
du in
Duits
duizendvoud

E.
edikt
eelt
effekt
ei
eiland
eind
eiwit
eksamen
eksemplaar
ekserpt
ekskuus
ekstrakt
elastiek
email
embargo
Engels
enkelvoud
enthoesiasme
epbtel
epus
erf
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erratum
er ts
etgroen
etui
euvel
evangelie
evenwicht

F.
faljiet
feest
feit
festoen
fiasko
figuur
fioers
foedraal
fonds
formulier
fornuis
fort
Frans
fregat
fresko
fret
front

G.
gaas
gala
galjoen
gal on
garen
garnituur
gas
gat
gehaar
gebed
gebit
gebrek
gedeelte
geding
gedrocht
geduld
gehakt
gehalte
gehucht
gelaat
gelag

geld
gelid
geluk
gelijk
gemoed
genie
geniep
genoegen
genot
gerecht
gerei
gerucht
gespub
getouw
getuigenis
getij
gevest
gewaad
gewag
gewei
geweld
gewest
gez'.lg
gezm
gift (vergift)
gilde
glazuur
goed
gordijn
graan
graf
gr as
grauw
graveel
grein
gros
gruis
gyn:nasium

heil
heimwee
hek
hemd
herstel
hert
heul
hoen
hof
hok
hol
Hollands
hoofd
hooi
horloge
houvast
hotel
hozanna
huis
hulsel
humeur
huwelik

I.
idee
id1uom
individu
ing-ewand
inhumen
insekt
instinkt
interdikt
mterim
inzicht
Italiaans
item

J.

H.
haar
halleluja
halter
harmonium
harnas
hart
hecht
heelal
he er
heft

jaar
jacht
jak
jammer
jong
jubilee
juk

K.
kaf
kado

kaliber
kameleon
kanon
kanton
karmijn
karmozijn
karnaval
karton
klavier
kleed
kleinood
klimop
kluwen
kloen
klooster
knofiook
ko<licil
kollege
koliek
koloriet
komitee
kompas
komplot
konc1he
konflikt
kongres
konfijt
konklave
konsept
konserf
kontakt
kontrast
konvooi
koniin
koord
kordon
kohtuum
kot
kouter
kozijn
kreatuur
krediet
kreng
kriel
kroost
krot
krucifix
kruid
kruis
kruit
kuras
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kwaad
kw art
kwartier

L.
labyrint
lakmoes
land
Latljn
lawaai
lazaret
led er
ledikant
leed
leen
lekkers
lemmer
libel
lichaam
lie ht
lid
lied
lief
lijf
lijk
lint
lis
logies
look
loon
lornJet
lot
luik
luttel

M.
maal
magazijn
manifest
manuskript
masker
maksimum
medaljon
mededogen
medium
meer
meervoud
menu
merg

merk
messing
meubel
middel
midden
ruiljoen
minimum
ministerie
mirakel
model
moeras
moes
monopolie
monster
mos
mutief
motto
mozaiek
mud
museum
mysterie

N.
nadir
nat
nazoek
:t\ederduits
N ederlamb
nest
net
netto
nieuws
nivo

nommer
noorden
notemuskaat
nummer
nut

0.
obstakel
offer
ogenblik
om slag
onbrmk
on mens
ons
ontzag
on weer

oog
oor
oord
oosten
opmm
oponthontl
oproer
ops tel
opzet
opzicht
orakel
oranje
orgaan
orgel
overschot
overwicht
overzicht

P.
paard
pad
pak
paleis
pand
panorama
pantheon
pardon
paradijs
park
part
pascha
paskwil
paspoort
peil
perron
perspektief
plafond
plato
plebs
pleidooi
plein
plezier
poeder
pond
postuur
potlood
prestige
princ1pe
prism a
privilege

proces
produkt
profiel
profijt
projektiel
protest
protokol
proza
publiek
puin
purper

R.
raam
rabat
rad
rag
rak
rapport
ras
ravijn
recht
reef
regime
register
rek
rekwest
relaas
relief
reptiel
reservoir
respijt
riet
rif
roer
ros
ruim
rumoer
rund
Russies
rijk
rijtuig

s.
salaris
saldo
salon
salvo
sap
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scharnier
schavot
schema
scherm
schild
schip
schot
sch rift
schuim
sein
sekreet
sement
seminarie
sieraad
slot
slijk
slijm
smeer
smout
sop
soepee
soevenier
Spaans
span
spek
spektakel
spel
spint
spit
splint
split
spog
spook
spuug
stel
sticht
stof (zand)
strand
stro
stuk
stuur
subjekt
sukses
symptoom

T.
tablo
tapijt
tarief
teken

tempo
terras
terrein
theater
thema
toernooi
toes tel
toezicht
touw
trajekt
transparant
trapezium
trottoir
tuig
tij
type

vlek
vlies
vlot

zenith
zesvoud
zevental

voe~

~giden

;vod
voeder

\:per~

volume
vonnis
vont
voorste
voorval
voorwerp
vuilnis
vullis
vuur

w.

u.
uiterlik
uitschot
uitstek
uitstel
uitwas
uitzet
uitzicht
uur

v.
vaandel
vaarwel
vak
valies
vat
vee
veen
vel
veld
vendel
venijn
verdriet
vers
verslag
verstand
vet
veto
vierkant
vinjf't
vizier
vlas

waas
wammes
want
wapen
was
water
waterpas
weh
wed
wed er
wee
werk
west en
w1cht
wiel
wier
wild
wind as
wonder
woord
wrak
wijf

z.
zaad
zaal
zadel
zand
zeel
zegel
zeil

z~el
·~·

· z ard
zwam
zweet
zwerk
zwoerd
zwijn

