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VOORWOORD.

Ue rnachtige beweging, in ons land ontstaan tot in-standhouding en bevordering van de studie van het
Hollands-Taalvereenvoudiging genoemd-heeft een serie
Leesboekjes van mijn hand in 't leven geroepen, die voorzicn zijn met Taal- en Rtijloefeningen, welke 't bestaan
van· een Taalboekje bijna overbodig maken. De onderwijzer zou echter zonder een dergelijk werkje, als dat
nu aan bet publiek wordt aangeboden, bezwaarlik een
volledig oyerzicbt van de gronuen van de 'l'aalkunde nan
de jeugd kunnen voorleggen. Een Taalkunue, hoe beknopt
ook, is een vereiste voor degelik onderwijs: een geregelde
hanuleiding, waarnaar de leerling te alien tijde met
vrncht yerwezen kan worden. Om d~e reden wordt dit
boekje in 't lkbt gegeven; om die reden behoort bet elke
leerling in handen te komen, die zieh enigszins boven de
beginselen begint te verhefien.
Wat de regels en praktijk van de hollandse spelling
aangaat, houdt die werkje zich· strikt aan 't Voorbericht
tot Ur. R. A. Kollewijns ":Kederlanuse Woordelijst ".
In de uitleg van zaken, de inhoud van dit boekje aanbelangende, heb ik naar duidelikheid gestrcefd; toch,
waar het 't onderwerp niet scllaadde, de kortheid, waarnaar de leerling uitziet, bewarende.
l\Iijn bollandse Taalboekje, dat tot 't verouderde
stelsel behoorde, heeft zich op tal van scholen warme
vrienden verworven. Dit, dat zijn plaats neemt, is veel
eenvoudiger, korter, zakeliker, dunner en goedkoper. Het
ontwaken van 't bcwustzijn bij de !ciders van 't onderwijs, dat 't Hollands door 't Hollands bchoort te wordcn
geleerd, wuar zich da11rtoe ook maar de gclegenheid aanbiedt, baant mijn tegenwoordig wcrkje een ruimer baan

dan zijn voorganger heeft betreden. Vandaar dat mijn
hoop gegrond mag genoemd worden, dat een groot deel
van Zuid-Afrilm's schoolgaande jeugd bij inijn pennevrucht zal profiteren.
Voornamelik zal ik mij daardoor beloond acbten, 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.

VooRwooRn BIJ nm 'l'wm1wE UrroAvE.

De hoop, hierboven uitgedrukt, is meer dan verwezenlikt; een grote editie van mijn '' Spraakkunst" is binnen
't jaar uitverkocht.
[k heb mij in deze nieuwe uitgave zonder een enkele
afwijking aan de Kollewijnse Spelling gehouden.
1\fijn boekje is uitgebreid en aangevuld. Er bestond
behoeffo aan een paar opmerkingen over Dicht en Dichtmaat, en die heb ik in een afzonderlik hoofdstuk opgenomen. Verder is er behalve een aantal het-woorden,
die niet onder regels vallen, ook cen lijst v:an afrikaanse
woordcn, nu in 't Hollands gangbaar gemaakt, aan de
inhoud ioegevoegd. De druk is groter en wijder, en 't
aanzien van 't werkje is daardoor opvallend verbeterd.
HUBERTUS ELl!~FERS
.. Uustica ",
Wijnberg,
nabij Kaapstad,
1 Maart 1907.
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HOOFDS'rtH.:: I.

TAAL EN T AALKUNDE.
1. Taal is 't middel, waardoor wij onze gedachten
aan anderen bekend maken. Taal bestaat uit woorden.
2. 'Yij kunnen iemands gedachten raden nit tekenen
(gebaren) die hij maukt met hoofd, ogen, handen en
voeten. Zulk een uitdrukking van gedachten wordt
"gebaretaal " genoemd, maar is nimmer volkomen
duidelik.
3. De enige duidelike taal is de \Voordetaal.
4. 'J.'aalkunde (kennis van de taal) behandelt alleen de
W oordetaal.
5. Een woord is een klank met een bepaalde bete=
kenis, b.v. paard, huis, zwart, vrolik, slapen.
6. Een woord, op zichzelf genomen, heeft somtijds geen
betekenis, maar ontvangt betekenis, wanneer 't rnet
andere woorden in verband gebracht wordt, b.v. zich-

't kind wai;t zich; op--de t'ogel zit op 't dak.
7. Iede1· volk heeft zijn eigen taal-dat iH, 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,
doch nietternin geschikt om in verband met de taal van
Nederland te worden ge~ruikt.
De rneeste Afrikaners
gebruiken Kaaps-Hollands of zuidafrikaans Hollands als
konversatietaal, doch schrijven vereenvoudigd Hollands
(Nederlands).
8. Taalkunde (kennis van een taal) is nodig orn 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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IIOOFDSTUK II.

WOORDEN, LETTERS, LETTER.GREPEN.

I. Een zin is een gedachte, in woorden uitgedrukt.

De woorden van een zin behoren zo gekozen te w01·den,
dat zij de gedachte volkomen duidelik uitdrukken.
Gewoonlik kan men een gedachte op meer dan Mn
wijze uitdrukken, en taalkunde !cert om•, de Leste wijze
te kiezen.
2. Een woord wordt uitgesproken door de mond Mn
of meer malen te openen.
Een woord, dat men uitspreekt door de mond eenmaal
te openen, bestaat uit eon Iettergreep, b.v. boek, bord_.

straat, huis.
Een woord bestaat uit zoveel lettergrepen als aan~
gewezen worden door 't aantal malen dat men de
mond opent of de monddelen beweegt om 't uit te
spreken: b.v. va-der is een woord van twee lettergrepen,
en ver-zu-me-ling van vier.
't Is nodig, de lettergrepen van een woord te kunnen
onderscheiden, om 1e weten, waar 't bij 't i;;chrijven moe1
afgebroken wordeu.
3. \Voorden zijn samengesteld uit letters.

Letters stellen klanken \'OOr.
J)e Spreektaal heeft alleen klanken.
De Schrijftaal hpeft alleen lettm·s.

WOORDEN, LJ•]'l"l'l•:lt!-3, LE'l"l'MRGREPEN
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4. Letter8, die een klauk van zichzelf bebben, en alleen
1rnnnen uitgesproken worden, noemt men Klinkers of
Vokalen.
Letters, die geen klank van zichzelf bebben, en die
t<lechts tezamen met een klinker knnnen nitgesproken
worden, noemt men Medeklinkers of Konsonanten.
5. He Kl inkers, die de
i, o, u, oe, eu.

holland~>e

ta al bezit, zijn: a, e,

:\fen- hoort ze in de woorden: rfo-gen, lc-ven, predi-kant,
:to-nm_. mtt-ren, boek, '/lens.
6. Klinkers worden dikwels dubbel geschreven, om de
wellte ldank te geven: za11g, u;ecs, Uef, boog, duur.
OPMERinNo: 't Letterteken i worut niet verduhbeld.
-sterkte ltl:rnk wordt voorgesteld door iP.

De ver-

7. I >e Medeklinkers, die de hollandse taal bezit, zijn:
b, d, f, g, h, j, k, I, m, n, p, r, s, t, v, w, z en ch.

In woorden, die niet echt Hollands zijn, maar uit
·neemde talen overgenomen, gebruikt men :,;omtijds de
medeklinkers c, q en x, alsook <le klinker y (i) .

..

Medeklinkers kunnen niet alleenstaande worden
uitgesproken. Al8 men 't woord "baa8" uitHpreekt, hoort
men Pen "a" met een s~mendrukken van de lippcm ervoor,
en een zacht gesis erachter. Voor "b" en ''s", alleenstaand
uitge8proken, zegt men" bee" en" es", en verbindt ze dus
.met klinkerl':. Zo is k, ka; q, ku; m, em; p, pee.
8. Klinkers hebben somtijds hun voile klank, en
·somtijds ook een gewijzigde klank.

Klinker:-; met volle
'Klinkers.

klank

noemt

men

Volkomen

Klinkers met gewijr,ig-rle klnnk noernt men Onvol=
lkomen Klinkers.
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De volkomen klinkeri;; zijn in § 5 opgegeven.
De
om'olkomen klank komt voort als een enkele klinker tussen
twee medeklinkers voorkomt: " 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 dubber
te schrijven, om de klank niet te veranderen, wanneer
zulk een woord verlengd wordt.
B.v.: van "rug" maakt men "ruggen ", en niet rugen:
Im-gen).
Van "bok" maakt men "bokken ", en niet boken(bo-ken).

IO. Een Tweeklank is een klank, welke uit twee zulke
klinkers bestaat, die tezamen een dubbele klank vormen;
b.v., ei (mcid); ij (wijn); ui (kruit); au (gauw); 0111
(vronw); oei (vermoeid); aai (gemaaid); ooi (gegooid) ~
eeu ( leeuw) ; ieu ( niettw) .

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, gymnasium.
11. Bij 't uitspreken van 't Hollands lette men op de
volgende regels :(1) Sch klinkt als ,,; en l'h.

B.v.: Schaap is s-ch-aap.

(2) Wanneer n en g samenkomen in een woord, vormc:n detwee letters samen een neusklank: ko-ning, bren!)-en.

12. Alle letters, die men in een taal gebruikt, samen
genomen, noemt men 't Alfabet van die taal. Alfabet is
een grieks woord. 't 13etekent: ''a, b ". Somtijds wordt
't Alfabet 't ''a, b, c" genoemd. Het hollandse alfabet
wordt gewoonlik aldus opgegevena, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r_, s, t, u, v, w,.
x, ij, z.

WOORDEN,

LETTER~,

LETTERGREPEN
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13. Dat deel van een woord, dat men op eenmaai'
uitspreekt, wordt een lettergreep genoemd (zie § 2) •.
Maan is een woord van Mn lettergreep.
Dankbaar is een woord van twee lettergrepen.
Paardestal is een woord van drie lettergrepen.
Vijgeboomblad is een woord van vier lettergrcpen.
Achterlaadgeweer is een woord van vijf lettergrepen.
Verderfelikheden is een woord van zes lettergrepen.

14. De Lettergrepen worden verdeeld in open en.
gesloten lettergrepen.
Lettergrepen, die op een klinker eindigen, heten open;-·
b.v. ge-na-de. Lettergrepen, die op een medeklinker-eindigen, heten gesloten; b.v. let-ter-greep. De heldereklinkers a, e, o en u worden dubbel geschreven in gesloten·
lettergrepen, doch enkel in open lettergrepen. Schriji
dus: waar, wa-re j breed, bre-der; roos, ro-zen_: vuur, vu-rig•.
15. Aanwijzingen tot 't bepalen van de

lettergrepen~

REGEL: Breek een woord
af volgens de uitspraak;
b.v. rnoeielik, rnoei-e-lik; beedigd, be-e-digdj zeeen, zee-en ..
0PMERKINGEN :

1. Men rekent in 't Hollands, dat een medeklinker bij'
de volgende klinker behoort; daarom: boeken,..
boe-ken (niet boek-en).

2. Waar twee of meer medeklinkers samenkomen,.
behoort de eerste tot de ene 1ettergreep, en de
overige tot de volgende; daarom: ganzen, gan-zen•.
3. De samenstellingen ch en ng worden als samengestelde medeklinkers beschouwd, en dus niet
gescheiden; daarom: lachen, la-chen; lichaam,.
1. ,

li-chaam; ringen, ring-en; koningin, ko-ning-in
( ook somtijds rin-gen en ko-nin-gin, waardoor de-

uitspraak echter gewijzigd wordt).

1.4
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HOOFDSTTTK III.

RED EDELEN.
1. De duizenden woorden, waaruit e~n taal bestaat,
-:1.:ijn in soorten of klasscn verdeeld. Die soorten van
·woorden worden Rededelen g-enoemd.
"Rede'' is "spraak''; de delen van de ;•rede" zijn de
-~;oorten van woorden die in een "ispraak ", dat is, in een
"''taal", gebruikt worden.
2. Er zijn twee Hoofdsoorten van woorden.
De eerste hoofdsoort noemt personen, dieren, plaata
..sen, en alles, wat gewoonlik "ding" heet.
Zulke woorden zijn de namen van de voorwerpen, die
;zij noemen, en heten daarom Naamwoorden.
Hun betekenis staat op zichzelf, zonder behulp van
..:;i.ndere woorden, en daarom heten ze Zelfstandige woor-den. Hun volle naam is dus Zelfstandige Naamwoorden.
3. De tweede hoofdsoort noemt de werkingen die
-door personen, dieren en dingen gedaan worden.
Zulke woorden heten W erkwporden •
4. Voorbeelden van Zelfstandige Naamwoorden zijn:

mens, metselaar, paard, tijger, dorp, stad, rivier, berg,
.kerk, hand, voct, dranlc, kost, oorlog, vreugde, dood, leven.
Voorbeelden van W erkwoorden zi.jn:

Jeren, schr'ijven, lezen, voelen, zien, lopen, dansen,
.Jcl-immen, vnllen, schieten, sten1en, leven, vinden, zoeken.
De betekenis van beide klat:isen is volkomen duidelik
mit de klank van ieder woord op zichzelf.

RED EDELEN
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5. De eerste hoofdsoort-de Zelfstandige Naamwoor•
den-neemt andere soorten bij zich, op dezelfde manier
als een hoge boom boHjes en gras rondom zijn voet heeft.
Ik kan zeggen: borncn; de bomcn _: jonge bomen j de
jonge bomcn j dertig bomen; dertig jonge bomen j de
dertig jonge bomen.
Bij 't

ZKL~'STANDIGE

NAAMWOORD " bomen" vind ik dus:

de, dertig en jonge.

De wijst eenvoudig de bomen aan;
dertig noemt 't getal van de bomen;
jonge duidt de soort van bomen aan.

Deze drie woorden zijn alle bijgci1oegd bij 't Zelfstamlige l'faamwoord, en worden daarom Bijvoegelike
W oorden genoemd.
Zij hebben echter nog afzonderlike namen.
\Yoorden, die alleen aanwijze11, zoals de, bet ('t) en
een, heten Lidwoorden.
Woorden, die een getal uitdrukken, heten Telwoorden.
Woorden, die een eigenschap of hoedardgheid aanwijzen,
lteten Bijvoegelike Naamwoorden.
6. De tweede ltoofdsoort-de W erkwoorden-neemt
ook andere soorten bij zich.
Ik kan zeggen: lezen j mooi lezen; goed lezen j vlug
lczen j slecbt lezen j langzaam lezen j dromerig lezen.
lopen j morgen lopcn j vandaag lopen; altijd lopen j
nooit lopen j
bier lopen j
daar lopen j
over al lopen j
nergens lopen.

Zulke Woorden, die bij een ·w1mKwooRD staan, om iets
naders van de- werking te zeggen, worden Bijwoorden
genoel""ld.

1U
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Een werking is somtijds verbonden aan een plaats, of
een tijd, of een persoon, of een ding.

B. v. lezen; lezen in de school; lezcn om ti en uur; lezen
voor mijn vader ). lezen uit een bock.
groeien; groeien bij 't water; groeien in de nacht; ·

groeien naast ons huis.
Zulke woorden, die de betrekking aanduiden tussen
een werking en een zelfstandigheid, worden Voorzetsels
genoemd. De Voorzetsels van en aan i·orden ook gebruikt
om de naamval van een woord te omschrijven (zie bl. 26).
7. De naam van een persoon, of een dier, of een ding,
kan niet altijd genoemd worden.
Als een jongen Jan heet, kan hij niet altijd van Jan
spreken, maar noemt zichzelf ik. Als ik van mijn broer
spreek, noem 'ik niet gedurig zijn naam, rnaar zeg hij.
Van mijn moeder zeg ik zij; van mijn paard zeg ik het.
Deze woorden ik, hij, zij, het, en nog enige andere,
worden gebruikt in de plaats van Zelfstandige Naam~
woorden, om hetzelfde woord niet gedurig te moeten
herhalen.
W"oorden, die voor ·Zelfstandige Naamwoorden in de
plaats staan, noemt men Voornaamwoorden.
8. Er is' een soort van woorden, die niets betekenen opq;ichzelf; maar die gebruikt worden om woorden en zinnen
uan elkaar te koppelen, te verbinden of te voegen.
Deze woorden zijn niet bepaald noodzakelik in de taal 1
maar zij maken 't spreken vloeiend. ln plaats van te
zeggen: mijn vader gaat naar de kerk ). mijn moe<ler gaat
nanr de kerk)· ik ga naar de kerk-is 't mooier en vloeiender om te zeggen: mijn vader gaat naar de kerk en mijn
moeder en ik ook, waardoor juist hetzelfde uitgedrukt

wordt.

REDlllDEI,EJN
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In plaats van te zeggen: ik zou 'Wel gaan; ik heb er lust
in; het regent; ik kan dus nict gaan---is het beter aldus
te zeggen : ik zou wel gaan, wa11t ik heb er lust in; maar
het regent, e11 dus kan ik niet gaan.
Zulke woorden, die woorden of zi~nen aan elkander
koppelen of voegen, worden Voegwoorden genoemd.
9. Er is nog een soort van woorden, die op zichzelf niets
betekenen, maar die de mensen gebruiken bij pijn, of
vrolikheid, of schrik, of angst, of verrassing, of enige
gewaarwording, die onverwacht op hen valt. Ook deze
woorden heeft men bij 't spreken niet bepaald nodig. Zij
zijn: o, ach, ai, au, foei, bah, sies, ha, haha, sa, l$a-en
een menigte andere uitroepen.
Zulke woorden, die gebruikt worden, om plotselinge
gevoelens uit te drukken, worden Tussenwerpsels genoemd, omdat zij los tussen de andere woorden ingeworpen worden.
10. De hollandse taal heeft dus tien rededelen:
(l) Zelfstandige Naamwoorden zijn de namen van
Personen, Dieren en Dingen, of Zaken, die als zelfstandigheid worden voorgesteld.
(2) Lidwoorden zijn Woorden, die Zelfstandtge Naamwoorden aanwijzen.
(3) Bijvoegelike Naamwoorden zijn Woorden, die
eigenschappen of hoedanigheden van personen, dieren of
dingen aangeven.
(.J.) Telwoorden zijn Woorden die een getal, hoeveelheid, of rangorde uitdrukken.
(5) Voornaamwoorden zijn vVoorden, die de plaats
innemen van Zelfstandige Naamwoorden.
(6) Werkwoorden zijn Woorden, die een werking of
handeling uitdrukken.

18
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(I) Bijwoorden zijn ·woorden, die de werking van een
. vrerkwoord nader omschrijven.
(8) Voegwoorden zijn Woorden, die woorden en zinnen met elkander verbinden.
1'n) Voorzetsels zijn Woorden, die de betrekking aan·duiden tussen Zelfstandige 'N"aamwoorden en ·werkwoorden.

( l 0) Tussenwerpsels zijn W oorden die gevoelsuitingen aangeven.
11. Yan deze tien soorten zijn er vier, die altijd hun
zelfde vorm behouden: Bijwoord, Voorzetsel, Voeg=
woord, Tussenwerpsel.
l>e woorden van de andere zes soorten kunnen hun
vorm veranderen, wanneer hun betrekking tot andere
woorden in een zin zulks nodig maakt.
l >eze verandering van vorm wordt Verbuiging of Ver=
voeging genoemd.
Zic de

0EFJ;J~INGEN

achter in 't Hoek.

Hl<J'l' ZF;LFSTAXDIGE NAAMWOORD
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HOOFDST"CK TV.

HET ZELFSTANDIGE NAAMWOOR.O.

I. Oe namen van personen, dieren, plaatsen en alles
wat men " ding" noemt (voorwerpen, zowel als werkingen en e)genschappen), heten Zelfstandige Naamwoorden.
2. De mens onderscheidt "dingen" 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
aiil-ucht" van een vogel; sommige dingen kan men horen,
maar niet zicn--'t "geluid" van de donderj sommige
dingen kan men voelen, maar niet zien-een "slag" j som'mige dingen kan men zien, maar niet horen-de •(kleur''
van bloemenj sommige dingen kan men ruiken, maar niet
proeven-de "reuk'' van lavendcl j sommige dingen kan
meu proeven, maar niet zien-de (•zuurheid'' va,n een
appel.
De namen van zulke "dingen'-' zijn evcngoed gewone
Zelfstandige Naamwoorden.
4. Maar andere dingen kan men niet zien, nocl1 voelen;
ook kan men ze niet horen, ruiken of proeven. l\1en kan
:\Ileen denken dat ze bestaan. Ze zijn b.v. trouw, vijand.
schap, macht, eer, winst, jeugd, ouderdorn, geluk, smaad,
duugd, genot, plezier, haat, goedheid, lie/de, eeuwighPid,
levcn, dood. De namen van zulke dingen zijn ook Zelf·
standige Naamwoorden.

20
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't Is ech ter duidelik, dat ze geen .. geu:one ding en'' zijn.
Zij bestaan niet O]J zichzelf, maar wol'tlen ·in and~rt>
dingen opgemerkt. Men noemt ze daarom afgetrokke11
dingen, en hun narnen Afgetrokken Zelfstandige Naam=
woo rd en.
5. Oewone Zelfataudige Naamwoorden worden in twee
soorten onderschciden. .Mijn hond 11eet "hand", maar hij
beet ook "Brnno". Tot een vreemdeling i:;preek ik van
''mijn hondn, maar tot mijn vader van "Bruno''. Hij
heeft dus twee namen.

•

6. Er zijn dus:
1. Algemene !'I amen

voor person en, dieren en
din gen.
2. Biezondere Nam en voor personen, dieren en
dingen.
De algemene namen heten
Naamwoorden.
De biezondere namen
Naamwoorden.

heten

Gemene Zelfstandige
Eigen

Zelfstandige

1. Sommige Zelfstandige Naamwoorden zijn de namen
van verzamelingen, of groepen v;an mensen, dieren, en
dingen, b.v.:

''Leger'' is de naam van een verzameling van ''mensen"
(soldaten).
"Kudde'' is de naam van een verzameling van "dieren"
(schapen).
"Bos" is de naam van ee:ri verz.ameling van "dingen''
(bomen).
De namen van zulke verzamelingen heten Verzamel·
woorden.
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VERBUIGING.
8. Verlrnigen is een woord, dat icdereen verstaat. Het
hctdwnt: de vorm veranderen.
9. }len Yer bu igt een woord

om drie verschillende

din~en aan ie wijzen:
't EerRlc, <lat aangewezen wurdt, is 't Geslacht van een

wuord.
't Tweede, dat aangewezen wordt, is :t Octal van een
woo rd.
't Derde, dat aangewezen wordt, is de Naamval van een
woord.
10. De Verbuiging van een woord \Vordt aangewezen
door verunderingen in 't woord zelf, en door veranderingen in 't woord dat zulk een woord aan wijst. De veronderde boeketaal heeft een aantal veranderingen, die
nog algemeen worden aangetroffen, maar in de vereenvoudigde taal afgeschaft zijn.
In Hoofdstuk Ill§ 5 is gesproken van Lidwoorden.
De Lidwoorden de en bet ('t) wijzen de Zelfstandige
Naamwoorden bepaald aan, en worden daarom Bepalenm
de Lidwoorden genoemd. .
't Lidwoord een wijst de Zelfstandige Naamwoorden
niet bepaald aan, en wordt daarom een Niet=Bepalend
Lidwoord genoemd.
11. Er waren in de oude boeketaal drie manieren van
verbuiging bij Zelfstandige Naamwoorden:
De eerste heette de Mannelike manier (MANNELIK
GESLACHT);

De tweede heette de Vrouwelike manier

(VROUWELIK

GEJSLACHT) ;

De derde beette de

Onzijdige

manier

(ONZIJDIG

GESLACHT).

De Mannelike verbuiging had 't Bepalende Lidwoord
de en 't Niet=Bepalende Lidwoord een.
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De Vrouwelike verbniging had 't Bepalende Lidwoord

de en 't Niet=Bepalende T,irlwoord eene.
De Onzijdige verbuiging bad 't Bepalende Lidwoord
bet en 't Niet=Bepalende J,idwoord een.
12. De Mannelike verbuiging was als volgt:
MAX:NELIK.

Enkelvoud.
lste naamval-de, een vader

Meervoud.
lste na arnva l-de,-

2de rwamva l-des, eens vaders

2de naamval-der,-

3de naamval-den, eenen vader

3de naarnval-den,-

4-de naamval-den, eenen vader

4de naamval-de,--

vaders.
van vaders.
aan vaders.

vaders.
De Vrouwelike verbuiging was als volgt:
YROUWELIK.

Enlcelvoud.
naamval-de, eene llloeder.

11-1tc

'.!.de naamval--der, ecner moeder.

1

Meervoud.
1 ste narimval- rle,moeders.

'Jde naamval-dcr,-

van moerlPrs.
der, eencr)
.
31le naarnval- 1I
of
L moedP1· 3de naarnva l-den,aan moeders_
·
~de, eenc )
naarnval-de,-1-de naamval-de, eene moeder.
4de
moeders_
De Onzijdige verbuiging was als volgt:
0NZIJDIG.

1.~te

FJnlcelvoud ..
naamval-hd, een kind.

'!.rlc 1w.a m val- des, eens kinds.
:idc

11

oarn1;al-bet, een kind.

4rle naamval- bet, een kind.

.:lleervoud.
1st<' n aa rn val

-de,-

kindcrs.
"!.de l/(}([rt1VO[-dt'r,-

van kinders.

3de naam,val-(len,aan kinder.s.
4de naamval-de,-

kinders.
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OrMERKING.-De Vereenvoudigde Taal verbuigt 't
Naamwoord niet meer, dan alleen om er
de Meervoudsvorm van aan te geven. In alle gevallen
zijn de eerste en vierde naamval gelijk; de tweedewordt altijd door 't V oorzetsel " van " en de derdesomtijds door 't Voorzetsel "aan" omschreven.
Zelfstandi~e

Ook worden de woorden, die de Zelfstandige Naam=
woorden aanduiden, niet !anger verbogen.
Enkelvourl.
lste naamval-de vader, de moeder, het kind.
2de naarnval-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.·
Mecrvoud.
lste naamval--de vaders, de moeders, de ~inders.
2de naamval-van de vaders, van de moeders, van de

kinders.
3de naamval--aan de vaders, aan de moeders, aan de

kinders.
!de naamval-de vaders, de moe'ders, de kinders.
13. Verklaring van de
Naamval.

woorden

Geslacht, Getal,

aeslacht noernde men vrocger een van de rnanfr':ren,
waarop Zclfstanrl/ige S aarn wourden werden 1?erbogen. De
drie nianieren heetten ltei J11annelike, het Vrouwelike
e.n het Onzijdige geslacht.

Opmerking.-'t Yerschil in \Yoordgei'1lacht wor(lt in
de Vereenvoudigd~ Taal niPt langer geleerd. Het enige
onderscbeid dat overgehleven is, wordt door 't gebruik
rnn de Udwoorden de en het ('t) aangeduid.
aetal 'wordt onderschciden in Enkefroudig en Meer=
voudig gctal. Enkelvoud betekent een. en M eervoud
betekent meer dan een.
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Naamval is de vorm, die <~en Naamwoord aanneemt,
.-coals 't in de zin valt, dat wil zegg1Jn, past.
De man ziel rnij- -hier past "rnon" op de eerste manier
(lSTE NAA1\1VAL);

I k heb <le zoon des mans gezicn-hier 11a:st " man " op
.de tweede rnanier (2DE NAAMVAL) ;
Deze vorm is verouderd. Men zegt nu. lk hcb de man z'n zoon
gezien, of: il" he71 de :won van de mcin ge~ ien.

Hij gceft de man cen os--hier past" man" op de derde

manier (3DE

NAAMVAL) ;

Deze vorm wordt dikwels omsehreven: llij geeft C('n ON nan (le
man. ,llet Zuidafrikaans omschrijft deze naamval door
l'!JOr of i:cr: H ij hnd lwt ·inij \of vour mij) gezrgd.

Mijn oom kent de man -- hier past "mmt " op de vierde

manier (4DE

0

NAAMVAL);

Ik loop naast de man-hier pa:st "man'' ook op de
vierde manier (4DE NAAl\IVAf,).
14. De man ziet mij-•' de man" doet de werking-

,, de man" is

lSTE NAAMVAL

(Onderwerp van de zin) .

1: In elke zin staat de persoon, die de werking doet
( 't OnderwC"rp), in de ec1•8te naamval.

.REGEL

Ik heb de zoon des mans gezien-·" de man " is de
bezitter van "de zoon ''--''de man,_. is 2DE NAAMVAL.
2: In cen zin waarin ecn °"bezitter" en zijn '"llezit"
naast ellcander voork'1n1en, is de naam van de bezitter .in
de flweede naamval.

REGEL

Hij geeft de man een os-" de man" wint door de
werking-" de man_., ontvangt een os-" de man " is 3m!l
NAAMVAL.

3 : In een zin staat (le naam van die persoon en van
dat ding in de derde naam.val, 1lic door de weJ!king
"winnen" of "schade lijdcn" {Indirekt Voorwerp).

"REGEL

Mijn oom kent de man-'' de man" kent niet zelf,
waar hij wordt gekend door iemand anders. De werking
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gaat uit van "mij11 11ui11 '' eu gaat over op ·'de rnan ""rte man'' is 4m: c'L\.\,\IVAL (Lijdend of Jlirekt Voorwerp).
.REGEL

4: ln een zh1 staat de npa1n van een persoon en van

een ding, op "?elke de 'vcrldng· "overgaat", ·in de vie·rde

naamva1 (Lijdend of Direkt Voorwerp).

Ik loop nuast de man-" de man '' wordt beheerst door
't VoorzetRel "11uast ,._.. tle 1r1an" i~ 4urn x.\AMVAL .
5: In een zin staat elk woord in de vierde naa.mval,
dat door c>cn Voorzetsel heheers1 wordt.

.REGEL

NOG MEER REGELS OVER NAAMVALLEN •

.

15. Sommige werkwoorden nemen twee malen de naam

van dezelfde persoon of van hetzelfde ding bij zich. B.v.:
Die jongen is mijn vriend-" jongen '' en " vriend '' zijn
namen van dezelfde persoon.
Zo ook: Dat dier is een koe;
deze man schijnt mijn vijand;
wij he ten mensen;
mijn zoon wurdt dokter;
hij blijjt mijn liejste broeder.
6: De \\Tcrkwoorden zijn, worden, blijven, heten (d.i.,
genoemd wordcn), .·;chijnen, blijken en lijlren nemen
sorntijds twee em·ste Xaamvallen bij zich.

REGEL

-Ook nog deze: Hij nocmt zijn vader zijn beste v1;iend;
ily acht deze man ccn gevaarlike leugenaar;
wij dopen dit kind Johannes;
ik teken mij uw dienaar;
hij schold de jongen een domoor.
7: De werkwoordcn heten ( d.i., noemen), noemen,
achten, schelden, prijzen, dopen, :::ich te1..,enen en zich
gevoelcn nemen somtijds twee v'ierde Naamvallen bij zich.

REGEL

8: De namen van personen, <lie· aangesproken worden,
staan altijd in de eerste naamval. B.v.: Uw koetsier is met
de kar wegger.eden, neef !-"Koet8ier" is hier 1ste nv. voigens

IREGEL

regel 1, maar "neef" is de aangesproken persoon, en dus ook
1ste naamval.

\
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REGEL 9. Twee namen vom• dczelfde persoon, of hetzelfd&
ding, staan beide in Clezelfde naamval. l\[en noemt dit:
bijstelling of appositic.
B.v.: Koning Salomo lteeft veel
spreuken tc l1ock ge8teld.-"Koning"' Pll "ffalurnu" staau hier
beide in de lstP naamval.
Hij heeft zijn oude gewountr, 'r lieuen, af{leler/d "Gewounte" en "liegen" staan hier beide in ue 4ue naamval.
-REGEL 10: Als de dcrde naamval in Pen zin nict duideHk is,
kan men hem vinden door "voor'' of "aan" voor 't woord
te passen.
B.v.: llc heb mijn vricnrl ecn paard gclwcht-lrnn gelezen
wurden: Ilv heb 1•001• mijn niend cen paard gekocht. Ik geef
mijn vadcr de ltand-kan gelczen worden: Ik geef aan mijn
1•ader
hand.

rle

REGEL 11: "\Voorden die een tijcl, een prijs, een maat, of een
geu·icht uitdrukken, staan altijd in lle viei•de naanwal.
B.v.: (tijdl-ik zal drie dagen hier vertoeven;
....
(prij8)-mijn nieuwe hoed kost vijf shillings;
(maat)-ons huis is twintig voet hoog;
(gewicht)-mijn broertje wecgt maar zestig pond.
0PMERKINGEN : -

1. Wanneer de 3de en de 4de naamval voorkomen in
een zin, en uitgedrukt Worden door twee Zelfstandige Naamwoorden, staat de 3de eerst en dan de4de; b.v., ik gee/ de man een boek.
2. Wanneer zij uitgedrukt worden door twee \'oor-

naamwoorden, komt de 4de eerst en dan de 3de ;.
b.v., ik gee/ het hem.
3. Wanneer zij uitgedrukt worden door een Zelfstandig
Naamwoord en een Yoornaamwoord, dan staat het
Voornaamwoord eerst. \Yanncer in dit geval de3de naamval een Zelfstandig Xaamwoord is, verandert men gewooulik die :Jde naamval in een ,J.de
naarnval ruet een Yoorzetsel i b.v.:
ik gee/ hem een boek;
ik gecf bet (Lan de m.an ( 4de nv.)
(liever dan): ik gee/ het de man (3de nv.).
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GESLACHTEN.
16. Br is een
W oordgeslacht.

Natuurlik

Geslacht

en

er is een

't Natuurlike gei;;lacht is 't geslacht (de i;;ckse) van
personen en dierPn ; 't W oordgcslacht is fie onderschei-Oing, veroorzankt door 't gehrnik van de of bet ('t) v66r
-de Zelfstanilige X aamwoordcn.
17. De regels voor 't Natuurlike geslacht zijn:
1. Alles, wat .de natuur mannelik gemaakt heeft, is
Mannelik; b.v., een rnan, <'en hcngst_, een os.

·) Alles, wat de natuur vrouwelik gemaakt heeft, is
Yrouwelik; b.v,, een rrmiio, cen rnerrie_, een koe.
18. Hier volgcn de voo1:naanu:ite regels van wat vroeger

"'t Onzijdige Geslacht genoemu werd. · Deze woorden
1v01·den nu ondersclteiden door 't georuik van 't Lidwoord
'', en worden daarum het=woorden genoemd,
tl'rwijl alle audere 't Lidwourd .:de" nemeu, en daarom
.a ls de=woorden bekend staan.
"ltct" of" 't

1. ""::mneer 't mannelike en '1 nouwelike dier van
-Oezplfde soort ieder een biezondere naam hebben, en er
-Oan nog een rlerde naum voor de twee samen gebruikt
wordt, dan is die derde naam een het=woord; b.v. ram
{de), ooi (de), schaap ( het) ; hengst lfle), merrie (de),
paard (het); bok (de), ltinde (de), hcrt (hct). Hond (de)

is 'een uitzondering, wegcns rcu (::\f ann.) en tcrf (Vrouw.)
~. JDigennamen van wereh1delen, landen en plaatsen
:zijn /iet=woorden; b.v. Afrika, Bloemf()ntcin_, Senekal.

ntzonJeringen zijn · de Kaapstad, de 'J'ranswal, de
Ha11tarn, de Karroo, de 'l'ra1iskci, enz.
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3. Verzamelwoorden nemen <•het''; b.v., geld, dozijn,..
Zeger, woud, bos, ooft_. servies, rolk, paar, gros.
ne woorden zwerm, troep, stoct, bende, vloot, kudde en
sclwar hebben 't Lidwoord ((de".
4. Namen van stuffen en metalen zijn het=woorden; b.v_
ijzer, koper, lood, katoen, Linnen, vla8. water, brood, bier.
De woorden franje, !;ant, zijde, wol, baui_, watten, melk,.
botcr, kaas, stroop, snttif, sniker, kool, tee, wol, zeep,.
zwavel, kamfer, gom, hars, aluin, azfjn, wijn, kalk, mosterd, tabak, room, honing en koffie nemen 't Lidwoord•
((de".

5. Namen van kostbare stenen nemen "het", wanneerzij de stof en niet een enkel stuk aanduiden; b.v., het
diamant van Afrika is biezonder z1tiver_; zij hebben 't
Lidwoord '"de'', wanneer zij stukken steen aanduiden;:
b.v., ik heb ecn grote diarnant gekooht.
6. Alle verkleinwoorden
z1Jn het=woorden;
bloernp,ic, huisje, kindje, visje, meisje.

b.v_

7. Namen van jongen van dieren z1Jn het=woorden;.
b.v., kalf, veulen, kuiken. Ook de woorden jong, kind en
wicht behoJ.?en tot deze regel. Big, jong varken, is een.
de-woo rd.

8. vVoorden die uit de stam van een Werkwoord bestaan, waarachter sel gevoegd is, zijn het=woorden; b.v.,.
deksel, raadsel, s_ohepsel. Stijfsel heeft 't Lidwoord ''de".
9. Woorden die gemaakt zijn Yan de sta1J men van.
Werkwoorden met de voorvoegsels be, ge, ver, ont, zija
het=woorden; b.v. berioht, gerocp, verdcrf, untslag. Ook
de woorden, die met de onscheidbare Bijwoorden mis,.
onder en over gevormd zijn; b.v., mi.~bruik, ondcrwijs:>
overleg. Verkoop is een de-woord.
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10. De Onbepaalde Wijs van Werkwoorden, en verder
alle rededelen, zelfstandig gel.Jruikt, zijn het=woorden •
b.v., 't leven, 't waarom, 't vo9r en 't tegen.
11. Woorden die op dom uitgaan, zijn het=woorden,
wanneer zij een verzameling, of de naam van een stuk
land aanduiden; b.v., heidendom, mensdom, hertogdum

't Woord ''eigendbm" heeft 't r~idwoord ''de", wanneer't betekent het recht van bezit ,· 't neemt '· het ", wanneer't betekent de bezitting. Men zou dus kunnen zeggen ·
Zij strijden om de eigendom van 't eigendom.
12. W oorden, die op schap uitgaan, zijn het=woorden,.
wanneer zij een l.Jetrekking of ambt, of de naam van een
stuk land aanduiden; b.v., priesterschap, btt1'gerschap,.
koningschap, graafschap, landschap. Ook zijn de woorden
gezelschap, genootschap en gereedschap het=woorden. .
13. Verzamelwoorden, welke met ge beginnen en op te
eindigen, zijn het=vrnorden; b.v. gebergte, gebeente, ge··
steente, gesternte.
14. De namen van de talen zijn het=woorden · het
Zweeds, Portugees, Grieks, Hebreeuws, enz.
15. Vreemde woorden nemen "het", wanneer zij uitgaan
op eel, ent, ment, et, oen, ~at, aal, oor, ool, uut, iem,
eem, gram, isme, b.v., toneel, kasteel, tnlent_, patent, perkament, parlement, pakket, korset, fatsoen, garnizuen,
formaat, klimaat, hospitaal, kwartaal, kantoor, kornfoor,.
pistool, riool, instituut, statuut, synoniem, homoniern,
probleem, systeem, monogram, hektograrn, K~Zvinisrne,.
Mahomedanisrne.
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19. LIJST van gebruikelike HBT~woorden,
die niet, onder de regels vallen.

A.
;aam
.aanbod
aandenl{en
aangezicht
.aantal
.aanzicht
.aanzoek
aas
:abuis
adres
ad vies
afscheid
.afschrift
afstel
.akkoord
.akcent
alarm
all:lum
alfabet
:allooi
altaar
ambacht
ambt
anker
antwoord
.apriN
archief
.arrest
artikcl
.aznur

It

B.
•bad

baken
bakkes
balk on
bamboes
1bankct
banl-roet
uasalt
:bed
bee Id
been
be est

hekken
11e,.;chot
heRlag
hPHtand
lie wind
bier
biljart
biljet
l1iljoen
l1it
bitter
hlad
blik
l1lirnl
l1loed
l'1ok
l1lijk
hod
l1oek
hond.
l1011t
boo rd
hor<l
l1ordes
l•o,;
urein
hrued
hrood
l1rnlget
huff et
bu is (jas)
hnitPn
bureel
buskruit

c.
cPment
charter
ci.ifer
cirkns

D.
dak
dal
llebat

tlebet
UP hi Pt
deeg
uC'el
deficit
defekt
tlek
de po (depot)

ekskuus
P]m;tiPk
Pm ail
embargo
enkelvoud
enthoesiasme
e1iistel
epos
erf
erratum
er ts
etgroen
PtUi
euvel
f''{t·errit
eYaugelie
cvenwicht
extrakt
(ekstrakt)

<le~~t'rt

dieht
dii;et
di er
dierage
diktaat
diuee
iling
diploma
diskonto
ilis1nmt
dividend
doel
dok
domein
domirilie
domino
Lions
doorzirht
(]orp
drah
duel
du in
dnizPndYoud

]!'.

faljiet
feest
feit
festoen
fiasko
fignur
floe rs
foedraal
fonds
formulier
fornuis
fort
fregat
frrsko
fret
front

E.

edikt
Pelt
etl'ekt
ei
eiland
eind
Pi Wit
elrnamen
(examen)
eksemplaar
I Pxemplaar)

G.
~ans

I

gala

galjoen
gal on
garen
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garnituur
gas
gat
gebaar
gebed
gebit
gebrek
gedeelte
geding
gedrocht
geduld
gehakt
gebalte
gebuPbt
gelaat
gelag
geld
gelid
gelul;:
gelijk
ge111oed
genie
geniep
geno<>gen
g<>not
gerePht
gerei
gerucht
gespuis
getouw
getnigenls
getij
gevest
gewaad
g<>wag
gewei
geweld
gewest
gezag
g<>zin
gift ( vergift )'
gild
glazuur
goed
gordijn
graan
graf
gras
grauw
graveel
grein

gros
gruis
gymnasium

H.
haar
halleluja
halter
harmonium
harnas
hart
hecht
heel al
beer
heft
heil
helm wee
hek
hemd
herstel
hert
heul
ho en
hof
hok
hol
hoofd
hooi
horloge
houvast
hotel
hozanna
huis
hulsel
hurneur
huwelik
I.

J.
jaar
jacht
jak
ja111rner
jong
jubilee
juk
K.
kaf
kadeau (kado)
kaliber
karneleon
kauon
kanton
karmijn
karmozijn
karuaval
kart on
klavii>r
kle11l
kleinood
klimop
klnwen
ldoen
klooster
knoflook
ko<licil
kollege
kolii>k
koloriet
komitee
komvas
kornplot
ko1wcvt
lwm·ilie
konflikt
ko1lgres

iUee
idioom
individu
ingewand
inkornen
insekt
instinkt
interdikt
interim
i.nzicht
item

konfijt
kouklave
konsent
konserf
kousulaat
kommlt
kontakt
ko11trast
kou\·ooi
kouijn
k9ord
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kordon
ko,.tuum
kot
kouter
kozijn
lueatuur
kre<liet
kreng
kriel
kl'OOSt
krot
krucifix
kruid
kruis
krnit
kuras
kwaad
kwart
kwartier
0

L.
lahyrint
lakmoes
land
lawaai ,
lazaret
leder (leer)
ledlkant
Jperl
ken
lekkers
lernmer
libel
lichaam
lieht
lid
lied
lief
lijf
lijk
lint
Jo~des

look

loon
lomjet

lot
luik
luttel
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M.

ma al
magazijn
manifest
manuskript
masker
maksimum
(maximum)
medaljon
mededogen
medium
meer
meervoud
menu
merg
merk
messing
meubel
middel
miljoen
minimum
ministerie
mirakel
model
moeras
mo es
monopolie
monster
mos
motief
motto
mozaiek
mud
museum
mysterle

I.

I

0.
obstakel
offer
ogenblik
omslag
onbruik
onmens
ons
ontzag
on weer
oog
oor
oorrl
oosten
opium
oponthoud
oproer
opstel
opzet
opzicht
orakel
oranje
orgaan
orgel
overschot
overwicht
overzicht

P.

paard
pad
pak
pa leis
pand
panorama
pantheon
N.
pardon
paradijs
nadir
park
nat
part
nazoek
pascha
nest
paskwil
net
paspoort
netto
peil
nieuws
perron
niveau (nivo) perspektief
plafond
no mm er
plateau
noorden
notemuskaat plebs
pleidooi
nut
plein
nummer

plezier
poeder
pond
postuur
potlood
prestige
principe
prisma
privilege
proces
produkt
profiel
profljt
projektiel
prot11st
protokol
proza
puhliek
puin
purper
R.

raam
rabat
rad
rag
rak
rapport
ras
ravijn
recht
reef
regime
register
rek
rekwest
rel a as
relief
reptiel
reservoir
respijt
riet
rif
roer
ros
ruim
rumoer
ruud
rij!{
rijtuig

s.
salaris
saldo
salon
salvo
sav
scharnier
schavot
schema
scherm
schild
schip
schot
sd1rift
schuim
sein
seln-eet
sement
seminarie.
sieraad
slot
slijk
slijm
smeer
smout
soepee
soevenier
sop
span
spek
spektakel
spel
spint
spit
splint
split
spog
spook
;;puug
st el
Sticht
stof (zand)
strand
stro
stuk
stuur
su!Jjekt
,sukses
symptoom
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T.
tableau
(tablo)
tapijt
tarief
teken
tempo
terras
terrein
theater
thema
toernooi
toes tel
toezicht
touw
trajekt
transparant
trapezium
trottoir
tuig
tij

type

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
vignet
(vinjet)
vizier
vlas
vlek
vlies

vlot
vocht
vod
voeder
voer
volume
vonnis
vont
voorstel
voorval
voorwerp
vuilnis
vullis
vuur

33

wiel
wier
wild
windas
wonder
woo rd
wrak
wijf

z.
zaad
zaal
:mdel
zand
zeel
zegel
zeil
zenith
zesvoud
zevental
zog
zuiden
zuivel
zult
zwaard
zwam
zweet
zwerk
zwoerd
zwijn

w.
waas
wammes
want
wapen
was
water
waterpas
web
wed
wed er
wee
werk
west en
wicht

GEMEEN GESLACHT.
20. Sommige woorden worden gebruikt als namen voor
Mannelike zowel als Vrouwelike personen. Die woorden

worden gezegd een Gemeen Geslacht (Mannelik of
Vrouwelik) te hebben. Zij zijn:
(1) Namen van personen, die op Jing eindigen; b.v.,

vreemd:eling, tweeling, lieveling, vondeling, aterling.
(2) Namen van personen, die op genoot eindigen; b.v.

3peelgenoot, reisgenoot, lotgenoot.
(3) De volgende woorden; bode,
getuige, gade, wees.

dienstbode, gids,

De woorden onder (1) en (2) hebben ook een eigen
Vrouwelike vorm, als: leerlinge, eohtgenote.
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DUBBEL GESLACHT.
21. Sommige woorden kunnen als de= en als bet~
woorden voorkomen met versch,il van betekcnis. Zij zijn:

(de) bal-rond voorwerp
(de) blik-van 't oog
(de) huis-pijp
(de) diamant-enkele steen
(clc) doek-een stuk
(de) drop- -droppPl
(de) fortuin-gcluk
(de) hof -tuin.

(het) bal-danspartij
'(het) blik-metaal

(het) buis-baadje (jasJ
( het) diamant-stof
I het) doek-de stof
1 het) drop-medicijn
1 ltet) fortuin-vermogen
1 hrt) hof-van een koning
1
of gerechtshot'
(de) kamp-geyecht
I hrt) kamp-legerplaa1s
(de) koppel- band
I hct) kuppel-paar
(de) kouter-pratcr
I hct) kouter-ploegijzer
(de) kurk--enkel stuk
1 hd) kurk-stof
(de) lidmaat--rne<lelid
I hrt) lidmaat--licha am~deel
(de) maal-keer
I hct) maal-maaltijd
(de) moer-van een schroef 1ltct) moer-bezaksel
(de) morgen- ochtend
\het) morgen- lun<lmaat
(de) pad-dier
llwt) pad-weg
(de) patroon - van Hen ge- 1liet) patroon-fatsoen
weer, of meester
(de) punt-spits of lees1hct) punt-ondcrwerp
teken
r ltet) rijm-in verzen
(de) rijm-rijp
(het) scbrift-geschrevene
\de) schrift-bijbel
(de) slag-van slaan, en
\/Jet) sl'ag- soort
werktuig om te va1:1gen
I de) stof-geweven goed
( het) stof-stuifzanrl
(de) vlek-vuile plck
1 lief) vlek-gehncht
(de) want-handsch oen
1 hct) want-touwwerk
V OORBEELDEN :
Deze ring beiiat een movie diamant; H rt diamant van
Zuid-Afrika is zeer zuiver. De dief rno('8t voor het hof

verschijnen; De eerste mcnsen woonden in de hof van
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Rden. Hij heeft de punt van zijn potlood gebroken; De
rcrlder bclwndeldc hPt tweede punt eer.'lt. Na de slag van
JJiajuba 1rerd er vrcde gesloten_; Ve jakhali; is in die slag
gcrnngcn; Ik houd niet van mensmi van dat slag, enz.
GESLACHT VAN DE SAMENGESTELDE ZELF·
ST ANDI GE NAAMWOORDEN.
22. Samengestelde

Zelfstandige

Naamwoorden

noemt men zulke, die uit twee woorden bestaan, bet laatste waarvau een /jelfstandig ~aamwoord is; b.v., appeZ..
boom., I pnardestul, huisde1tr, hondehok, vogelkooi,
buite11kamer, bijwoner, achterplaats.
23. Het geslacht van een Sarnengesteld Zelfstandig
::S-aamwoord regelt zich naar bet geslacht van het tweede
deel. Zo is paardestal een de=woord, omdat stal een de=
woord is; en hunclehok cen het=woord, omdat hok een hef.
woord is.
I >e wuurdPu tijd8tip, rootlvonk, 1·oorschoot, ugenbUk, kerkhuf,
·l'ierkant, zijn het-wuorden, ofs<'hoon 't laatste deel ervan, alleen
gPuonwn, een de-wuord is.

:\' ATUURLIK GESLACHT.
24. 't Natuurlike Geslacht van mensen en dieren
wordt gewoonlik door hun namen aangewezen.

;?5. De uitgang es vormt Vro11welike persQO:Q.suamen
~fannelikc; b. v., dichter, dichlenJ8 ,· zanger, zangeres;
1linwar, dienarei; _; iiougd, vuogdcl5.
1 :m

J >l' uiigang in duet hetzelfde; l>.v.,· koning, koninginc;
kri:cer, keizerin _; boer, boerin: ,christ1m, christin; heiden,
·
lteidin.

1>e uitgang ster rnrmt Vrouwelike namen v~n E1ta:ruuie;n van )Verkwoorden; h.v., bakster, nap;tster, br:eiater,
sclwonmaakster.
~ . i;',:
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De uitgang ster vormt ook Vrouwelike namen van
Mannelike, die op aar uitgaan; b.v. tuvcnaar, tovenaar·
ster; bedelaar, bedelaarster.
De uitgang in vormt Vrouwelike diernamen van
.Mannelike; b.v. leeuw, leeuwin ). icnlf, 'lColvin.
26. Verd!!r hebben wij de volgende onderscheidingen
tnssen de twee geslachten:
Mannelik
Vrouwclik
Mannelik
Vrouwelik
man
\'rouw
hengst
ruerrie
vader
rnoeder
ram
ooi
bro~der
z.nster
doffer
hen
zoon
dochter
haan
duif
bruigom
brnid
hok (wild) hinde
oom
tante
hok
geit
neef
nicbt
hul (sti<:rJ koe
zeug
jongen (knaap) maagd (meisjc) beer
wot>rd
eend
monnik
non
knecht
meid
ganzerik
gans
heer
dame
kater
kat
dief
dievegge
.
reu (rekel) teef
~ dlitfl'Qll worden onderscheiden als :
mannetjes-olifant, wijfjes-olifant
mannetjes-vink, wijfj es-vink:.
Een niet algemeen aangenomen onderscheiding van 't
Persoonsgeslacht vindt men in de toevoeging van de letter
e aan Mannelike woorden; student, studente; eohtgenoot,
eohtgenote. Vroeger werd deze onderscheiding sterk doorgevoerd, b.v., weze, erfgename, vreemdelinge, en verlengde
men zelfs de Vrouw. uitgang in tot inne: manninne,
gezelUnne. Zie § 20.
GET AL.
21. Oetal wordt onderscheiden in Enkelvoudig en
Meervoudig getal.
Enkelvoud betekent een, en Meervoud meer dan e-m.
Zio f 13.
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29. De vorm van het Meervoud van de Zelfstandige
Naamwoorden wordt gemaakt door de uitgangen en, s,
n, 's, ers of eren achter de Enkelvoudige vorm te voegen.
29. Regels voor de vorming van 't Meervoud van de
Zelfstandige Naamwoorden.
I. ~W oorden van een lettergreep gaan in 't meervoud
uit op en; b.v., arm, armen; hancl, handen; voet, voeten;
Ji,oofd, hoofden.

Ve woorden ra, vla, kok, oc.m, maat, kneoht en zoon hebben voor
hun meer-~·oud raas, vlaas, kok11, ooms, maats, knechts,
:wons. M.en spreekt ir. Zuid-Afrika van arms en ruins, als
Meervoud van arm en ru'in. Dergelijke vormen zijn niet

te rechtvaardigen.
zonen is een handelsterm ; kneohten betekent slaven.

2. W oorden van meer dan een lettergreep gaan in 't
meervoud op en uit; maar die woorden, welke op el, en,
.er, of aar eindigen, nemen gewoonlik s; b.v., gebouw, ge-bouwen j kantoor, kantoren; distrikt, distrikten j rivier,
rivieren j fabriek, fabrieken ;-maar: vleugel, vleugels;
.rleken, dekens; blaker, blakers ,· kandelaar, kandelaars.
Deze woorden vormen echter in deftige stijl somtijds hun
meervoud op en; b.v. de vogelen des hemels.

3. Alle verkleinwoorden gaan in 't meervoud op s uit;
'b.v., boekje, boekjes j boompje, boompjes j vogeZtje,
vogeitjes.
4. W oorden die op ie eindigen, vormen 't meervoud op
.en, met een deelteken, d.i. twee puntjes, op de laatste e;
b.v., knie, knieenj evangelie, evangelieen.
5. W oorden die uit andere talen overgenomen zijn
(bastaardwoorden), nemen gewoonlik s, b.v., centrom,
centrums; kwitantie, kwitanties j dame, dames j-maar
wanneer zij op a, o, of u eindigen, nemen zij 's; b.T.,
massa, massa' s; echo, echo'a; parapZu, pa-rapZu' s.
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6. Woorden die op man uitgaan, vormen hun meervoud
op lieden, waarvan ook Jui gemaakt wordt; b.v., timrncr·
man, timmerlicden of timmerlui; koopma1t, koopliedcu of
kooplui.·
Sommige van <leze woorden echter hebllen "rnarmen'' voor bun
meervoud; b.v., staatsman, staatsmanncn.
Het woord man zelf neeft mannen en mans, en buurman heeft
burcn.
Enodsman wordt Enoelsrm, en Fransma.-i wordt Fransen.

Zle

hierover § 20.

7. Woorden die op heid uitgaan, veranrleren in 't
meervoud heid in heden; b.v., waarheid, waarhedcn ,'.
goedheid, goedhedcn.

8. Woorden, die in 't enkelvoud op een enkele medeklinker eindigen, voorafgegaan door een onvolkomen
klinker, welke in 't meervoud orivolkomen blijft, verdubbelen die laatste medeklinker in 't meervoud, om tle
uitspraak van de klinker niet te veranderen; b.v. sohat,
schattenj les,
jukken.

lessenj

lip, lippenj

bok, bokken)· juk,

Milar wanneer de onvolkornen klinker van 't enkelvond
in 't meervoud zijn volle klank ontvangt, blijft de laatsie
IDPlkklinker enkel; b.v., vat, vatcn; dak, dakcn,· dag .
.dagcn.: dal, dalcn)· gat, gatPn; glas, glilzrn; graf. gra1•cn;
pad,, paden; Rlag, slagen; brvcl. bevelcn: gebcd, gebedcn:
gebrek, gehreken; spel, _1:1polen; tred, treden ,·
god en;
hoj. haven; lot, loten; slot, sloten; schot, sohoten_; oorlog,
oorloyf>1t.

god,

R<llftmigf'' w .. oriii'n v!'>rrlul11tf':i>n him l:rn tl"tf' medeklinki>r riiPt,
(•m<lat dP klinkf'r, <llf' f,n·o11r stant, zijP f'igen klank verlnri>n
he~ft, en <lP V<'rduhhl'l im: vau de slotmi>dPklinker de !· Pllltoon zou vi>rli>ggen; b.v., verzik, perziken; mr_)lmik,
mrinni1cPn,~wnnrin "ik" als "uk" wordt uiti.:<'sproken, llPid1t
it, 't eni.:elyoud en ln 't meervoud.

!). \Voorder\: welke 011 s en .f uitgaan, veranueren s in
z en f in v, wanneer die letters vobrafgegaari "worden door
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een tweeklank, of door een volkomen klinker; b.v., duif.
duivenj raaf, raven; schoof, schoven; haas, hazenj roo.'I.
rozen j reis, reizen.
De woorden pau8, .mus, kous, kniis, spfos en struis behouden
hun "s" in de meervoudsvorm.

10. W oorden die op rf of If uitgaan, veranderen f in
v; b. v., werf, icerven; golf, golt'en.
11. Woorden die op ls uitgaan, verandercn sin z; b.v .•
ha ls, halzen; els, elzen.
Het woord pols behoudt de

".~"

in 't meervo•1d.

12~ oorden die op rs uitgaan, veranderen s in z;

b.v., vaars, vaarzen; 1:ers, verz·en.
De woorden kaars, kocrs, kcrs, pers, schors, en ff,oers behouden
hun "s" in 't meervoud.

13. W oorden die op ns uitgaan, behouden hun s in
't meervoud; b.v., kans, kansen: duns, dnnsen; Nchans,
schansen.
De wonrden lcnN, 11ren.•, tn ns, uuns, 11rijns, cijnN, arm:; Pn 11t1-ns
veranderen "s" in ·'z".

14.
vorm
voud
Zij

Enkele het-woorden hebben de dnhbele mecrvoud!:l

ers of eren, onh;taan uit hun oorspro~kelikc mee~
op er, met de nieuwerwctse vorm ops of en erarhier.

zijn: hnen, hocnders; blad, blader.-s nf bladeren;
kind, ki11rlPr8 of kinderen: ui, ricr8 of eirrcn: lam.
larnmcrs of lammcren; roil, rad,erl'll; kalf, kolccr.~
of lwlvcren; ruud, runderen; lied,' lfoderen; goed.
yoederen; gemoed, gerrwedercn; gelid, gelederen;
Npaan, .~paandrrs: 1•olk', volkeren.
15. ~orrnni~e woo111cn hehlwu el!li onrl'g't•l mat ige
meervuurlsrnrrn. l\fpn heeft b.v.:
8mid, smeden; iid, lerlen; 8plit, .~pletcn: rif, reren:
schip, 8<·hepen; stad, stcdcn; lwe, koeien; du,
vlooif:n; zo .. r:ooien; rede, rcdcnen.
16. 8ommige woorden ll~l;lben g-een ~nlrnlvoudige vorm.
en worden daarorn alleen in 't meervoud ;gebruikt.
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Deze zijn: voorouders, gebroeders, gezusters, hersenen,
-kolen, polr,ken, mazelen, mnnc:n, inkomstcn, kosten,
ledematen, onkosten, lieden, zernelen, metten,
verzenen, zeden, toebercidselcn, manieren (gewoonten), onlusten, Alpcn, Pyrcneen.
oudcr.~ wordt gewoonlik onde1 deze regel gesteld.
schoon ouder ook in 't enkelvoud wordt aangetroffen. 't Bekende versje lnidt:

't Woord

Al i.~ een ouder nag zo arrn,
'l'och dekt hij warm.

17. Sommige woorden hebben geen mcervoudsvorm:
1. Alle Afgetrokken Zelfstnndiye N aamwoorden j
93. Alle Eigen Zelfstandige Naamwoorden;
3. Alle Stofnamen.
1. Afgetrokken Zelfstandige Naamwoorden kunnen een
Meervoudsvorm aannemen, wanneer zij een afgetrokken denkheeld
uitdrukken, dat zich op meer dan een wijze vertoont; b.v. de
schoonheden rnn df:' na.tuur.
2. Eigennamcn kunnen een Meervoudsvorm aannemen,
wanneer zij verschillende leden van een familie of een geslacht
aanduiden; b.v. d.e Hugo's, de ltiinnam·s.
3. Stofnamen kunnen een Meervoudi;;vorm aannemen, wanneer
zij verschillende soorten aanduiden van dezelfde stof; b.v. ZuidAfriku Zevert. verschillende wijnen.

18. Sommjge woorden gebruiken de meervoudsvorm van
een ander woord voor hun eigen meervoudsvorm; b.v.
EnkeZvoud

aanbotl
beleg
bedrog
doel

eer
gedrag
genot
gevoel
hoop
geweld
inleg
krijg
kunde

Meervoud.

· aanbiedingen
belegeringen
bedriegerij e11
doeleinden
eerbewijzea
gedragingen
genietingen
gevoelens
verwachtingen
geweldenadjen
in Ia gen
oorlogen
kundigheden

HE'.r ZJ<lLI<'STANDIGE
Enkelvoud

leer
oordeel
raatl
roof
spot

strij<l
troui;t
twijfel
vertlri.et
zege
zegen
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Mecrroud.

leringen \leerstellingen)
oorcleelvellingen
raadgevingen
roverijen
svotternijen
gevechten ( cwis1e11)
vertroostingeH
twijfeliugen
verdrietelikbeden
zegepralen ( vverwiuningen)
zegeniugen

Sommige woorden hebben een dubbele meervoudsvorm
met verschil van betekenis, b.v.:
Enkeivuud

been
blad
deken
heiden
hemel
kleed
knecht
letter
lidmaat
man
middel
reden
rif

spel
studie
tafel
•vader
teken
wortel
zoon

hte:, lJl oerroiid

beneu (om op te lopen)
. bladen (van een hoek)
dekens ( bedekking)
heidens (barbaren)
hemels (van ledikanten)
kleden (vloerkleden)
knechts (huurling~n)
letters (van 't alfabet)
lidmaten (leden v. e. kerk)
mans (echtgenoten)
middell:! (van.'t lichaam)
redens (verhoudingen)
rift'en (rotsen)
spell en ( cirkussen)
studies (getekende schetsen)
tafels ( meubelstukken)
vaders ( ouders)
tekens (merken)
wortels (van bomen)
zoons ( kinderen)

'2de Meervoud

beenderen (van een lichaam
bladeren (van een boom)
dekenen ( geesteliken)
)J.eidenen (afgodsdienaars)
hemelen (de lucht)
ldederen ( klediugstukken)
lmechten (slaven)
letteren (letterkunde)
ledematen (armen en benen)
mannen (gewone vorm)
middelen (tot een doel)
redenen (e>orzaken)
reven (plooien van een zeil)
spelen (vermaken)
studieen (van geleerden)
tafelen (van de wet)
vaderen (voorvaders)
tekenen ( wonderen)
wortelen (groente)
zonen ( handelsnamen)
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20. Let nog op het volgende:

In
Holland
Engeland
Schotlarid
Terland
Frankrijk
· Duitsland
Pruisen
Zwitserland
Italie
Spanje
Portugal

Wonen
Hollanders
Rngelsen
Rf'hottPn
Teren
Fransen
Duitsers
PruiF:en
Zwitsers
I talianen
Sp:mjaarden
Portugezen
l~elgie
He I gen
Dl•nemarken 1>Pnen
Noorwegen
~oren
Zweden
Zweden
Hnssen
Husland
Grickenland Gr·ieken
·China
t 'hinezen
.r a panezen
Japan
PerzPn
l't>rzie
Indiers
Judie
Egyptenaren
Egypte
Kaffers
Kalfraria

Een
Spree kt
nollander
Hollandi
Engelsman Engels
S'-d1ot
Engels
Ter
Bngels
Fran:-;man
Frans
DuitR
Duitser
Prnis
Du its
Zwitser
Duits of Frans
Italiaan
I taliaans
Sp:mjaard Rpi:ums
Portugees
Poriugees
Belg
Via ams
Deen
I ieeus
~oor
Xoors
'Zweeds
Zweed
Rus
Hussies
Griek
'rieks
Chinees
f'hinees
.lnpanees
.Japanees
f'ers
Perzies
Iudier
Indies
1~!-~Tilfenaar E.gypties
Kaffer
Kafferlil

AAN MERKING ;

fndier=inboorling van Indie.
fnditwn==inuoorliug van Noord-Amerika.
1le bewoners van Europa, .\.zie, Afrika, Amerika en
Au::;tralie nocmt mPn FJu,ropranen, Aziaten, A.frikanen
A 11u1r·ikanen en A ustraliers.
Ve blanke bewoners van Zuid-Afrika noemen zicl
Afrikaners.
Zie de

OEFENINGEN

achter in 't Boek.

BIJVOEGELIKE WOORDEN
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HOOFDSTCK V.

BIJVOEGELIKE WOORDEN.
1. In Hoofdstuk in § 5 is gesproken van woorden,
die bijgevoegd worden aan het Zelfstandige Naam•
woo rd.
Voornaamwoorden zijn woorden, die voor Zelfstan·
dige Naamwoorden in de plaats staan (Hoofdst. III.
§ 7).
Zelfstandige Naamwoorden en Voornaamwoorden
kunnen dus beschouwd worden als op een lijn te staan;
-en de bijgevoegde woorden kunnen zowel op Zelfstandige
~aamwoorden als
op Voornaamwoorden betrekking
hebben.
2. Hier 'volgen de woorden welke ond~r deze bijgevoeg·
de woorden begrepen worden.
\Vij nemen ze bij de
wuorden vader, mocder en kind, om de verschillende
geslachtsvormen duidelik te doen uitkomen:
Bij de-woorden:
f de vader
, een vader
(a) I Qcen vader
1dcze vadn
I di<' vader
'gene (gindse) vader
(b) / ~'ulk. een vader
\ zekere vader
f Kat i-oor ccn vn der
F~ l wclke vader
'
'· (c) \'hnedanig ecn vader

J!:T

( c) \de moeder
, een moeder
(a) l geen moeder
dPze moeder
Irlic m~eder

•

• gene (gindse) roopder
( b) ) :ulk een moeder
\ zek&rc moeder
\ wclkc moeder
• ·1cat i·nor cen moeder
( hucdanig cen moeder
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Bij de-woorden:
twee vaders
rle cwr8te vader
(
hoeveel vaders
rle 111at.qte vader
{ d) lelke vader
iAdere vauer
mcnige vader
'lezelfde vader

Bij het-woorden:
het kind
(a) een kind
geen kind
dit kind
dat kind
(b)
ginds kind
z·ulk een kind
zeker kind
welk kind
.
(o) { wat voor een kind

. t u:ec moeders
( de eer.qte moeder
hocreel moeders

laatstc moeder
I elke moeder
iodere rnoeder
rnenige moeder
dezelfde moeder

(a)-: de

l

Renaming.

1}

lidwoord, bepalend
2 lidwoord, niet-bepalend
a lidwoord, ontkennend
aanwijzend
5 bijvoegelik naamwoord
6 (-t•roeger genoemd~ aanwijzend voornaamwoord.
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9 vragend
10 bijvoegelik naamwoord

--1:rocger genocmdhoedanig een kind
twee kinderen .
het eerste kind
hoeveel kinderen
(d)

het laatste kind

elk kind
ieder kind
menig kind
hetzelfde kind

11
12
13
14
15
16
17
18
19

vragend voornaamwoord
bepaald telwoord (hoofdgetal).
bepaald telwoord (ranggetal).
onbepaald telwoord (hoofdgetal}
onbepaald telwoord (ranggetal}
onbepaald telwoord (hoofdgetal)
onbepaald telwoord (hoofdgetal)
onbepaald telwoord (hoofdgetal}
aanw. bijv. nw. (Zie No. 4).

3. De aangegeven soorten zijn dus:
(a) Lidwoorden, verdeeld in Bepalende en N iet·
Bepalende, als aangewezen in Hoofdst. IV. bladz. 21.
(b) Aanwijzende Bijvoegelike Naamwoorden, die
niet alleen de Zelfstandige Naamwoorden bepaald aanwijzen, maar .ook gedeeltelik de plaats aangeven, welke
de voorwerpen ten opzichte van de spreker innemen;
b.v. deze boom (dicht bij mij); die boom (verder van mij
af) ; en gene boom ( aan de andere kant van iets, dat
tnssen mij en de boom in ligt) .

BIJVOEGI<JLIKE WOORDEN
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(c) Vragende Bijvoegelike Naamwoorden, die naa.rde voorwerpen vragen, of naar iets biezonders omtrent
die voorwerpen.
(d) Telwoorden, die een getal uitdrukken (Bepaalde
en Onbepaalde Hoofdgetallen), of die de plaats van de
voorwerpen aanwijzen in een rij (Bepaalde en Onbe·
paalde R.anggetallen).
4. Bijvoegelike Naamwoorden van Hoedanigheid'
behoren ook tot de Bijgevoegde woorden. Zij zeggen,
hoe de dingen zijn, d.w.z. zij noemen al de hoedanigheden
en eigenschappen van de voorwerpen. Zij zijn de Eigen·
like Bijvoegelike Naamwoorden. Hun getal is zeergroot.
Onder andere wijzen deze woorden aan :(1) Maat: klein, groat, hoog, laa{l.
(2) Vorm: plat, rond, dik, dun.
(3) Smaak: zuur, zoet, bitter, lekker.
(4) Reuk: scherp, nu!fig, benauwd, naar.
(5) Gewicht: zwaar, lie/it, lij1iig, wichtig.
( 6) Kleur: rood, geel, groen, wit.
(7) Gesteldheid van 't liehaam: ziek, gczond, mager, vet.
( 8) Gesteldheid van de ziel: trettrig, 1•rolik, blij, droevig.
(9) Deugd: eerlilc, trouw, 7:raaf, goed.
(10) Ondeugd: slecht, goddelo_os, zondig, listig.

5. Deze Bijvoegelike Naamwoorden worden gewoonlik
v66r, maar dikwels ook achter't Zelfstandige Naamwoord
geplaatst, dat zij bepalen; b.v., de wijze manj de goed&
vrouwj het kleine kindj maar ook-de man is wijs; de
vrouw schijnt goed; het kind lijkt klein.

Bijvoegelike Naamwoorden, die achter 't ZelfstandigeNaamwoord geplaatst worden, mocten ermee verbonden
zijn door een van de Werkwoorden zijn, warden, heten_..
blijven, schijnen, Ujken, blijken.

Bijvoegelike Naamwoorden, die achter 't Zelfstandige.Naamwoord geplaatst zijn, worden nooit verbogen: b.v.,.
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(Enkelvoud) do man is wijs, (Meervoud) de mannen zij'J..
wijs; die luidjes, oud rnn jaren .. maar jong van hart, zi-jn
-echte kindervrienden.

6. Bijvoegelike Naamwoorden van Hoedanigheid
badden vroeger een eigen verbuiging. T>eze verbuiging
was als volgt:
·
.MANNELIK.

VROUWFJLIK.

Enkelvoud.
lste uv.---<le goe!le man
2de 11v.-fles goPdcn mans
.3de nv.-den goeden man
4de 11v.-1len gorucn man

OszIJDm.
Enkelvoud.
lste nv.-het goede kiml
2de nv.-fle.• goeden kinds

Enkclvoud.
lste nv.--de goedc vrouw
::lde nv.-der goedc vrouw
Rde nv.-der (of de) goede vronw
4ue nv.-dc goede vrouw.

Yoor de drie Beslachten.
.Meervuud.
lf'te 11v.----de goedc mannen
l n-ouwen, kimleren)
'.!de nv.-der goedc munnen
( Vl'OUWPH, kirnlPl"eJ.l)

.Sde nv.-het goedc, kinu
4de nv.-hPt gol'de kind

Opmerking:

31le nv.--den goeden mannen
( nouwen, kinderen)
4de nY.-dP goede mannen
( nouwen, kinfleren)

H1wenstaande

Yerhuiging ii" in de
J>e enige buigingsuitgang, die de Bijvoegelike Naamwoorden nog kunnen
nemen, wanneer zij v06r een Zelfstandig Xaamwoord
staan, is e. Deze e vervalt !Jij het=woor-den achter de
woorden een, geen, enig, elk, ieder; menig, zeker, welk.
B.v., de gocde man, lzet bra1,e kind; maar- cen braaf
V t'.'reenvoudigde 'l'aal vervallen.

kind.

X a Onbepaulde \' oornaamwoorden en 'l'el woorden, als
iets, veel, weinig, wat, gaan de Tiijvoegelike ~aam
woorden op s uit, !J.v., iets nieuws; 11.:cinig gocds •

•

7. Sommige Hijvoegelike N' aamwoorden van Uocdanigheid gaan altijd op en uit. Zij zijn ·
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(1) DieJ welke de stof aanduiden, waaruit de voorwerpen gemaakt zijn; b.v., gouden bekers; een
zilveren vork j het stnlen mes.
(2) Die, welke in de vorm van Yerleden Deelwoorden
voorkomen; b.v., een vroeggestorven, nu haast
vergeten vriendin.
8. Er is onderscheid van betekenis tussen:
een goed koning, d.i., een koning die goed regeert;
een goede koning, d.i., een koning met een goed hart;
een slecht koning, d.i., een koning die slecht regeert;
een slechte koning, d.i., een koning die zich slecht
gedraagt;
een oitd leerling, d.i. 1 iemand die reeds lang leerling
is geweest, en 't nog is;
een oude leerling, d.i., iemand die niet jong meer is,
en toch nog leerling;
een oudleerz.ing, d.i., iemand die vroeger leerling
geweest is;
een knap timmerman, d.i., een timmerman die zijn
ambacbt verstaat;
een knappe timmerman, d.i., een tirnmerman die een
mooi gezicht heeft;
een groot kooprnan, d.i., een koopman die een grote
bezigheid drijft;
een grote koopman, d.i., een lange man, die koopman is.
Het onderscheid ligt bier :
't Onverbogen Bijvoegelik Naamwoord heeft betrekking op 't ambt van de genoernde persoon;
't Verbogen Bijvoegelik Naamwoord drukt iets van
't karakter of 't lichaam uit, maar heeft met 't
ambt niets te doen.
Dit onderscheid kan alleen gemaakt worden bij 't
Enkelvoud van Mannelike persoonsnamen.
't Kan verder.alleen gemaakt worden achter de woorden
een, geen, enig, elk, ieder, menig, zeker, welk.
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TR.APP EN VAN VER.GELIJKING.

9. De Bijv'oegelike Naamwoorden van Hoedanigheid
worden, behalve door Verbuiging, nog op een andere wijze
veranderd.
Deze tweede wijze van veranderen dient om 't verschU
in graad aan te wijzen, dat er in de betekenis van een
Bijvoegelik Naamwoord kan zijn.

Een hoedanigheid ( kleinheid. zoetheid, schoonheid,
hardheid, grootheid, enz.) kan aan een voorwerp alleen
toebehoren; b.v., die boom is hoog.
Maar dit voorwerp kan ook met betrekking tot deze
hoedanigheid met een under voorwerp vergeleken worden;
b.v., die boom is hoog, maa1· dczc hoger.
Of men kan 't voorwerp, dat een hoedanigheid bezit,
met twee of meer andere voorwerpen ten opzichte van die
hoedanigheid vergelijken; b.v., die boom is hoog, en deze
nog hoger, maar gene is de hoogste; of :-van al die
bnmen daar is de populicr de hoogste.

Ilet is dus door vergelijken dat men de Trappen van
Betekenis van een Bijvoegelik Naamwoord vindt.
10. Het Bijvoegelike Naamwoord is in de eerste trap,
wanneer men niet vergelijkt. Dcze eer1Str trap wordt de
Stellende Trap genoemd.

Het Uijvoegelike Naamwoord is in de tweede trap,
wanneer ten opzichte van een hoedanigheid Mn voorwerp
met Mn ander wordt vergeleken. l>eze tweede trap wordt
de V ergrotende. of V ergelijkende 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. l leze derde
trap wordt de Overtreffende Trap genoemd.

BIJVOEGI-JLIKE WOORDEN
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11. De Stellende Trap is dus de onveranderde vorm
van 't Bijvoegelike Naamwoord.
De Vergrotende Trap is 't Bijvoegelike Naamwoord
met 't achtervoegsel er.
De Overtreffende Trap is 't Bijvoegelike Naamwoord
met 't achtervoegsel st.
R.v., Zang, langer, langst; diep, dieper, diepst; dik,
dikker, dikst; breed, breder, brecdst.
Onregelmatig zijn: na, nader, naast; blo, bloder,
bloodst; moe, moeder, moest. ,
12. Wanneer 't Bijvoegelike ~aarnwoord op een r
eindigt, wordt de Vergrotende Trap met der in plaats van
er gevormd; b.v., duur, dunrder; zwaar, zwaarder.
Wanneer 't Bijvoegelike Naamwoord op een s uitgaat,
wordt de Overtreffende Trap met een enkele t in plaats
van st gevormd~ b.v., fris, frisser, frist; wijs, wijzer,
wijst.
13. De Overtreffende Trap kan op tweeerlei wijze
uitgedrukt worden, naarmate men verschillende voorwerpen ten opzichte van een hoedanigheid vergelijkt, of de
hoogste graad van een hoedanigheid uitdrukt ten opzichte van een enkel voorwerp. De eerste vorm wordt
verbogen; de tweede (de volstrekte) vorm blijft onveranderd, en heeft in alle geslachten 't lidwoord "bet".
B.v.: onder alle kindercn is dit knaapje bet geluk·
kigste. Deze jongen is bet gelukkigst, wanneer hij een
boek hceft.
14. Verleden Deelwoorden rnn Werkwoorden, als
Bijvoeglike Naamwoorden gebrnikt, vormen hun trappen
met behulp van de woorden meer en meest; b.v. Een
meer afgelegen plek kon men mij nict aanwijzen. De
door vreemdeUrtgen meest bczochte stad is Johannesburg.
Men gebruikt meer en meest ook somtijds (ofschoon tegen
de regel) bij sommige andere woorden, voornainelik als zij
lang zijn: Deze gewoontc is rneer algemeen dan u denkt.
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l~. Twee hoedanigheden ( b.v. lengte en breedte) van
Mn voorwerp kunnen met elkander vergeleken worden.
In dat geval wordt de Vergrotende Trap door het woord
meer gevormd; b.v. deze kamer, is meer breed dan lang:

mijn paard is meer speels dan wild.

16. Er zijn i:;ommige Bijvoegelike "N"aamwoorden, wier
betekenis zodanig is, dat die zich niet meer, of grater, of
voller, of geheler denken laat. B.v.: doofstom is volkomen
doof en volkomen stom; sne~uwwit kan niet witter; dood
kan niet doder. Deze woorden hebben geen 'rrappen van
Vergelijking. Zij zijn:
Bijvoegelike ~aamwoorden · welke een stof
aanduiden; b.v., een houten pijp _: een ftttwelen

1. De

hoed.

2. Die welke van Bijwoorden gevormd

zijn; l.J.v.,

dageliks, mondeling, schriftelik, trapsgewijze.
!1. De Bijvoegelike N aamwoorden dood, stom, ledig,
'uchtdioht, splinternieuw, gitzwart, ontplbaar,
almachtig, bloedrood, aards, hollands, engels, en

meer dergelijke.
4. 't Woord woest heeft ter wille van de uitspraak
woester, meest woest.

17. Enkele Bijvoegelike Naamwoorden hebben Onregelmatige vormen voor de trappen van vergelijking; b.v.goed-beter-best
weinig-minder-minst
veel-meer-meest
( ( boos)-kwader--kwaadst
)
kwaad, (erg )-erger-ergst
\ (slecbt)-slechter-slechtst.

I

•
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HOOFDSTUK VI.

HET

VOORNAAMWOORD.

1. Woorden die 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 Naamwoord
niet gedurig te m?eten herhalen (Hoofdst. III § 7).
3. De meeste van de woorden, in Hoofdstuk V. als
Bijvoegelike Woorden aangegeven, zullen in dit
Hoofdstuk onder de Voornaamwoorden worden opgenoemd. De leerling lette daarom op 't volgende zekere
onderscheid:
Een Bijvoegelik Woord kan aUeen gebmikt worden
in verbinding met een Zclf standig N aamwoord.
Een Voornaamwoord staat alleen) en wordt in plaats
van een Zelfstandig Nacimwoord gebruikt.

Er is Mu enkele soort van Voornaamwoorden-de
Bezittelike-die in verbinding met een Zelfstandig
Naa:ffiwoord gebruikt worden. Deze worden om dre
reden. Bijvoegelike Voornaamwoorden genoemd.
4. De volgende zeven Suorten vnn Vuurnaamwoorden
worden in 't Hollands gebruikt:
(1) Persoonlike, (2) Betrekkelike, (3) Aanwijzende,
1.4) Odbepaalde, · t5) Vragende, .(G) Bezittelike
( Bijvbegelike), ( 7) Bepaling Aankondigende.
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:;. De Persoonlike Voornaamwoorden zijn: ik, gij
( u of jij), hij, zij, het, met de daarlJij 1mssende }leervouden wij, gij ( u of jullic), .:tij, zij, zij (of ze).
Bij deze woor·den ondei·Rcheidt men drie per:sonen, op
de volgende wijze:
l )e eerste lJCl'soon is de persoon, die spreekt;
De tweede persoon is de persoon, tot wie gespr·okeu
wordt;
De derde persoon if: de persoon, yan wie men Rpreekt.
6. 't Voornaarnwoord van tle lste persoon noemt men
J)it is 'L woord dat de
spreker, of hij een Mannelike of een Yrouwelike periwon
is, altijd voor zijn eigen naam geh1·uikt. Dit Voornaamwoord heeft de volgende \' erlmiging:

ik, 't :Meervoud waarvan is wij.

Enlwlvoud.

Ji eervo1td.

1. nv.-ik
2. nv.-mijner
3. nv.-mij of me
4. HY.--mij of me

1. nv.-wij of we
2. nv.-onzer
:3. nv.-ons
4. 11Y.-011S

Yoorbeelden van 't Bnkelvoud:
1 nv.-ik heb u geroepen;
2 nv.-Mijner is de wruke, ik zal het vergelden !
3 nv.-zal niemand tnij dit geven?
4 nv.-u moet m·ij (me) laten halen.
Voorbeelden van 't Meervoud:
1 nv.~ij (we) hel}ben het gezien;
2 nv.--onzer is de overwinning !
3 nv.-wil u ans dat kind afstaan?
4. nv.-leid ons niet in verzoeking !
7. 't Voornaamwoord van de 2de persoon noemt men
Dit is 't woord dat in
de plaats komt van de naam van een Mannelike of
Vrouwelike penmon, die toegesproken wordt. In de gewone taal gebruikt men jij, in deftiger spreektaal u.
gij, 't Meervoud waarvan is gij.
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Deze woorden hebben de rnlgende Yerlmiging:
i ;ewone
I>eftige
.:::<chrijftaal.
:-'11reektaal.
~preektnal.
Enlwlvoitd.
Jl nv.-gij ut gP
2 nv.-uwer

.'!

llV.-U

4

liV.-11

l
:l
;;
·l

11\'. jij of ,it>
11 v. 1·an jou
11v.-jou uf je
uv.-jou of je

1 11 \',
:l

ll

m·.--rau u

:i nv.-n

.+

DV.-\l

liV.-U

Meervoud.
1 nv.- -gij of ge

1 uv.-jullie

1

2 uv.--,uwer
.'! nv.-u
4 nv.~u

2 nv.-van jullie
3 nv.-jullie
4 nv.-ju!lie

:l nv.- -van u
3 uv.-u
4 nv.-u

'Voorbeelden van 't Enkelvoud:
1 nv.-gij (of jij) of u) rnoet hier bij mij kornen zitten;
3 nv.-Uwer is her koninkrijk; 't geld is van jou, of
van u;
3 nv.-ik heb it l of jon, of u) miju kar geleend;
4 nv.-hij heeft u (of je) of u) al lang gezocht.
Yoorbeelden van 't :Meervoud:
1 nv.-gij zijt 1<if jullic zijn, of 11 zijt) uitgenodigd om
te rijden;
2 nv.--uwer zal de overwinning zijn; de beste paarden
zijn van jullie (of van u);
3 nv.-hoe zullen "·ij het u (of jullie, of u) vergelden?
4 nv.-zij komen 11' (of jullie, of u) waarschuwen.
8. 't Voornaamwoord van de 3de persoon noemt men
hij voor het :;\lannelike geslacht, zij voor het Vrouwelike,
-en bet voor 't Onzijdige, 't Meervoud waarvau is ( voor
alle gei:;luchten) zij. Deze woorden worden in de plaats
gesteld van de naam van een Mll;nnelike of Vrouwelike
.persoon, waarover men spreekt. Als er over een " ding "
.gesproken wordt, de naam waarvan 't Lidwoord "de"
heeft, moet er bij voor gebruikt ·worden; en bet, wanneer
.,t een woord is, dat 't Lidwoord "het'' heeft.
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9. Deze woorden hebben de volgende Yerbuiging:
MANNELIK.

1
2
3
4

nv.-hij
nv.-zijner
nY.--ihem
nv.-hem

1 nv.~zlj of ze
2 nv.-,hunner
3 nv.-hun of ze
4 nv.-hen of ze

YROUWELIK.

1
2
3
4
1
2
3
4

Enk@lvoud.
uv.-zij ot ze
uv.-harer
nv.-haar
nv.-haar of ze
Meervoud.
nv.
nv. gelijk 't
nv. ·I~ukelvoud
nv. )

l

ONZIJDIG.

1
2
3
4

uv.-het
nv.-zijner
nv.-het
nv.-<het
1
2
3
4

nv. ) gelijk 't
nv. , .Wannelik
nv. Meervoud
nv. )

f

Voorbeelden van 't Mannelike Geslacht:
Enlcf.llvoud. ·

1
2
3
4

nv.-hij vertelde mij dat gisteren;
nv.--wij gedenken zijnc1 1 nog mcnigmaal;
nv.-geef hem alle notlige hulp;
nv.-zal ik hem dan nooit weerzien '?
Meervoud.

1 nv.-zij (of ze) zijn onze beste vrienden;
2 nv.-wij behoren ons hu11ner te schamen;
3 nv.-zal hij hun alles vertellcn '?
4 nv.-wie zal hen (of zc) hi~r brengen?
Voorbeelden van 't Vrouwelike Geslacht:
Enkdvoud.

1
2
3
4

nv.-zij (of ze) heeft het mij beloofd;
nv.-erbarm u harer !
nv.-geef haar wat zij begeert;
nv.-straf haar voor ditmaal niet.
Meervoitd.

nv.-zij (of ze) zijn all en bekenden van mijn mocder;
2. nv.-gij zult u harer onUerrnen, niet waar?
:3 nv.-men kan hanr nooit weldoen, of die dames doen
iets terug:
4. nv.-ik heb de vrouwen bezocltt, en haar (of ze) in
grote ellende gevonden.
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Voorbeelden van 't Onzijdige Geslacht:

Enkelvoiid.
1 nv.-het zal niet weer gebeuren.
2 nv.-ik heb mij zijner geschaamd van een
kind ge3 nv.-hij heeft het al zijn geld
gegeven
sproken.
4 nv.-ik zeg het voor de laatste maal.

1

Meervoud.

1 nv.-zij hangen aan de takken (de bladeren).
2 nv.-wie zou hunnet· gedenken? (kinderen).
3 nv.-ik gaf hun of zc ieder wat (kinderen).
4 nv.-wij hebben ze al lang vergeten ( dingen).
De leerling lette verder nog op de volgende voorbeelden :De maan is onder; hij is om negen uur ondergegaan;..
ik heb hem zelf zien ondergaan lleb je de melk
IJezorgd, Jan ?-Ja, baas, ik heb hem uvcrgeschonken in de bottels. Klaas, is 't hek wel goed toe?-Gisteren had ik het opengelaten, maar nu heb ik
het toegemaakt.
't Oude onderscheid tussen 't Mannelike en Vrouwelike·
woordgeslacht bij dingen, die geen natuurlik geslacht
hebben, is verloren gegaan, waarom de Vereenvoudigde·
taal geen verwijzingen met Vrouwelike Voornaamwoorden meer gedoogt naar narnen van zakeu of dingen. Men.
schrijft niet lauger: De vergadcring heeft een 11,rnr ge1
diturd: zij was te ljlecht bezocht om haar vertegen·
woordigend te nuernen; maar: hij was, orn hem, enz.
0Pl\1ERKL'rn :- In 't vroegere Hollands werd 't woord'
dezelve (hetzelve) veel ali:; Pers. Vnw. gebezigd, wuarom

het in oude geschriflen nug dikwels wordt aangetroffen.
Men gebrnikte 't voor llern, !war, het en hun Meervoud zij
of ze. In het. nieuwere llollands moet 't gebruik ervan
vermeden worden.
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10. Tot de Persoonlike Yoornaamwoorden behoren
'.ll.og twee andere woorden, :p.l. zich en elkander. Zich
heet een Terugwerkend Persoonlik \rnw. en wordt gebruikt in 't Enkelvond en Meervoud nm de drie geslach.ten, 3de en 4de ~aamval.
D.v., :Mannelik: de man hecft zich be:::clrd.
Vrouwelik: de vru11w heeft zich vcrgiist.
Onzijdig: 't kind hecft zi~h vermodrl.
Meervoud.
de mwinen hd1ben zich 1:ecl mooite
gegeven.
Vrouwelik: de vrovwen hebuen zich pijn gedaan.
Onzijdig: de kindcren helibrn zic/J boelcen aangcschaft.
UPMERKI~G :-Zich w0rut terugwerl{end genoem{l, omuut 't
aanwijst flat rle hanueliug terugkecrt uaar fle persoon die de
werking duPt ; b.v.. fie ;ungcn tmst zich, d.i. zichzelf.
~lannelik:

Elkander, of e/kaar•(ook mekaar) hPei een Weder=
kerig Persoon lik \'nw. en wol'dt g«:>br·nikt in 't Meervond
van rl.P 1lriP µ:ei-da<"h iPn, :3de Pn 4de 1Roms ook 2dP l
"N' aa nwa l.
B.v., l\lannelik: de dOlduten heliben elkander ucsehoten;
\'1·011welik:

dr'

1T1mwrn

lzr'blJPn

clkaar

dat

bPloofd;
Onr,ijdig: d"

kalr<'rN .Q<'JJ.il'fl'n 1'n1t mekaars
yezelschap.
OPMERKING :-El1candm• wordt wedcrkcrig genoemd, omdat
·•t aanwijst dat de handeling been en weer gaat tussen de personen
die de werking uoen; b.v. De jongcns slaan ellcander, d.i. de
een de nndn'.

11. Een Betrekkelik Voornaamwoord heeft betrekking op, en wijst terug naar een persoon of zaak, die
tevoren genoemd is.
De Betrekkelike Voornaamwoorden zijn :
voor 't Mannelike Geslacht: die of we/Jee.
voor 't Yrouwelike Geslacht: die of welke.
voor 't Onzijdige GeRlacht: dat of hetwelk.
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Betrekkelike Voornaamwoorden zijn gemakkelik te
ib.erkennen, omdat zij u11idel_ik naar iets t.erugwijzen, en
-uaarbij altijd tussen twee volzinnen in staan.
De persoon, of de zaak, waarnaar <lcze Voornaamwoorden terugwijzcn, noemt men lrnn antecedent.
, 12. Betr:ekkelike Voornaamwoorden hebben de volgende
\' erbuiging :
Jfonnelik

Cruuwelik

1 nv.-uie
die
·2 nv.-wieu~ \ wiP z'n) wier 1 Yttll wie)
3 nv.-wie(aan wie) uan wie
4 nv.-die vf wie
clip of wie
1 nv.-welke
well•e
-2 nv.--welks
\\'elker
3 nv.-welke
aan welke
-4 nv.-welke.
welke

~lrcrvuud

Undjdig
uai, "at
'' aarvau
waaraau
rlnt, wat
hetwelk
welks
--hetwelk

die
wier (van wie)
wiel aan wie)
•lie of wie
welke
weJker
welke
welke

Voorbeelden van 't Mannelike Oeslacht:
Enkelvoud.

1 nv.-hij is lie man, die u riep.
2 nv.- dit is rle jongen, iriens os gestolen is_

3 nv.-hij is <.'en vriend, icie ik al !es toevertrouw.
~·an de jongcling, die u ontmoet
hceft
'
I l'ekende.
-! nv.-dat was lie soldaat, op wie de kommandant

! nv.--ik spreek

·OPMERKING: die wordt wie 'achter een Voorzetsel.

llleervoud.

nv.-zij zijn de koop1ieden, die 't mee8t te zeggen
hebben.
2 nv.-ik sprak van rammen, wier wol fijner is.
3 nv.-er zijn mensen, wie men de goedheid in de ogen
lezen kan.
I 4- nv.----'hier Htaan de harnels, d·ic men opveilen wil.
~ -! nv. --wij hebben vrienden, op wie wij rekenen.
Voorbeelden van 't Vrouwelike Oeslacht:
Enkelvou.d.

1 nv.-wijs mij de ooi, welke twee lammers heeft.
2 nv.-dat is de dame, welkcr ( wicr) dochter gestorven

is.
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3 nv.-roep de vrouw, aan welke dit kind toebehoort.
nv.-de hen, van welke ik sprak, is dood.
nv.-dit iH de merrie, welke ik bedoelde.
Meervoud.

1 nv.-spreekt u van de vaarzen, welke daar staan?
2 nv.-denkt aan de katten, welker (wier) haar nooit
verkleurt.
3 nv.-het waren dezelfde vrouwen, wclke ik de brieven
gegcven had.
J nv. -zijn er nog weer hennen, welke hij gekocht
hecft?
hadden.
4 nv.-de merries zijn "·eg, op welke wij gerekend
Voorbeelden van 't Onzijdige Geslacht:
1 nv.-dit is 't geheim, hetwelk ( dat) ik u openbaren
1
wilde.
2 nv.-een kind, welks ouders dood zijn, h,eet een wees.
3 nv.-:t huis, · waaraan (aan hetwelk) ik zoveel
opgeofferd heb, iA afgebrand.
4 :i;iv.-hij zong 't lied, dat ik zo graag hoor.
{ J uv.- -is dai. 't paard, waarvoor ( voor hetwelk) hij.
zoveel vraagt?

j

0PMERKINGEN ;

1. In plaats van te zeggen: op hetwelk, in dat, met
hetwelk, uit dat, naast hetwelk, enz., gebruikt
men: waarop, waarin, waarmede, waaruit, waarnaast, enz.
Deze samengetrokken woordeI1

noemt men Samengetrokken Bijwoorden, maar
zij zijn inderdaad
BETREKKl<JLIKE VOORNAAM\
WOORDEN.
2. 't Voorzetsel zonder vormt geen samcnstelling; men
zegt dus: zo11der hetwelk, en nict waarzo11der.
Met iietwelk w111·dt waarmede of waarmee.
3. Betrekkelike Voornaamwoorden nemen hetzelfde
Geslacht en hetzelfde Getal als hun antecedent,
maar niet dezelfde Naamval.

HET VOORNAAMWOORD
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4. 't Antecedent wordt somtijds uitgelaten. Men d~nkt
't er dan bij, om 't Geslacht en Getal van
't Betrekkeftke V oornaamwoord te bepalen;
b.v., voor-Heer, die gij liefhebt, is krank-leest
men-Heer, hij, die gij liefhebt, is krank.

:5. Wanneer men bemerkt, dat 't weggela.ten antecedent
een hef=woord moet zijn, is 't Betrekkelike
Yoorn,aamwoord wat, in plaats van dat; b.v.,
wijs rnij, wat hij gedaan Jieeft-in plaats vanwijs mij 'i werk, dat hij gedaan ltceft.
'6. 'Yanneer een van de woorden bet, alles, dat,
datgene 't antecedent is, is 't Betrekkelike
Voornaamwoord immer wat; b.v., Zijn kind is
alles, wat de man bezit.
13. Aanwijzende Voornaamwoorden staan in de
'Plaats van Zelfstandige :N"a1;1mwoorden, die biezonder
·worden aangewezen.
De Aan,wijzende Voornaamwoorden zijn: die, deze,
·dat, dit, zulk een, zullcs, dezulke, clegene, ltetgeen, diegene,
·datgene, dezelfde, hetzelfde, cle zodlinige;
"\"\Taarvan de meervoudsvormen zijn: die, dezen, die,
·deze, zulken, zulke, dezulken ( dezulke), degenen, degene,
-diegenen, die gene, dezclf den, dezelfde, de zodanigen (de
.zodanige) .

I>e opgenoemde sarnem1tellingen we)·den vroeger aldus
verbogen.
l\fANNmLIK.

YROUWELJK.

Enkelvoiid.
1.-degene, dezelfde
'.!.-desgenen, deszelfd('n
3.-uengene, denzelfde
-!.-dengene, denzelfde

1.-degen!!, dezelfde
'.!.-clergene, derzelfde
3.-de (r) gene, de(r)zelfde4.-degene, dezelfde

Meervoud.
1.-d!'genen,
'.!.-dei·gc:ien,
R-dengenen,
4.--degenen,

dezelfden
derzelfden
denzelfden
dezelfden

•
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Voorbeeldeu.
Waarlik, gij zijt ook van die!
Dezen, die de wercld in roer he!Jben gcst'Cild, zijn ook hier gekomen_
Weg met dezen, en laat ons Barabbas lo'>!
!\four zij, zullrn niet achtende, zijn heengegaau, deze tot zijlb
a1>ker, gene tot zijn koopmanschap.
0, zeg lrnar dat nog· eens ! Ik had daaraan (aan dat) niet gedachtKou ik rlit maar verstaau ! Ilij heeft hicrover(over dit) gesproken ..
Weg met zull• enr,n/ het is niet behoorlik dat hij leve!
Zij, die zulki; verkiezen, kunnen heengaan.
Voor mijn vrien.den Ides ik dczulken, die trouw zijn.
Verwonder u niet, over hctgc<'n ik u gezegd heb.
Vrees niet voor degcnen, die het lichaam doden.
Laa~ mij het eerst svreken tot die11enen, die hun land trouw gediend hebben.
Autwoord eerlik op al datgone, dat n hier gevraagd zal worden_
Hetzelfde is mij daar •1og eeumaal overkomen.
Dezelfde, •lie mij tot hil..rtoe geleid heeft, zal mij ook verder·
l>eschermen.
Wanneer gij mensen veL"keerd ziet handelen, scheidt u dan at'
van rle zodanigcn.

De Vereenvoudigde 'raal wijzigt de opgegeven
verbuigingsvormen. Des en der veranderen ih van de;
den wordt de. De sluitings·n van 't Meervoud blijft
bewaard, wanneer het woord gebruikt wordt om personen
aan te duiden.
In de plaats van personen gebruikt men in het
Meervond dezen, zull"en, dcgencn, die.oencn, dezelfden, de
zodnnigen; in de plaats van dieren of dihgen gebruikt men·

0PMERK11'G:

<lcze, zullre, degon<', dicgene, dezelfde, de zodanige.

14. Onbepaalde Voornaamwoorden staan in de plaats-

van ·de namen van Personen of zaken. die niet bekend of
wier namen niet vermeld zijn. I >e volgende woordelll
worden als ONBEPAALDE VooR~AA~1wooRDEN gebruikt:
men, iemand, nicrnand, iets, niets, alicie, icat, een, geen,.
ieder, elk, de een en "de andcr-Enkelrnudige woorden
zonder Meervoud; alsrnede:
allen, enigen_. sommigen, anderen, vele11, icei1tigen, eersten,.
laatsten, dezen en genen ..-Meervoudige woordeni
zonder Enkelvoud.
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15. Vragende Voornaamwoorden worden gebruikt,.
om !laar personen of dingen te vragen.
Ze zijn wie en wat, en de llijvoegelike Voornaamwoorden welk, hoedanig en wat voor een. 't Yoornaamwoordl
wie vraagt naar personen, en wat naar zaken.
De verbuiging van wie en wat is als volgt:
Mannelik
Vrouwelilv
Onzijdig
Meervoud
1 nv.-wie

2 nv.-wiens
(van wie)
3 nv.-wie
4 nv.-wie

1 nv.-wie
2 nv.-nm wie

1 nv. -wat
2 nv.- -waarvau

'
3 JlY.-·Han wie
4 nv.-wie

3 m·.-waaraan
4 nv.-":at

1 nv.-wie
2 nv.-wier
(van wie)i:l 11v.-wie
111v.-wie

Yoorbeelden van 't gebruik van wie:
1 nv.-wie zal ons de steen van 't graf afwentelen?
2 nv.-wiens is dit beeld en 't opschrift?
3 nv.-wie anders heb ik mijn !even te danken, dan u ?'
4 nv.-u;ie heb ik nevens G in de hcmel?
Voorbeelden van 't gebruik van wat:
1 nv.-arm kind, wat zal er van je worden !
2 nv.--waarvan zijn die kleren gemaakt?
3 nv.-waaraan zit je te denken?
4 m'.-wat zoekt u '?
16. Bezittelike Voornaamwoorden dnidcn de bezitter-aan.

Mijn pa(u·d-is: 't pa11rd van mij; hun huis-is: 't huisvan hen.
Bezittelike Voornaamwoorden komen in tweeerle~
vonnen voor, Of Bijvoegelik, d.i., in verbinding met
Zelfstandige Naamwoorden, b.v. dit is niijn paard,· of
Zelfstandig, d.i., op ~ichzelf staande, nict in verband met
Zelfstandige Naamwoorden, b.v., dit paard is 't mijne.
Bijvoegelike Bezittelike Voornaamwoorden staan
echter ook in de plaats van de narnen van personen of
dingen, en blijven daarom Vo01·11aam'tronrden.
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B ..v. : van een man sprekende, zou men moeten zeggen
--ik z<;ig de man in de man z'n tuin werken; in plaats
waarvan men zegt--ik zag de man. in zijn tuin werken.

17. Ue volgende zijn de Bijvoegelike
Voornaamwoorden:
.Mann. en Vrouw. Onz.
Gevormd van :
mijn
2de naamv. van
mijn
uw
2de naamv. van
uw
:!de naamv. van
jouiD
jouw
:!de naamv. van
zijn
zijn
2de naamv. van
haar
liaar
2de naamv. van
zijn
.zijn
Gevormd van :
.Mann. en Vrouw. Onz.
2de naamv. van
onze
ons
uw
2de naamv. van
tlW
2de naamv. van
jullie
jullie
hun
2de n~amv. van
hun
haar
2de naamv. van
haar

Bezittelike

ik
gij
jij
hij
zij
het
wij
gij
jullie
zij (mann.)
zij (vrouw.~

18. Als Bezittelike Voornaamwoorden zelfstandig gelbruikt worden, gaan zij, wanneer ze personen aan·<l.uiden, in 't Meervoud op n uit (de uwen) de onzcn) de
.hiinnen, enz.) ; maar wanneer zij di er en of dingen aan-duiden, OJ\ e (de uwc, de onze, de hunne) enz.).
19. Bepaling~Aankondigende Voornaamwoorden zijn
,geen biezondere klas, maar bestaan uit Persoonlike, Aanwijzende, Vragende en Onbepaalde, die z6 geplaatst zijn,
-dat hun betekenis door een Hijvoegelike zin verklaard
moet worden, die zij\aankondigen, doch niet inleiden; b.v.
.Zij, die de wereld in roer hebben gesteld) zijn ook hier
gelwmen.
Wie, die gevoel lteeft, kan zo iets zeggcn?

Deze Voornaamwoorden moeten altijd door een komma
·gevolgd worden. Let op, dat de betekenis van de Voor-
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naamwoorden zij en wie geheel afhangt van, en bepaald
wordt door de zin, die erop volgt. De leerling zal dit
't best leren begrijpen, door andere iinnen voor de hier
gegeven in de plaats te stellen.
De volgende Voornaamwoorden worden als BepalingAankondigendc gebruikt: degene, diegene, dczelfde, dergelijke, zulk, zodonig, clie, dat, deze, dit, wie, wat,
benevens de Persoonlike Voornuarnii-uorden.
20. 8ommige zinnen worden door wie of wat ingeleid,
welke woorden geen Vragendc betekenis hebben, maar
als Ramentrekkingen moeten worden beschouwd; b. v. -

Wie oren heeft om te horen, die hare. De betekenis hiervan is: llij, die oren hceft om to horcn, die !tore.
lletgeen (wat) hij zegt,. is m.ij onverstannbaar. De betekenis hiervan is. Dat, wat hij zegt_, is mij onverstaanbaar.
Jk weet goed, waarover ik spreek. De betekenis hiervan
is: lk u:eet dat goed, waarover il;; spreek.

Zeg mij, waaraan it den kt. I>e betekenis hiervan is: Zeg
mij dat (datgene, hetgeen), waaraan u denkt.
Zie de

0EFENINGEN

achter in 't Boek.

\
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HET TEL WOO RD.
1. 'J;'elwoorden zijn Bijvoegelike Naamwoorden van

getal.
2. TELWOORDEN, die een getai aanduiden, noemt men
Hoofdgetallen.
Er zijn Bepaalde Hoofdgetallen en Ombepaalde
Hoofdgetallen.
3. De Bepaalde Hoofdgetallen zijn:
een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
ti en
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien

zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
een en twintig
twee en twintig
enz.
dertig
een en dertig
enz.
veertig
vijftig
zestlg
zeventig

tachtig
negentig
honderd
honderd en een
honderd en twee
cnz.
honderd en tien
honderd en elf
honderd twintig
twee honderd
duizend
duizend en een
enz.
miljoen
miljoen en een

en alle verdere getallen, benevens het woord beide, hetwelk betekent de twee.
Voor honderd en ee1~, enz. wordt ook honderd een, enz.
gezegd, terwijl duizend en een altijd en heeft.
4. De Onbepaalde Hoofdgetallen wijzen een hoeveelheid aan. Zij zijn: wat, veei, weinig, enig, menig,

sommig, etteUke, alle. ieder, eik, iets, niets.

HIDT

Tl~LWOORD
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0l'MERKINGEN :1. In uitdrukkingen, waarin de 2de naamval van deze

woorden voorkomt, zijn zij geen Telwoorden, maar
Onbepaalde Voornaamwoorden; b.v.: Moo leest de
vrcugde op ieder.ri gez~cht.
Hier behoren '' ieder.~ '' en "gezicht" niet bij elkander,
en "ieders " is dus geen Bijvoegelik woord. Men
behoort te lezen: men leest de vreugde op het gezicht
van ieder (of van elk) .
2. Elk en ie_der moeten tot de Onbepaalde Telwoorden
gerekend· worden, omdat zij in hun Enkelvoudig~
vorm juist hetzelfde aanduiden, dat door "alle'/~n
Meervoudige vorm wordt uitgedrukt. Zinnen als
deze-a lle vaders behoren hun kinderen verstandig
op te voeden--en iedere va.dcr behoort zijn kinderen
verstandig op te voeden -zijn van gelijke betekenis.
3. lets en niets worden somtijds als Onbepaalde Telwoorden gebruikt, maar staan dan alleen v66r
ENKELVOUDIGE BIJVOEGELIKE NAAMWOORDEN, die als
ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN gebruikt worden; b.v.,
iets goeds, niets nieuws.
Wat, veel en weinig kunuen ook v66r zulke onechte Zelfstandige Naamwoorden gebruikt Worden, 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 hoeveel·
heid uit, maar ook rangorde.
Het woord rangorde betekent: plaats in een rij. B.v.:
Van deze rij huizen behoort 't tweede aan u, en het
middelste aan mij.
6. Telwoorden, die rangorde aanwijzen, noemt men
Ranggetallen. Er zijn Bepaalde Ranggetallen· en
Onbepaalde Ranggetallen.
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7. De Bepaalde Ranggetallen zijn: de (of het) eerste,
tweede, derde, vierde, vijfcle, zesde, zevcnde, achtste,
'negende, tiende, elfde, twaalfdc, twintigstc, honderdste,
duizendste, miljoenste_, enz.
Deze woorden hebben altijd cen Lidwoord bi.j zich.
Eerste en achtste gaan op ste fiit, terwijl de. andere onder
.twintig8te op de eindigen. Yan t1rintigstc af uemen ze
alle de uitgang ste tot honrlerdstc toe.
8. De Onbepaalde Ranggetallen zijn: de (of !wt}
laot8te, middelste, zovrclste, hourccl8te.

9. Tot de

Telwoord~n

worden nog gerekend:

1. De Bijvoegelike 'Voorden, die op voudig of vuldig

uitgaan, b.v.: drieroudig, viervondig, menigvitldig.
Zij dragen de naam van Verdubbelgetallen.
2. De Bijvoegelike \Voorden, die op lei en hande
uitgaan; b.v.: 'tweeerlei, allerlei, velerhande,
allerhande.
Zij dragen de naam van Soortgetallen.
3. De Bijwoorden van 'rijd, die op maal eindigen;
b.v., eenmaal, tienrnaal.
~ij dragen de naam van Herhalingsge~allen.

10.· De tijd wordt in 't Hollands op de
ui tgedrukt:

vol~ende

wijze

1. Uren :--'t Is drie tlur; vier uur; tten iiur; de vergadering zal tc 3 nur (om 3 nur) beginnen.
~-

Halve uren :-'t Is half-tu;ee j lrnlf-vijf,: de vergadering zal om half-vijf beginnen·.

3. K wartieren :-'t Is kwartier v66r ccn, kwartier over
twaalf, kwart 'V66r vier ( deren).
4. Minuten :-'t Is t:ijf minntcn v66r ze.~; drie minuten
over vier; tien minuten vr)or half-zeven.

HET 'fiJLWOORD
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11. De leer ling lette nog op 't volgende:
1. "Miljoen" is geen TELwooao, maar een ZELFSTAN-

. DIG NAAMWOORD.
2. "Honderden" en '' duizenden" worden altijd met
n geschreven, omdat die woorden, als Meervouden
gebruikt, geen '.('ELWOORDEN meer zijn, maar ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
··l
3. Volkomen onbepaalde hoeveelheden worden aldus
uitgedrukt:
een stuk of twintig sohapen;
een honderd of wat bomen.
4. Een paar betekent niet altijd juist " twee ", maar
een klein getal, als in: hij is een paar dagen naar
zijn fa mi lie gegaan.
5. De schrijfwijzen 1.15 n.m., 8.30 v.m., 3.45 n.m.,
7.20 v.m., enz. betekenen:
kwart over Mn namiddag ;
half-negen voormiddag;
kwartier v66r vier namiddag;
tien minuten v66r half-acht v66rmiddag.
7:ie de 0EFE~I~GE.:\' achter in 't Boek .

•
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HET WERKWOORD.
1. Een W erkwoord is een woord, dat een werking
of handeling uitdrukt.

2. Werkwoorden kunnen cen wezenlike bandeling te
keunen geven, als: lopen, spreken, zingen, lezen; of zij
kunnen cen toestand aanwijzen, als: ru8ten, leven,

slapen, bestaan.
Deze beide soorten noemt men Echte W erkwoorden.
Werkwoorden, die in v~rbinding met een BuvoEGELIK
::N"AAMWOORD of een ZELFSTANDIG NAAMWOORD een toestand aanduiden, noemt men Onechte W erkwoorden.
Deze zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, J1jken,
blijken.
Men noemt deze W erkwoorden ook Koppelwoorden:
3. Het W erkwoord is het woord, dat de meeste vormveranderingen ondergaat. Al de verschillende vormen
van een Werkwoord in geregelde orde opgenoemd, noemt
men de Vervoeging van een Werkwoord. Het woord
"vervoegen" heeft dezelfde betekenis als "verbuigen ",
d. w .z. de vorm veranderen.
4. De vormveranderingen van een W erkwoord hebben
ten doel, aan te duiden:
1. of een persoon of ding iets doet, dan wel, of er iets
aan gedaan wordt.-Deze vormverandering noemt
men Vorm.
·

•
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2. of een handeling wordt voorgesteld als een daad,
een wens, een gebod, enz.-Deze vormverandering
noemt men Wijs.
~t de tijd, wanneer een handeling plaats vindt.-Deze
vormverandering noemt men Tijd.
4. welke persoon de werking verricht.- -l>eze vormverandering noemt men Persoon.
5. of een of meer personen in de handeling betrokken
zijn.-Deze vQrmverandering noemi men Getal.
5. IIet Werkwoord heeft twee Vormen: (1) de Bedrij·
vende (Aktieve) Vorm, en (2) de Lijdende (Passieve)
Vorm.
•
In de Bedrijvende Vorm wordt voorgesteld, dat de
persoon of zaak, waai·van men spreekt, zelf de werking
1loet; b.v.: wij leren onze le8sen.
In de Lijdende Vorm wordt voorgesteld, dat de
persoon of zaak, waarvan men spreekt, de werking ondergaat, of lijdt; b.v., wij werden gestraft.
be Lijdende Vorrn is kenbaar aan 't Werkwoord
word en.
6. Het Werkwoord heeft vier vYijzen: (1) de Aanto·
nende Wijs; (2) de Aanvoegende Wijs; (3) de Gebie·

-dende Wijs; ( 4) de Onbepaalde Wijs.
De Aantonende Wijs stelt de handelhig voor als een
.feit, een zekerheid, of ook als een natuurlike, immer
terugkerende daadzaak.
B.v.: Morgen verjaar ik; Mijn moeder heeft mij lief;
de aarde draait om de zon.

De Aanvoegende Wijs stelt de handeling voor als een
<>nzekerheid, een wens, of als iets, dat afhankelik is van
ii ets anders.
B.v.: Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede.
De gemeente zinge van Psalm 25 't tweede ver8.
Leefde mijn moeder nog maar !
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De Gebiedende Wijs stelt de handeling voor als een
gebod, een begeerte, 1~n verzoek, een i·aad.
B.v.: Kom hier! Kind, houd op met dut lachen!
Leef gelukkig, en schrijf mil ispoedig!

De Onbepaalde Wijs noemt alleen de naam van de
werking, zonder aan te geven, welke persoon die verricht.
Men herkent hem aan 't woord te dat gewoonlik bij 't
Werkwoord gevoegd wordt. Hij wordt somrijds de Zelfstandignaamwoordelike vorm van 't \Verkwoord genoemd.
B.v.: Het is mij beter te sterven, dan te Jeven.

Het is mi} goed, verdriikt geweest te zijn.
OPMERKING :-De toevoeging van 't woordje om aan de vorm
van de Onbepaalde Wij,; met te, wanneer die vorm zuiver als
Onderwerp of Gezegde uienst doet, is niet gewenst. In ZuidAfrika hoort men eigenlik geen Onbepaalde Wijs-vorm zonder
om gebruiken; de leerling lette echter op, dat de zuivere taal dit
niet wettigt. 't Woord om duidt een doel of richting aan; b.v.
ik lvwam om u te vragen. Toch kan ook hier in de meeste gevallen voor gezegd worden: lk kwarn 11 rragen.

7. 't Werkwoord heeft drie 'l'ijden: de Tegenwoordige.
de Verleden, en de Toekomende 'rijd.
Een handeling kan vandaag gebeuren-dat is in de
Tege_nwoordige Tijd.
Een handeling kan gisteren gebeurd zijn-dat is in de
Verleden Tijd.
Een handeling kan morgen plaats vinden-dat is in
de Toekomende Tijd.

H.v.: in de TEGENWOORDIGE 'rI.To: de man Joo pt.
in de VERLEDE:s' TI.JD: de man liep.
in de 'roEKOMENDE 'rIJo: de man zal /open.

8. Hpreekt men over iets, dat op 't T.egenwoordige
ogenblik plaats vindt, dan kan men de handeling willen
voorstellen als nag voortgaande, of als afgeduan. R.v.:
ik speel op 't ogenblik; ik heb 1111ndaag reel gespeeld.
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Zo ook kan men zeggen in de Verlt!den tijd: ik speelde, toen hij binnenkwa m; i7v had gespeeld, 1166r ik naar
school ging.

Evenzo kan men ook in de Toekomende tijd zeggen:
morgen zal ik u opzocken. Morgen, vr56r de vergnderingbegint, zal hij hier geweest zijn.

9. De drie tijden hebben dus dubbele vormen.
Wij hebben: (1) Een handeling, die in de tegenwoordige:
tijd nog voortgaat: Onvolmaakte Tegenwoordige
tijd.
(2) Een handeling, die in de tegenwoordige tijd afgelopen is: Volmaakte Tegenwoordige tijd.
(3) Een handeling, die in de verleden tijd nog voortgaat: Onvolmaakte Verleden Tijd.

( 4) Een handeling, die in de vcrleden ti.id afgelopen
is: Volmaakte Verleden tijd.
(5) Een handeling, die in de toekomende tijd nog

voortgaat: Onvolmaakte Toekomende Tijd.
( 6) Een handeling, die in de toekomende tijd afgelopen is: Volmaakte Toekomende Tijd.
10. 't vVerkwoord heeft drie Personeu, n.J., Mn vorm
voor de spreker; een vorm voor de aangesprokene; en
een vorm voor de persoon, van wie men spreekt. Men
noemt ze: Eerste, Tweede en Derde persoon.
11. 't Werkwoord heeft twee getallen: een Enkela
voudig en een Meervoudig getal.

't Enkelvoudig getal wijst aan, dat er Mn persoon
handelt;
't Meervoudig getal wijst aan, dat er twee of meerpersonen handelen.

\
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12. De vormveranderingen, die 't 'Yerkwoord heeft,
-0m Personen en Getallen aan le wijzen, zijn onvolledig en
.daardoor onduidelik. Men gebruikt daarom Persoonlike
Voornaamwoorden, om 't vVerkwoord re helpen, de zui·
-vere betekenis aan te geven.
J)aarom zegt men :
ik leer
jij (je of u J /cr,rl
hij lecrt
wij leren
gij \of u) leert
j1tllie lcren
zij leren

1 ~te Per:,;oon Enkelvoud

2de Persoon Enkelvoud
~de Persoon Enkel voud
l ste l'ersoon "'.\Ieervoud
2de Persoon .:\leervoud
2<l.e l'ersoon Meenoud
:lde Persoon Meervoud

13. 't \\' erkwoord heeft geen vormen voor alle 'rijden,
.en moet daarom door andere 'Verkwoorden geholpen
worden, om zijn tijden te volmaken.
B.v.: ik leer; ik heb geleerd; ik leerde_: ik had geleerd;
ik zal lPren)· ik zal geleerd hebben; ik ga_: 'ik ben
gegaan; ik ging; ik was gegaon: ik zal gaan; ik
zal gegaan zi;11.

Werkwoorden, die andere Werkworden in· de vervoe_ging helpen, worden Hulpwerkwoorden genoemd.
Er
·zijn drie soorten van Hulpwerkwoorden.
(1) Hulpwerkwoorden van de Wijze
(2) Hulpwerkwoorden van de Tijd
(3) Hulpwerkw~orden van de Vorm.
14. 't vYerkwoord heeft geen vormen voor alle Wijzen,
·d.w.z. om alle verschillende voorstellingen van een hande1ing uit te drukken. 't Bedient zich daarom van de hulp
van Hulpwerkwoorden van de Wijze (Modale Hulpwerkwoorden), welke zijn : ku11ne11, moeten, mogen,
willen, laten, .purven.
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YooaBEELDE~:

ik
ik
ik
ik
ik

ik kan 't rlocn -urukt uit: ik ben in 1Stciat
't te doen.
moet 't duen-dl'uld uit: ik lwn verplicht, 'l te doen.
mag 't docn-drnkt nit: 'ik hcb vcrlnf. 't tc doen.
wil 't doen-urnkt uit: 'ilc 7wn prwillig, en ook: ik
ben voornernens, 't te docn.
laat -'t doen-drukt uit: ik laat 't dorm toe, of: i'lv
bcn de oorzaak, dat iets grclarrn wordt.
durf 't doen-drukt uit: ik he/1 de rnoed, 't tc doen.

-OPMERKISG:

In zinnen als-

K ind, je zult dat werk doen, d.i. ik beveel u, hct te
duen; of,-Wat u uok ::cgt, ik zal hct docn, d.i.
Uc ben voornemens, het te doen,-wordt. het 'Vw.

zullen ook als l\ludaal Hulpww. gebezigd.
15. 't \Verkwoord heeft geen vormen voor alle Tijden.
· ue Volmaakte 'l.'ijden worden met behulp van Hulpwerkwoorden gevormu. Deze Hulpww. van Tijd zijn: heb~
ben, zijn en zullen.
16. 't Werkwoord heeft geen vormen om de Lijdende
( l'assieve) Vorm aan te duiden, en bedienl zich daarom
Yan 't Hulpwerkwoord worden dat men 't Hulpwerk·
woord van de Lijdende Vorm noemt: b.v. de stad wordt
V(}rwoe8t; het land is verwoest (geworden).
Let wel: Dit Hulpww. worden bedient zich ook al weer
van een Hulpww. (zijn,) om zijn vol.tooide (volmaakte)
tijden te maken. Men heeft dus in die tijden v.an de
Lijdende Vorm met twee Hulpwerkww. te doen.
't
Spraakgebruik weigert dit, en eist kortheidshal ve, dat
ugeworden" in zulke zinnen weggelaten zal worden. Men
zegt daarom eenvoudig: H et land is door de vijand verwoest, en laat ugeworden'' onuitgesproken. Op die wijze
kan men aannemen, dat 't Hulpww. zijn tans als
Hulpww. van de Lijdende Vorm in de \'olmaakte tijden
dienst doet, en warden in de Onvolmaakte.
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OP.MERKING:
Hebben, in de betekenis van bezitten; zijn, in debetekenis van bestaan; worden, in de betekenig van
ontstaan, zijn natumlik geen Hulp-, maar ZelfstandigeWerkwoorden. B.v. Mijn vader heeft ecn tuin;
Er zijn veel slangen in deze buurt;
De wereld is itit niets geworden.

17. 't Werkwoord zullen heeft slechts een 0:\VOLJUAAKT"
TEGENWOORDIGE, en een 0.'<VOLMAAKT VERLEDEN Tuo.
Onvolm. Te,11. Tijd.
ik zal
jij (je) zult
hi,i (u) zal
wij zullen
jullie zullen
(gij, u zult)
zij zullen

Onvolm. Verl. Tijd
ik ZOU
jij (je) zoudt
hij (U) ZOU
wij zouden
jullie zouden
(gij, u zoudt)
zij zouden

De beide andere Hulpwerkwoo1·den van de Tijd, hebben en zijn, benevens 't Hulpwerkwoord van de LijdendeVorm, worden, hebben een volledige vervoeging, welke
hier volgt.
Vervoeging van de Hulpwerk=
woorden van de volmaakte
tijden.

V ervoeging van.
het Hulpww.
van de Lijdende Vor,m.

HBBBBN en ZIJN.

WORDBJY.

Aantonende Wijs.

Onvolmaakt Tegenwoordige 'l'ijd.
1. ik heb
2. jij ( je) hebt
3. hij l u) heeft

1. ii;: ben
~. jij(je) zijt(bent)
:~. hij ( u) is

1. ik word
:!.jij,.(je) wordt
3. hij (u) wordt

1. wij hehben
2. jullie heLben
(gij, u hel.Jt)
3. zij hehbeu

l. wij zijn

1. wij worden
2. jullie worden
(gij, u wordt)
3. zij worden

2. jullie ziJu*
(gij, u z-ijt)
3. 7.ij zijn

*Somtijds ook: jullie bent.
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Volmaa!Ct Tegcnwoordige 'l'ifd.
1. ik heb gehad
1. ik hen geweest
2. jij hebt gehad
:!. jij zijt gE>weest
:S. hij (u) heeft gehail :{. hij ( u) is gewPest
1. wij hebben gehad 1. wij zijn geweest
2. jullie hebben gehad2. jullie zijn geweest
(gij, u hebt gehad) (gij, u zijt geweest)
3. zi.i hebben gehad 3. zij zijn g!'weest

~

1. ik lien geworden
2. jij zijt geworden
3. hij ( u) is geworden
1. wij zijn geworden
2. jullie zijn geworden
(gij, u zijt geworden)
3. zij zijn geworden

Onvolmrwkt Ycrleden Tijrl.
1. ik Wfl8
2. jij waart
3. hij ( U) Wll ~
1. wi] wa ren
2. jnllie waren
(>;ij, u waart)
3. zij waren

1. ik had
2. jij hadt
;;. hij (n) had

1. wij had•len
2. jullie lrndden
(12:ij. u hadt)
·3. zi.i hadden

1. ik werd
:!. jij werut
:'l. hij ( u I werd
1. wij werden
2. jullie werden
(gij, u werdt)
~- zij werden

roZ:mankt Verlcdcn 'l'ijd.
1. ik llad gehad
·2. jij hadt gehad
enz.

1. ik 'yas geweest
2. jij waart ge"·eeRt,
e11z.

1. ik was geworden
2. jij waart gPworden
enz.

Onvolmuokt Toekomende Tijd.
1. ik zal he!Jl•en
1. ik zal zijn
'2. jij zult hehLcn
2. jij zult zijn
3. hi.i (n\ zalhebben3. hij (u\ zal zijn
.1.. wij zullen hebhen
1. wij zullen zijn
:2. jullie zullen hebLen~. jullie zullen zijn
(gij, u zult hebLen)
\ gij, u znlt zijn) •
"3. zij zullen heb!Jen
3. zij zulle11 zijn

•

1. ik zal worden
2. jij zult ward!'n
3. hij (n) zal warden
1. wij zullen worden
2. jullie zullen warden
u~i.i. u zult worden)
3. zij zullen worden

Volmaakt 'l'oekomende Tijd.
"J.. ik zn 1 gehad

J. ik zal gewe<>RI zijn, 1. ik zal geworden
enz.
zijn, enz.

hehlJen, cnz.

Aanvoegende Wijs.
Onpolrnaakt 'l'egenwnordige 'l'ijd.
1.. ik hdibe

1. ik zij
2 . .ii.i (je) zijt
3. hij (u) 2.ij
J. wij ziju
::!. jullif' zijn
(gij. u zijt)
3. zij zijn

·2. jij (je) hel11Jct

·3. hij ( u) he!Jbe
1. wij he\Jben
·2. jullie hebben
( gi.i, u hebt)
.S. zi.i hellben

1. ik worde
'.! • .ii.i (je) wardet
3. hij (u) worde
1. wij word en
2. jullie worden
(gij, u wordet)
3. zij worden

·vozmnakt 'l'egcnwoordige Tijd.
1.. ik hehbe gehad
2. jij helibet gehad
enz.

1. ik zij geweest
2. jij zijt geweest,
enz.

1. ik zij gewarden
2. jij zijt gewarden,
enz.
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Onvolmaakt Verlederi Tijd.
1. ik hadde
2.jij (je) haddet
3. hij (u) hadde
1. wij hadden
2. jullie hadden
(gij, u haddet)
3. zij hadden

1. ik ware
2. jij (je) waret
3. hij (u) ware
1. wij waren
2..iullie waren
(gij, u waret)
3. zij waren

1. ik werue

2.
3.
1.
2.

jij (je) werdet
hij (u) werde
vdj werden
jullie werden
(gij, u werdet)
3. zij werden ·

Volmaa,kt Verleden Tijd.
1. ik .hadde gehad,
enz.

1. ik ware geweest,
enz.

1. ik ware geworden,
enz,

Onvolmaakt Toekomende Tijd.
1. ik ZOU hebben
2. jij zoudt hebben
3. hij(u)zou hebhen
1. wij zouden hebben
2. jullie zouden
hebben
3. zij zouden hebben

l. ik ZOU zijn

2.
3.
1.
2.

jij zoudt zijn
hij(n)zon r.ijn
wij zouden zijn
jullie zouden zijn

3. ztj zonden zijn

1. ik zou worden
2. jij zoudt worden
3. hij(u)zou woruen
1. wij zouden worden
2. jullie zouden wordew
3. zij zouden worden

Volmaakt Toekomende Tijd.
1. ik

gehad
hebben, enz.
ZOU

1. ik zou geweest
zijn, enz.

1. ik zou geworuen
zijn, enz.

Gebiedende Wijs.
EnkeZvoud

Enkelvoud.

1. (laat mij hPbbPn) 1. (laat mij zijn)
2. wees
2.heb
3. (laat hem hebb~n) 3. ( Ian t hem zijn)

Meervoud.

Meervottd:

1. (laat ons hebben) 1. (laat ons zijn)
2. heht
2. weest
3. (laat heu hebben) 3, (laat hen zijn)

Enkelvond.
1. (laat mij worden)'

2. word
3. (Jaat hem worden)>

Meervoud.
1. (Jaa t ons wor<h!n)
2. wordt
3. (laat hen worden)·

Onbepaalde Wijs.
Onvolmaakt Tegenu:oordigc 'l'ijd.
(te) hebbeu

( te) ziju

( te) worden

Volmaakt 'l'egenwootdige Tijd.
(te) hebben gehad

(te) zijn geweeRt

(te) zijn geworden

Onvolmaakt 'l'oekomende Tijd.
(te) zullen hebhen

(te) znllen zi.iu

(te) zullen worden
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r olmaakt 'l'oelcomcnde 'l'ijd.
(te) zullen gehad
hebben

( te) zullen geweest
zijn

( te) zullen geworden
zijn

Deelwoorden.

'l'egenwoordig Deelwoord.
hebbende

'zijnde

word en de

Verkden Deelwoord.
gehad

geweest

geworden

18. De Onbepaalde Wijs van alle hollandseWerkwoorden, behalve die van staan, gaan, slaan, doenr
zien en zijn eindigt op en; b.v., zoeken, dcnken, vinden,
leren, malen. Als men die uitgang en van een Werkwoord wegneemt, houdt men de Stam over, de vorm
waarvan echter door de uitspraak dikwels gewijzigdl .
wordt.
Onbepaalde Wijs.

Jeren
zitten
schrijven
lezeu
makeu
Jiggen
vragen
huren
staan
gaan
doen
zien

f'ityang.

eu
eu
en
en
en
en
en
en
n
n

n
n

Stam.

ler (leer)
zitt (zit)
schrijv (schrijf)
Jez (lees)
nmk (maak)
ligg (Jig)
vrag ( vraag)
hur (huur)
staa (sta)
gaa (ga)
doe
zie

't Is noodzakelik, van ieder Werkwoord de Stam tekunnen bepalen, omdat de wijze van vervoegen niet voor
alle W erkwoorden dezelfde is, en onderscheiden wordt
naar de veranderingen, die in de Stam plaats hebben.
19. Er zijn vier verschillende wijzen van Vervoeging:
(1) de Zwakke Vervoeging.
(2) de Sterke Vervoeging.
(~) de Gemengde Vervoeging.
( 4) de Onregelmatige Vervoeging.
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20. De Zwakke Vervoeging wordt onderscheiden:
(1) Doordat de Stamklinker van 't Werkefoord onveranderd blijft ;
(2) noordat de Onvolmaakte Tijd eindigt op de of
te;
(3) noordat 't Yerleden Deelwoord eindigt 01) d of t.
-0PMERKINGEN:

(1) De Verleden Tijd van een Zwak \\'erkwoord
eindigt op te, en zijn Verleden Ueelwoord op t,
wannecr zijn stam eindigt op een van de rnedeklinkers, die men in '' 't kofschip" vindt, te weteil.
t, k, f, s, ch, p. In alle andere gevallen eindigt de
Verleden Tijd op de, en 't \'ededen Deelwoord
op d.
~2) De eindletters i en s worden in de Yerleden Tijd
alleen dan door te gevolgd, wanneer die letters in
de Onbep. Wijs-vorm voorkomen. lleeft de On·
bep. ·wijs daarentegen v of z, dan neemt de Verleden Tijd de; b.v., strajtc, giste, maar loofde,
raasde.
(3) 7.wakke werkwoorden, 'vier stam op d of t eindigt,
krijgen door toevoeging van 't gewone de of te van
de Verleden ti.id een dubbele d of t: ik wijdde, ik
vr,rleidde, ik rcddc, ik ru.stte, ik twistte, ik spitte.
Yoorbeelden 'Van Zwakke Vervoeging:
'W erkiroord.
:Spitten
raken
-straffen
los;;en
ku<"hen
slepen
vrezen
loven
schrobben
plagen
.flraaien
ioeien

Stam.
,;pit

Verleden
Tijd.

Verleden
JJeelu.:oord.

spitte

rank
"trnf

1·:1nkte
H( I'll rt I'

gespit
geraakt
gPRtraft

Ins
kuch

lostP

gelm~t.

kurhte

gekucht
ge;;Jeepf:
geYrees1l
geloofd
geschrobd
geplaagd
gedraaid
geloeid

~Jeep

vrePS
Joof
i,;chrob
plaag
draai
loei

,;leepte
Yreesde
Joofde
srhrobde
plaagde
draaide
loeide

HE'.l' WJ<JRKWOORD

79

21. De Sterke V ervoeging wordt onderscheiden:

( 1) Doordat de klinker van de stam in de Verleden
. Tijd, of zowel in de Verleden Tijd als in 't Verleden Deelwoord wordt verwisseld;
(2) Doordat 't Verleden Deelwoord altijd eindigt op
en.
Voorbeelden van Sterke Vervoeging:
Werkwoord.

Stain.

Ferleden
Tijd.

prijzen
lezen

prijs
lees

prees
las

(Zie verder de lijst in

Verleden
Deelwoord.

geprezen
gelezen
par. 31.)

22. De Gemengde V ervoeging wordt daardoor onder ..
scheiden, dat de W erkwoorden, die ertoe behoren, gedeel-

telik Zwak zijn, en gedeeltelik Sterk. De meeste
Gemengde Werkwoorden zijn vroeger Sterk geweest, maar
zijn langzamerhand, door onoplettendheid van 't volk, Of
in hun Verleden Tijd, Of in bun Verleoen Deelwoord,
Zwak geworden.
V oorbeelden van Gemengde Vervoeging:
l'erleden
Werkwoord.

waaien

Verlcden

Stam
'l'ijd.
Dcclwoord.
waai
woei
gew:rn id
( Zie verder de li.f8t in par. 28.)

23. De Onregelmatige Vervoeging wordt geken•
merkt door verschillende veranderingen van de mede-

klinkers van de stam, zonder dat er rege]s voor die veranderingen bestaan. Bij een enkel, n.1. zijn, worden verschillende stammen tot een ~r erk~oord samengevoegd.
Voorbeelden van Onregelmatige Vervoeging:
!mop

Verleden
Tijd.
kocht

Verleden
Deelwoora.
gekocht

sta

stond

gestaan

Werkwoord

Stam.

kopen

staan

(Zie verder de ljj8t in par. 29.)
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24. Vervoeging van 't ZW AKKE W erkwoord:

LE REN.
Aantonende Wijs.

Aanvoegende Wijs.

Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
1. ik leer
2. jij (je) leert
3. hij (u) leert

1. ik Jere
2. jij (je) leret
3. hij (u) lere

1. wij leren
2. jullie leren
(gij, u leert)
3. zij leren

1. wij leren
2. jullie leren
( gij. u lerct)
3. zij leren

V olmaakt TegenwoordigtJ Tijd.
1.. ik heb geleertl
2. jij hebt geleerd
3. hlj heeft geleerd

1. ik hebbe geleerd
2. jlj hebbet geleerd
3. hij hebbe geleerd

1. wij hebben geleerd
2. jullie hebben geleerd
3. zij hebben geleerd

1. wij hebben geleerd
2. jullie hebben geleerd
3. zij hebben geleerd

OnvolmaaM Verleden Tijd.
1. ik leerde
2. jij (je) leerdet
3. hij (u) leerde

1. ik leerde

3. hij (n) leerde

1. wij leerden
2. jullie leerden
(gij, u leerdet)
3. zij leerdcn

1. wij leerden
2. jullie leerden
(gij, u leerdet)
3. zij leerden

?· jij (je) leerdet

Volmaakt Verleden Tijd.
1. ik had geleerd
2. jij hadt geleerd, enz.

1. ik hadde geleerd
, 2. jij haddet geleerd, enz.

Onvolmaakt Toekomende Tijd.
1. ik zal leren
2. jij zult leren
3. hij (u) zal lf'ren

1. ik zou leren
2. jij zondt leren
3. hij ( u \ zou leren

1. wij zullen leren
2. jnllie zullen leren
3. zij zullen leren

1. wij zouden leren
2. jullie zonden leren
3. zij zouden leren

Volmaakt 'l'oekomende Tijd.
Ak zal geleertl hebben, enz.

· ik zou geleerd hebben, enz.
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Oebiedende Wijs.
Meervoud.

Enkelvoud.
1. (laa t rnij leren·)
2.Ieer
3. (laat hem leren)

1. (laat ons It:ren)
2. leert
3. (Iaat hen Ieren)

Onbepaalde Wijs.
Onvolmaakt Tegenw. Tijd.

Onvolmaakt Toekomende Tifd
( te) zullen leren

(te) Ieren

Volmaa.kt Tegenw. Tijd.

V olmaakt Toekomende Tijd.
geleerd <.te) zullen hebben

geleerd (te) hebben

Deelwoorden.
'regenwoordig Deelwoord : - lerende.
Verleden Deelwoord :-geleerd.

25. Vervoeging van 't STER.KE Werkwoord:
SPRINa EN.

Aantonende Wijs.

Aanvoegende Wijs.

Onvolmankt Tegenwoordfr/e Tijd.
1. ik spring
2. jlj (je) springt
3. hij ( u) springt
1. wij springen
2. jullie springc1t
(gij, u springt)
3. zij springen

1. ik springe
2. jij (je) springet
3. hij ( u) springe
1. wij s1n·ingen
2. jullie springen
<gij, u springet)
3. zij springen

l1olmaakt Tegenwoordige Tijd.
1. lk heb (of ben) gesprongen
2. jU hebt (of zijt, bent) gesprvngen, enz.

1. ik hebbe (of zij) gesprongen
2. jij hebbet (of zijt) gesprongen, enz.

Onvolmaakt Verleden 'T'ijd.
1. ik S]Jrong
2.. jlj (je) sprongt
3. hij ( u) sprong
1. wij sprongen
2. jullie sprongen
(g!j. u sprongt)
3. zij sprongcn

1. ik spronge
2. jij (je) spronget
3. hij (u) SJ?ronge
1. wij sprongen
2. jullie sprongen
(gij, u spronget)
3. zij sprongen

Volmaakt Verleden Tijd.
1. ik had (of was) gesprong1m, 1. ik hadde (of ware) geeproo·
enz.

gen, enz.
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Ont,olrnaakt Toekomende Tijd.
1. ik zal springen
2. jij zult ·springen
3, hij (u) zal sprlngp11
1. wij zullen springen
2. jullie zullen springen
S. zij zullen springen

1. ik zou springe11
~. jij zoudt springen
:3. hij ( u) zou springen
1. wij zonden springen
2. jullie zouden springen
3. zij zouden springen

Volmaakt Toekomende Tijd.
1. ik zal gesprongen he\Jben
(of zijn), enz.

1. 'ik

zou gesprongen
(of zijn), enz.

hebben

Gebiedende Wijs.
Enlwlvoud.

)lleervoiid.

1. (laat mij springen)
2. spring
3. (laat hem springen)

1. (laat ons springen)
2. springt
3. (laat hen springen)

Onbepaalde, Wijs.
Onvolmaakt Tegenwoordige
Tijd.
( te) springen

Onwlmaakt Toekr:irnende
Tijd.
(te) zullen springcn

Volmaakt 'l'egenwoordige
'l'ijd.
gesprongen ( te) hebbeB
( uf zijn)

Yolmaakt Toeknmende
Tijd.
gesprongen (te) zullen hebben
(of zijn)

Deelwoorden.
'fegenwoordig Deelwoord :--springende.
Verleden Deelweiord :-gesprongen.
0PMERKINGEN :

(1) De 3de persooo Enkelvoud van de Tegenwoordige
Tijd van alle hollandse Werkwoorden gaat uit o'p
t: hij leert, hij springt.
Uitgezond~rd:

hij mag) vroeger
hij zal ,- verleden
hij kan J tijden

hij is-t afgeworpen
hij :wil-vroeger wme

(Aanv. Wijs)
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(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 en bij andere gelegenheden,
wanneer 't Pers. Voornw. achter 't Werkw. staat,
verliest de tweede Persoon Enkelvoud -gewoonlik
zij~ t; b.v., kom je? wil je? Al wou je ook, j.e
kunt niet.
Ju/lie wordt gevolgd door dezelfde vorm als die
voor de lste en 3de persoon Meervoud. In de
Vragende Vorm wijkt de spreektaal dikwels van
deze bepal.ing af; b. v.: willen jti.llie? of wil jullie 1
kommen jullie 'I of kom jullie? zijn jullie? of ben
jullie?
26. Vervoeging
van
het
ONR.EGELMATIGE
Werkwoord:
OAAJ\t.

Aantonende Wijs.

Aanvoegende Wijs.

Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd.
1. ik ga
2. jij (je) gaat
2. hij (u) gaat
1. wij ga.!ln
1. jullie gaan
(gij, u gaat)
3. zij gaan

1. ik ga

2.
3.
1.
2.

jij (je) gaat
hij (u) ga
wij gaan
jullie gaan
(gij, u gaat)
3. zij gaan

Volmaakt Tegenwoordigc Tijd.
1. lk ben gegaan
2. jij zijt gegaan
3. hij ( u l i8 gegaan
1. wij zi,in gegaan, enz.

1.
2.
3.
1.

ik zij gegaan
jij zijt gegaan
hij In I zij gegaau
wij zijn gegaan, enz.

Onvolmaakt Verleden Tijd.
1.
2.
3.
1.
2.

ik ging
jij (je) giugt
hij (u I ging
wij gingen
jullle gingen
( gij, u gingt.)
3. zij gingen

1.
2.
3.
1.

ik ginge
jij (je) glnget
hij (u) ginge
wij gingen
:L. j ullie gingen
( gij, u ginget)
3. zij gingen
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Volmaakt Verleden T·ijd.
1. ik was gegaan, enz.

1. ik wn re~ gl'gaan, enz.

Onvolmaakt 7'or.komende 'fijd.
1. ik zal gaan, enz.

1. ik zou gaan,

enz.

Volrnaakt Toekomende Tifd.
1. ik zal geiman zijn, enz. 1. ik zou gegaan zijn, enz.

Gebiedende Wijs.
Enkelvoud.

Meervoud.

1. (laat mij gaan)
2. ga
3. (laat hem gaan)

1. (laat ons gaan)
2. gaat.

3. (laat hen gaan)

Onbepaalde Wijs.
Onvolmaakt 1'egenwoordige
Tijd.
(te) gaan

(te) zullen gaan

Volmaakt Tegenwoordige
Tijd.
gegaan ( te) zij n

Onvolmaakt 'l'oekomende
.Tijd.
Volrnaalct Toekomende
'l'ijd.
gegaan ( te) zullen zijn

Deelwoorden.
Tegenwoordig Deelwoord :--gaande
Yerle<l~n Deelwoord :-_qegaan.

27. Sommige Werkwoorden bedienen zich voor de
vorming van hun Volmaakte tijden van 't Hulpwerkwoord
hebben, en andere van 't Rulpwerkwoord zijn.
Om
't onderscheid te kennen in 't gebruik van deze twee
Hulpwerkwoorden, dienen de volgende regels:
(1) 't Werkwoord ziin is 't enige, dat gebruikt kan
worden in de Lijdende (Passieve) vorm.
(2) 't Werkwoord zijn wordt gebruikt in de vervoeging
van de Werkwoorden: zijn, blijven, warden,
ontstaan, geschieden, gebe1tren en voorvallen:
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terwijl de vVerkwoorden bestu.an, plaats hebben en
pfoats grijpen r,ich bedienen van 't Werkw. hebben.
{3)

't Werkwoord zijn wordt gebruikt, om bij Onovergunkelike W erkwoorden beweging van de ene
plaats naar de andere of ovcrgung van de ene
tocstand 'in de andere aan te duiden; b.v. de vogel

is de kamer uitgcvlogen; de man is van 't dak
gevallen; ik ben 't durp uitgewandrld.

v\'il men alleen een beweging uitdrukken, zonder overgang naar een andere plaats daarbij aan tc duiden,
dan gebruikt men hebben; b.v.: 'ik heb 't dorp
rond,qewandeld_; de vogel heeft in de kamer heen
en weer gevlogcn.

28. Lijst van Gemengde W erkwoorden.
Onbepaalde
lVijs.
1. bakken
2. bannen
3. harsten
4. hraden
-:!. brouwen
11. heten
7. jagen
8. l3chen
9. laden
10. malen
11. raden
12. scheiden
13. svunnen
14. spouwen
15. stoten
lG. vouwen
17. vragen
18. waaien
19. weven
20. wreken
21. zouten

Verleden
Tijd.
lmkte
Lande
har,;tte
hmad(le
hrouwde
heette
joeg
lachte
laadde
maalde
ried
scheidde
spande
sponwde
stootie
vouwde
vroeg
woei
weefde
wreekte
zoutte

Verleden
neelwoord.
gehakken
gel.Jannen
gelmrsten
gebraden
gebrouwen
gelteten
gejaagd
gelachen
geladen
gemalen
geraden
gescheiden
gespannen
gespuuwen
gestoten
gevouwen
gevraagd
gewaaid
geweven
gewroken
gezouten
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29. Lijst van Onregelmatige Werkwoorden.

Verleden
'I'ijd.

Onbepaalde
Wijs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

hrengen ( lJrangen)
denken t danken)
dunken
houden (holden)
kopen
werlrnn ( wodcen)
zoeken
plegen
hebben (haven)
weteu
moeten
durveu
kunnen ( ik en hif kan)
houden
mogen (ik en hij mag)
zullen ( ilc en hij zal)
"Willen (hif wii)
doen ( d arlen)
gaan tyangen)
slaan (slagen)
st:a.an ( standen)
zien (zegen)
komen (kwemen)
ziju uf wezen

hracht (brangede)
dacht (dankede)
docht
hield
kocht ( kopede)
wrocht (workede)
zorht (zoekede)
plarht
had ( havede)
wist ( wit~te)
mo est
dur:st
kon
hield
mocht
zou (zolde)
wou (wolde)
deed
ging
sloeg
stonrt
zag
kwam
\VfiS

30. Bedrijvende (Aktieve)

Vorm.

Verleden
Deelwoord.
g;ehracht
gedncht
gedocht
gehonden
gekneht
gewrocht
gezocht
( ontbreekt)
gehad
geweten
gemoeten
gedurfd
gelrnnd
gehouden
gemocht
(ontbreekt)
gewild
gedaan
gegaan
geslagen
gestaan
gezien
gekomeu
geweest

Lijdende (Passieve)
Vorm.

Vergelijking van de Vervoeging van het \Verkwoord
noemen in beide vormen.
AAN'roNENDE

WIJs.

AANTONENDE

W IJ S.

Onvvl,maakt 'l'cgcrvu;oordige 'l'ijd.
2. jij noemt
3. hij uoemt

1. ik word genoemd
2. jij 1rordt genoeind
8. b ij H:o rd t genoemd

1. wij noemen
4. jullie noernen
3. zij noemen

1. wij ll'ordr;n geuoemd
2. jullie irorden genoemd
3. zij worde"' genoemd

1. ik IIU<'ID
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Volrnaak t Tegenwoordige Tijd.
1. ik hell genoemd, enz.

1. ik ben genoernd ( geworden) enz.

Oni;olmaald Verleden 'J'ija.
1. ik werd genoemd, enz.

1. ik noemde, euz.

Volmaakt Verleden Tijd.
1. ik had genoemd, enz.

1. ik was genoemd (gewurden) enz.

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

1. ik zal genoemd wurden, enz.

Volmaakt Toekomende 'l'ijd.
1. ik zal genoemd hebhen, enz. 1. ii;: zai genoemd ·(ueworden) zijn,.
enz.

Opmerkingt!n:
1. Alleen zulke zinnen kunnen in (le Lijdende Vorm
worden ovcrgczet·, die een Direkt of Lijdend Vourwcrp bezitten; b.v., de m;·o1tw sni/dt 't brood I Bedrijvend \, wordt: 't brood wordt door de vrouw
gesneden (Lijdend). Zinnen als: er wordt !fedanstt
er werd geschoten-staan oorspronkelik voor:
dansen wordt)· sehieten wenl. " Worden" betekent
hier dus "geschieden" of :.plaats vinden". ~ij zijn
daarom alleen in vurm) en niet in bctckcnis passief.
2. Om een Bedrijvende zin in dt· Lijdende \·orm over tezetten, neem t men 't I.ijdende I dirckte) Voor~verp
nm de Bedrijvende zin, en maakt <lat tot Onderwerpvan de Lijdende zin, met gehruik van dezelfde tijd
van 't 'VerkwoOl'd: b.v. de slagcr slarhtte llc koe,
wordt-de koe wcrd d,.oor <le slager f/C8laclt t. 'l,ie
par. 32.

3. Wannecr ccn Hedrijvende zin 't Voornaamwoord men·
tot Onderwcrp heeft, kan die J.in wel Lijdcnd gemaakt wordcn, maar 't woord me11 moet er uitvallen;
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b.v. JJ!en heeft mi/ een boodschap gebraclit_. wordteen boodschap is rnij gebracht (geworden) ,-of: er
is mij een boodschap geuracht.
4. De Onbepaalde Wijs van de \Verlnvoorden komt gewoonlik voor in verbintenis met 't Yoorzetsel te.
Dit Voorzeisel wordt echter weggeluten:
(a) na de \Yerkwoorden doen, guan, horen, lwrtten,
lcren, roclcn, zien; b.v. wi j ~i'ien hern komen; wij
gaan hem he/pen.
{b) na de llulpwerkwoorden durven, kunnen,
rnoeten, laten.. rnogen, willcn_. Z'ullen; b.v. wij durven
niet kijken; zij latcn mij halen.

l c) als Onderwerp of Gezegde vau een zin; b.v.:
ge'boorzamen is betcr dan brundoffer.

'5. Leggen en zeggeh zijn Zwak, ofochoon hun g in de
Verlcden 'l'ijd in i wordt ver:mderd: t'.k Jeide; hij
zeide.

Deze vurmen wor,den verkort tot lei en zei.

-0. Viei: van de Werkwoorden, die als hulp voor andere
gebruikt worden, worden doo1· een Yerleden Deelwoord gevolgd, n.1. hebben.. zijn, warden en ( enkele
malen) komen_; b.v.: Hij heeft gelezen; zij is ge=
gaan; wij warden' gehaald; hij kwain aangelopen
(waarvoor men even goed zeggen kan: hij kwam
aanlopen).

De leerling moet in 't oog houden, dat alle andere
Hulpwerkwoorden met de Onbepaalde \\'ijs van 't
hoofdwcrkwoord worden gcbruikt, en niet door 't Verleden Deelwoord kunncn gevolgd worden; b.v. hij leert
.mij lezen; hij hielp rnij spitten. In onze omgangstaal
worden dergelijke Onbepaalde Wijs-Yormen dikwels
vermeden door een Voorwerpszin; b.v. horir die bij gonzen
wordt: hoar, hoe die bij gonst; voc:lde je hem steken?
wor·dt: i:oelde je. hoe lzij sfak:}
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'7. 't Hollands laat "t gebruik van verschillenue \Yerk·
woorden achter elkander toe, als b.v. in: Hij zou 't
hebben laten vallen. Over uit grbruik merke de
leer ling 't volgende op:
(1) eeu Infinitief (Onb. 'Yijs), die op een Verleden
Deelwoord volgt, geeft aan laatstgenoemde de
lnfiniUef-rnrm; b.v. Hij goat werkcn; hij ging werken; hij is gaan werken ,· hij was gaan werlcen; hij
zal gaan werken; hij zal zijn gaan werken. Als
men deze zinnen in de afrikaanse zinsbouw ow~zet,
w01;den de delen duidPliker onderscheiden: Hij gaat
om te 10erken; hij ging om te icerlcen; hij is gegaan
om te iDerken; hij 1,oas gcgrrnn om te wcrkcn; hij zal
gaan orn te werken: h ij zal gcgaan zijn om te
werkcn. 7'ulke zinnen zijn echter niet juist Hollands,
en de leerling behoort zich de eerstgenoemde wijze
van uhdrukking eigen te maken.
Men zegt op gelijke wijze:

Zij is rn ij komen bezoekcn (voor : gekurnen)
Hij heeft mij helpen trekken (voor: geholpen)
Zelfa hoort men in Holland: Hij ·is wezen baden.
(2) Afrikaanse uitdrukkingen als: lk zou dit ver.kocht heeft (voor: hebben) ; Zij zal zeker niet genood word (voor: warden), zijn daaruit ontstaan,
dat men 't feit uit 't oog heeft verloren, dater in een
zin niet meer dan Mn verbogen W erkw. kan voorkomen. In eerstgenoemde zin dus is 't gebruik van
zou en hceft samen een onmogelikheid. Jn een rij
Werkwoorden als: hij zou 't hebben laten vallen,
'kan er slechts een verbogen Werkw. (zou) opgenomen worden. De andere zijn Infinitieven, of Deelwoorden in d() vorm van Infinitieven.
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31. Lijst van Sterke W erkwoorden.

Onbepcwlde
Wijs.
1. hederven
2. bedriegen
3. bcginnen
4. be'rgeu
5. ben~Ien
r.. hezinuen
7. hezwijken
8. bidden
9. hierlen
10. binrlen
11. 1Jijten
12. lJlazen
13. blijken
14. ll1ijven
15. blink en
rn. hrekeu
17. hnigeu
18. delven
19. dingen
20. dragen
21. dringen
22. drijven
23. drinken
24. druipen
25. duiken
26. dwingen
27. eten
28. flu it en
29. gel den
30. gelijken
31. geuezen
32. geuieten
33. geven_
34. gieten
35. glijden
3ft. glim men
37. graven
38. grijpen
3!l. hnngen
40. heffen
41. hPlpen
42. hij:-;en
43. honwen
44. kervf'n
4'i. kiPZC'l1
4(\. kijken
47. U.iven
48. klimmen

~rerleden

Tijd.
betlierf
hedroog
beg on
borg
he val
bezou
hezweek
bad
bood
bond
beet
blies
hleek
bleef
bl on le
brak
boog
rlolf
rloug
droeg
drong
dreef
dronk
droop
dook
dwong

at
flout
gold
gel eek
gPnas

genoot
gaf
goot
gleed
glorn
groef
greep
hing
hief
hielp
\le CR

hienw
kurf
k.O!Jt1

keelc
kPef
kl om

V<'rlederi
neelwoord_
J;edorven
herlrogen
1Jegonnen
geborgen
hevo1en
hezonnen
hez\veken
gelled en
gehoden
gebonden
gebeten
geblazen
gebleken
gebleven
geblonken
gellroken
gel•ogen
gedolven
gedongen
gedragen
gerlrongen
gedreven
gedronken
gedropen
gedoken
geilwongen
gegeten
gefioten
gegolden
geleken
genezen
genoten
gegeven
gegoten
gegleden
geglommen
ge~raven

lfegrepen
gehnngen
gel1even
gl'l10Iven
geheRen
gel10uwen
gPl,orven
gekozen
gekPken
gekevCi)n
geklommen
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Verleden
Tijd.

Onbepaalde
Wijs.
Jdinlt'eu
lduiven
Jrnijpen
krijgen
krirnven
krijten
krijsen
kruien
kruipen
kwijten
la ten
lezen
liegen
liggen
lijden
li.iken
lopen
luiken
melken
rnetcn
mijden
nemen
nijgen
ontginnen
pluizen
prijzen
raden
rijden
rijgen
rijten
rijzen
i<O. roe1wn
i<l. rniken
82. schelden
Q3. schenden
R4. schenken
Sf>. scheppen
sn. S«heren
R7. sf'hieten
8R. s<'hijnen
i<n. schrijden
90. schrijven
91. schrikken
92. schuilen
93. schuiven
94. slapen
95. slijpen
9fl. slijten
fl7. f'lnike>n

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
.57,
-58.
59.
·60.
·61.
·62.
63.
·64.
·65.
66.
·67.
·68.
69.
'70.
71.
72.
·73,
74.
75.
76.
77.
78.
79.

klonk
kloof
kneep
kreeg
kromp
kreet
krees
krooi
kroop
kweet
liet
las
loog

lag
leed
leek
lie]'
look
.moll;:
mat
meed
nam
11eeg
ontgon
ploos
prees
ried
reed
reeg
re et
rees
riep
rook
sch old
schond
schonlt
SC'hiep
schoor
SC'hoot
,scheen
sch reed
sch reef
S<'hrok
school
SC' hoof
sliep
sleep
sleet
Rlook

Verleden
Deelwoord.
geklouken
geklo,·en
gelrnepen
~ek.regen

gekrompen
gekreteu
gekresen
gekrooieu
gekropen
gekweten
gelaten
gelezen
gelogen
gelegen
gel eden
geleken
gel open
gelol,en
gemolken
gcmeten
gem eden
genomen
genegen
ontgonnen
geplozen
geprezen
geraden
gereden
gercgen
gereten
gerezeu
geroepen
geroken
gescholden
geschonden
gesf'honken
geschapen
geschoren
ges<'hoten
gcscheneri
geschreden
geschreven
geschrokken
ge~cholen

geschoven
geslapen
geslepen
gesleten
gpsloken
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Onbepaalde
Wijs.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
J26.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
13n.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
14R.
144.
145.
14fl.

sliukcu
,sluipeu
Rluiten
smelten
srnijteu
suijden
snuiten
snuiven
i;pijten
spinnen
splijten
spreken
springen
spruiten
spuiten
spugen
steken
stelen
sterven
stijgen
stijven
stink en
stoten
strijden
st_rijken
stuiven
tr eden
treffen
trek ken
tijgen
vallen
vangen
var en
vechten
verdrieten
verdwijnen
vergeten
verliezen
verslinden
verwerven
verzinnen
verzwelgen
vinden
vlechten
vlic.>den
vliegen
vlieten
vreten
vriezen

Verleden
Tijd.
slouk
sloop
sloot
smolt
smeet
sneed
snoot
snoof
spcet
spon
spleet
sprak
sprong
sproot
spoot
spoog
stak
stal
stierf
steeg
steef
stonk
stiet
streed
streek
stoof
trad
trof
trok
toog

vi el
vir:g
voer
voeht
verdroot
verdween
vergat
verloor
verslond
verwlert
verzon
verzw-0lg
vorid
vlocht
vlood
vloog
vloot
vrat
vroor

Verleden
neelwoord.
geslonl;:en
ge11!011en
geslotcn
gesmolten
gesnwtcn
gesueden
gesuoten
gesno\ en
gesveten
ges11011nen
gespleten
gesproken
gesprongen'
gesproten
gespoten
gcspogen
gestoken
gc.>stolen.
gestorven
gestegen
gesteven
gestonken
gestoten
gestreden
gestreken
gestoven
getreden
getrofl"en
getrokken
getogen
gevallen
gevangen
gevnren
gevochten
verdroten
verdweneu
vergeten
verloren
vf>rslonden
vi:irworven
verzounen
verzwolgen
gevouden
gevlochten
gevloden
ge,·Jogen
gevloten
gevreten
gevroren
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Onbepaalde
Wijs.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
lfi7.
168.
169.
170.

wassen
wegen
werpen
werven
wijken
wijten
wijzen
winde11
winnen
worden
wrijven
wringen
zenden
zieden
zijgen
zingen
zinken
zitten
zuigen
zuipen
zwelgen
zwellen
zwemmen
zweren

Verleden
Tijd.

9~

Verleden
ncelwoofd.

wies

gewassen

\VOOg

ge\vo~en

wierp
wierf
week
weet
wees
wond
won
we rd
wreef
wrong
zond
zood
zeeg
zong
zonk
zat
zoog
zoop
zwolg
zwol
zwoer

geworpen
geworven
geweken
gPweten
gewezen
gewonden
gewonnen
geworden
gewreven
!;e\vrongeu
gezonden
gezoden
gezegen
gezongeu
gezonken
gezeten
!.(ezogen
gezopen
gezwolgen
gezwollen
gezwommen
gezworen ( een.eed

zwoor
zwierf
zweeg

gezworen ( etteren)
gezworven
gezwegen

ZWOill

doen)

171. zweren
172. zwerven
173. zwljgen

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.
Werkwoorden; wier werking op een Lijdend Voorwer:p
overgaat, worden Overgankelike (Transitieve) Werk·
woorden genoemd; b.v., het paard schopt de man.
33. Werkwoorden, waarvan de handeling !Jeperkt
blijft tot de persoon, die werkt, en dus niet op een
andere persoon overgaat, worden Onovergankelike
(lntransitieve) Wer,kwoorden genoemd; b.v., het paard
Zoopt op de renbaan.
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34. W erkwoorden, wier handeling terugkeert tot de
werker, d.i. wier Onderwerp en Lijdend Voorwerp de~elfde personen zijn, worden Terugwerkende (R.etlek.sieve) Werkwoorden genoemd; b.v, de man kleedde zich.
Refleksieve Werkwoorden onderscheiden zich door
-de toevoeging van 't Voornaamwoord zich tot de vorm
van hun Onbepaalde W'ijs, en de Voornaamwoorden mij,
-<>ns, u, zich, jou, jullie, je, die zij achter bun persoonsvormen aannemen.
35. Vervoeging van 't Terugwerkende W erkwoord:
.zich noemen.
AANTONENmJ "V\'I.JS.

AANVOEGENDE

WIJs.

Om;olmaakt Tegenwoordige Tijd.
1.
2.
2.
2.
3.

ik noern mij
gij noemt u
jij noemt jou
u noemt u
hij noerni zich

1.
2.
2.
2.
3.

ik noeme mij
gij uoemet u
jij noemet jou
u noeme u
hij noeme zich

1.
2.
2.
3.

wij noernen ons
~1
gi.i noernt u
jullie noemen jullie (je)
zij noemen zich, enz.

1.
2.
2.
3.

wij noemen ons
gij noemet u
jullie noemen jullie (je)
zij noemen zich, enz.

36. Terugwerkende Werkwoorden worden in twee
soorten onderscheiden:
1. die, welke altijd met 't Voornw. zich vervoegd
worden; b.v. zich schamen, zich verbeelde,n, zioh
vergissen.
2. die, welke slechts nu en dan met 't Voornw. zich
vervoegd worden; b.v. zich kle<Jen (men kan ook
een ander klegen) ; zioh verwonden (men kan ook
een ander verwonden).

De eerste soort noemt men Noodwendig '"(erugwer•
kende Werkwoorden.
De tweede soort noemt men Toevallig Terugwer•
kende w·erkwoorden.

flE'T WFJHKWOOHD
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37. Bijna alle werkwoorden worden in de lste, 2de en
3dc persoon Enkelvoud en Meervond gebruikt. Er zijn
echter enkele \Yerkwoorden, de werking waarvan men
niet aan een bepaalde persoon kan toeschrijven, en die
daarom alleen in de 3de persoon Enkelvoud gebruikt worden, met 't Voornw. bet ter vervanging van de persoon,
van wie de werking uitgaat. Zulke Werkwoorden zijn,
b.v. : het sneeiiwt) het regent) het hagelt) lwt da1twt; en de
uitdrukkingen :-het is ko'u¢) hct 'Wordt warrn, het zal
lang drnlckcnd blijven) enz.

Deze We!!kwoorden, omdat zij de mee:,;te van hun
persoonsvormen missen, worden Onpersoonlike Werkm
woorden genoemd.
· Tot de Onpersoonlike W erkwoorden worden ook de
uitdrukkingen gerekend, waarin een Onovergankelik
Werkw. in de Lijdende Yorm wordt gebruikt; b.v. er
wordt gesprokcn ; er werd gedanst; er mag niet gerookt
warden.
38. Sommige vYerkwoorden drukken een "herhaling
van de handeling" uit. Ze worden daarom Herhalings-

werkwoorden of Frekwentatieven genoemd.
Deze "\"Verkwoorden zijn alle van andere \Verkwoorden
afgeleid, en eindigen op elen of eren; b.\'.:
licclclen
bil1l1C'ren
dru11pclrn
halclcPlen
huppelcn
lcablwlen
kibbielen
J;,lapperen
stuttercn
striblielen
icandclen

iR

gedurig

,,

bidden
beven
dr1tipen
halrien
h1tppen
kn rm en
kiinen
klapprn
8toten
8treven
ircnden

Niet alle "\"Verkw. op elen en eren zijn
Frekwentatieven; sommige zijn van Z~lfstandige
Naamwoorden gemaakt, die op el en er eindigen;
b.v. ha,ndelen (van handel), ha.meren (van hamer).

OPJ\IERKING:
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39. Sommige Werkwoorden drukken uit, dat de persoon, die bandelt, de oorzaak is, dat een andere persoon
(het Lijdend Voorwerp) een werking- verricht; b.v.: ik
drenk mijn paard, d.i. ik ben de oorzaak, dat mijn paard
drinkt.
Deze Werkwoorden noemt men Oorzakelike Werk·
woorden of Causatieven.
Zij worden alle van andere \Verkwoo:den gemaakt
door ver:mdering van de Wortelklinker, b.v.:
drcnlcen,
leg gen,
lciden,
vcllcn,
vocrcn
1ce1'1.-en,
il·cnden,

zetten,

zogcn,

laten
la ten
doen
laten
laten
laten
doen
laten
doen

drinkcn

li.oven
lijden (gaan)
vallen
varen
H•akon (wakker,zijn)

winden (draaien)
zittcn
zuigen

40. \Verkwoordcn kunnen samenges1eld worden met
een ander woord, b.v. hui8hnudcn, vrijlaten, weglopen,
uitdenkcn.

Dergelijke samenstellingen zijn Scheidbaar of On·
scheidbaar.
·werkwoorden, die zich van het voorgevoegde woord
scheiden, noemt men Scheidbaar Samengestelde ·werkwoorden. Deze ·werkwoorden scheiden zich van hun voorvocgsel de gehele vervoeging door, en nemen in het
Verleden Deelwoord ge tussen 't voorvoegsel en hun
stam; b.v. huisgehoudcn, nagedaan.
Werkwoorden, die zich niet scheiden van 't voorgevoegde woord, noemt men Onscheidbaar Samengestelde
"1·erkwoorden. Deze Werkwoorden n0men in 't YerlCrlen
Deelwoord ge v66r hun voorvoegsel; b.v., gezegevirrd,
geredetu:i8t, geglimlach t, gedagvaard.

Men Jette op de volgende regels:
1. Werkw. samengesteld met: Zelfstnw. zijn Scheidbaar;
b.v.: hid.~houden ( ik houd hui.~) ; lcerlooien ( ilc looide
leer) ; vuurvattcn (het heeft vu1trgevat).

HE'l' WERKWOORD
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2. Werkw. sam~ngesteld met Bijvnw. zijn Scheidbaar;
b.v., vrijlaten (hij liet vrij). Uitgezonderd hiervan
zijn de Ww. samengesteld met vol zonder klemtoon;
b.v. : volbrengen (ik volbreng).
3. Werkw. samengesteld met Bijw. en Voorz. (parUkels)
zijn Scheidbaar, wanneer de klemtoon op 't partik~l
valt, en Onscheidbaar, wanneer de klemtoon op
't Werkw. zelf valt; b.v.: ondergaan (ik onderga de
pijn); 6ndergaan (de zon gaat onder).
Zijn zulke Ww. Onscheidbaar, zo nemen zij 't ge
van 't Verleden Deelw. niet omdat 't niet v66r een
partikel staan kan; b.v.: ondergaanJ· voorspeld;
overwonnen.
De volgende Ww. hebben verschil van betekenis bij
verschillende klemtoon:

do6rdringen-de vijand is in het hos doorgedrongen.
doordringen-ik ben van de waarheid ervan doordrongen.
do6rlopen-'t kind is <le karner doorgelopen.
doorlopen- de boden hebben de stud in alle richtingen
doorlopen.
do6rsteken- ik heb de naald hier doorgestoken.
doorsteken- de soldaat werd met een lans doorstoken.
6ndergaan-de maan is zoeven ondergegaan.
ondergaan--hij ondergaut zijn lot met kalmte.
6nderhouden-hij heeft zijn,woede lang ondergehouden.
onderhouden-de oud~rs worden door hun zoon onder,
houden.
6verwegen-hij heeft de pakjes overgewogen.
overwegen-men heeft 't voorstel overwogen.
6verzien--de onderwijzer heeft de opstellen overgezien.
overzien-van hier kan men de gehele stad overzien.
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vo6rkomen--er komen veel ongelukken.. voor.
voorkomen-men had die ramp kunnen voorkomen
vo6rzeggen--'t kind had zijn zusje alles voorgezegd.
voorzeggen--de val van Jeruzalem was voorzegd.
Afgeleide Werkw. worden door middel van de Voor.voegsels be, ge, er, ver, ont, her, van bes.taande V\'erkw.
gevormd. Zulke Werkw. zijn altijd onscheidbaar, en
nemen 't Voorvoegsel ge van 't Verleden Deelw. niet
aan; b.v.:
'

ontvangen
vergaan
erlangen

Zie de

0EFENINGEN

ontving
verging
erlangde

ontvangen
vergaan
erlangd

achter 'in 't Boek.
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HOOFDSTUK IX.

HET BIJWOORD.

1. De naam Bijwoord duidt
woo rd.

aan · staande bij bet

Met 't woord, d.i. 't voorna,amste van nlle woorden,
wordt het W erkwoord bcdoeld.
Bijwoorden staan dus allereerst en voornamelik bij
W erkwoorden.
Wat 't IlhvoEGELIK :NAAMWOORD is voor een ZELFSTANDIG NAAli1WOORD, dat is 't Buwooan voor een
\\'ERKWOORD.
2. Bijwoorden staan echter ook bij Br.1voEGELIKE
N.1Lu1wooaDEN en bij andere BrJwooaDEN.
3. De Koppelwoorden zijn, blijven, heten, schijnen,
wnrden, lijken en blijken nemen Bijvoegelike Naam·
woorden en geen Bijwoorden achtl:lr zich.
Voorbeelden: Mijn hand is

oud; mijn zuster blijft
ziek; hij heet gelukkig; u lijkt vriendelik.

4. Andere ·werkwoorden kunnen eveneens Bijvoegelike
N aamwoorden bij zich nemen, wanneer er iets van een
Zelfstandigheid gezegd wordt, in plaats van van een
handeling.
'i' oorbeelden: de deur is bruin geschilderd; hij heeft
mij ziek gemaakt; 't paard zal zich dood lopen .. .
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5. Somtijds lijkt llet moeielik, een Bijwoord te onderscheiden. Voegwoorden en Voorzetsels worden dikwels
voor Bijwoorden aangezien.
Om 't onderscheid wel te ·verstaan, is het noodzakelik
de aard van deze rcdcdelen goed te begrijpen. Wij
merken daarom op :
1. dat Voegwoorden woorden of zinnen aan elkaar
verbinden, en geen betekenis van zichzelf hebben;
2. dat Voorzetsels een betrekking aanwijzen, en geen
betekenis van zichzclf hebben;

3. dat Bijwoorden met W erkwoorden verbonden zijn
en betekenis hebben;
4. dat Voegwoorden niet van hun plaats kunnen
gen omen worden;
5. dat Voorzetsels alleen passen tussen de woorden,
waartussen zij de betrekking aanwijzen;
6. dat Bijwoorden van hun plaats genomen, en ergens
anders in de zin kunnen gezet worden.
Voorbeelden van No. 6:
wij hcbben de IJOk daar gczie_n;
1vij hebben daar de bak gezien.;
daar hebben wij de bak gezien.

6. Somtij ds wordt hetzelfde woord als Bijwoord en
Voegwoord, somtijds ook als Bijwoord en Voorzetsel
gebruikt:
nu is 't tijd van handelen (Bijwoord)
vergeef mij, nu gij allcs wcet (Voegwoord)
wij lapen de stad door (Bijwoord)"
wij lapen door de stad (Voorzetsel)
als u, klaar is, kam dan bij me (Bijwoord)
Jan is grater dan zijn braeder (Voegwoord)
zoek achier naar de bezem (Bijwoord)
de hand laopt achier mij (Voorzetsel)

101

HET BTJWOORD

7. Enkele Bijwoorden hebben Trappen van Verge•
lijking.

B.v. hij schrijft rno0i, rnooier, 't mooist j
zij loopt langzamn, langzamer, 't langzaamst.
De volgende hebben Onregelmatige Trap pen:
goed
slecht
veel
•
weinig.
vroeg
dikwels
gaarne

!Jeter
erger
meer
minder
eerder
meermalen
1iever

't
't
't
't
't
't
't

best
ergst
meest
minst
eerst
meest
liefst

De Overtreffende Trap van een Bijwoord heeft altijd
het Lidwoord 't v66r zich. De woorden: liefst, ·best,
uiterst en hoogst kunnen echter zonder 't Lidwoord gebruikt worden; b.v., 't gaat mij best; ik bcn uiterst tcvredenj zij blijft Jiefst thuisj hij zal hoogst welkorn zijn.
De kracht van de Qyertreffende Trap is bij deze
woorden verloren gegaan: 't gaat me heel goed ~· ik ben
volkomen tevreden j enz.
8. Bijwoorden drukken uit:
1. De wijze, waarop een -Werking geschiedt, door Bijwoorden van Hoedanigheid;
2. Hoe ver een handeling zich uitstrekt, door Bijwoor=
den van Graad;
3. Hoeveel nrnlen een werking geschiedt, of de orde,
waarin werkingen plaats vinden, door Bijwoorden
van Getal;
4. De plaats, waar een werking geschiedt, door Bijwoorden van Plaats;

5. De tijd, wanneer een handeling plaats vindt, door
Bijwoorden van Tijd;
u. Een biezondere manier, waarop cen gcdachte wordt
uitgedrukt, door Modale Bijwoorden;
7. Een biczondere omstandigheid, die een handeling vergezelt, door Bijwoorden van Omstandigheid.
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9. De Bijwoorden van Hoedanigheid zijn dezelfde
woorden, die men bij ZelJstan(lige ~aarnwoorden als
Rijvoegelike Naamiworrlcn i:11n Hoerlaniyhcid plaatst:
Hijvoegelik :N"aarnwoord:

dit is een goed paard.
tlie les is moeilik.
hij heeft een mqoi huis.

Bijwoord:

het paard loopt goed.
het kind leest moeilik.
ltet uieisje schrijft n10oi.

Vroeger werden de Bijwoorden van Hoedanigheid van
Hijvnw. gevorrnd door achtervoeging van de uitgang lijk;
h.v. wij hcbbcn goddelooslijk gehandeld. Deze uitgang,
die zelden meer op die wijze gebruikt wordt, wordt nu
lik geschreven, b.v. het was bittcrlik 1.~oud; behalve in
't woord "gelijk" en de samenstellingen daarvan:

desgelijks, tcgelijkertijd, dergelijke.
10. Bijwoorden van Graad zijn de volgende: genoeg,
nanwcliks, bijna, volkomen, vreselik, erg, hclcrnaal, overtollig, uitermate, zeer, te, heel, uiterst, hoogst, euz.
Deze Bijwoorden worden bij Werkwoorden, maar ook
vMr Bijvnwoordcn en andere B,ijwoorden gellruikt; b.v.:
bij W:m&Kwoo1mEx: de hond heeft genocg ·gegeten;
ik heb 't geluid nauu:eliks gehoord;
hij had 't pad bijna vergeten;
bij Br.TVNWOORDEN: 't opstel is erg lang;
uw schrift was heel goed;
de put lijkt biezonder diep ;
bij BIJWOOPJ)EN: hij heeft die hond te hard geslagen;
't had vreselik sterk geregend;
zij konden nawweliks genoeg zeggen.
11. Bijwoorden van Getal zijn de volgende: eenmaal,
tienrnaal, tweekeer, dubbel, viervoudig; en ook ten eerste,
ten tweede, ten derde (of eerstens, tweedens, derdens),
ten achtste, ten laatste, ten slotte, enz.

I,
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12. Bijwoorden van Plaats zijn: op, in, rnor, achter,
om, onder, en dergelijke VooazETRELS die ~ij WERKwooRmrn voorkomen; b.v. zij kwam mij v66ri hij klimt de
berg op; 'UYij wonen onder, en zij boven.

Yerder: af, rond, hcnen, hierheen, dnurheen, bcneden,
nabij, ergcns, nergcns, hier, daar, overal, ginds, vooruit,
bcrgop, bergaf, noordrJ;aarts, huiswaarts, tl1uis, enz.
13. Bijwoorden van Tijd zijn de volgcnde:
I

(a) die een tijdstip aanduiden: nit, hedcn, vandaag,
gisteren: morgen, tf(ns, eens, ouit, nooit, nirnmer,
nanweliks, 's nachts, -'s morgcns, overdag.
( b) die een voortduring aanduiden: altijd, steeds,
immer, voortaan_. sedcrt, langztl'merhand, van
lieverlede.
(c) die een herhaling aanduiden: dikwels, vaak, zelden,
telkens, somtjjds, opniemv_. nn en dan, weder, gewoon-.
lik, doorgaans.
14. De Modale Bijwoorden vullen de Wijzcn 'Gan -'t
Werkwoord aan, door de handeling op een Zekere of
Stellige, een Ontkennende, een Twijfelachtige o'f een
Wensende mariier voor te stellen (yergelijk bl. 6!), §6).
Men heeft dus:
(a) Bijwoorden van Bevestiging: ja, voorwaar, inderdaad, zeker, stellig, gewis, volstrelot, voorzeker, wel,
immers.
( b) Bijwoorden van Ontkenning: neen, niet, geenszins.
( c) Bijwoorden van Twijfel:
missohien, wellicht,
mogelik, waarschi7nlik, wel.
( d) W ensende Bijwoorden: dan, toch.
15. Bijwoorden van Omstandigheid zijn de volgende:
vergeefs, alleen, gezamenlik, mcde, slechts, zclfs.
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16. Er zijn zekere woorden, die de aard van Buwooal[)E::-< in zo ver bezitten, dat zij in de zin verplaatst kunnen
worden, en die toch tegelijkertijd als VoEGWOORDEN
<lienst doen.
Men noemt deze woorden Bijwoordelike Voegwoor=
nen. Zij zijn : evenwel, toch, niettemin, iiandaar, daarom,
<lesniettcgenstaande, integendeel, bijgevolg; alsook de
Samengetrokken Bij'Yoorden :-daarvan, daarin, daaritit,
-daarop, en-ervan, erin, eruit, erop.
Opmerkingen:
1. toe is een Bijwoord; tot is een

Voorze~sel.

2. af is een Bijwoord; van is een Voorzetsel .

.3. mede is een Bijwoord; met is een Voorzetsel.

4. zelden is een Bijwoordj zeldzaam is een Bijvoegelik
N aarnwoord.
!5. been betekent naar iets toe,· henen betekent van iets

weg.
'6. immer en nimmer zien op de toekomst; ooit en nooit

zien op 't verledene en de toekomst beide.
7. wijlen is· een Bijwoord, dat overleden betekent. 't
Wordt bij Zelfstandige Naamwoorden gebruikt; b.v.
wi_ilen uw moeder, d.i. uw over/eden nweder.
'8. af en neer zijn beide Bijwoorden. Ai betekent "van
iets weg", en neer betekent "naar iets toe". Hij
sprang van de stoel af; en kwam op de grond neer.

Zie de 0EFENINGEN achter in 't Boek.
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HET VOEGWOOR.D.
1. Voegwoorden verbinden woorden of zinnen aan
elkander.

2.

Voegwoorden verbinden gewoonlik; alleen zinnen. .
zij gebruikt worden om woorden te verbinden,
zijn die woorden meestal delen van zinnen, waarvan de
overige delen verzwegen zijn. B.v.: hij heeft u en mij
genodigd-betekent eigenlik-hij heeft u, genodigd, en
~·anneer

hij heeft mij genodigd.

3. Om 't gebruik van V oegwoorden goed te verstaan
is 't nodig, de Zinsontleding te kennen lZie Iloofdstuk
XTII).
4. Verschillende zfunen kunnen naast' clkander ge·
plaatst worden, door Vocgwoorden onderling verbonden~
terwijl zij alle van dezelfde rang zijn, d.w.z. dat er geen
in waarde boven de andere staat. Z':ulke zinnen noemt
men Nevengeschikte Zinnen.
5. Of een enkele zin kan boven andere staan in rang,
terwijl de andere van die ene afhankelik zijn. 7'ulke
afhankelike zinnen noemt men Ondergeschikte Zinnen.
6. Er moeten derhalve twee verschillende soorten van
Voegwoorden bestaan, n.l.:
1. Nevenschikkende Voegwoorden, die H90FDZINNE1''

onderling verbinden;
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2. Omlerschikkende Voegwoorden, die AFHANKELIKEl
zinnen aan hun IlooFDZIN verbinden.
7. Nevenschikkende
verdeeld:
1.

2.
2.

4.

Voegwoorden

worden

Verbindende \' oegwoorden: en, ook,

aldus

Z01Ccl

alsoak, niet alleen ... maar ook.
Scheidende Voegwoorden: of, of .. of, noch . . noch,
hetzij .. of, hctzij .. hetzij.
Tegenstellendc Voegwoorden: maar, doch, nu, en de Bijwoordelike Voegwoorden: echter, evenweZ,
integcndeel, in ttts.~cn_. desniettegenstaande.
Besluitende Voegwoorden: dus, bijgevolg, alzo,
daarom, hierom, derhalve, toch.

Voorbeelden van N evensch ikkende Voegwoorden:
1. Verbindende: De vijan<len hebben daar gestolcn, ook
hebben zij er gemwr<l.
Wij zitllcn niet alleen komen om te le;;en, maar wij
zullen ook zingen
2. Scheidende: Hij moet zich onderwerpen aan de regels,
of hij rnuet 't huig verlaten.
Noch cleze heeft gezondigd, noch zijn ouders. (hebben
ge;;ondigd).
3. 'I'egenstellende: Wij willen wel schrijvcn, maar wij
kunnen niet.
Je moot niet zo tlilcwels overlopen, nu 't zo koud is.
4. Bcsluitendc: Wij llebben verlof ontvangen, dus gaan wiJ
ook.
Hij is ziek; daarom ziet hij er zo mager uit.

3. Onderschikkende Voegwoorden worden aldus
verdeeld:
1. Voegw:oorden, die Tijd bepalen: toen, aZs, wanneer,

zodra als, voordat, eer dat, terwijl, sedert, totdat,
tot, 'nadat.
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Voegwoorden, die Plaats bepalen: waar, alwaar,

waarheen1 vanwaar.
3. \" oegwoorden, die Wijze bepal~n: dat_. zodat.
4. Voegwoorden, die een Reden aangeven: omllat,

wijl, deidjl, naar, om rcden, nanrdien, want.
5.
6.

Voegwoorden, die een Vergelijking uitdrukken:
dan, als, gelijk, zoals, evcnal.~, al8of.
Toegevende V.oegwoorden: al, ojschoon, schoon,

7.

Voegwoorden, die cen Doe! aanwijzen: dat, opdat,

hoewel, alhoewel.
ten einde, om.
8. Voegwoorden, die een Veronderstel'ling uitdrukken:

als, wanneer, indien, zo, bijaldien, ingeval dat.
9.

Voegwoorden, die een

Voorwaarde uitdrukken:

mits, tenzij.
lO.

Verklarende Voegwoorden: dot, of.

1. 'rijdbepalende: hij was no11 bij mij, toen u kwam; ik zal
er wezen, eer ltij Twrnt.
2. Plaatsbepalende: wij kunnen lopen, waar wij wilZen; zeg
ons, 1•anwaar je Tcomt.
3. Wijzt>bepalende: "t regent clat 't plast; 'twas er stil, zodat
men· allcs horen kon.
4. lledengevende: lzij kan niet lcomen, want hij is ziek; ik
zing nict, omdat mijn keel schor is.
5. Vergelijkende: een paard is hoger dan een os (fa); hij
deed alsof hij 't meende.
6. Toegcvendc: hij vraagt 't ireer, ofschoon het hem geweigerd is; ilc zal er zi ;n, ai ben ik nog half ziek.
7. Doclaanwijzende: lzij werlct, oni de prijs te winnen; zij
schrecuznlen hard, opdat men hen horen zou.
8. V~ronderstellende: ltij zal ziek warden, indien u hem niet
opznekt; wacht niet op mij, inaeval dat ik te laat zou zijn.
9. Voorwaardelike: wij zullen vertrel.:lcen, mits u oolc gaat;
ilo wil 't niet hebben, tenzij hij 't r11;ij ueeft.
10. Vcrklarende: wij hopen, dat u gezond zal warden; zij
vragen, of }c je bMcr voelt.
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VOORBEELD VAN· WOORDONTLEDING.

Volzin:

Wie Neerlands blor.d in d' aad'ren vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff' de zang als wij.

vreemde
smetten
vrij

Betrekk. Vn\V. 3 Pers. Mann. Enk. 3 nv.
!Eig. Zelfstnw. het-woord, Enk. 2 nv.
.Gem. Zelfstnw. het-woord, Enk. 1 nv.
Onderw. van "vloeit".
Voorz.-duidt de bctrckking aan tussen
"vloeit" en "aderen".
Bep. Lidw. Meerv. 4 nv.
Gem. Zelfstnw. de-woord, Meerv. 4 nv.
Zwak, Onoverg. Ww. Aant. w. Onv. Teg. t.
3 Pers. Enk.
Voorz.-duidt de betrekking aan tussen
"vrij (zijnde)" en "srnetten".
Bijvnw. Meerv. 4 nv.
Gem. Zelfstnw. de-woord, l\feerv. 4 nv.
Bijvnw. Enk. 1 nv. (behoort bij "bloed").

~Viens

I Betrekk. Vnw. 3 Pers. Mann. Enk. 2 nv.

hart

Gem. Zelfatnw. het-woord, Enk. 1 nv.
Onderw. van "gloeit".
\r oorz.-drukt de betrekking uit tussen
"gloeit" en "land".
Gem. Zelfxtnw. het-woord, Enk. 4 nv.
\"erbindend Voegw.
Gem. Zelfstnw. dc-woord, Enk. 4 nv.
Zwak, Onoverg. Ww. Aant. w. Onv. Teg. t.
3 pers. Enk.
·
Rterk, Overg. Ww. A.anv. w. Onv. Teg. t.
I
3 Pers. Enk.
Bep. Lidw. Enk. 4 nv.
Gem. Zelfstnw. dr.-woord, Enk. 4 nv. Voorw.
van "verheff' ".
Yergelijkend Voegw.
Pers. Vnw. 1 PerF>. Gem. Gesl. Meerv. 1 nv.
Onderw. van "verheffen" (verzwegen).

Wie
Neerlands
bloed
in
de
aderen
vloeit
Van

voor
land
en
koning
gloeit
Verheff'
de
zang
als
wij
Zie de
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IlOOFDSTUK XL

HET VOOR.ZETSEL.
1. Voorzetsels zijn woorden, die gebruikt worden om
een betrekking aan te duiden tussen een Werkwoord en
een Zelfstandig Naamwoord, of tussen een W erkwoord
en een V oornaamwoord.
Y OORBEELDEN :

Het kind staat aan de rivier (betrekking tussen staat
en rivier).
Het kind staat voor mij (betrekking tussen staat en
mij).
De winkel in deze straat is verhmird) betekent: de
·winkel, die. in deze straat staat, enz. ( dus ook
betrekking tussen .qtnat (Yerzwegen) en straat).
Alleen wanneer het Voorzetsel van tot omschrijving
van de 2de nv. gebruikt wordt. wordt er .gcen betrekking
tussen een \Yerkw. en een 7'e1fstnw. uitgedrukt; b.v., .degrond van mijn vader (mijn vader z'n grand) is verhuurd.
2. Alie Voorzetsels regeren de 4de Naamval, d.w.z.
dat 't ZELFSTNW. of VooR~\Y.) waarop zij betrekking
hebben, in de 4de naamval siaat.
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' dat dit Zelfstnw.
of Voornw. bovendien in de 4de naamval rnorkomt, d.i.
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door het Voorzetsel lielieerst wordt, dan is de ondersrheiding duidelik.
4. Voorzetsels staan niet altijd jnist tussen die
woorden, waartnssen zij de be!rekking aanwijzen. In
zhlk een geval echter is 't niet moeielik de betrekking te
vinden, wanneer de leer ling opmerkt, tnssen welke
woorden 't Voorzetsel eigenlik past; b.v. Over kopen
sprak hij nooit-moet gelezen worden: Hij sprak nooit
over kopen, waarin over de betrekking aanduidt tussen
sprak en kopen.
Opmerkingen:
1. llalve en wegen worden achter 't woord geplaatst,

waarbij ZlJ behoren, en vormen een samenstelling
daarmede; b.v. mijnentwege, itwentwege, veiligheidshalve.
2. Vroeger beheersten Voorzetsels verschillende naamvallen; sommige namen de tweede naamval na
zich, andere de derde, weer andere de vierde. Nu
echter geldt slechts Mn algemene regel voor alle
Voorzetsels, n.1. dat zij de vierde naamval
beheersen.
3. 't Vroegere gebruik van de tweede en derde naamval
na Voorzetsels is nog op te merken in uitdrukkingen als de volgende :
Vrouwelike Derde Naamval: uittermate (uit der
mate)j bij der hand,- mettertijdj ter ore komen;
ter feest gaan j uitter oge, uitter herte.
Onzijdige Derde Naamval: in den beginne_; van
goeden huize j ten top :?ti jg en_: met dien verstande j
bij levenden lijve.
Mannelike Tweede Naamval: buitenstijdsj binnensmonds j bijtijds.
Onzijdige Tweede Naamval: binnenhuisj buitenslands ,- tussendeks.

lU;'l' \'OOHZETSEL

lJ.1,

5. Een zelfde woord kan als Voorzetsel en als Bij~
woord voorkomen; ala Voorzetsel n.1. als betrekking aandnidenue, en als Bijwoord in ver·binuing met een Werkwoord.
Urn 't onderscheid te vinden, letle men op de regel van
§ :J, welke voor alle gevallen voldoende is.

VooRHEELDEN : ik loop in de karner rond ( Voorz.)
ik loop van de straat 't huis in (Bijw.)
de vogel vloog om 't h11is ( Voorz.)
't kind gooidc de lamp om (Hijw.)
hij leest uit de, bijbel voor (Voorz.)
hij leest in een dag ccn bock uit (Bijw.)
De als Bijwoord gemerkte woorden kunnen daaraan
herkend worden, dat ze deel uitmaken van samengestelde
Werkwoorden: inlopcn, omgooicn, uitlezen.
9. De Voornaamste Voorzetsels zijn:
1. die een plaats aanwijzen: bovcn, under, te, om, aan, in,

op, tegcn, tussen, voor, achter, naar, langs, rondom,
voorbij, langs, lJinnen, liuiten.
2. die een tijd aanwijzen: in, binncn, om, bij, aan, over,

voor, tussen, tot, sedert, omstreeks, gedurende.
:J. die andere betrekkingen aanwijzen: door, voor, met,

zonder, buiten, behalr-e, aangaande, betreffende, in
plaats van, in stede van, 1Degens, ten gevolge van, in
vergelijking van, ten spijt van, in wecrwU van, ten
bchoeve van, ter oorzake van, enz.
Zie de

0EFENINGEN

achter in 't Roek.
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HOOFDSTUK XII.

HET TUSSENWERPSEL.

1. Tussenwerpsels zijn klanken, of "11itdrukkingen,
waarmede wij plotselinge gewaatwordingen kenbaar
maken, maar die buiten 't verband van de andere woor<len in de zin staan.
2. Tussenwerpsels zijn de enige woorden, die iedereen voor zichzelf maakt, of altans maken kan. 't ls daarom niet mogelik, 't aantal TussENWERPSELS te bepalen.
3. De volgende zijn de meest gebruikelike :
1. om smart uit te drukken: ach! helaas! wee! o hemel!
o. goedheid!

2.
3.
4.
5.

om
om
om
om

pijn uit te drukken: ail au! einah! soe!
verwondering uit te drukken: he! aha!
blijdschap uit te drukken: hoera ! hoczee !
een wens uit te drukken: ooh! toe!

6. om -verachting uit te drukken: ba! sies! foci!
7. om aan te moedigen: brrwo! wel aan! kom aan!
8. om klanken na te doen: born, bam (van een torenklok);
tik, tak (van 't tikken van een huisklok) ; pif, paf,
poef (van een geweer); Mik, krak (van iets, <lat
breekt); bom (van iets dat valt); maiiiv, mauw (van
een kat); boe, boe (van een koe); finp (van iets, dat
toeslaat), enz.
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LEESTEKENS.
1. Zinnen worden in de schrijftaal afgebakend eri .van
elkander gescheiden door Leestekens.
2. Het is een vaste regel in 't llollands, dat elke volzin van iedere andere door een teken geschei~en wordt.
• 3. De Leestekens zijn onmisbaar voor 't recht verstand
van zinnen, en dus onmisbaar voor de Zinsontleding..
4. De voornaamste r~eestekens zijn : 't V raagteken,
't Uitroepteken, de Pu11t, de Kommapunt, de Dubbela
punt, de Komma, de Lange R.ust, 't Aanhalingsteken
en 't Beletselteken.
·
1. 't Vraagteken (?) moet

geplaatst worden aan
't eind van iedere vragende zin; b. v. : W anneer
kornt uw broeder?

~.

't Uitroepteken (!) moet geplaatst worden
achter iedere uitroepende zin; b.v.: Als er toch
nwar regcn wou kornen!

3. De Punt (.) wordt gebruikt, wanneer een gedachte
in zijn geheel i$ uitgesproken; b.v.: Of ik er van
avond nog komen·zal) kan ik nn niet zeggen.
4.

De Kommapunt (;) gebruikt men, om twee zinnen
te scheiden, die wel ieder volledig zijn, maar waartussen toch nog verband bestaat; b.v.: Haar te
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bezoeken wordt mij zecr rnoeielik en inderdaad
bijnci onmugclik genwakt; toch kan ik haar niet
nan zfohzelf overlatrn.
5. De ·oubbelpunt( :)wordt geplaatst vMr een woordelike aanhaling van iem:rnds wuorclen, of vMr
woorden, welke 't voorgaande verklaren of ophelderen; b.v.: Pilat:us zcidc: wat liecft hij dan
kwaads gcdaan?
6. De Komma (,) scheidt alle verwante zinnen en
delen van zinnen. I\Jen gebruikt hem overal, waar

een teken vereist wordt, en geen auder teken past;
b.v.: Hoe u denlven kon dat 't uiij, uw vriend,
mogelik zou zijn ge1,r;eest, zo icts te z:ciggen, is mijonverklaarbaar.
7. Ve Lange Rust (-) gebruikt men, om woorden of

zinnen, die niet in 't grammatikaal verband pastussen ande1·e woorden of :-1innen in te voegen;
b.v.: In dit hiiis vond ik-wat zou men er ook
anders verwachten?-onvredc tusscn ouders en
kindcren.

~en,

8. 't Aanhalingsteken (" ") dient on'I zinnen of
woorden als die van anderen te doen nitkomen;
b.v.: Hij ricp: "'1Vie van u gaat er mee ?'' Somtijds wordt het eerste teken laag geplaatst: ., Wie
van u gaat er mee ?"
9. 't Beletselteken ( ... ) wordt gebruikt, wanneer een
zin wordt afgebroken zonder volledig gemaakt te
zijn; b.v.: JJfocst ik daarom zo overhaast thuis
komen, om deze beschulrligingen . . . Hier breekt
de spreker af, en gaat, zonder zijn zin te eindige.n,
met een andere voo1·t.

IIET TUSSENWERPSEL

1;1.5

VOORBEELD VAN WOORDONTLEDING.
Volzin: •'Of hct zvnnevu,ur al blaker')
Of nutuur tc rniddug zucht',Bij de maan z'n minnetint'ling
Sohept hij niettU'C levensl11cht.')

''l'oegc>vend Voegw.
Hep. Litiw. Bnk. 1 nv.
Sameng. Zelfstnw. hct-woord, Enk. 1 nv.
Underwe1·p van ''blaker' ".
( behoort bij "of")
al
Zwak, Onovcrg. \Yw. Aanv. \Yijs. Onv. Teg.
blaker'
-t. 3 Pers. Enk.
(blakere)
Toegevend
Yoegw.
Of
<lPm.
ZeHstnw.
rfr-woord, Enk. 1 nv. Onder·
Natuur
werp van "zucht".
\ • <1ore;.
Bi j woordelike
te
Oem.
Zelfstnw.
uitdrukking
mi<ldag
de-woord.
Enk.
4
nv.)
van
tijd.
zucht'
Zwak,
Onoverg.
\Vw.
Aanv.
\Vijs Onv. Teg.
(zuchte)
t. 3 Pers. Enk.
Yoorz.-drnkt
!Jetrekking
uit
tussen.
Bij
•'sclwpt" en "minnetint'ling".
Hep. Lidw. Enk. ~ nv. ("de - z'n").
de
Gem.
Zelfsmw. de-woord, Enk. 2 nv.
maan
'reken
van de 2 nv. (zie bl. 24, regel 7).
z'n
Afgetr.
Zelfstnw. de-woord, Enk. 4 nv. beminnetinheerst
door :t Voorz. "bij''.
t'ling
Zwak, Overg. Ww. Aant. WijR. Onv. Teg. t.
Schept
3 Pers. Enk.
Pers. Vnw. 3 Pers. Enk. 1 nv. Onderwerp
hij

Of (al)
bet
zonnevuur

l

Yan "~chept".

nieuwe
Bijvnw. Enk. 4 nv.
levenslucht , Rameng. Zelfstnw. de-woord, Enk. 4 nv.
Zie de

0EFENINGEN

achter in 't Boek.
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HOOFDSTUK XIII.

ZINSONTLEDING.
I. \Vanneer ik rnijn gedachten uitspreek, vorm ik
zinnen. Een zin is de uitdrukking, 't kleed, van een
gedacht~
.
2. Een Enkelvo,ud-ige gedachte vormt een Enkelvoudige
Zin.
De verbinding van me()r dan een gedachte vormt een
Veelvoudige of Samengestelde Zin.
Een Enkelvoudige Zin is dus de uitdrukking van een
enkele gedachte.
Een Samengestelde Zin is de uitdrukking van een
reeks van gedachten, tot een verbonden.
B.v.-Enkelvoudige zinnen: 't Kind slaapt: 't kind
slaapt in zijn bed; 't kind slaapt van 's avonds tot
's morgens j.n zijn bed.
Samengestelde zinnen: 't Kind slaapt wel in zijn bed,
maar 't zou liever op de sofa slapen. 't Kind wordt
's avonds in zijn bed gelegd, maar 's nachts rolt het
er dikwels uit, en dan vindt de moeder het 's morgens
op de vloer, en wrijft het, tot het weer warm is.
3. Een gedachte ontstaat uit de verbinding van
minstens twee denkbeelden. Daarom bestaat een zin uit
minstens twee delen. B.v. ': 't Paard loopt. Hier wordt
't denkbeeld "paard'' aan 't denkbeeld "lopen" verbonden,
en de twee verenigd vormen een volkomen zin.
Wanneer een van deze twee hoofddenkbeelden gemist
wordt, kan er geen zin gevormd worden.
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De houfddelen van een zin noemt men 't Onder.werp
en 't Gezegde. 't Onderwerp noemt de persoon, waar·
van iets gezegd wordt, en 't Gezegdt: drukt uit, wat er
van die persoon gezegd wordt. Ondcrwerp en Gezegde
rnoetcn in ecn zin voorkomen, om de zin volledig te maken..
4. "'\Voorden, die met·'t Eigenlike Onderwerv,,verbonden zijn, en 't omschrijven, noemt men Uitbreidingen
van 't Onderwerp.
Men onderscheidt een Onderwe'rp dus· als Enkelvoudig
Onderwerp, of Uitgebreid Onderwerp.
B.v.: de vos werd gevangen --" de vos" Enkelvoudig
Onderwerp;
de arme vos, in bet wrede -" de vos " enz. tot "verte"
slugijzer geraakt, en beUitgebreid Onderwerp.
vreesd voo r de men sen in lilt.~ _
de verte, werd gevangen.
Hier heeft men:
arme

-eerste

uitbreiding

van

"VOS"

in het wrede slagijzer ge- -tweede uitbreiding
raakt
" vos "
bevreesd voor de mensen - derde uitbreiding
"VOS"
in de verte.

van
van

S. Een Gezegde kan ook Enkelvoudig of Uitgebreid

zijn.
B.v. : de koe loeit

-" loeit" Enkelvoudig Gezegde.
de koe Ioeit van avond -Uitgebreid Gezegde.
gedurig

6. De U1TBREIDINGEN van
Bepalingen.

een

Gezegde noemt men
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GEZEGDE

kan in zich opnPrnen :

1. de Tljd wanneer de handeling gesrhiedt (Bepaling

van Tijd).
2. de Plaats, wuur de handeling gcschieui (Bepaling
van Plaats).
3. de Wijze, wuarop de handeling geseltiedt \ Bepaling

van Wijze).
4. de

Oorzaak, waarom de hanueling geschiedt
(Bepaling van Oorzaak).

Voorbeeld van
yan
van
van

1.-dc koe loeit van avond;
2.--de lcoe staat in de stal te loefon;
3.-de lcoP locit hard.
4.-dP koe lonit van honger.

OnrnRKI~GEN

:-Depalingen hehoren bij 'Verkwoorden.
Githreidingen beboren bi.j Zelfstandige Naamwoorden
of Voornaamwoorden.

7. TI'anneer een Overgankelik Werkwoord 't Gezegde
van een zin vorrut, is dit Gezegde niet volledig zoncler
een Lijdend Voorwerp, waarop de handeling van het
\Verkwoord overgaat.
't Lijdend Voorwerp "or<lt genoemd:

( 1) ieh;, dat uit de handeling ge:schapen wordt; b. v.: de
metsclaar lw'uu·t een huis.

(2) iets, dat door de handeling Yerandert; b.v.: de vrouw
snijdt 't brood~
8. Behalve 't Lijdende of Direkte Voorwerp onderscheidt men in de Zinsontleding een Indirekt of Oneigen=
lik Voorwerp.
Een woord in de uerde naamval beet allereerst het
Indirekte Voorwerp van een zin, en wel om de volgende
reden:-

ZINSONTLEDING

lUI

In de zin : hij geeft de man cen os, wordt gesproken van
een handeling '' geven ". J)eze handeling vindt plaa:ts
tussen ''hern" en ''cf'n os". De bandeling gaat dus van
" hem " dirckt op "de os " over, en •' os " is 't Lijdende
Voorwerp.

"De man " heeft echter ook met de handeling te doen.
llij wint erbij. De we:i:king gaat dus ook op hem over,
maar indirckt. Daarom heet "de rnan" 't Indirekte
Voorwerp.
9. Verschillende 'Verkwoorden heLlien een Voorzetsel
bi.i zich, of worden gevolgd door een Zelfstuw. in de
tweede naamval. Dcze 'Verkwoorden hebben een Oor=
zakelik Voorwerp, of Voorwerp met een Voorzetsel.

B.v. : 1.
2.
3.
4.

hij lacht om mij;
Ur bcschuldig u van diefstal;
zij kozcn hem tot Jwmmandant.
gedenk mijner.

10. Zinnen, die gevormd worden met Koppelwoorden,
kunnen nimmer cen Lijdend Voorwerp hebben. Al wat
in een zin achter de werkwoorden zijn. hrten, bUjven, enz.,
voorkomt, hchoort daarom tot zijn Gezegde, L.v. :

Dezc jougPn blijft mijn bc,~tc ericnd up uarde.
Die man hcct een dappe1· soldaat te zijn.
11. Zinnen, die gevormd worden met de ·werkwoorden
noernen, heten, achten, schelden_. enz., heliben twee
Direkte Voorwerpen; b.v., ik noern u mijn vriend (u en
vriend zijn beide direkte voorwerpen). Yergelijk bl. 25.
Voorbeeld van Ontleding van een Enkelvoudige zin.
V olzin : In de ko u de na cht. deed de gocde rnan de arrne
reiziger haasUg de deur open.

De rnan
goede
deed open

Onderwerp
lTitbreiding van 't Onderwerp
<Jezegde
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de deur
de arzne reiziger
haast-ig
in de koude nacht

Direkt Voorwerp
l n direkt Voorwerp
Bepaling van \\'ijze
Bepaling van Tijd

12. In Samengestelde Zinnen heeft men tweeerlei
verband:
1. Een verband tussen een zin en zijn delen, welke
delen zelf zinnen zijn.
2. Een verband tussen de ene zin en de andere zin.

De Hoofdzin omsluit de voornaamste gedachte.
'De Bijzinnen omsluiten bijgedachten.
13.

De
zin.

BIJZINNEN

verduideliken de gedachte van de hoofd-

14. \Vij hebben in de Enkelvoudige ~in als hoofddelcn
gevonden:
Onderwerp en Gezegde.
't Gezcgde had tot onderdeel 't Voorwerp.
't Onderwerp werd volledig gemaakt door een Uitbreia
ding.
De verdere delen waren Bepalingen, en wel van Tijd,
Plaats, Wijze en Oorzaak.

Al deze delen, in zinnen veranderd, vormen de takken
van een Samengestelde zin.
Enkelvoudige Zin: De mannen hebben gisteren hun
loon ontvangen.
Onderwerp

De rnannen
Gezcgrle

hehhen ontvangen
Voorwerp

bun loon
Tijdsl1epalinu

gisteren

Veranrlerd OnrlPrirerp

die ons welgedaan hadden
Onvrranderd Gcze,qde

hehhe:.i ont,·angen
Veranderd Vooru-erp
wn t zij ha rltlen vPrrliend
Veranderde TijtlNlwpali11.Q
'
toen zij bekend werden.

Zl~SON'l'LlCDl:N(.;

Enkelvoudige Zin:
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Samengestelde Zin:

De mannen hcbben gil:ltereu Die ons welgedaan hadden,
hebben, toen zij bekend
. hun loon ontvangen.
werden, ontvangen, wat zij
hadden verdiend.

Die ans wPlgedaan
hadtleu
(Onderv;erj>szin)

I

I-!

toen zij
hekeud werden

I

_JTfjdsbej>alende zin)I

(z11) hebben
ontvangen
(Hoofdzin)

wat zij hadJen
verdiend
I Voorwerj)szin)

Voorbeelden van Onderwerpszinnen:
De man is ziek
De luiaaru zal niet eten
De bueren zullen maaien

Die ,qij liefhebt, is ziek
Will niet wcrk~, zal ook niet eten.
Dio rnet tranen zaaien, zullen

ruet gejuicll muaien.

V oorbeelden van Gezegdeszinnen :
Die vrouw i8 niet te vertrouwen Die vrouw is niet, wat zifschijnt.
Het gras lJlijft niet, gelijk het
Het grns blijft niet ,qrocn
riu is.
De zieke is niet, wat zij gisDe zieke is niet beter
tcrcn· 1ras.

Voorbeelden van Yoorwerpszinoen:
De jongen doet z·ijn u·erl.; niet

De jongen doet niet, wat hij

Ik zal u alles betalen

Ik zal u betalen, wat il.; u schul-

belooft.

Wijs mij de plek

'

· dig lien.

Wijs mij, ·waar .r1ij gezaaid hebt.

15. O,nderwerpszinnen, Gezegdeszinnen en Voora
werpszinnen worden tezamen Zelfstandig Afhankelike
zinnen genocmd, omdat zij de plaats innemen van de
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voornaamste delen van de Enkelvoudige zin (Onderwcrp,
G ezegde en V oorwerp) .
Zinnen, welke bij 't O="nERWERl',, GEZEGDE of
Yo0Rw1rnr voorkomen, om zc nader. te bepalen, worden
Bijvoegelik Afhankelike zinnen geuoernd, on1dat zij de
plaats vervullen nlll Bijvoegelike Naamwoorden in de
Enkelrnudige ~in.
VoorbeC'ldeu van Hijvoegelik .\fhankelike zinnen:
Uitbrciding \an 't Onderwerp:
de 111 uve man i::; gestunen
de mau, die gisteren nag hier u-as,
i8 ge,,;torven.
Uitbrt'idiug \'an 't GezC'gdc:

hij zal een pdecrd a<lvokaat
worden.

hij zal een advokaat worden, op
trie 't land trots :zal zijn.

Uitbrciding van 't Voorwerp:

hij heeft el'n grate vis ge
v:mgPn.

hij heeft een vis gevangen, die
tiraalf pon.d iceegt.

16. Zinnen, die in de plaats worden gesteld van
Ilcpalingen, welke bij 'l Werkwoord voorkomen, worden
Bijwoordelik Afhankelike zinnen genoemd, omdat zij
de lwlrekking yervullen van Bijwoorden in de Enkelvoudige zin.

X aar de vier soorten van Bepalingen heeft men ook vier
soorten van Dijwoordelik Aflumkelike zinnen, n.l.:
1. Bijwoordelik Afltankclike zinnen van Tijd;

2. Bijwoordelik Afhankelike zinncn van Plaats;
3. Bijwoordelik Af'hankelike zinnen van Wijze;
4. Bijwoordelik Afhankelike zinnen van Oorzaak,
welke ook genoemd worden Redengevende Bijwnordelik Afhankelike zinnen.
Yoorheelden van Bijwoordelik Afhankelikc zinnen:
Van Tijd:
ik zal u rno-rgen bezoeken

ik zal u bezoeken, wanneer ik
golegenheid heb.

12R
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Van Plaats:
zal ik u op de markt ontmoeten? zal ik u ontmoeten, waar wij
ellcaar gi8teren gezien hebbenf

Van \Vijze:
de regen vie! met stromen neer tle regen vie! neer, dat de dammcn ervan 1:er8porldcn.

Red<>ngPvend:
bet paard trapte

i•1m de pijn

het paaril trapte, omdat zijn
pijn zo l!cr(q u·a.q.

Opmerkingen:
1

1. Onderwerpszinnen zijn gewoonlik te kennen mm 't woord het,

dat in de hoofdzin als Onderwerp wordt gebezigd; b.v. het
zal mij omnogelik zijn, u te vinden=dat Uc u vinn.
::\len noemt in •lC'ze SamengPstelde zin het 't Onderwerp
van de woonlen (G1ammaties Onderwerp) en u te vinden

't Onderwerp van de gellachte (Logies Onderwerp).
2. Vourwerpszinnen worilen meestal aangetroffen achter Werk-

woorden als deze: zeggcn, vcrtcllen, mc<ledelcn, uprnerken,
1Tngcn, ozmuemen, bczn:rcn, uitroepen; b.v. liij zei, i·ertelde,
dcelde me<le, merlcte up, beloeerde, 1,ep uit, dat hij gaan
Z011.

Achter deze Werkwoordeu vindf men dikwels een dubbelpunt, gevolgll doo1· een aauhaling van wourden, die door
iemaud gesproken zijn; h.v. J>e bij/Jcl zcyt: Zalig zijn, die
tremy•n, want zij zullen vr>rtroost ·worden. Alles wat op
die wijze achter 't dubbelpunt gevonden worilt, wordt
Voorwerpszin genoemil, al hestaat de aa11haling ook, gelijk
hier, uit rlrie liie.wndere zinneu. Zulk een Voorwerpszin
kan echter weder als Samengestelde zin in enkelvoudige
delen ontleed worden.

a.

"t Is noodzakelik, liij de Zinsontleding in "t oog te houden, dat
alleen Rijvo<>gelik Afhankelike ziunen betrekking hebben
op Zelfstandige Naumwoorden, die it} de I10ofdzin gcnoemd
worden. Rijwoordelik Afhankelike zinnen hebben alleen
betrekking op de hantleling ('t Werkwoord) van de
hoofdzin.
B.v.: Wijs mij 't 1mis, '1t aar u ·woont--Bijvoegelike
zin; Hij u·erkt maar, al krijyt hij er ook niets voorBijwoordelike zin. In de zin: Wi.is mij, waar u woont,
0

is 't laatste deel een Yoorwerpszin.
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4. Een van de voornaamste dingen, die bij Zinsontleding te pas
komen, is het vollcdig maken van zinnen, waaruit woorden
zijn weggelaten, eer men ze ontleedt. B.v.: de zin-ik lJ,el>
u altijd· voorgehaudcn, gehoorzawrn te u;ezcn, vlijtig te
leren, en in alles uw best te doen--moet alclus volledig gemaakt worclen :-ilc heb u altijd 1:oorgehouden (dat gij)
gehoorzaam (moet) wezen, (dat gij) vlijtig (rnoet) leren,
en (rlat gij) in alles uw best (moet) doen.

Zinnen, welke in zulk een vorm worden aangetroffen,
noemt men Onvolledige Zinnen. ls een zin zo, dat de
meeste woorclen, die hem saruenstellen, afwezig zijn, en er
bij gedacbt moeten worden, zo noemt ruen bem een
Ellyptiese Zin. De uitroepen Ja en Neen, Zekcr, Wei,
enz. worllen tot de ellyptiese zinnen gerekend; b.v. Ja, ze4
hij, dat zou u;el lJV(;d zijn; de betekenis waarvun is: Hij
zei, dat is zo, dat zou u;el goed zijn.

17. Ontleding van een Samengestelde zin.
Volzin :-Toen ik thuis kwarn, vertelde men mij, dat m'ijn

zuster ziek

wa-~.

lste

ONTLEDING.

Deze periode bevat drie Enkelvoudige zinnen:
I. Jlfen vertelde

mij~Hoofdzin.

2. da.t mijn zuster delc wa8-Zelfstandig Afhankelike
V oorwerpszin.
3. toen ik thuis kiwni-Bijwoordelik Afbankelike zin van
Tijd.
2de ONTI,EDING.
__
z_in_n_•n-JVerbinrlrn_: \Onder werp.

l.

i

I

I

2.

I
I

Jat
I

3.

I

i

7Pf!de.

I

vertelde

\'oorwerp.

HepaHngen.

mijn
(indirekt)

rnijn ,ziek was
zusLer I
ik

toen

I -------

men

I Ge

!,

kw am

thuis
I (plaats)

-

•
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18. Veelvoudige Zinnen zijn samengesteld uit hoofdzinnen, die onderling door V <regwoorden verbonden z11n.
Deze worden onderscheiden als:

(a) Verbindende Hoofdzinnen, verbonden door en,
ook, insgelijks, zowel als, verder, niet alleen . . .
niaar ook.
(b) Scheidende Hoofdzinnen, verbonden door of, of
... of, hetzij ... hetzij, noch ... noch.

( c) Tegenstellende Hoofdzinnen, verbonden door
maar, doch, integendeel, niettegenstaande, echter,
slechts, toch, -nit eens . . . dan eens.
( d) Besluitende Hoofdzinnen, verbonden door dus,
derhalve, alzo, bijge'Colg, want, daarom_. om die
re den.

Voorbeelden van

VEELVOUDIGE

zinnen:

(a) De koe is niet alleen mager, maar zij is ook ziek

erbij.
Hij leert timmeren, ook doet hij iets aan schrijnwerken en probeert daarbij ook wat te schilderen.
( b) U moet Of u verbeteren, Of uw betrekking neer-

leggen.
Hetzij hij werkt, hetzij hij zich met spelen vermaakt, hij is altijd ernstig.
(c) Ik zou u wel eerder geschreven hebben, maar mijn

gezondheid verbood het mij .
. ( d) U heeft beloofd, u hierin te schikken; derhal ve

past dit klagen u niet.
Zie de

0EB'BJNINGEN

ach "I.er in 't Boele
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SPELLING.
l. Alleen in de

ScHRIJF'.rAAL

kan van Spelling sprake

zijn.
2. Spelling is, elk geschreven woord zijn juiste
letters geven.
3. Beschaafde uitspraak is de beste gids voor de
spelling van 't Hollands. Beter dan door vaRtgestelde
regels, kan men uit de uitspraak van besehaafde sprekers
de spelling van woorden bepalen.
4. Men lette daarbij op 't volgende:
1. Ben Zelfstnw. eindigt op d of t, wanneer men d of t

in 't Meervoud hoort; b.v.: paard, paarden; pad,
pa den j vat, vaten j graat, graten.
2. Een Bijvoegelik woord eindigt op d of t, wanneer men
die d of t in de verlenging hoort; b. v.: vreemd,
vrecmde j groot, grote.
3. Een Zelfstnw. in 't M:eervoud, of een Bijvoegnw. in
de verlenging, neemt een dubbele d of t, wanneer een
onvolkomen klinker moet bewaard worden; b.v.:
miid, mudden; beklad, bekladde; rat, rat ten; verrot,
verrotte.
4. Een Zelfsinw. en een Bijvoegnw. gaan op g uit,
wanneer men die g in 't Meervoud of in de verlenging
kan horen; b.v.: dag, dagen; vl11g, vlugge.
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Wordt de g=klank gehoord vMr een d, dan schrijft men
g; b.v.: deugd, maagd, vergenoegd.
W ordt de g-klank gehoord v66r een t, dan schrijft men
ch; b.v.: niacht, bericht, recht, slecht.
In W erkwoorden schrijft men g ook v66r een t, wanneer
de stam van zulk een vVerkwoord g heeft; b.v.: hij
zegt, zij legt.
5. Biezondere 1woor<len, die de aan<lacht verdienen, zijn:
middcllijn, onmiddelUk, middellands--met dubbele I;
oorspronkelik, koninkrijk, jonklteid, lanlcrnoedig-met k.:
noch--met ch, wanneer men 't gebruikt als Scheidend
Yoegwoord: noch--noch; IJ.Y., hij heeftlfiuch gegeten,
noch gedronken.
nog-met g, wanneer 't gebruikt wordt als Hijwoord;
b.v., hij heeft nog nict gegeten.
steeds, reeds sinds,. en bereids-met d;
enigszins, geenszins,. vcelszin.~, alleszins, onderszinsmet sz.
6. De grootste moeielikheid van de spelling ligt echter
in het enkel of dubbel schrijven van de klinkers a, e_; i, o,
en ii, en in het onderscheiden tussen ij en ei. Door de
Vereenvoudigde Spelling is deze moeielikheid wel veel
verminderd, doch niet gel.tee! en al wcggenomen.
1. Schrijf a, e, o, u dubbel, waar de uitspraak 't in gesloten lettergrepen vereist, b.v. laag, aarde, leeg,
moord, muur. (Een gesloten lettergreep eindigt op
een medeklinker) .
2. Schrijf a, e, o, u enkel, waar zij on volkomen word en
uitgesproken; b.v. macht, weg, zorg, hut.
3. Schrijf a, e, o, u cnkel in alle open lettergrepen, b.v.
a-ke-lig, vre-se-lik, sto-ten, verdu-ren. Schrijf ook u
enkel v66r de w, als in ruw, duwen.'
4. Scbrijf de e dubbel op 't eind van woordcn, die op de
e-klank uitgaan; ook in de afleidingen en Ramenstellingen van zulke woorden; b.v., twee, zee, twee-de~
twee-le-dig, veie-wachtrw.
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5. Schrijf de o dubbel in de werkw. loochencn en
goochelen.
7. R.egels voor de " i " en " ie ".
1. 8chrijf i, wanneer de ldank onvolkomen is; b.v ik>
dik, dicht, perzik, monnik.
2. Sfhrijf ie overal in hollandse woorden, waar de klank
volkomcn is, zowel in open als in gesloten Jetter·
grepen; b.v.: riern, iets, ver-dic-ping, bie-zon-der.
3. In woorden, nit vreemde talen genomen, gcbruikt men
gewoonlik de enkele i; b.v., idee, idcaal,. idioot,
individualiteit; doch als zulke woorden op de i-klank
uitgaan, schrijft men ie; b.v., Junie, Januarie.
4. 't l\ieervoud van alle woorden, die op ie eindigen, neemt
en met een deelteken ( · ·) op de laatste e; b.v. knieen,
provincieen, lelieen, fotografieen.
8. R.egels voor 't gebruik van "if' en '"ei'':
1. Schrijf ij in de Onbepaalde Wij.s vau alle Sterke
Werkwoorden, diu de ij-klank hebben; b.v., slijpen,
prijzen, rijden, mijden.
2. Schrijf ij in zulke worden, die in 't Hollands, of in een
andere taal, met woorden kunnen vergeleken worden
die een enkele klinker hcbben; b.v., lijst (Engels
list). prijs (Engels prire); dozijn (Engels dozen);
wijn (Engels wine).
·_
3. Schrijf ij in de uitgangen ij, ijn en ijs; b.v. razernij,
koriijn, radijs.
4. Schrijf ei in zulke woordcn die in 't Hollands, of in
een andere taal, met woorden kunnen vcrgeleken
worden, die een dubbele klinker Irnhben; b.v., R71reiden
(Engels to spread); fontein (Engels fountain).
5. Schrijf ei in woorden, waarin ei 0ntstaan is nit eg;
b.v., zeide (van zegde); leide (van legde\; .:;eil (van
zegel).
6. Schrijf ei in de uitgangen heid, teit en lei; b.v., vroliklleid, majesteit. al.lerlei.
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Let op het onderscheid in de spelling van de volgende
woorden:
/Jij (insekt)
bei (vrucht, aardbeO
bereidcn (klaarmaken)
berijden (rijden op)
ijk (merk op maten en geeik (boom).
wichten)
feit ( daadzaak)
fijt (zweer)
hei (bosjesveld)
hij (pers. vnw.)
lijden (pijn hebben)
lciden ( meevoeren)
JI ei ( naam van de maand) niij tpers. vnw.)
meid ( maagd)
1nijt (insekt in koren)
peil (schaal om de diepgang 71ijl ( schietwerktuig)
van schepen te meten)
rei (zangkoor)
rij (reeks)
reihen ( ui tstrekken)
rijken (landen)
rein (zuiver, schoon)
!.'ijn (riviernaam)
reis (tocht)
rijs (jong hout)
steil (rechtaf)
st i jl t manier van schrijven)
veil (te koop)
i;ijl (schraper)
1;leien (mooi praten)
rlijen (plat neerleggen)
wei (grasveld)
wij (pers. vnw.)
,,. i jden ( heiligen)
we·iden (grazen)
.
weiten (soorten van tarwe) 1cijten ( toeschrijven)
::ijde (stof)
zeide (van zeggen)
Enkele Regels, waardoor de V ereenvoudigde
Spelling zich onderscheidt. '
1. Lidwoorden en andere Bijvoegelike woorden blijven
in ·alle naamvallen onveranderd.
2. Bijvoegelike Naamwoorden hebben geen andere
buigingsvorm dan e, en de uitgangen voor de trappen van vergelijking.
3. De verbindings-n in samenstellingen val t weg, tenzij
men hem in de uitspraak l10ort: dennehout, apestaart,
eendeei; zelfs bij meervoudige hetekenis: groentetnin, vruchtewinkel. Ecbter-or1cnblik.
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Ook de verbindings-s valt weg in samenstellingen,
waarvan 't tweede deel met s aanvangt: meisje·
school, stadschrijvcr, jongcnspcl.
4. ~ergens in open lettergrepen wordt de dubbele e en
o meer gebruikt. Zie uitzonderingen § 6, No. 4 en 5.
5. ·Sch wordt alleen geschreven, waar men hem hoort:
school, schot; doch 'vers, fris. In aardrijk.skundige en
persoommamen echter vindt men dit tekcn, en daar
klinkt 't als s; L.v., Stellenbosch, I ·isscher.
6. I )e oudc nitgangen lijk en lijks worden Jik, liks, be·
halve waar de ij-klank gehoord wordt, als in dergelijk, insgelijks. Rijk behoudt zijn ij: vindingrijk,
leerrijk.
7. l>e oude uitgang isch wordt ies gespeld: perzies,
ttziaties.
8. 't Letterteken th vervalt voor hollandse woorden, behalve in thu.is: tee, tans. In vreemde woorden
behoudt men het: theorie, theater.
9. 't Lettcrteken ph vervalt en wordt f: fotogrnfie.
10. De letter c sd1rijft men k v66r a, o en u; v66r e, i en
ij wor<lt hij gcwoonlik behouden, doch kan ook door
s vervangen worden: konsert, koevert, medicijn ( ook
meciisijn); sukcc8 (ook sukscs).
11. De x worrlt ks geschreven in woor1kn, die in 't
Hollands burgerrecht verkregen hebben; b.v.,
eksarnen, ekstrn.
12. De Yoornaamwomden, gebruikt ter yerwijzing naar
Zelfstandige Naamwoorden, welke geen ~atuurlik
Oeslacht hebben, zijn onveranderlik Mannelik; b.v.:
Uw private studie moet ophouden; hij leidt tot niets;
zijn vruchten zijn onbevredigend.
13. Alle verbogen vormen, behalve die van de Werkwoorden, van Voornaamwoorden, de l\ieervoudsvormen van Zelfstnw., en de Trappen van Vergelijking van Bijvnw., worden vermedeu, of als verouderde vormen gebezigd.
Zie de 0EFENINGEN achter in 't Boek.
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DICHT EN DICHTMAAT.

De uitdrukking van gedachten in volzinnen; die zich
door geregelde maat onderscheiden, en door de kens van
woorden, op welke de klemtoon in zodanige orde valt, dat
de zinnen_ de indruk maken van op muziek gezet te zijn,
noemt men Dicht, of met een vreemd W<,>ord Poezie.
De leerling kan niet anders dan met zodanige uitingen
van 't taalgevoel kennis maken, aangezien dichtmaat de
mens van natuur in 't oor schijnt te liggen; zo zelfs, dat
de eerste letterkundige voortbrengselen van de verschillende volken als dichtwerk worden aangetroffen, I.toe onvolledig dan ook, en Loe verschillend in vorm van wat
tans als poezie wordt erkend.
Dichtmaat, die bij 't lezen van poezic unwillekeurig
de stem doet rijzen en dalen, en de klemtoon op zekere
lettcrgrepen leggen, ontstaat door 't aan elkander voegen
Yan Versvoeten.
Deze voe.ten worden in vijf soorten afgedeeld :
1. Voeten van twee leitergrepen, op d0 eerste van welke
de klemtoon valt. Om tot recht verstand hiervau
te geraken. ,leze de leerling zeer langzunm, telken
male de klemtoon op de eerste syllabe leggende:
FJcr-/Ji('d u-aard'-11e - - die het
Van hct -- gt.:eN-te - dom Ix
Pro-ft -- tcs, u·ier oo.(J door
X ( l'V'-le11 - - fiofWS niet - word(

-- lis-pen
luiN-tert;
- 't la-ge
i·cr -, duis-terd.

Deze soort van versvoet heet Trochee.
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2. Yneten van twee le1tergrepen, op ue tweede van welke
<le klemtoon valt. Hier. volgt een voorbeeld:
Waal oan -- o r:er.~t! - u Geest,
- 1raai arm!
Doe rnij
dr~ JToog .~ten u•il -- 1•cr-8toan !
Dat 'le rnij
1·an 't 8tof - 'IJer-71<'
vrn !'!)('/';
Mijn tong
zich aom de be - · focn koel'.

neze soort van versvoet heet Jambe.
3. Voeten van drie lei tergrepen, op de eerste vau we Ike
de klemtoon valt. Hier volgt een voorbeeld. met de
laatste voet van iedere regel verkort:
Htrik-me-dit' -- Ku·i7c-me-dat! - al longs het - veld:
Wat on.~ dill - ..rw-te-raar - toch wci rcr - felt?
Ji rrfst is nc - kr.-men, de - zo-mcr is - heen !
Re-Teen op u·in-ter met - al zijn gc - ween.

Deze soort van versvoet beet Daktiel.
4. Voeten van drie lettergrepen, op de middelste waarvan de klcmtoon valt. Hier volgt een voorbeeld:
Wat UlOe-gen - de bor-sten; - wat bloe-den - de har-fen;
'Wat pijn-lik - ver-lcu·ij-nen - door naam-lo - ze smar-fen;
Watja-gen enij-len; - 1catlcom-mer - enzor-gen;
El-len-de - f'n jam-mer, zo kwa-lik ver-bor-gen.

Deze soort van versvoet beet Amfibrachie.
5. Voeten van drie lettergrepen, op de laatste van welke
de klemtoon valt. Hier volgt een voorbeeld:
Is ver-ge. - ving be-rcid - voor moed-wil li-ge hoon?
Of ver-gifj' nis voor fer gen-de t>maad?
Vond ooit o - pen ver-zet - weZ iets an - deris ten loon,
Dan de wraak en on-zoen - bare haat?

Deze soort van versvoet hect Anapaest.
Wat 't saro.enstellen van deze voeten tot rcgels aangaat, daarin bestaat zeer grote verscbeidenheid en
afwisseling, en is iets, dat aan 't oordeel en de smaak
van de dichter overgelaten is. Wie dat 't best, 't schoonst,
't aantrekkelikst, 't treffendst weet te doen, en in zijn
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verzen 't meeste gevoel eu de rneei"te muziek weet te
hrengen (welke zaken alle van woordekeus en woordsch ikking, en afwisseling in 't aanta l voe ten afhangen),
i;;; rle beste dichter.
I le meeste verzen worden in alledaagse maat ge')<d1reven. Hier is een zeer gewone in Trocheen:
f,ir-rl' - jon-gcns, - laat m' n - i-ra-gen;
Wrrt g' ul - 1,r;at gij - wnr-dr1i - u:ilt?
Uf door l<'eft gij - U-'U'<' da-gen
Znn-rler
plan? dat's - tijtl 1:Cr - spild!

Een tweede gewone versmaat kiest Jamben; b.v.:
En ov FJrn lea
.lls wa
.re !lit -

die hcu ning nv
re van het zoet -

vcl zit je,
zijn troon,
je ar beid
l!tc Toon!

· De leerling zal in deze twee laatste koepletten opmerken, dat de eindvoet in de tweede en vierde regel van
l1et eerste, en de eerste en derde regel van het laatste,
maar uit een syllabe bestaat, en dus niet vol is. Zulke
~rnafgewerkte voeten, op 't eind van een regel, noemt men
halve v~eten.
Zij zijn een zeer gewoon verschijnsel in
lioezie.
Het letten op de voeten van een vers is 't voornaamste,
waarom de dichter zich heeft te bekommeren. Verwarring
in de maat doet bij kenners onmiddellik veroer<leling
van 't vers ontstaan. In zijn kens van woorden brengt
de schrijver zijn kleinere of grotere macht over de taal
aan 't licht:-de kans om als dichter erk.end te worden
hangt echter allereerst daarvan af, of hij met de maat
zuiver weet om te gaan.
Dichtwerk wordt gmyoonlik geacht te moeten rijmen;
dat denkbeeld is echter verkeerd. 'Vat men in poezie
zoekt, is dat regelmatige op- en neergaan van de stem,
dat zangerigheid verwekt: rijm is een tweede zaak.
Sommige van de schoonste poetiese werken, door verschillende volken voortgebracht, rijmen niet; en 't
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dichtwerk van de oude schrijvers tooni wel maat, doch
geen r1Jm. Toch kan men van de tegenwoordige voortbrengselen op 't gebied van de dichtkunst zeggen, dat zij
meestal rijmen.
Bij 't rijrnen behoort erop gelet te
worden, dat de aanpassing van de ene !dank aan de
andere volkomen zij.
Hier volgt een voorbeeld van
rijrnloze poezie :'t Veeloerviy kleed 'Van onze moedera,ard.
JJrie delcn delclcentl, tooi van 't vierde deel,
Waar eng'lenlik op lonkt -Gods 11aradijs,
Verleden als tuekorn8fig, schoon de doorgang
v'an roem tot val, en andermaal tot glorie
Yerduist'rend werkc, lutt'le spannen ti1ds,Tcn beeld ons strekt-cn welk yeti ouwer beeld
In 't eindig of oneindiy ?-1;an de loopbaan
Der rnenslieid, afyepaald 'Van d' aanbeginne,
'.l'ut waar haar uitgespeellle rol zieh slnit.
Wont, torm in 't roorverleen de barnn.~t.onde
Yan 't grcnsloo.~ .il deez' lcloot ter lcent'ring zond
iiiet maan om zon, naa.~t tal van zuster.~tarren,
T!Jer 110.(/ een mensevoet Item had gedrukt,
Of lrmvcllarnv zijn luchtldeed had lwzwaard : - ~
Ja, vrl6r llet nlv<'rmngend sclwv1rnrs1Jrcin
Jn raadslag met :::ichzclf hct 1ilan 1icrnurnde,
JJqt zich brlicluwnulr> in A.dam"' 8tal
En Era:"' 8nhoon, ran allcs 't vr1Jnkjuweel:
Reeds toen omzoornde d' aard hct .~vattend schuim,
En IJ<•ulctc brnnder op der bergen voet,
f!Jn joelr.!1> .unlf met golf aan verste l<im,
En zweeptP orlrnan Iler baren 'kuiven up,
Tot u;aar .w wollrnn k1t8ton,- -ongeternd,
JJe trots !l1'r rnonstc1 s in het vloC'lbaar ruim;
p, n to en ffedN. tulrlcolrle het snrLrespel
JJcr nilllfcn, 1Jat grnn maaht jillcl-'< ontlrr/irnk:
't 8enf11+1111. woest rlu/rrn11111cr.•nr/ !l<'tlni·i.,,
lJal /1r'd<'n, r·11 tot 'I riu<l, r111t ·,., sterv'/ings oor.-

Onder de gekozen soorten van \'1'1 Kmaat, waarin de
meesters van 't lied lrnn niornaamste werken geschreven
hebben, blinken voornanwlik uit de Hexameter, of 't
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zeiwoetige vers; de Epiese maat, die vijf voeten bevat;.
en de Alexandrijnen, die twaalf of dertien syllaben ia
:erlere regel hebben.
De Hexameter wordt 't volkomenst bij verzen van deEpiese soort aangetroffen. Hier volgt een voorbeeld:
Zijn a -

dem stokt:

~

u·at nu? -- hij star -

ooyt naar -

om[hoog,.
En rieht - de zwak - ke blilc - naar gin.t - se star - re-boog.
Geen klanlc - die 't oor - meer ruert ,· -- 1ioeh beeld, - dat 't oog·
[ - hem treft;
Een men.~ - wel, maar - wiens ziel -- zich he - mcl-waarts [verheftt

't Epos of Heldedicht is een dichterlik verhaal, dat vijf
J amben in iedere regel opneemt. Hier volgt een voor- ,
beeld uit "Debora" :
Z6 groots, - z6 stout - ver-me - tel, en - z6 zwalc?
Hel-din, - en die - bij 't hel - de-stuk - be-zu·ijmt/'
Wat stelt - g' u aan, - of u - de na - gel 8tak,
In 8tee - van hem, -- wiens kop - .aij hebt - door-!'lijmdr·
Sta op,
o Ja - el! gaar - mo krach - ten sadm:
Uw of - fer ligt - ver-steend, - waar gij - het sloegt I
A.an d" ei
gen pen - ge-klampt, - die g'' in - de naam•
Fan God - - rn vo!k - hem door - de .~che - del joegt.
Sta, 011, - o lira - vc vrouw! - ge-niet - de cer,
Die Ra- raJc ·mrt -- zijn heir - u wel - !wast hrcngt:
De win --- nPr zinkt - aan 11 - ice voe - ten neer !
G ij 1·a 11 - djn ar - beid hem
de lcro - ne sel1 enh;t I

ln Alexandrijnen \'indt men die g·0dichten gesclirernn,.
die tot de eerste ran~ behoren, en al 't grooi.se en
rnnjesteitsvolle mm de dag brengen, da1 de schrijvers in,
bun werk hebl.wn neergelegd. Hier volgt een vool'hePlrl
uit "J>ebura ":
Zult yii
Drii: 8la -

l/c ar

- lieirl duc11, -

gen met

- de

~lei,

die 'k u

- ran 1·nn1

ga toe -- lie-trvu I went
Wb-arm - ge-houI wen,
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Drijft dat - u tot - in d' aard. - door slaap - en bek - keneelr
'0een vier - d' 1t wordt - ue-gund : - 't 1oierd dan - mijn hart
[ - te veel!
-0, mocd l - o hel - de-moed l - ooh, kom - mij aan - ge-va [rent
Geen feit - van 't oud -- ge-sohioht, - dat 'Tc zoo - ke t' e - ven[a - ren !
Een on - be-'{Jroefd - 1ie-staan - is 't, waar - toe 'k mij [ i·cr-meet I
En, faalt - mij de - ze punt, --- 't lot houdt - mijn doom [ge-reecll

WOOl{IY\'OH:V!TNG
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IlOOl<'I >8'1'1'K XY I.

I
'

WOORDVORMlNG.

I. W oordvorming verklaart de wijze, waarop de
van een taal ontstaan zijn.

~voorden

2. Elk woord hecft een W ortel-zijn eerstc begin.
3. De wortels zijn merPndeels niet meer herkenbnar
in de tegenwoordige vorm van de woorden.
4. Om deze wortels heen hebben zich groepen van
Stammen gcvormd, die in de meeste woorden nog duidelik aan tc wijzen zijn.
5. De hedendaagse woorden zijn Of zelf stamwoorden,
.Of zijn van stammen afgeleid op de volgende vier
manieren:
(a)
(b)
( c)
( d)

door
doot·
door
door·

K.lankvcrwisscling

\'oorvoegsels
Achtcrvoegsels
Samenstelling

Sommige van deze afleidingen ~ijn duidelik of kenne=
De laatste noemt men verboten,

1ik, en andere niet.

. Voorbeeld van een Wortel: de letter Z, met de ene of
-andere' klank verbonden: la, le, li, lo, lu,-'t hoof di dee
waarvan "iet.~ lichts" is.
van Stam men om die wortel heen: licht, gl'oed, gla-s,
glans, lamp, blos.
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van Verholen Afleidingen :-klaa1·, gelaat,

bliksem~

blaker.
van

Afleidingen

(a) :-luchter, glii,ren, glinsteren,

glirnpen.
(b) :-verlichtcn. ontgloeien, verglazen, ontglanzcn.
van Afleidingen (c) :-verlichting, glasachtig, glanzend, blozcnd.
van Afleldingen (d) :-lichtgcvend, glasplaat, lampekav, wcerglans, schaamteblos, glimlachcn.
6. VOR.MING VAN ZELFST ANDIGE
NAAMWOOR.DEN.

van Afleidingen

(a) Afleiding door Klankverwisseling:

wraak-wrok, splcet-split, breuk-brok, bit-bete-bijt~
beugel--buog-bocht, vlcugel--rlucht, sprong-spranlv,
band-bundel-bond.
(b) Afleiding door Voorvoegsels:

aarts ( eerRte) : aartsvader, aartsengel.
on (geen): onmens, onlmnde, ongeloof.
wan (slecht) : wantrouwen, waiigunst, wanorde.
af ( ontkenning) : afgrond, afgod, afgunst.
oor (uit): oorsprong, oorlog (uitliggende).
et (opnieuw): etmaal, etgrocn.
ant (tegen): antwoord~ ambacht (vroeger: antbacht).
ge ( cen samengaan-in perRoonsnamen) : gemaal. gebroedcrs, geburen.
(pen verzameling in verband met 't achtervoegsel te):
grrogelte, goboonite.
(vormt Zelfstandigc ~aamwoorden van
Werkwoorden) : gcschrmk. gr roep.
(c) Afleiding door Achtervoegsels:
aar (er, ier, enaar, enier-Mann. per;;oonRnamen van
Zelfatnw. en \Verkw. l: frrrwr, hnruleluar, scltrijvcr,

tuiuier, kunstcn,wr, kruidcnier. hoi:eniPr, millccnier,.
/11;rbc1pier. auimoezeJti1 r.
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.aa;d ( erd--eigenlik hard d.i. sterk), ik ( erik-eigenlik,
rijk)-(van llijvnw. en \Verkw. gewoonlik met
ongnnstige betekenis) : veinzaard, luiaard, gierigaard,
dronkaard, grijsaard, wreedaard, lafaard, lafferd,
bluj]erd, stouterd, tl'Uilik, stommerik, dommerik.
·.and (verouderde vorm van Teg. J)eelw., nu end): heiland
(de helende), vijand (de hatende), 1iriend (de
vrijende of beminnende), dwingelan(J, (de dwingende.)
:ster {Vrouw. persoonsnamen van "'erkw. of van Mann.
persoonsnamen) : bakstcr, huishoud8ter-_, bedelaarster,
zangster (zanggodin), lengenaar8ier .
.es en in (Vrouw. pen;oonsnamen van Mann.) : dichteres,
zondares, prie.~tcres, projete.~. zanne1·es: godin, slavin j
bodin of bodes (van bode).
·
De Vrouw. persoonsnamcn op es geven gewoonlik
eN1 cdeler werkkring te keuneu dan die op ster: vergelijk
lmlcstrr en lwok8ter met dichteres eu profetes .

{)PMERKING :

.egge of ei (Vrouw. persoonsnamen van Mannelike); b.v.,

dievegge (vrouwelilre dief), klappe·i (klapster) .
.er (aar), el (eel, sel)-(namen van werktuigen met
klankverwisseling v66r e/): klopper, beukelaar,
nleugcl, houweel, voedsel .
.heid (vroeger zelf een Zelfstnw.) vormt 7'clfsi.nw. meest
van Bijvnw.; b.v.: goedheid, rlet/elikheid, schoonheid,
f:'cnheid; ook heeft men: rnensheid, Godheid .
.e (meestentijds de of te) doet het;.i;elfde; b.v.: koude,
hoogte, · diepte, engte, finnwte, lief de.
ing vormt Zelfsi.nw. van stammen van \Verkw.; b.v.,
vordcring_. vergocding, rijzing, 1luling, mijrnering.
st dnet hetzelfde; b.v., gunst, kunst, dienst, winst.
nis (enis) vormt ZelfHtnw. van stammen van w·erkwoorden en van Bijvn".; b.v., (1) lafenis, gevangenis, beqrafenis, verdoernenis; (2) wildernis, viiilnis,
droejenis, duisternis.

~
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(vroeger zelf ecn Zelfstnw.) vormt nieuwe
Zelfstnw. van bestaande; b.v.: wiendschap, gemeenschap, vrecmdcli11gsclwp,. nalniursrhap, vaderschap.
vijandsrlrnp; land8chap, graafschap.
( d) Verkleiningsuitgangen: Zelfstnw. worden verkleind om kleinheid, geringheid, liefheid of dierbaarheid
nit te drukken, of ook om de betekenis van een woord te
verzachten, of aannemelik voor te :>tellen.
Het gebruik van de verkleiningsuitgangen wordt in
't Hollands zeer ver gedreven. l)e kindertaal vooral
wemelt van verkleinwoorden. Dit overdreven gebruik
heeft verzwakking van de betekenissen van de vormen ten
gevolge gehad, zodat men nu van een "klein vogeltje"
hoort spreken, indien 't diertje wezenlik klein is.
De tegenwoordige verkleiningsuitgang is je, met de
wijzigingen tje, etje, pje en kje:-de oude vormen waren
ke, ske, _kijn, Jijn, ing, en el.
Je wordt gehoord achter de woorden; die op scherpe
medeklinkers (t, k, f, s, ch, p) eindigen, of op d of g;
b.v.: schatje, koekje, duifje, roo.sje, ku,chjc, schopje,.
handje, mu_gje.
0PMERKINGE~: 1. Behalve na t of d maakt de uitspraak
in de volkstaal de j in deze woorden tot i.
3. In plaats van rugje hoort men ook ruggetje,· rneid,
heeft meisje, en in 't Afrik~ans ook meidje.
Tje hoort men achter een heldere klinker of tweeklank; b.v., zeetjc, zootje, citje, partijtje. Tje komt ook
voor bij woorden die op 1, n, r of w uitgaan, en waarin
die letters voorafgegaan worden door een heldere klinkerr
een tweeklank, een toonloze e, of een medeklinker; b. v.:
maaltje, srhoentje, dcurtje, p11uwtje, snnveltje, doorntje,.
wijzertje, ertje.
Etje v_indt men na b, I, m, n, r en g, wanneer die
letters door een onvolkomeu klank worden voorafgegaan,
scl1ap
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b.v.: tobbetje, belletje,

darnrnetje, 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: raarnpje, sclmimpje, bezenipje, schelmpje, halmpje,.
arrnpje.
Kje komt voor na enkele woorden die op ing uitgaanr

en wier laatste lettergreep toonloos is, om welke reden
zij de vorm etje niet nemen kunnen; b.v., koninkje,.
rotUnkje, kettinkje. De ware uitgang je heeft de voorafgaande g tot k verhard.
0PMERKING: Woor(len die op e uitgaan, verliezen die
letter gewoonlik v66r de verkleiningsuitgang ~
b.v., eindje, webje, koeltje; echter hoort men dieptetje, hoogtetje, diktetje, laagtetje, om de eerste t
te bewaren.
Vroegere verkleiningsuitgangen waren ing, el, Jijn,
kijn, ke (ken). De twee eerstgenoemde, hoewel zij nog
woorden vormen, die als verkleinwoorden zouden beschouwd kunnen worden (nesteling, hokkeling, jongeling,.
eikel, knobbel, mazel), hebben hun kracht verloren, en
dulden daarom de gewone verkleinvorrn achter zich:
nestelingetje, knobbeltje. De andere kornen nog voorbij dichters: bloemekijn, maagdelijn_, jongsken, boekslce.
0PMERKING: Onder de verkleinwoorden zijn er enkele,
die biezonder de aandacht verdienen wegens de
verlenging van hun stamklinker: blad, blandje ,dag, dagje of daagje; gat, gaatje_; glns, glartsje;
pad, paadje; ra.d, radje of raadje_: t'nt, vcwtje ,~
tred, treedje; lot, lootje; slot, slootje.

( e) Verzamelwoorden worden gevormd door de
achtervoegsels age, dom, heid, schap, te en ij; b.v.,
pakkage, mensdom, christenheid, gereedschap, gevogelte,.
ruiterij. Ze drukken een meervoudig rlenkbeeld in enkel-

voudige vorm uit.

142

:NIEUWE HOLLANDSE SPRAAKKUNST

(f) Afgetrokken Zelfstandige Naamwoorden worden
;gevormd1. Van PERSOONSNAMEN door de achtervoegsels schap,
dom en ij; vriendschap) cngeledom) dieverij.
2. Van BuvoEGNW. door de achtervoegsels schap, dom,
nis, teen e: blijdschap) adf:Jldom) droefenis_, hoogte,
lwude.
3. Yan \\'ERKWOORDEN door de achtervoegsels schap,
dom, nis, ij, age, en st: rekenschap) wasdom,
verbintenis, bedri<>gerij) vrijag.e. komst.

Age vormt ook enkele konkrete Zelfstnw.; waarvan bosschage) en 't zuidafrikaanse murage voorbeelden zijn.
7. VOR.MING van BIJVOEOELIKE NAAMWOOR.DEN
<.a) A fleiding door Voorvoegsels:
.aarcl (in hoge graad, bij woorden met ongunstige betekenis): aartsdom) aartsliti.
-on ( nict) : onnut, onwetend1 ondcngend.
wan ( slccht) : wanschapen1 icanstaltig) wanluidend.
.be en ge vormen Bijvnw. van Zelfstnw. en stamrnen van
Werkw.; b.v.: behendig (van hand), bekaaid (van
kade), bekommerd (van komrner), gestadig (van
stade), get and (van tand), bewtist (van weten),
bel~waam (van kwemen), onbescho ft (van. schaven),
gewaar (van waren), gewoon (van wcnncn) , gereed
(van reden) .

(b) Afleiding door Achtervoegsels:
baar (van 't oude bercn) drukt achter -een Zelfstnw. een
Mortbrengen uit ·rnn de betekenis, in het grondwoord
vervat, als vruchtbaar) wonderbaar; of, achter een
Werkw., de mogelikheid van de handeling door de
.stam uitgedrukt, als leesbaar, voelbaar
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ig druld bezit uit van de hetekenis van 't grondwoord:
sto1/ig, verdrietig, ploeddorstig, aandachtig; of, bij

stammen van \Verkwoorden.. een herhaald plaats
hebben van de handeling: begerig, wanlrouwig,
nalatig. Enig is gevormd van cen telwoord; inn·ig,
overig en nietig zijn van partikels gemaakt.
zaam drukt geschikthvid of begeerte uit om de handeling
uit te oefenen: raadzaam, lJu.igzacirn, volgzaam, werkzaa.rn.
lik drukt de mogelikheid van de werking uit, in 't grondwoord vervat: schadeWc, sterfclik, walgelik; na Zelfstandige Naamwoorden gelijklwid met de betekenis
van 't grondwoord: smurtelik, .~u.kelik, rnoeielik, gemakkel·ik. lnnerlik en uitcrlik zijn van partikels

gevormd.
en vormt Stoffelike Bijvoegelike Naamwoorden van
Zelfstnw., en staat dus in betekenis gelijk met de
uii.g::rng s, die dezelfde kracht hecft: gouden, zilveren,
linnen, katocnen; vergelijk <luffel1S, lakens.
loos drukt onmogclikheid van toepassing van de handeling uit: reddeloos, stoorloos ( st1weloo15) ; achter
Zelfstnw., ontkenning van bezit van de hetekenis van
't grondwoord: nutteloos, werkcloos, u;aardeloos,
ouderloos, vleklceloos.

ies vormt Bijvoegelike Naamwoorden van sommige uiethollandse woorden en aardrijkskundi.ge benamingen:
typies, tropie8, aziaties, saksies.
achtig (zonder klemtoon) duidt een bezit van de betekenis van 't grondwoord in geringc mate aan: roodcichtig, leugenaehtig, 1Sohelrnach tig.
achtig (met de klemtoon, ook haftig l geeft 't volle bezit
van d'e betekenis van 't grondwoord te kennen: waarachtig, manhaftig.

er leidt Bijvoegelike Naamwoorden af van de namen van
plaatsen: eon

arnsterdarnmer

lwopman.

In deze
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betekenis is 't

achi.ervoegsel

s

meer algemeen ;

bloemfonteinse wol; johannesb-urgs goud.

s vormt Bijvoegelike Naamwoorden van Zelfstandige
Naamwoorden: werelds, lniitcnlands .• dorps, steeds;
maandeliks, achterwaarts, dageliks.

8. AFLEIDING VAN WERKWOORDEN.
(a) R.echtstreekse Afleiding:
1. Door Klankverwisseling van vVerkwoorden (Causatieven): vellen (van vallen), zetten (van zitten), leiden
(van lijden=gaan, b.y., in overlijdenj daarom leiden
=doen gaan), kwellen (van kwelen=verdriet hebben), neigen (van nijgen=buigen).

2. Door wijziging van !dank en slotmedeklinker (Inten~
sieven, of Werkwoorden met versterkte betekenis) :
wikken (van wegen), hikken \van hijgen), knippen
van knijpen), bulcken (van buigen), zwichten (van
zwijken), vluchten (van vliegen), srnachten (van
smaken), snikken (van nijgen), slachtcn • (van slaan
=Blagen).

3. Door achtervoeging van de werkwoordelike uitgang
en van Naamwoorden (Oenominatieven);
-van ZELFSTANDIGE NAAMWOOIWEC\: ademen, regencn,
sneeuwen, lijmen, za,gen, schaven, 1.mren, tellen (van
tal), ( onder) rnijnen, (over) bruggen, \ orn) kmnpen,
( af) schroeven, (door) lwrnn, ( ver) lichten_, (om) helzen (van ha ls) .
-van BIJVOEGELIKE X.iA:-.1woo1IDE;\': wittcn, st ijven,
lossen, drogen, ·1.tiarmen, scltcrpcn, dollen, pletten
(van plat), (be)vrijden, (ver)rnoeien, (rer)rotten,
(ver)lengen (van Zang).
-van TELWOORDEN: ( ver) enen, ( ver) tienen, ( ver) du.bbelen.
-van PARTIKELS: (ver)overen, (ver)nederen. innen,
'!:"iten, (ver)foeien.
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ln sommige Denominatiei1en wordt ig ingevoegd tussen

't Naamwoord en de uitgang: stenigen) verkondigen,
vcstigen, reinigen.

Een aantal franse werkwoorden worden in 't Holl~nds
gebruikt. Zij behouden hun oorspronkelike spelling, en
hebben (wegens hun uitspraak) de verhollandste uitgang
eren: invitcren) noteren, pauseren, arnuseren. In navolging hiervan zijn enkele hollandse . Denominatieven
gcvormd met · dezelfde uitgang: trotsereP_, waarderen,
halveren.
(b) Afleiding door Achtervoegsels:

elen en eren (somtijds met klankverwisseling) vormen
van bestaande Werkwoorden andere, die een herhaling van de handeling uitdrukken (Frekwentatie=
ven): schuifelen (van schuii>en), wandelen (van wenden), hengelen (van hangen), kukelen (van kekken),
hekelen (van haken), sprenkelen (van springen),
snuffelen, (van snuiven), bedelen (van bidden),
klepp~ren (van klappen), stotteren (van stoten),
bibberen (van beven), ulakeren
(van ulakeri=
schroei en) ; ba b belen (van bab ben=pmten), domrnelcn (van domrnen=dof zijn), .'itriblwlen (v:m
strevcn); teistcren (van tezen= pl11kkcn)' slitimeren
(van sluimen=slapen).
Geef acht op de vele Denominatieven van '.!.elfstnw.
op el en er gevormd, welke in vorm aan Frekwentatie~
ven doen denken, maar wier betekenis geen herhaling van
de handeling in zich sluit; b.v., belwndelen, schnffelen,
0

liagelen, grendelen, hmneren, jamrnereri, cijferen.

(c) Afleiding door Voorvoegsels:
be Yormt Transitieve ''Verkwoorden van 1 ntrnnsitieve:
lJegaan, beklirnrnen, bnschijnen) bewq11en, bcrijden.

be komt bij TranRitie,,e 1Yerkwoorden voor met rle betekenis van ''van alle zijden, rondom ·": bezien, 7iesprelcen, bnwclen, bchandclcn, bcdclckeu, liedcnken.
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be komt voor met de betekenis van bij: bereikcn, be/wren,

bcspringen, bcroepcn, belopen, bcspanm, bekomen.
ge wijzigt de betekenis van een W el'l;:woord somtijds

zeer weinig: winncn en gewinnmt. l11kkcn en gelukken. In ettelike g·evallen vervangt ge een Voorzetsel: g<Jlijkcn en lijken op, genaken en nakfm tot,
gedenken en denken arm. yan enkele \Yerkwoorden
met ge 'yordt 't grondwoord niet meer gt>hrnikl:
!J<'rw;;;en_. genicten, gerici cn, gc.~chieden. Einddik
zijn er nog enkele \Yerkwoorden met ye, welke een
andcre beiekenis hebben dan hnu grundwuord: gebPUrPn en· beurrn "(tillcn), getrooNtcn (zi,./1) en
lroostcn, geraken Pn raken.
er betekent oorRpronkelik een i•crkrijgcn door de hnndeling: erlangen_. erkennen, crvaren, i:rburmen. l >it
voorvoegsel komL zelden voor: Jp hetekenis Prrnn
wordt uitgedrukt door be en ver.
• herinncren,
her betekent opnicuw: herkennen, hcrvatten,
lterdenlrnn.
ont hdekent tcrug of tcgen: ontmoctc n, onthondcn, ontrrufon, ontzien, ontzeggen. Ook heeft het de betekenis van weg: ontgaan.. ontlopcn, ontvcillen, ontvliedrn, rmtdckken. Bindclik hetekent 'L cen uvergaan
in ccn andcre tucstand: untslapcn_. onlicuken, ontdooicn, outluikcn, ontbranden, ontaardr.:11.
wan betekent onikenning van de betekeni~ van 't grondwoord: u·anhopen, wanfrouwmi
Ww11schapen is
't Verleden Ueelwoord Yan 't niet-gehruikelike werkwoord wa118cheppen.
ver drukt uit~
1. een verdwijnen door de hanrleling: verspelen. verliezen,· 1;ergaan_. verdrinkcn, vermoorden, verteren,
1:erdrogen, vr.rbrandcn, versnippercn.
2. eE'n verandering of ,-erwisseling: verbcdden, vc:rhui::.en, verharen, vcrkledcn, rrJcrtalcn, vcrplanten. vervcllen.
1
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3. overgang iot de betekenis van 't grondwoord in
Denominatieven: vP.rgoden, verbrucderen, verfijnen,

veraclttcren, vernieuwen, i·ernedcren.
4. een bedekking of afsluitiug: verglazen. vergiilden,

iierzcgelcn. vernagelen, vcrspcrren, verbinden.
5. 't tegenovergei:;;telde van 't grondwoord: VPrachtert,
verlerrn, vcrleiden, ver'vordrlen.
9. AFLEIDING VAN BIJWOOR.DEN.

Bijwoorden worden afgeleid door de

achtervoe~8els

e, lik, Jing, waart, wijs en jes.

e

komt nog in enkele woorden voor: verre, node, alrede,

•
gaarne, dichtebij.
s maakt Zelfstandige ~aamwoorden, Bijvoegelike Naamwoorden en Tt>genwoordige I>eelwoorden tot Bijwoorden, met weglating van de Hluitings-d in de laatste
soort: daags, dikwels, ondanks, reeds, rechts, links,
'Willens, wetens, belwudens. T>eze s wordt de bijwoordeli.ke s genoemd, hoewel hij eigenlik een tweede
naamvals-s is.
lik (Jiks of eliks) rnrmt l:ijwoorden van Zelfstnw.
Bijvoegnw.: schriffelik, ltcrhaaldelik; jaarliks, m,aan-

en

rlvliks, wckeliks,

d11ycliks.

ling (lings of elings) vormt Bijwoorden van l".;elfstnw.,

uwndeling, blindelings, zijdelings.
waart (waarts) vormt Bijwoorden van Zelfstnw.) \'onr-

nuamw. en rartikels: hernelwaart (s), landwaart8,

te iiwaart.'I, te onswaarts, iioorwaarts, herwaart.«.
wijs (wijze, gewijze) kornt voor na Zelfstnw. in de
tweede naamval, of na werkwoordelike . starnmen

met ingevoegde s: trapsgewijze, steelsgewijze, kwansu;ijs ('t kaapse konsnis).
jes ( pjes, tjes; etj.es) vormt bijwoordelike verkleinwoor-

den: zoetjes, zachtjes, eventjcs, kalmpjes.
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10. SAMENSTELLING VAN WOORDEN.

(a) Zelfstandige l\'aamwoorden worden met andere
woorden samengestdd-

1. Door de twee delen zonder verandering naast elkander
te sd1rijvcn, als waren ze Mn woord: pijlkoker,
vuurluwrtl, snelschrij1Jef·, hecthoofd, trektuig, speelmakkcr, 1titgaaf, innarnel
2. Door eeu s tussen de twee delen te voegcn: lumdelslrnis, oricidsklccd (2de naamvafs-s) ; jongensboek,
carkenshvk (mecrvouds-s) ; scheidsrechtcr, lei<lMtwn

( welluidendlieids-s).

:t Door. de delen te verbinden door middel· van e:
boom, borreplaats,
deei.

4.

nwnnik<'l~loostcr,

perecikehout, een-

rn 'l geval van ongcwone verhindingen, geografiyse
benamingen, of samenslellingcn uit andere 1alen
overgeuomen, gcbruikt men een verbindingsleken:

kruidje-rorr me-niet, vergeet-mij-niet; Groot-Britanje
Zui<l-.1 fri /,a .
• (b) Bijvoegelike Naamwoorden worden met andere
woorden samengesteld1. Door d<' twee dclen zonder verandering te verbindcn:
goudgeel, zcgenrijk, lichtgroen, doodarm, dcrgefijk,
driedubbel, welzalig, buitenyewoon.

2. In verbinding met 'Verkwoorden door toevoeging van
s aan 't eerste deel: lcvensmoe, bezienswaardig.
(c) Werkwoorden worden met andere woorden
samengesteld1. Zonder wijziging van de delen in sameustelling met
Naauiwoorden en Partikels: houthakken, lesgeven,
grootpraten, doodschieten, bijspringen, achterhoudcn.

2. In samenstelling met andere 'Verkwoorden verliest 't
eerste decl van de .samenstelling lif de n van de
Onbepaal<le Wijs, Of de gehele werkwoordelike uit-
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gang en: harrewarren, ginnegappen, trekkebekken,
ziegeza,gen; vrijwaren, fiikftooien, starogen, reik·
halzen, glimlachen.
(d) Bijwoorden worden samengesteld1. ln onverbogen vorm : eenmaal, driewerf, bovenop,

onderweg, ber{Jaf.
_
2. Door middel van een tweede naamvalsteken: blootshoofds, goeclsmoeds, geenszins, langzcimerhand, mid·
delerwijl.
3. Door middel van een derde naamvalsuitgang, versterkt
door een t: mijnentwege, zijnenthalve.
-4. Door middel van een bijwoordelike s: bijkans, omstreeks, dikwels, tevergcefs_, terloops, onlangs, bijtijcls, zachtjcs, zoctjes, stilletjes.
11. De Samenstelling en Betekenis van de volgende
woorden vereisen biezondere aandacht:
adelaar, edele aar (vogel)-arend
adelborst, edele borst (.iongeling)-kadet op een oorlogschip.
achterbaks-achter de rug.
bakboord, rugboord-Iinkerzijde van een i:.chip.
baker, bakermocder-ve1·zorgster van pasgeuoren kinderen.
barn8teen, l!ranfl.steen-amher.
bongerd, bogerd-boomgaard.

bordpapier-·vlankpapier.
deemoed--dienaarsmoed.
derticn-drietien .
.aoktor-een akademiese titel; dokter-geneesheer.
drempel, fl.orpel--deurpaill.
elf, eenlif-tien en een.
-ellende, ander Iand-ballingschap.
ctmaal, efl.rnaal, opnieuw maaltijd-tijdperk van 24 uren.
go1/Nvrucht, godsvurcht-Yrcze Gods.
hanrllrn1.•cn, hij de hand hebhen-Yerdcdigen.
hcimwee, woningsmart-' erlangen naar huis.
hertog, heirtoog-die uittrekt met 't leger.
huninyraat, honingratel-honingweefsel.
huraardig, hoogyaardig-trachternl naar hoogheid.
huisraad, huisgeraad-huisgereedschap.

150

NIEUWE HOLLANDSJD SPRAAKKUNST

jtitfrouw, jufvrouw-jonge vronw.
kenni~,

kerl;:,mis-jaarmarkt.

lcei·sfcest, kerstfeest, krestfee.st-Christusfeest.
lcc1·spel, kerlrnpel, kerkpaal, kerkelike grens-parochie.
kleinood; kleine schat-juweel.
kwlk, kwikzilver-vloeibaar zilver.

I

kwikstaart, levende staart-vogel, Llie zijn Rtaart aanhoudend
beweegt.
landouw, lanrl aue-vruchtbare streek.
landpaal-landgr!'ns.
Uchaam, Ji.khaam-lijklJedekking, vleesbedekking.
lilcdor<'n, lijkdoren-doren in 't vices.
littekcn, lijkteken-teken in 't vlees.
madeliefje, weirleliefje-" eidelJloempje.

maarschallc, marelrnecht. paardeknecht-(nu) hoogste generaaL
meinecd-valse eed.
mevrouw-mijn vrouw (11u-iitel van get1ouwde dames).
mfadrulc, misdruksel-verkeerd gedrukt papier.
muer, moerschroef-moederschroef.
miiizencstcn, muizenis:>eu-diepe gedachten.
nachtvor8t-nachtvrost (van vriezen).
name7oos-ontelhaar; ·naamloos-zonder naam.
nooddruft, noud<lurft (van dorrcn, derven)-·grote behoefte.
oc.icva.ar, odehaar '(van bcren) -scbatdrager.
ooglirl-oogdeksel.
orde--rang; orrl<'r-lievel en bestelling.
ovcrlijden-overgaan (van !even tut dood).
paarlemoer-pn relmoerle r.
ruiken-'t waarnemen van geur; rielcenr-'t afgeven van geur.
schauw (in poezie)-schaduw; schouw-hut, ook schoorsteen.
sp'in, sµinnekobbe-spinnekop.
tachtig, achttig-tien maal acht.
tinaalf, tweelif-tien en twee.
vicrschaar, vier scharen, vier banken-oude rechtbank.
vcertfon-viertien.
veertig, viertig-vier maul tien.
vurst, voorstc, ecrste, overste-regeerder.
wieroolc, wijrook-gewijde (heilige) rook.
wissel, wissell!rief-geldbrief.
wijwatcr-gewijd (heilig) water.
zinneli1c-1os van zinnen, slecht; zindelik-rein, net, ordelik.
zinneloos-zonder verstand; zinloos-zonder zin (betekenis).
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Oefening 1.
Zeg elk van de volgende ;:;innen op ecn uf twee anderemanieren:

1. Er zit een vogel op de tak van die boom.
2. Op 't dak van ons buis staan twee schoorstenen.
::L Op onze achterplaats ligt een grote bond in een hok.
i. Mijn broeder vertrekt morgen met de boot naar Enge.
land.
5. Er ligt een stoomboot in de baai v66r de stad.
6. De knecht loopt door de tuin met een graaf over de
sehouder.
7. De meeste glasruiten in die stad zijn door de hagel
•
stukgeslagen.
8. Ik heb een graf voor mijn hond gegraven onder de
oude pereboom.
9. t.:'w neef heeft die appelen onder 't stro in de stal
verstopt.
10. Een jager schoot drie vogels met een schot.
Oefening 2.
Zet dr zinnen van Oefening l in de Vragendc Vormj
b.v.:

Een kind zit in de school Zit een kind in de school
op een bank.
op een bank?
. Doe datzelfde met al de zinnen, die jezelf gemaakt hebt.

152

NIEUWEJ HOLLANDSE SPRAAKKUNST

Oefening 3.

'
Schrijf de woordcn
op, die betekenis hebben zonder
met andcre wourden in verbin<ling te staan:
1. In dat huis zijn alle men.sen, vader, moeder en
kinderen, ziek.
2. Uw lei is mooi, en mijn boek is dik en zwaar.
3. Mijn stoel is stuk; de timmerman moet Lem maken.
4. Zijn buurman beeft een mooi paard, en daarom is hij
jaloers.
5. Haar drie kinderen zijn haar enigste scbat op aarde.
6. Kerken en huizen vielen om door de vreselike aardbeving.
7. De storm heeft de meeste bomen in 't bos vernield.
8. De Kaapkolonie. vormt nu een deel van de Unie van
Znid-Afrika, en Damaraland staat onder Duitsland.
9. De zon staat stil, en de aarde draait om hem been.
10. Een schip op zee is geen ogenblik veilig.
Oefening 4.
Schrijf de woorden op, die geen betekenis hebben da,n
in verband met andere woorden, in:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wij moeten vrolik zijn, ook in droevige dagen.
Bij 't hui~ van de arme zat een klein kindje.
Er is vandaag geen werk voor mij.
Welke hloem is wel de mooiste van die twintig?
Langs de sloot te lopen is gevaarlik voor hem.
Nooit wil ik van u scbeiden: ik ben bier zo gelukkig.
Zou 't waar kunnen wezen, dat een arme man even
gelukkig kan zijn als een koning?
8. Wat is er toch, dat mij telkens bang maakt?
9. Als 't morgen regent, mag ik niet uitgaan.
10. Als de dokter u zegt, oat 't niet zo heel erg is, dan
moet u hem wel geloven.
Oefening 5.
VuZ in wat je denkt dat uitgeZaten is in de voZgende
zinnen:

Ik moet vandaag een brief - . Wil jij met mij naar
Europa - ? Als u mij uw boek - , zal ik u wat voorlezen.

OICF'ENI~GI~N

153

Alie mensen moeten -. Gisieren beb ik in de rivier -, en
heden zal ik weer gaan -. Hij had heel hard.--, maar zijn
broeder - nog harder. lk bad geen mes, en daarom - ik
het boek niet open -,...- . - - jij niet oppast, - jij uit de
boom-. \Yie niet werken wil, zal ook niet -. Wie schrijven wil, moet pennen, - , en - gebruiken. Waarom wil
jij bet mij niet - ? De lamp wil niet - , omdat-- geen
- in is. Een bloem kan niet - , als hij geen - - . Als
mijn hanrlcn - zijn, moct --- ze - -. Wic zijn lessen leert.
wm·rlt - , wie niet - wil, blijft --.
Oefening 6.

Zcg van de klanken in de volgcnde woorden of ziJ
volkomen of onvolkomen klinkers ot tweeklanken zijn,
en waarom summigc dufJuel gcschrcven warden:
1. Van rniddag heb ik ertesoep gegeten, en nu drink ik
tee. 2. Dikwels hoort men dat een koning niet de gelukkigste mem; is. 3. Eerlikheid duurt 't langst. 4. llet
zou de moeite waard wezen, die biezondere plant te bewaren. 5. Xerxes was een machtig vorst van het babyloniese rijk. 6. 'l'bomas geloofde niet dat de Christus
opgestaan was. 7. Mensekind, profeteer tegen Rgypte.
8. Eeu beeld, door licht gemaakt, wordt fotografie
_ genoernd. !J. Luister, hoe die lccuw daar brult. 10. De
zwarte' kraai zit in de kooi.
·

Oefening 7.

Vul de open gclaten ruimten in met ou of au:
De vr-w liep door 't veld, toen de d-w op 't gras lag.
De staart van de p-w lteeft veren met bl-we ogen. De
man br-wde bier in een n-w geb-w. Bet r-we vlees
werd gez-ten of gedroogd. Ga g-w naar 't w-d, en
pluk een paar g-dsbloemen. llet was zo ben-wd in de
kamer, dat de vr-w fl-w viel. lk vertr-wde, dat 't
kind nu minder st-t z- zijn. De dame is in de r-w,
en draagt nu geen g-d. De dokter besch-wde de wond
in rle 'SCh-der van de sch--t.
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Oefening 8.
Vnl de open gelaten ?'11'imtrm in mf't ie of ei:

P-t sch-t erten met een r-tje. De r-ziger r-sde
over 't st- -le geber·gte. Veert-n w-velden sch-den ons
dorp van de hoofdweg
De m-il gi:p.g dr-rnaal rn<'t de
tr- -n. In kouile landen bevr -zen de riv-ren somtijds
nog in ~I-. iY- uig d -ren verl-zen hun tanden zoals
de mensen. Er !open v --r koeien en dr- schapcn in rle
w- dP. TTet n--ws is zozeer vei·br~-d geworden, flat '1
mijn - -rp;en vader reeds heeft ber-kt. H et kind wa R zeer
verdr- -1ig, toen '1 ---nrlelik van zijn rnoeiler sch-dde.
De kneeht moest 't f -re d -r bij de toom rondl-den.
Het is ef'n plez-r ie z-n, hoe flink 't hek op d- n-nwe
seharn-ren draait.
Oefening 9.
Vnl de open gelatcn mimten in mPt eu nf ui:

Door 't sch-rtje in de d-1· sprong een m-s het h-s
binnen. llet gr -s op <lit nieuwe pad is van een gele
kl-r. Wat een vr-gde was er onder de d-ven, toen
de zachte wind door de str- -ken s -sde. Mijn n s rook
de g-r van de kr-den in de t-n. Er is een tr-rig
ongeluk geb-rd met de selt-t. Wij moeten onze j -gd
gebr-ken 0111 onze wil te leren b-gen. De dr -veblaren
w- -''"n en r-sen om oni-; heen. De waterb-s in de
k-ken barstte rnf't een 1-de knal. Ouden en zwakken te
st- -nen is een g-rote d-gd.
Oefening 10.
Geliruik cnkclc of dnhhclc medeklinkers, naardat de
spelliny van de woorden het eist, in:

De paar(d)en tro(k)en de wa(g)en. In die za(k)en
znlt gij verschi(l)ende za(k)en van gro(t)e waarde vinden. Wij de(d)en ons best, de mo(l)en in de tuinpa(d)en
te vangen. De za(k)en, die n in de mo~l)en vindt, he(t)en
ba (I) en. Hij moet de erten niet in po ( t) en po ( t) en,
maar ze op rijen in de grond ze(t)en. De meeste da(k)en
in dit dorp bestaan uit p1a(t)e zinkpla(t)en. Do(l)e
hon den zijn gevaar (l) ike die ( r) en. Onmi ( d) e (I) ik na
't sch ot kwa ( m) en er drie vogels nit de Iuch t va (I) en.
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J>e meid rnoet .ko(m)en om mijn ka(m)er te sto(f)en.
j)(• kro(rn)e sto(k)en wer(d)en niet verkocht. De kinderPn la(g)en op be(d)en in grolt)e zu(l)en: zij_ba(d)en
~1c flokter, hen te la(1.)en opstaan.
Oefening 11.

Sdirijf cen ovstel ovrr de dood van Pieter Retief,. waarin du volgende u·oorden voorkomcn:
\'oortrekkers - ~.ital - Dingaan - Zoe1oes -- koophrief - afHcheid - krijgsdans - aanval - moord :ZCYPntig.
Oefening 12.

B 1 r;ek de volgende u·oordcn 'in lettergrepen zuiver
volyens 1tw uitsvraak, en 1;:ijs aan, 1celke gesloten zijn:
\'enlnrcn, verfrl\aien, ontheren, nieuwshladen, lessenaar,
bouwhladerPn, onafhankelikheidimorlog, vredesverdragen,
:;igm·Pfabrieken, bricveposterijen, eeuwigheid, horloge,
"'I 1oonvegmaterialeni kleermakerswinkel, werkliedebond,
re~eringszaken, wintcravond, menselik, onverderfelik,
Wl'duwPfonds, vestingwerken, goevernement, lakenwevcrij
Ye1·tledigfogswerktuigen, raderstoombootmaatschappijen,
kat(1enspinmachincs, horlogemakcrswinkeljongen.
Oefening 13.

,l/aa k van de volgenr'J,<· 1rourden nndcrn van twee of
w1'er lettergrepen, An den/ Z<' drwrna u.f met strcepjes:

dug, s1aag, vraag, mum·, g1·oot, loop, huur, leer, laag,
.znag. Ylag, kurk, boR, men:;, hond, natuur, lelik, lastig,
J.!:emak, inkt. koffie, L:adel, licbt, brand, vuur, os, beest.
ro:;t, boek, goud, mijn, knk.
Oefening 14.

Ucbruik enkfl<' of dubbrle a of u naardut de spelling
n111 de woorden lzct eist, in:

Wij h(a)dden ons giRtereu, Pll wij zullen ons vand(a)g
wPer b(a)dcn. R(a)dde hij l.l niet verkeerd, toen hij zei,
da1 n die p(a)rden moPst h(u)ren?
De w(a)gens
w 1 a) L·en zw (a) r gel (a) den : zulk trekken moet de
fl(a)rt1en Rrh(a)de doen. }fijn b(u)rman heeft twee
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srh(n)ren gebouwd, om de pas gem(a)ide oogst in te
bergen. Hij verr (a) ddP grote moea bij 't afd (a )Jen
van de steilte. W(a)rschuwen helpt niet bij die
kn(a)pen: zij zullen door str(a)f moeten leren gehoor·
z (a) men. Geen m ( u) ren verd ( u) ren der ( u) ren gewel d
-zegt een van onze dichters. Luie of tr(a)ge kinderen
noemt men sl (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)l is nog in geen h(a)lf j(a)I'
kl(a)r; de r(a)men zijn er nog niet in, en de d(a)ken
zelfs zijn nog 11iet af. Kn(a)pen, die aan k(u)ren of
slecht h(u)meur lijden, worden zelden flinke m(a)nnen
zonder sl (a) gen. Advok (a) ten en not (a) rissen zijn
mensen voor wetsz (a) ken. H et zou r (a) dz (a) mer zijn,
't Jt (a) pier niet aan te r (a) ken voor de inkt droog is.
anders kw(a)'men er licht nog meer kl(~)dden. Hekw( a) me m (a) nnen zijn sch (a) rs in ons dorp: d(a) rom
is 't j ammer, da t onze afsl (a) ger ons g (a) t ver1 (a) ten.
Oefening 15.

V11l in wat uitgelaten is:
Onze knecht is - een slang - . Pas op dat - slang
- niet - . Hij is met zijn vader - zijn oom -- . Korn
met mij_ - , dan zullen we samen - het huis van uw
broeder -- , en hem om raad - . Ah; - kalf verdronken
is, dempt men de - . Ik houd -- van bloemen. Jan bloemen in zijn - . Er - - Pen vogel door de - . Het
paard - voor de wagen. ne koetsier moet - paard - .
Ik zou gaame ecn mooi huis - , maar ik heb - . In dit
rijtuig kunncn zeA personen -- . De stam van - boom
is zes - dik. Een mens heeft twee - , en een paard heeft'
vier - . ·wie oren - om te - , die - . Met volharding
kan -- all es - - .
Oefening 16.

A.ntwoord in gocd Hollands O[I de volgende briefr
zcggende, dat jc je 1:rirnd on11ingelik twrwachten kunt:
Stellenbosch, 18 Jan. 190!).
Besie Jan,
Dam· ik morgen in de stad moet zijn, hoop ik om
drie uur even bij je aan te lopen.
Ik moet je nodig
spreken, en hoop dar je om die tijd thuis zult kunnen
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z1Jn. Indien niet, laat het mij dan in de loop van de
morgen weten, daar ik om half-drie wegrijd. In haast,
Je vriend,
Willem.
Oefening 17.

Schrijf een brief, ~nigszins gelijkend op die van Oefening 16, met een antwoord erop, zeggende, dat het je
niet mogelik is, thuis te zijn om drie uur, maar wel tot
twee, en dat je daarom je vriend verzoekt, om een uur
bij je te komeu, of zo niet, dat je dan tussen Mn.' en twee
bij hem zult komen.
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Oefening 18.
Zoek uit de i:olgendc zinnr.n de woorden .. die aan de

Zelistandige Naamwoorden zijn ]Jijgevoegd, en ook die,
welke aan de Werkwoorden zijn bijgevoegd:
, '
1. Als de zon helder opgaat, voorspelt hij een mooie dag.

2. Een ding is zeker: uw korte bezoek heeft mij groot
gcnoegen gedaan.
3. Ben vrolik hart is de grootste schat, die de arme man
in zijn treurig leven bezit.
4. 't Lusti~e muisje werd eindelik op een slimme manier
door de waakzame kat gevaugen.
5. ~lijn goede oom lieeft mijn haar wel wat te kort gerineden; maar vader ·zegt, het is nog lang genveg
voor een klein meiRiP..
H. Als iedereen de waarheid altijd zo ronduit vertelde
als dif) eerlike knaap, zouden de mensen elkaar
veilig kunncn geloven.

15),

NIEUWE HOLLANDSE SPRAAKKUNS'l'

7. Een zekere hoer had twee flnkse :11oons, die goed naar
de boerderij van hun oude, bliude vader keken, en
zorgden, dat alles op de grote 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 het er bleek
vau zag, en toch kreeg het geen vriendelik woord
van zijn strenge meester.
10. De gehele muur is wit geRchilderd, en daarna zijn er
grote letters met zwarte verf op getekcnd, om de
menRen al van ver te Jaten zien dat hier een hotel
is, waar iedere reiziger goed verzorgd wordt.
Oefening 19.
Wijs de Lidwoorden, Telwoorden en Bijvoegelike
Naamwoorden aun in du volgende zinnen:
1. Drie zoons, een ezel en een kat, en dan de molen, die ·
hij bad, was alles wat de man bezat.
2. Een oud, afgewet"kt paard is van morgen voor een
tamelike som -verkocht.
3. De vier pijlers van de brug zijn alle twintig voet hoog
en vijftien voet breed.
1
4. Karel de Vijfde was een van de grootste mannen, die
in 'i begin van de nieuwe geschiedenis geleefd
hebhen.
5. In de korte tijd van veertien maanden heeft mijn
vader twaalf verRchillende bedienden gehad, en ze
alle weggejaagd, orrulat er niet Mn van deugde.
ti. Op de derde (dag van) .November verjaart 't jongste
kirnlje van de familie, bij welke ik reeds vier jaren
inwoon.
7. Hendrik de Achi.Rte van Engeland was een zonderling
man, die acht vrouwen gehad heeft.
8. Zes en veertig jaren if;\ over deze tempel gebouwd, en
.wilt gij die in drie dagen oprichtcn '!
9. In dit ene, kleine, donkere vertrek wonen 1twee
familieen in de diepste armoede bijeen.
10. ne oudste man van wie de bijbelse geschiedenis
spreekt, bereikte de h.oge leeftijd van negen hondcrd negen en zestig jaren.

OI~FJ<JNlKGliJ:N'

159

Oefening 20.

W·ijs de Voegwoorden en Voorzetsels aan in de
volgende zinnen, en ~cg icat er door die Voegwoorden
verbonden wordt, en tussen 1Celke icuorden de Voorzetsels verband uitdruklcen:
1. 't Regent, daarom kan ik niet uitgaan; maar ik zal
gaan zodra de regen ophoudt.
2. llij sk•eg de jongeIL 0p 't hoofd, waarom hij door zijn
vader gestraft werd.
3. 't ls mogelik, de berg op te klimmen, ofschoon het
even bezwaarlik als gevaarlik is.
4. Xu mijn oom niet meer thnis is, moet je mij toch eens
komen opzoeken.
.
5. Petrus en Johannes zagen <le doeken in 't graf, waar
Jezus gelegen bad: nochtans gingen zij er niet in.
6. '.leg mij tot wie ik gaan moet, om goede raad te ontvangen in zulk een moeilike zaak als deze.
7. Gedenkt aan wat ik u gezegd heb: de dienstknecht
is niet rneerder dan zijn heer.
R De os nam de man op zijn horen15, of hij een veertje
was, en slingerde hem hoog op in de lucht.
fl. J e kunt. mij dit wel vertellen, maar 't blijft de vraag
of ik je in alles geloven kan.
10. Bij voorspoed en tegenspoed, in gezonde dagen zowel
als in ziekte, i8 de man een voorbeeld voor allen
iliP rondom hem zijn.
Oefening 21.

8chri.if bij deze zinncn, wat je denfct dat nitgelaten is:
1. Als ik maar een boek had, zou ..... .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
R
9.
10.

Als
Als
Als
A ls
Als
Als
Als
Als
Als

ik ouder ben, zal . . . . . .
't uiet gauw regent, ..... .
't gerijpt heeft, zijn ..... .
ik daarover denk, voel . . . .
de wind zo blijft waaien, .....
mijn paard toeh sterven rnoet,- ..
hij morgen nog leeft. . . . . . . .
de jongen zo stout i8, moet .... .
de zon nooit meer i,;cheen, ..... .

lCO
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Oefening 22.

Voeg passendc Bijvoegelike Naamwoorden in:
1. De bloem iR - en dus is hij niet -. 2. Omdat de
deur niet - is, is hij -. 3. Een hond, die niet - is, moet
- zijn. 4. Als de avond niet - was, was hij -. 5. 't
Meisje zag er niet - uit, maar ---. 6. "'raarom heet die
soort koeien - en niet - ? 7. lk heb 't pad - gemaakt,
in plaats van-. 8. Als je niet - wordt, zul je altijd zijn. 9. De Rom schijnt - en zeker niet - . 10. Liegen
is - en kan nooit - genoemd warden.

Oefening 23.

Voeg vassende Bijwoorden in :
1. Mijn paard trekt - en 't uwe -. 2. De jongen liep -iu plaats van--. 3. Antwoord mij, anders zal ik u straffen. 4. De vrouwen werkten - en werden - betaald.
6. Onthoud-, dat ik u gewaarschuwd heb. 7. Deleeuw .
brulde -, toen zijn hok - opengedaan werd. 8. De meid
lrnokt 't eten - en doet al haar werk -. 9. De boot
vaart - naar London, docb gaat - verder. 10. Als wij
onze plichten niet - betrachten, zullen onze ouders 't
ons - kwalik nemen.

Oefening 24•

•

Vul in irat je denkt dat uitgelaten is, en dat wel op

drie verschillende manieren:

•

1. De kat was .. , . , toen 't kopje . . . . 2. Er moet
iemand' uit . . . . gesnoept hebben, anders zou er . . . .
3. Vraag uw neef, of hij op . . . . of in .... 4. Schrijf
liever op . . . , dan in . . . . 5. Ik zal op u . . . , terwijl
u uit .... 6. Yerander de .... , die wij .... 7. Hij
was onder .... en vluchtte met .... 8. Ik heb hem in
... gezien, maar niet bij . . . . n. Ik zag hem op 't ....
naar 't ... wandelen. l 0. Al de koeien .... , terwijl de
knecht 't . . . . . in de .... sneed.
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IV.

Oefening 25.
Zoek uit de volgende zinnen de aemene Zeljstandige
Naam,1noorden, Eigen Zelf.standige Naamwoorden, Vera
zamelwoorden, en Afgetrokken Zelfstandige Naamwoordrm:

1. Op 't geLergte huist een roverbende, die de gehele
bmu:t in gevaar brengt. 2. Jl:witserland heeft meren, wier
pracht en schoonheid door 't ganse mensdom geroemd
worden. 3. Indien uw paard een hoogte heeft van vijftien handen tot op de schouder, dan is 't gewis een dier
van edele afkomst. 4. Onder de schaduw van 't geboomte
zaten de Maleiers zich te \'ergasten aan koek en kofiie.
5. De hoogte van de hemel boven ons hoofd, en de diepte
van de afgrond onder onze voeten, zijn onpeilbaar. 6.
De roti-;en van de Tramwaal bevatten 't edelste metaal,
en 't zand van Orikwaland houdt de kostbaarste gesteenten verborgen. 7. 't Gezang van de vogels in 't groene
gebladerte stemt mijn ziel tot lof en dank. 8. Door de
geslepenheid van 'Yillern <le nerde werd de eerzucht van
Lodewijk de Veertiende in toom gehouden. 9. 't Dorre
gebeente van de verrnoorde voortrekkers werd later
nabij de kraal van Dingaan door bun vrienden teruggevonden. 10. In 't bos wonen wolven en beren, en
allerlei ander wild gedierte houdt er zich op.

Oefening 26.
1. N oem zes afgetrokken dingen op, die je opmerkt in de

mcnsen rondom jc.
2. N oem zes afgetrokken dingcn op, die je opmerkt in een
paard, een koe en een bond tezamen.
3. X oem zes afgetrokken din gen op, die je opmerkt van
het land, waarin je woont.
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4. Noem zes afgetrokken dingen ,op, die je in Mn dag
op· school merkt.
5. ~oem zes afgetrokken dingen op, die je opmerkt in
verband met zon, maan en sterren.
Oefening ,27.
•Y oem de grondwoorden, waarvan de volgende Alge~
trokken Zellfstandige Naamwoorden gevormd zijn:

Gehoorzaamheid, grootte, wasdom, breedte, ijdelheid,
diepte, ouderdom, kunde, kennis, geleerdheid, blijdschap,
winst, duisternis, vriendschap, guns1:, erkentenis, adeldom, bei,11;having, dikte, beeltenis, bewondering, kunst,
nijverheid, verlichting, droefenis, zekerheid, laagte,
liPfde, bedriegerij, lust, verlenging, vertraging, bekom-.
mPrniR, geschiedenis, gehoor, reuk, smaak, belofte, ontvangst, bederf, gedachte, gevoel, 'vaarde, macht, deugd,
begrafenis, Rlavernij.
Oefening 28.
lfaak Afgetrokken Zelfstandige Naamwoorden van
de volgcnrlc icoordcn. en zet zc daarnrt ell" in een zin:
YriendPlik (b.v., ik hen door uw vader met vriendelikheid onJvangen), lief, goed, moeielik, zwaar, blij, arm,
vrolik, treurig, jong, droog, schandelik, dankbaar, naar,
slecht, kwaad, breed, lang, hoog, laag, eerlik, rijk, klein,
groot, groen, duur, vangen, komen, rnsten, gevoelen,
verwarren, duren, danken, leren, meten, doen, gaan, zien,
wnchten, kennen, kunnen, zeggen, spreken.

Oefening 29.
Om van lmiten tc leren:
Een ruverbende is een verzameling van rovers ;
een g('raamte is het ontvleesde beendergestel ·van mens
of dier;
een garnizoen is een aautal soldaten iu een stad gelegerd;
een koor is een gezelschap zangers;
een gemeente is een \'erzameling van mensen, die tot Mn
kerk behoren ;
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een rnaatschappij is een handelsgezelschap; ook de mensheid in 't algemeen noemt men de maatschappij.
een vennnotschap is een vereniging van mensen die met
elkaar handel drijven ;
een kompnnjic is een.handelsvereniging; ook een afdeling
soldaten;
een giltl is een vereniging van mensen, die hetzelfde handwerk beoefenen ;
een bestuur is een vereniging van mensen, die samen
regeren;
.
een gezantschap is een gezelschap personen, afgezonden
door een regering of een vorst;
een parwment is een vergadering van afgevaardigden
van een volk;
een rninisterie is een lichaam van raadgevers van een
vorst;
een synodc is een vereniging of raad van geesteliken;
een staj is een lichaam van personen, die onder Mn
hoofd staan ;
een dozijn is een aantal van twaalf;
een gros is een aantal van honderd vier en veertig;
oojt en fruit zijn verzamelnamen voor vr1lchten.
Oefening 30.

Wijs de verschillcnde naornvallen van Zeljstnw. en
Fuornnamu:. aan in de vol9endc zinnen:
1. Als mijn zusje n<J ach t uur buiten is, denkt zij datl
't midden in ue nacb-:. is: zij heeft nog maar driemaal in
Jiaar !even de sterren gf·r.ien. 3. Ilanuelt mij zachtkens
met de jongeling, met Absalom !-zei Koning David tot
.I oah en de amlere veluhereu. 3. De zon lijkt door de
mist heen "\\el eeu leeuwekop met afgm:me;den manen.
4. Zi.i llel>lien die jongen alti.id een gek gescholden, en
1111 zien z1jn vijauden, dat zijn handelingen wijzer zijn
g-ewee~t dan iei;naud ooit had kunnen denken. 5. Twintig
voet lwog- te vallPn, i,; g"PPn kleinig-lwid voor een oud man
van mijn jaren. u..fan, haal jouw baas toch gauw een
1·iJpaard uit 't karnp; hij wil naar 't dorp ! 7. De grote
wPtgew1· van de IRraelieten, :\fozeR, Rtierf op de berg
~ebo; bijna op de grenzen van 't land Kanaan.
8. De
pijp, zijn grootste vermaak, verlaat mijn buur.man
nooit: hij rookt zelfs nog in bed. 9. Geef mij de hand,
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broeder, an ik zal u al uw verkeerde woorden. vergeven.
10. De discipelcn zciden tot .Jezus: Blijf bij ons, want
het is bij' de avond, en (le dag is gedaald.
Oefening 31:
Rangschik de vnlgrude wnordcn als de=1ronrden en
het=wonrden. Haadpteeg de Gesloch t.~rc!fels op bladz. 27
en de Woordclij.'!t op blndz. 30.
•

1.

Duif, muis, walvis, tijger, hutje, noot, karavaan,
ochtc-nd, loop, WPdren, \Yoeni<dag, peer, zwaluw, blijdschap, goedheid, geweer, mcisje, jongen, koningin, hoest,
:-;ehaaf, lade, harner, uorp, g·oedheid

2.
U:urn, kuiken, stier, kalf, ladder, sleutcl, vreugde, slag,
val, spinnekop, bark, trap, toevoegsel, mensdom, hyena,
ploohiel, vriend, gevangeuif:;, paard, gros, last, geboomte,
ert, olifant, populier.
3.

Roos, stam, ellende, macht, ijzer, Cmgeni,Ulundi, tweemaster, naaister, afgod, smecrsel, hen, eigendom, burgerschap, graafschap, llerlogdom, wasdom, Rumatra, christenheid, gereedschap, boR, klavier, kncrht, engel, harp.
4.

Weide, ooievaar, nicht, mast, onderwijzer, leenwin,
baksel, bloesem, leger, lucht, soldaat, waterleiding,
rechter, perzik, gezelschap, glorie, kat, deugd, nacht,
vonnis, figuur, hlad, evangelie, geld, been.
Oefening 32.
Vul alle weggelaten wnorden en letters in:

- diamant van Zuid-Afrika is zeer gezocht. - grootstdiamant die ooit gevonden is, noemt men de Koh-i-noor. kurk, waarvan d- zolen gemaakt zijn, is fijner dan kurk van - fl.es. Hij slaakte - diep- zucht, toen hoorde, dat - kind dood was. Ik heb aanvraag gedaan
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(1111 - poRt van klerk in tl- winkel. .\lij- hoop is niet
teleurges1 eld: da1 kan men zit>n aan - hoop brieven
~lie ik ontvaug- -.
Op - vorst van - dak zit !\Toot- vog'l'l. .\I - maat nam - maat van - ketting,
·aaraan - - hond wilde vast1eggen Aan - - zoom van
- kant hangt _ wit
drnad: haal qi- draad eraf.
l"
das zit srheef om u - hals: dat - uiet netjes. - stof
in - kamer ligt zo dik, dat men op-· tafel schrijven -.
ll - Jilaati:< is verkoebr tegen tien i:;hilli.ngs - - morgen:
d:i t zal - - grnot-- verlies ,,;ijn vo01· - arm- weduwe.
patroon van di- hagelpatroon is ~eheel nieuw. :Mij~
ln·ipf gaai met - - post van drie uur. Zeg di-- jongen,
uiet i.Pgen - post van -- •lenr te staan. ll - Pcrste
mensen woonden in - hof van Edt>n: men noernt di- hof ook - paradijs. ~lorgen zit - rondgaan - hof te
( ludtshoorn; mij - 1wef' zal daar - post van tolk
waarn<"mPn.
Oefening 33.
I ul afle 1rcggelotcn 1roordni ('n

letter.~

in:

I lit ii:; - eerst- maal, dat ik _ maal bij u aan lrnis
gehruikt -. Lees tot - volgende vunt, mi.in kind, en.
leg mij dan - punt uit, waarover wij gelezen - . Tk
hoorde - slag, toen di- vink in -- ~lag kwam. Eevorsl in t1
oud- tijd had immer ee- lijfwacht om
zieh lwen. lieeft u -- trap van --:- paard gehad, mijvricnd? Van wel- stof is d- kant gemaakt '! Yan dwaterkant lcidt ee-- hoog- trap tot binncn d- toren,
yanwaar men door een - gang in - klokkehuis komt.
Dp - landgoed van d- graaf stond ee-- tuinman met
·een- graaf in zij- hand; hij klaagde over de- strengvorRt. Wij lczen in -- heilig - Schrift, dat Mozes volk ~mu lRrael uit Egypte voerde door - woestijn van
Rinal. Nu u geregeld - school bezoekt, behoort uharnJRehrfft te verbeteren. Men kan aan - gang van diman z~en, dat - ziek is. Het werkvolk klaagde over hpatroon. -- handje van - kleine is niet groter dan palm van d- hand van zij- moeder. Ee- Tndier heeft
unn zij- broodpalm genoeg: -- - geeft hem" brood en
kleding, benevens - stof of - materiaal, waarvan bij
.zij- hut J:Jouwt.

1
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Oefening 34.

Onderscheid de volgende woorden in de=woorden ert
het=woorden, en 'maak er alle nodigc opmerkingen over.,,,
Das, speelgenoot, maat, getuige, kerkhof, palm, appel,
stof, vierkant, tra:an, wees, lieveling, blik, bode, kurk.
vreemdeling, zucht, gids, hof, ogenblik, morgen, post,
gade, tijdstip, koeiehok.
Oefening 35.

Maak Vrouwelike nurnen van:
Y\'olf, bedrieger, leugenaar, doffer, leeuw, zanger,
denker, bakker, tijger, vos, ram, broeder, vriend, bul,
vader, beschermer, voogd, koning, monnik, slaaf, knecht,
beer, beer (varken), vink, Lok, meerkat, das, leerlooier,
kleermaker, toneelspeler, spreker, redenaar, krokodil,
hengst, wandelaar, schrijver, dienaar, reiziger, bruigom.
boekhouder, raadsman, vijand, metgezel, kameel, zoon,
on~erwijzer. oom, woerd, meester, .haan, dief.
Oefening 36.
ill aak dtiidclil;e zinnen van de i•nlgende soorten:
1. vijJ' met een Zelfstandig ::Saamwoord in de eers1e en

een in de Yierde naamval;
•) vijf mPt e<'n Zelf~tandig ).Taamwoord in de eerste en
een in de tweedt: naamval;
:J. vijf met een Zelfatandig .Kaarnwoord in de eerste en
een in de derde naamval;
4. tien met Zelfstandige "N"aamwoorden die tot geslachtsregels 1 iot :\ bladz. 24 (met Uitzonderingen}
behoren.
5. tien rnt>t Zelf'siandig-P Xaamwoonlen die tot geslachtsl"P~els 1 tot ':l ( Ut' £'i1zonderingen ingesloten}
lwltoren:
ti. vijf, waarin Zt>lfotandige "X aamwoorden gehruikt
wordPn, die de regel omtreut de uitgangen dnm en
11chap, bladz. ~!}, verdnideliken;
'i. tien, waarin vreemde woorden gebruikt wordcn naal"
aanwijzing van geslachtsrpgel lfi t bladz. 29).

OEFE~INGEN

rnr

Oefening 37.

Maak ziniten van de volgende paren van woorden,. en1
plaats de naamvallen boven de gegeven woorden:
"C - dienaar; ik - - vriend; paard - pond en; mij domoor; hem - boek; vriend - vijand; les -- moeite;.
brief - uren; das - last; zoon _ lieveling; leugenaar dief; mens - dier; baviaan - slimheid; dokter medicijn; hulp - troost; ~achtbond - gemak; huis schoorstenen; kerk - zitplaatsen; parlement - wetten;
redder - vonnis; paarden - veld; koeien - kraal;.
organist - jaren; schoenmaker - leest; inktkoker pennen; kandelaar - lucifers; landkaart - bergen~
brief - onduidelikheid; zon - aarde; maan - bol.

Oefening 38.

· Vul de tiitgelatcn woor<l<'n en letters in:
lk weet g-- beter- dag om mijn tante - visite te
maken dan Zaterdag. Spreekt u van .,- os, - bond, schaap of - paard, of rnisschien wel van - varken; n
zegt niet anders dan __ dier, en wij hebben al di- dieren.
I>- kapitein van on-- boot Leeft in - Yictoria - heelwereld omgereisd: dat moet - lang- tocht geweest zijn.
D- glam; - - ster bij avond end- gloed - - zon bij
dag zijn mij veel liever dan - scboonst- lamplicht of
11_ korn-;t0rend - warmte van u- lward. Het i,.; nict
mogelik
Hi.in nm - begin tot - eindP 1e beyaren: nict
alleeu is - aau - begin te ondiep, maar te Schaf'fhausen
zon - boot in d - val - -- rivier vcrpletterd wq1·den.
l>raai - ro0r, vriend, en wend - boeg naar - golven;
haal u-- zeil neer, en vat f'erm - roeispaan aan zoals
ik doe: anders veronglc'lukt - ,.;ehnit en wij erbij. \Yat
_ hcc1·lik - ontwaken, wmmeer de bloemegodin in
lente ha - 1ove1·staf over
velden zwaait; maar hoe
ireurig daarcntegen als d- najaarstOl'm d- grimrnig herfat komt aankundigen. Ee-- goed- - einde van - flag,
van - jaar, van on-- leven is - heerlibit- beloning,
die on- - ten <led kan va11Pn.
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Oefening 39.
~' orm

liet Jlcen:uwl van de volyrnde iwnrden:
1:

Yensier, raam, hnis, kandelaar, mens, bPest, aap, \is,
roos, boom, kaars, pa11s, kalf, pol:;;, hok, vat, pen, schip,
koe, brief, inkt, beurs, hoek, tol, kinu, wee:;;, plaats, wagen,
smid, polloou, ltnrlogl'. kaart, sofa, piano, klavier, viool,
instrument, :·whepsel, prcdikaut, Yonnis, sekretaris, perzik, wens, 1lak, hC!ed, stok, schporsiPPn, klok, rnn ts, schof'n.

2.
Lap, lrap, :;;rltaap, l1t'mcl, been, wet, tafel, dankbaarheid, waler, l'chnt, rt•gel, l'rer, zon, rnaan, afp;od, monnik,
non, klooster, kerk, al1aar, beeld, schilderij, tapijt, da.tne,
heer, juffrouw, hoPn, Lord, lepel, vork, wind, nl', paard,
ezel, papcgaai, eend, ,t'ans, hn:m, kl'rs, pad, wcg, schelp,
hnt. vadPr, liPfde, outrouw, wrt>edhe1d, schaamte, hoomtak.
:3.
<~olf,

haai, rn1cr, berg, siroom, hron, bed, mond. uitgang, l'luis, spoortrrin, station, lokomotief, zee, meer,
beek, dal, boogie, vallei, ::;fad, dorp, gelmclit, vlek, distrikt,
provineiP, hrnddrost, 'magistraat, hof, reehter, advolrnat,
proknrc11r, agent, pleidooi, rechtsgedmg, jurielid, het>mraafl, handclslrnis, Htoomhoot, ankcr, kPiting. kade, dok,
werkman, Hledp, brug, gang-, uitloop, tunnel, Ram:,
maatstok.
·1.

Schaaf, Hrhanfhank, hijl, zaag, boor. boorijzer, handvatHel, paneel, fondamPnt, zolder, balk, sleutelgat, schamier,
slot, srlmifraam, bovenlicht, preekstoPl, spijlwr, schroef,
oven, lmksel, ei, taart, pastei, lekkernij, vunrhoutje,
gehuil, eer, twijfel, aanhod, genot, zegen, zegc, hoop, rif,
lidmaat, studio, wortel, ldeed, troost, lam, split, gemoed,
\'Jpes, ham, spek, ooi.
Oefening 40.
llfoak fien dwidclikc, kortr, zinnen van de volgcnde snortcn:

1. elk mPt cen enkclvoudige Eigennaam;
elk met ePn meervoudig GPmeen Zelfstandig Saamwoord;

·~.
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elk met een onrege1mnt1g Meenoml;

-±. elk met een rnrPrrnndig wnon1, <lat geen enkelvoud
heeft;
l"i. elk met een AJgetrnkkPD Zelfstandig
't nwe1·voud.

~aamwoord

in

Oefening 41.
,>.;rhrijf J<' 1•olgcnde zinnen in 'I J11'1Trm1rl:
T~w zoon heeft mijn hond geslagen, en daarmn heeft de
h()nd hem gebeien. lk heb een panl in nw tuin geplant
hij 't aarubPie\Jed, en daaraan wil ik een draad i;pannen.
'l Paard uat voor de kar stond, had een ijzer vel'loren, en
werd rlaarom uitgespannen en rnwr <le smid geleid. Zal
trw oom dat toclaten, dat zijn kind die jongen met een
·stok slaat? ·was ue haan niet VUll 't liek gcvlogen, de VOS
., ou hem niet gepakt heblwn. Op 't kerkhof heh ik een
gr·af gezien, waai·in i:en grijt·mard en ePn kindje naast
.f'lkarnler liggen. D1~. timnwrman zorgt ervoor, dat 't dak
lnag genoeg blijft. ])e leer van· rlczP hcrvo1·mer wordt in
nlle kcrken van dit land heleden. Ilet kind van de rijke
koopnmn was in de voorkamer, en zong een lied, terwijl
haai· zuster op de viool speelde. Ons lam is niet in de
kraal bij 't mocclPrschaap, rnaar Htaat allecn in de sta1 te
waebieu, tot de knt>eht de uPur opendoet. Ecn been te
lirekcn iH gevaal'lik, rnaar CPU been_ in te 81ikken ii:; nog
e1 ger. Imler 1idmaai van onze kerk wordt morgen op de
wrgauering verwacbt. l>e schilder lieeft een studie gernaakt van een eikcboom in 't park.

Oefening 42.
Vorm nok nog de volgende wonrdcn tot duidclike
zinnen znnder de Wcrkwoordcn ran '?!'gel 6, bladz. 25 te
9ebritiken:
Fotografie - - mij - goed; muis - vloer - kast;
Rpiegel - ik - - beeld; lamp - kamer - uur; mij tee - - kopje; Jan -- plaats -- koe; winkel - - ik -- koek;
kler<'n - jaar · - preRent; boom - hos _ dicht; kraal mmn· - yoet; wasvrouw - goed - sloot: stroom - berg
- koe; ik - middag - Rofa; ho<'nde1·s - tuin -- hond;
I.ind - werf - Pi~t.

'
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Oefening 43.

Vorm de trappcn t:an vcrgelijking van de volgende
Bijvoegolike X aarnicoorden van' H oedanigheid:

1.
Sterk, zwak, blij, boos, lastig, goed, heet, koud, ziek,
snel, snaaks, krom, wijs, laf, trouw, steenkoud, almachtig,
vroom, straf, lekker, weinig, vies, laat, vroeg, grijs, slecht,
dik, dun, lam, vol.

2.
Goddeloos, echt, dierlJaar, kras, dwars, lief, lui, moe,
bloeddorsiig, plantetend, lauw, versleten, bezig, levend,
bereid, beleefd, stuk, geel, zwart, wit, vuil, eenzaam,
dorstig, doof, zoi, gek, wreed, grof, kort, dom.

3.
Menselik, benauwd, spierwit, ijselik, naar, braaf, vlug,
langzaam, vertrouwd, geeerd, geweldig, gastvrij, mens1ievend, schoon, veelkleurig, angstig, vertrouwbaar, veriept, verdord, scheef, Yicrhoekig, geschikt, gevaarlik.
levenloos, schitterend, orngegraven, verteerbaar, begrensd,
levensl ust.ig, ach terdoch ti g.
Oefening 44.

Rchrijf iien zinnen, waarin Pen Bijvnw. voorkomt in
de Vergrotende Tl'a p;
0
Hen zirmen, waarin een Bijvnw. voorkomt in de Over·
i reffende Trap;
::. tien zinrnm, waarin tu·cr hoeilanigheden van hetzelfde
voorwerp rnct clkander wordcn vergeleken;

OEE'ENI!\'G 1,;N

111

4. vijf zinnen, waarin een Bijvnw., dat op "s ", eindigt,
Yoorkomt in de Overtreffende trap;
..5. vijf zinnen, waarin een Bijvnw., dat op "r" eindigt,
yoorkomt in de \'ergrotende Trap.

i
~

I

Oefening 45.

Yul de 1Iitgelaten woorden en letter8 in, en zorg dat de
.strcp,pjes je nirt tot foutcn leiden.

Even voorbij - brug is - rivier - breedst-. Dezri vier iR - breedst- die ik in - mntrek gezien heb.
Van all- huizen in d- dorp is dit - hoogst-. Solon
ltt>Pft gezegd, dat hij - gelukkigst- mens is, die - tot
:zijn dood toe blijft. Elk-- vogel is - gelukkigst- in
- eigen nest. .Men verhaalt dat bij een- wedstrijd
·onder - - vogels, wie - hoogst- kon vliegen, een kleinyogP1 't \Von door z- slimheid. I>- arend toont zich moedigRt-, wanneer men z- jongen aanvalt. D.amnndelboom is - cerst- groen van al- bomen, en ook
VPr·liest - z__ bladeren - vroegst--. Eerlik duurt langst-. Onder d- vogels is de struis - sterkst-,
maar ook - domst-. I>-- meisje is - vlijtigst, wanneer
:zij geheel alleen zit te werken.
Van alle dranken is
koud water -- gezondst-, en - best-. Die jongen ie
.,R zomers gezondst-, en dus natuurlik ook
Trolikst
Oefening 46.

\'117 rl(' ireggelatcn woorden en lettrn -in:

EPn wit-- muur ir-: mooier - ee- 17,wart-. D·Vl'oeg- - peren dragen dit jaar bcter -· d- laat-. In zul~
·ee- groot- i uin als dez- behoren meer paden te zijn.
Aan dP- groot- weg" die door..___ dieht- bos loopt, staat
- - hout- huis van - oud- - boswachter. Di- wit- duif
lteef~ -- recht- poot aan ee-scherp-- steen bezeerd.Dirnll:l- hond heeft - klein- jongetje van onz- bakker in
-;- arm gebeten. Ilet klein- meisje zei., dat zij een gezicht
met twee groot- ogen en twee bol- wangen in d- volmaan had gezien. -- jongst- kindje van onz- goed1rnurnon"' h eeft - erg- ongel uk gehad.1 eder- kind van
,di- school draagt ee- h1auw- lint, en ieder- onderwijzPres - blauw- :.;trikje. Geen enkel- kaartje word.t

I
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aang-enomen, dat nirt - vol- naam van d-- voorzitterdraagt.Menig- arm- kiud werd di- avoud van al nodige voorzien. Ee- zeker- zilver- ring, die m- oom
bezit, wordt gezegd uit - paleis van ~apoleon - grootafkomstig te zijn. ne woonlen rnn
- wijzen zijn alt'-'
goud- appelen op zilver_ schalen.
Oefening 47.

Yul de weggdaten 1coordcn en letters in:
In d- afgelegen- lrnis woont ee -- groot- man, diein d-- tijd van - jeugd - land veel - diensten bewezen
heeft. Mid - buurman moet wel - knap- werkman zijnt
anders zouden niet zo veel- mensen hem roepen. Geen•
groot - koopman zou zich ooit met zulk - bedrog afgeven.
Moet ik verstaan dat dez- persoon ee-- oud- leerliug of
ee-- oud- leerling van di- school is. Ee- bits-- antwoord vuurt d·- toorn uan, en leidt nimmer t_oi. iet8
goed-. Weinig aangenaarn- heeft di- man in zijkort- - leven ondervouden. :Nu ik u wat belangrijkmeedelen wil, behandelt u mij met - onverschilligheid,
di- waarlik: ec- jong- man van u- jaren niet past.
Ieder- - slecht- koning is nog geen- slecht- koning,.
dat wil zeggen, gc>en- slecht- mens.

Hom'DSTUK
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Oefening 48.

Wijs in de 11olge11<lc zinncn do Voornaamwoorden en
de Bijvoegelike woorden aan: en bepaal tot welke kla.~.~e
de -Vonrnaainwoorden bchorcn. Sahrijf, de Naamvallen
boven de Zelfstandige Naamwoorden en de Voornaam:
woorden.
1. Zodanige mcnRen ziju het, met welke wij in onzepraktijk te doen hebben; mensen, wicr doel het is, hun
medemens in alle opzichten te ergeren. 2. Als u uw koei-
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en zendi, zal ik de mijne erbij zenden; want het is u ell'
mij beter, dat zekere :,,1tuk veld samen te huren. 3. War
mij ook ovprkomen moge, ik zal vasthouden aan mijn beginselen. die mijn vader mij heeft ingeprent, en waarin,
ik de mijnen Wf'er beb onderwezen. 4. Zulks zal bet lot
worden \'an al dezulken, die zich tegen hun vorst
rnisflragen hebben, en die elkander tot dit oproer·
hebhen aangezet.
5. ·welke bloemen verkiest mijn
zusje'! .IDr zijn bier veel soorten: enige met dnbbelekronen, en andere eenvoudiger in vorm; maar alle de
sf'hoonheid zelf. 6. vYie gaat er met mij mee ?-riep
\Yillern. Ik wil mijn broertjes opzoeken, die aan gindse·
zijde van de rivier hun middagslaapje in dat lange gras
Jiggeu te doen. 7. "Alles zal recht komen," heeft Jan
Brand gezegd ; en die waardige man heeft daarmede aani
zijn land een gedaehtel).is nagelaten, die zijn geeerde naam
bij ons nageslacht zal doen voortleven. 8. LT vergist u;
ik sprak niet van deze yogel, maar van die, welke dageliks met zoveel andere onze tuin hezoekt, en mijn jongeerten wegpikt.
Oefening 49.
Schrijf tien zinnen, elk met een Persoonlik Voornaamwd ..
Schrijf tien zinnen, elk met een Aapwijzend Voornaamwd.
Rehrijf tien zinnen, elk met een Onbepaald Voornaamwd.
Rehrijf tien zinnen, elk met een Bezitl.elik Voornaamwd.
Rdirijf tien zinnen, elk met "gij ") en verand~r die in
zinnen met (( jij" of" je )•)en dan weer in zinnen met
•' 11 ''. Maak sommige van diP zinnen vragend.
I

Oefening SO.

Mauk dt1.idelike zinnen met de volgende Voornaarn-wourden:
Die, daj:, znlk een, wie, diens, waarin, ieder, elk, men,.
iets, niets, ge<:>n, alwie. n, hij, gij, wij, ons, hem, hun, hen,.
het, wat.
Oefening 51.

'/,et in de volgende zin nen de V oornaamwoorden v1111 de·
lste l'er8oon in die van de 3de l'ersoon over:
1. ~iijn vauer heeft mij gezegd, dat ik erop rekenen kan,.
dat mijn schnpen geschoren zullen worden. 2. Ik beloof U>

174

NIEUWE HOLLANDSE SPRAAKKUNST

-op mijn woord, dat ik zal trachten mijn fouten te ver:tieteren, en mijn leven zo in te rich ten, dat elkeen tevreden
met mij zijn zal. 8. Ik heb 't u immers laten weten,
mtaar ik heb geen a'.ntwoord op mijn brief ontvangen. 4.
Mijn akkers hebben wel gedragen, en ook mijn vee heeft
crnij veel minder zorg veroorzaakt dan verleden jaar. 5.
Ik heb· mijn huizen verhuurd, en wil mij nu op mijn oude
;plaats neerzetten, om mijn laatste dagen rustig te slijten.
6. Mijn voeder is op, en toch moet ik zorgen, dat mijn
·dieren geen gebrek lijden. 7. Had ik naar ongerechtigheid
met -rnijn hart gezien, mijn God zou niet gehoord hebben.
8. ·waarom moet ik mijn leven zo eenzaam doorbrengen?
Ik zal mij op reiR begeven, en zal mij in de grote wereld
·verstrooiing zoeken !
Oefening 52.

Zet in Uefening 51 de I ste pcrsoon l!Jnkelvou,d in de lste
:persoon Meervou,d over.
Oefening 53.
Zct in Oefening 51, met u,itlating van de 2de volzin, de
1ste pcrsoon Enkelvoud in de 2de persoon over.
~efening

54.

rul ae weggclatcn letters en icourden in in de volgende
..zinneri, en srhrijf de naamrnllen boven de Voornaam·
.woonlcn. ·

~

1. - k, d- u zo trouw gediend heb, kom - vragen m'loon te verhogen. 2. -k heb - u wel gezegd, dat - u
vergissen zou in d- - jonge man; m'! komt h- uit, dat h•een bedrieger is. 3. Geloof je alles, W - d- vrouw ver·
telt? zou - niet heter zijn, achter h- rug C1IIl na te
vragen, w- er waar is van h- lang- verhaal? 4. W"hebben dez- mens tot u gebracht, omdat - 't volk ver·
'keert, zeggende dat - zelf koning is. 5. In zijn- tuin,
·d- achter - mij- ligt, groeit d- wonderlike plant,
w- ik - vcrtelde. fi. Weet gij niet, w- David gedaan
'heeft, toen h-- hongerde, en deg-,· die met h- waren?
Roe h- gegaan is in d- tempel, en d- toonbroden gegeten heeft, d- - uiet geoorloofd waren te
·~ten, maar alleen d- priesteren?
7. Indien z- m-
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vervolgd hebben, z- zullen ook u vel'Yolgen; indien z't - bewaren.
8. ".'\1aar al u- <1ingen zullen z- u doen om m- naams
wil; omdat z-- h- niet kennen, d- m- gezonden heeft.
m- woord bewaard hebben, z- zullen ook

HooFDSTUK \'II.

Oefening 55.

Zuck uit 't 'Volgende alle 'l'elwoorden, en zeg tot welke
zij behoren, meteen erop lettendr:, wannce,1· zij als

~wort

l7 oornamnu'oordcn t'O(Jrkomen.

De meeste bergen van de kaapse provincie liggen
bezuiden de :.nste parallel. Alle kinderen waren bijeen
om de vijfiigste verjaardag van hun moeder te vieren.
'l'weemaal heb ik u gewaarschuwd: de derde maal zal ik
u straffen. Up Paulus' tweede zendingsreis hield hij zich
te Athene op. Vele eersten zullen de laatsten zijn, en
vele laatsten de eersten. Wij hebben dit jaar weinig
appels en veel peren. Welk onderscheid is er tussen veel
boeken en vele boeken te bezitten? \Vij drieen zijn op de
berg geweest; maar het zal wel de laatste maal geweest
zijn, dat wij op het tweede plateau komen. \Vacht u
voor al die mensen ; Jc meesten van hen zijn be,driegers.
Bij verwacht alle heil van de komst van zijn vader. 't
Rijtuig ging tweemaal in de namiddag rond, en toen nog
€ens om kwartier v66r zes. Honderden, ja duizenden
sprinkhanen vlogen over 't dorp; en slechts een paar
vogels volgden de zwerm. De reiziger had allerhande
waren op zijn kar, maar geen enkele bril.
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'NrnUWFJ HOLLANDSEl' SPR.\AKKUNST

Oefening 56.

1. Schrijf tien zinnen met een onbepaald hoofdgetal.
2. Schrijf vijf zinnen met een onbepaald ranggetal.
3. Schrijf vijf zinnen waarin de woorden miljoenen, honderdcn of duizcnden gebruikt worden.
4. Schrijf vijf mooie zinnen, waarin een tijd gcnoemd
wordt met uren en minuien.
5. Schrijf zeven zinnen, waarin "enig," •(elk/' u ieder,'"
'' sommig," '· weinig/' "veel,'' en (( menig" als
Voornaarnwoorden voorkomen.
Oefening 57.

Vul de opengcluten plaatsen in met Onbepaalde Telwoorden: ·
1. H et meisje gaf mij - melk en - eieren. 2. Ik heb
haar - gegeven. wat ik had. 3. Nu hij - geld heeft,
heeft hij - rust dan tevoren. 4. Bijna - boek in deze
winkel is nieuw; men vindt: - goeds op - plank. 5. neze
jongen heeft wel - gebreken, maar toch steekt er slechts in hem. 6. Hij .heeft - vrienden, maar die - zijn
hem trouw. 7. Al heeft de arme vrouw - kinderen,
zij zou er geen - van willen missen. 8. De - vruchtbomen, die wij bezitten, hebben dit jaar - gedragen.
9. - kind verliest -- ouders jong. 10, Al kan ik zelf
maar -- miRsen. - geld zal ik n toch gaarne gevcn. 1

IlooFns·ruK VIII.

Oefening 58.

&chrijf de stummen en de lwojdtijden tlit van de volgende Werkwoorden:
1.

spelen, hakken, spareu, straffen. spitten, wensen, boren,
staren, loven, plakken, Rtromen, zaaien. oogsten, voeden,
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redden, regcren, beJeven, oorlogcn, verschaffen, wantrouwen, onthalen, beloven, antwoorden, vrezen, streven,
beseffen, glanzen, bevrijdPn.

2.
del ven, wijzen, roepen, hangcn, schijnen, bidden, lopen,
breken, bieden, schieten, lezen, schrijven, glimmen, zwerven, roepen, zwijgC'n, trekken, wassen, vermijden. ontvangen, snijden, scheppen, dwingen, verdrinken, ontduiken, verzwelgen, ontvlieden, genezen.

3.
malen, gaan, zouten, nicn, weven, vouwen, slaan, brengen,
twijfelen, ontdoen, verbergen, vragen, kruien, gedenken,
zoeken, laten, bepalen, bewijzen, waaien, kopen, zich herinneren, scheiden, zirh veroorloven, heten, noemen,
regenen, vriC'zen, onthouden, plegen.

4.
wegvallen, uitlaten, overbrengen, inschenken, onderbrengen, meevallen, huishouden, opslaan, wegpaken, losmaken,
overwegen, inzien, doorlopen, omzeilen, ondergaan, overtrekken, terugkomen, voldoen, achterklappen, onderdekkcn, opwarmen, beeldhou wen, letterzetten, voorzingen,
voorzeggen, bijspringen.
Oefening 59.

Zet de kursiel'e ( sclmingedrulvtc) woorden van de
volgende zinncn in het ill dcrmmd n'NW:
1. Hij sprcekt van een zaak, waarvan hij noch zijn
brocder verstand heeft. 2. lk vertelde hem, dat de tuin
niet gespit kon wordPn, maar hij wilde rnij niet geloven.
3. Indien een lastcrtong u stcekt, en zeer tot nadeel van u
spreekt, zo znlt ge n niet te zeer beklagcn. Denk maar
aan hetgeen men dikwels ziet: het is de slcahtste perzik
niet, waaraan de icesp komt Imagen 4. De ezel kan de
kar niet trekken, de jongen zal hem moeten uitspannen:
zulk <'en dier is veel te zwak voor die vracht. 5. Mijn
trouice hond hceft gisteren dat kind nit een diep gat wate:i;
gehaald, waarin h<'t bij ongelnk gevallen was. G. K1'nd,
kind~ wat zal er van je groeien? jc hrP1dPlt gelijk je vader

I
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vroeger ,gedaan lweft, en hij is el' ongelukkig door geworden. 7. De ooimiaa·r kttiPrt langs de sloot, om te zien
of 71 ij er geen ldkker nit kon halen, die hij dan lekker
opsrnnlt met zijn zoontje daar ginds in 't nest. 8. Een
jam· geleden wa.~ er ern man die bij .:.ijn dood een testament naliet, waarin h·ij al zijn gued aan een vreemde, en
niets aan Pen enkel kiJJd i•er·1naa.l;tc. (). Deed hij het weer,
ik /iraellt hem gewiR onder 't oog, dat een dergelijkc daad
z1:jn karaki0r geen voordcel rloct. 10. Op een hoogte klom
h1:j, iu de dir'pte zag hij neer, in de vcrte iceidde zijn oog,
ol' llij ook ietR yan 't na(leren nm <'en wagen besveuren
l.'011; dtwh geen enkel teken Y<'ri.oonde ~.ich, zelfR gccn stofzrulk trunl gezicn.
Oefening 60.

Zl'I de tus.~cn Jwukje.« r11·plaat1:1f1' H'r'rkicoordcn eerst in
de <Jnvo/111. 'l'r'gcwu:. lijd, <Ian in de 01w0Tm. rerl. tijd, en
d11r;rna i11 de Onvolm. Toek. tijd.
1. l>e \'ink (zitten) op een tak en (fluiten) een vrolik
deuntje, terwijl ziju wijfjP de eieren (broeden). 2. De
jo11genR ( badeu) 11ich giuds in de dam, en hun zusjes
1dekk011J de tafel. :3. l~en jager (lopen) over 't veld, en
( dragen) zijn gewPer c.ndcr de arm. 1. De wind ( Ruizen)
door de homen en ( docu) het koreu op de velden wuiven.
fi. Y rm a vonrl ( zijn) t'I' konsert; wij ( k1mn0n) dP mnziek
dnidelik l1oren. ti. 2\lijn zm;ter tgeven) lm; aan vier
kinderen; zij \ zijn) alleu gehoo1·zaarn en ( doen) hun best.
T. De trein p·azen'1 en (romrnplen), ierwijl hij onR (voorbijsel'rnfren 1; als l1ij hij een station (komen), (geven) <le
:;;toomflnit ecn ltarde gil. 8. ~\Yaarom (zijn) uw hroeder
niet hi er'! h ij ( behoreu) znlkP vergaderingen bij te
wonen. !). Br (ziju) Pen wolk op de herg en het (regenPn) h iel' lwnedeu ; hei wed er ( worrlen) hoc lunger hoe
trips\ igPl'. 1 ll. De houthakkerR ( 11ijn) vandaag bPzi~
in hPt hoR; zij ( rnsien \ en ( gehruiken l hnn middagmaal.
Oefening 61.
V11l de 1rrg!lclaf('l! woorrlcn en letters in:

1. vYij lwh- het hem ge11eg-, en hem telkens opnieuw
gewaarschnw-. maar hij lieeft niet geluiRi-, en ondervin- nn, hoe <lwaas het is, zieh te verhar-. 3. Warmijn vnder nog in lPven, ik zon n gevraag- hebben, de
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vakantie bij ons te kom- doorbreng--. 3.Gisteren stondde Iegers tegenover elkander, en war- slechts door een
nauw dal gesrheid- ; rnaar de aanvoerders besloot-, niet
te vecht-, maar iif:'vf:'r vrede te sluit-, dan bloed te vergiet-. 4. Had- uw neef zicli niet gewaag-, hij zou
zijn been niet gebrok - heb-: hij heeft het zichzelf te
wijt--, dat hem dit ongelul{ overk1,m- 5.De boer ploeg-,
zaai- - Pn eg--· 't land en hoop- dan op regen en zonneio;chijn, om 't zaad to laat- groei-. 6. Moch- ik 't
genoegen io;maak -, uw neef daar te ontmoet-, zo zal ik
hem tracht- te overreed-, met mij naar huis terug te
ke<'r-. 7. De man en zijn zoon zat- - in de kar, en reedom; voorbij, zonder ons te bcrken -; maar 't jongetje
wenk- de koetsier en noop - hem, stil te houd-. 8. Wij
at- nooit ie veel, tocn wij op kostio;chool war-; e'enrnudig omdat wij niet genoeg kreeg- om ons te overeet--. 9. Bleef-- de aanvallerR zich achter de schansen
verstcek- toen er op hen gevuur- werd, of viel- zij
even mocdig aan, ah1 de anderen zich verdedig- - ? 10.
\Yij moet- en wil- en zul- ook onze taak ten einde
breng-, indien 't ons geluk--, een dag of wat uitstel te '
krijg-.
Oefening 62.
8rhrijf de undl'r.~taande zinnnn eerst in de Volrnaakt
'l'e!Jenw. tijil. <Ian in de l'olniaakt Verl. tijd, en daarna
in dr l ulm. Tock. tijd.
1. "'.lfijn v"ader - mij niet (straffen), maar hij--mij
1n'l ( beknorren), en mij ( zeggen), <lat het niet weer getwm·en mod. :2. 7.ij - de kamer ( nitlopen I en - ter;;toud ( hegi1rne11 1, baar somrnen te maken. ;{. I )e vogels
t'Cll rnstig plekje ( nitzoPkenl, en -- 1hlar een neio;tjP
, bou\\'l'll l, waarin zij l111n eieren - (leggen 1. 4. - het
11 uiet (treffeu), dat hij in lie laatsre tijd zo\'eel betcr
1 werkPn I
-, en er zoveel J1eter ( uitzicn) ·:
5. l>e .
kinderPn - zich vlug ( wa~sen) en laankleden). en 1rn de~ tuin ( ini,rnun \ om Ji]o(·nirn 1P plukke1i. fi. AI de Iee1·lin;:?;l'JJ -- een halve dag vrij (l1ebb~n), en - die tijd
I gebrniken) nllJ de hrit•ven te heantwoorden, die zij \'Un
lmiR ( ontvangen) -. 7. Er - een h uis op de hoek ( ge
homnl won'len), dat een familiP, dfo van. Engel and
( kornen) - . onrniddellik (beirekken) - . R. De schaduwen van de nacht (plaats maken) voor het vrolik
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morgenlicht, en met de zon ----' de vrolikheid in 't hart van
deli,1der (terugkeren). 9. Wie -erooitaan {denken),
en wie - ooii. in :,;taat tzijn), voordat deze vreemdeling
onder ons ( ver:,;cllijnen) -, om een paaru op die wijze
te temmen? 111. /joal:,; het tuen {gellcnren) - , zo - bet
(blijven), en iedereen - tot heden roe bij die regeling
(llerusten), hoewel men nict zeggen kan, dat iedereen er
tevreden mce l zijn)

Oefening 63•
.If aak rle volgcmlc zimum oolledig:

1. Ali,; ik werken moet, . . . . . . :J. Daar hij e~· geen
ln::>t in had, . . . . . . ;J, 'rcrwijl ziju oom hem helpen
wil, . . . . . i. Tk zal het n luten weten, als . . . . . .
n. Ilij vindt het goPd, maar ...... fi. Hond altijd 1'11.ipt
nw woord, dan . . . . . I. 'Yilt gij vcrstundig worden,
. . . . . . . 8. Een rnan, die zijn tong niet bedwingen kan,
. • • . • • !.l ....\ls de r.on in drie dagen niet schijnt,
. . . 10. Die eens steelt, . . . . ; die eens liegt, . . .
Oefeni~g

64.

Vervang in de; volgr311de zinnen de in haakjes geplaatste
Onbepaa.lde Wijs-tiormen door de vormen van datzelfde
Werkwoord, llie door 't zfos1·<'ruand u-ordmi 1;erf'ist:

1. 't Huis, dat ik ,(boUtun laten, Volm. Tegenw. tijd)
is nu verhuurd. 2. Wees zo vriendelik, mij 't boek, dat
ik bij u (achterlaten, Vohu. Tegenw. tijd'i toe te zenden.
3. De werklieden, die gisteren hiel' l werlcen. Volm.
'l:egeuw. tijd), kunnen heden niet terug komen. 4. lk,
die u reeds rueermulen (waarschuwen, Volm. Tcgenw
tijd), moet u nu de gevolgen van uw onvoorzichtheid
laten ondervinden. 5. Jlet hlijkt nu dan toch wel, dat u,
die altijd (beweren, Onvolm. 'l'egenw. tijd) gclijk te hebben, u nu (vrrgissen, Onvolmaakt Tegenwoordige tijd).
6. Als wij, die dit onderwerp reeds jaren lung (bestuderen, Volm Tegen w. tijd), hi er niet over besliRRen
durven, hoc t wagen, Onvolm. Tegcnw. tijd) u het dan,
een oordeP1 ·r over tf~ vellen '! 7. Jan sprak over zijn
twee broerrjei; en zei: ik geloof dat zij er nicts van (be·
qrijpen, Volm. Tegenv.. tijd); maar van zijn zuster zei
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11ij: ik geloof waarlik. da1 zij het wel • begrijpen, Onvolm.
Tcgenw. tijd). K Zij (/.Jcstellen, Onv. Verl. tijd) al haar
i ijrl aan tekenPn Pu fraaie haudwerken en (vcrwaarlozen,
.zPll'dc iijd) huar sehoullci:;sen: uu 1/tebben, Onv. Teg.
t iJd) zij PI" ht>rnn w van. D. He l.Jomen t dragen, Onv. Verl.
tiJdJ dat juar zo overvloedig, dat wij iedere dag peren
(JJlukkeu, Unv. Yerl. tijdJ, zontlcr dat er een eind aan
I 8chijnen, Onv. \'erl. tijd) tc kumm1.
111. l>at - zij
goed \ducn, \'ulm. 'fegcnw. tijd). maal' - zij mij nu ook
(ku1111en, <Inv. Tock. tijd) uitlcggeu, waar mijn vriend
verledeu jaar I wunen, \ olm. 'l'egenw. tijdJ?
Oefening 65.
\ "111 uun wat in rle volgenrfc zinnen wcggclaten is.
lwuik diuw/.Jij altijcl ltelzelf<le lVnrkwoord, dat reeds in
de zin r11orkomt, nu111r zet 't in de door 't zinsi•erba,nd

1}1

vr-rcistc lijd.
l. ( ih;teren hel.J ik een brief geschrcven, en morgen _,.
ik er twPe -. 2. Uisteren is mijn l.Jroer naar Londe.n vertrokken, vandaag
naar Amsterdam, en in de volgende WPek - - - naar Berlijn - . 3. 'Vil u mij morgen
hezoeken? "Neen, ik---gisteren reeds--. 4. vYatdoettninman nu? Rij is aan 't ~pitten in -- tuin. fi. Gisteren
reeds een grool stuk - -, en morgen - - weer
-een ander stuk . G. YeFleden Uonderdag heeft 't zwaar
gPrijpt, nu - - 't al weer, Pn ik vrees dat - morgen wel
wederom -- - . 7. Als het vandaag niet begint te regenen,
hoop ik toeh dat het morgen wel - - -. 8. Gisteren hen
je mij komen lastig vallen, nu - - - reeds weer-, en
je bent. vreei:; ik, onbescheiden genoeg om mij morgen - - - . 9. Waarom oefen je je niet jn 't zwemmen? Ik
hel.J mij gedurende 't rnrige seizoen er i:q. -, ben mij nu
aan het --, en - - µ;edurende 't volgende seizoen ook
wcrler - . 10. Je moct - nu ook - . Wij - - elk jaar
weer, en zelfR mijn vadPr oefent - nog steeds telkens
weer.
1

Oefening 66•
• 1 llc Werkwoorden refie.cief te gebruiken. Gebruik in
de volgende zinnen de aanucgeven tijdcn:
M:ijn paard - -(bczcren, Yolm. 'l'eg. t.) door-tegen de

kant van de staldeur- (stoten, Onbep. wijs).2.(Vergis-
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sen, Onv. Teg. t) u - niet, als u zcgt, dat al die mensen( verkleden, Yolm. Vcrl. t.) '! 3. (Yerbeelden, Geb. wijs) _
dat men mij vertelt, dat hij - deerlik in die man (bedriegen, Volm. 'l'eg. t.) - . 4. Mijn vricnd (storcn_. Onv.

Teg. t.) - nooit aan wat men van hem zegt; maar hij- daardoor dikweh; (ben<idclrn, Vohn. 'l'eg. t.). 5. lk
- - niet zo ( venielen, Volm. 'l'oek. t. A.anv. wijs) - ,
in<lien ik - naar de kerk (begeven, Volm. Verl. t.) - . 6.
De kinderen - - ni<'t ( verspreken, Volm. Toek. t. Aanv.
wiji-i) - . indien zij - bedaard (houden, Yolm. Verl. t.)
-. 7. Alle jongens - -- daar goed (arnusere11, Volm.
Teg. t. l, maar sornmige <'- - slecht (gedragen. Volm.
'l'eg. t.). R De arme wca.uwe - --· met haar vier kinderen (onderhoudcn rnueten, Onv. Ve1'1. t.), omdat zij - .
van al haar beirPkkingen ( rcrlatcn :::icn, Onv. Verl. t.)
n. 'l'ocn de zon opging (ira8sr:11, Onv. Verl. t.) de vogels
- . en ( ~trijlwn, Onv. \'erl. t.) - de veren glad, om daarm1 boven in de boom ( ]Jlnaf8Pn, Onbep. wijs) en een
lmitig lied te zingen. 10. ])e meisjes - - stil I houden,
Onv. 'l'oek. t.), iotdat zij - (orertuigen, Yolm. Teg. t.}
- , dat er geen gevaar i1::1.
Oefening 67.
KieN tusscn hct gebruik i:an hebben Pn zijn in dei-olgcndc :::i1111cn:

l. Wij(/rnT171e11, zijn) iu de tuin gaan zit1cn, want op de
stoep ( hcbben, :!ijn) wij hei te '~arm. ~.. l>e vogels (hebbcn, zijn) 11et bos nitgevlogen, v{>f>r de jager met zijn geweer gereed ( hebben, zijn 1. :~. Denkt u, dat 't ijs gesmoltcn
zuu (hcbbPn, zijn), ah; mP11 er niet mee bij 't vuur geweest(71cbbcn, zijn) '! ,1.lle knaap(hebbcn, zijn) in de put
gevallen, maar, daar hij niet diep war,; (hf'bben, z·i'.jn) hij
er zornlPr hulp weer niigpldommen. ;:;. De soldaat (hebu<'11, zijn I gcstO!'YPll, E'l'I' •1P clnkter hij hem geweest ( hebben, ::·ijn 1. G. Zo11 hi.i WPl zm·pe] gc1't'isrl ( lwbbr·n. dfn \,
iwliPn zijn nule1· niPt alt ijll zu rolidµPtl'okken ( hr·b/Jen,
::iin)? T. !lie >'plect wn nnoit 1111h;taan 1 hc7Jlien, cij11),
irnliPn er g-een a:mlhPving 11laats g:ernn<lcn ( hel1bcn. zijn 1.
8. Hct (heburn. ::ijn) nu Penmaal gebeur·d, en g-elnkkig
(hrbbcn, zij111 hei niet '.WYPr gekomt>n, dat hij nit zijn
liet1·ekking oni;ilagen (/1e/Jlwn. zijn). !J. J)p clokter (heh-
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ben, zijn) hct gehele land doortrokken, en (hebben, zijn 'r
goed met de inwoners hekeud geworden, v66r hij zijnr
boek schreef. 10. Ik I hebbcn, zijn) gisteren tien minutelh
van de school naar huh; gelopen, en toch kan ik ·nietzeggen, dat ik biez.onder gauw gelopen fhcbben, zijn).

Oe~rf~~
Zet de nolgcnde zinnen in de Lijdende Vorm OVP,r:
1. Het paard trekt de wagen. :!. De os trok de ploeg ..
3. ne ezel b.eeft de kar getrokken. 4. De paarden hadden
de wagcn getrokken. r.. De ossen znllen de ploeg trek.ken.
6. De ezels znllen de kar getrokken hebhen. 7. lk schriji'.
een brief. 8. \Vij lazen een mooi bock, toen mi.in broeder
een telegram up tafel legde. fl ..Men rookt daa1· uit lange·
pijpen. 10. Het menselik Jichaam ~rnn vecl ziektP -verdragen. 11. \Yaa:rom zoudcn wij geen kerk houden? 12.
Vergeef oni; onze zonden. J 3. llij hiel p hen d~ vis uit 't
water trek.ken. 14. \Yij ze1ten onze reii; voort, nadat
wij onze brien>n bczorgd hadden. 1 :5. :\Tenigeeu llCeft
ver·lc<len jaar zware n'rliezen geleden. Hi. Men zegt, iiat
de Yijand dP herg:pas bezet lweft. 17. Kan u niet geloven,.
dat ik in twee urc>n al mijn lessen leer"!
1S. \Yaarin
van gt men hier 't regenwa1.er op'? heeft n dat al ooit
onderzocht? 1!1. ;-;-apoleon de Grote won de slag bij·
Austerlitz, en verloor llie bij \Vaterloo :!O. Yerscheidene
malen ltPb ik aan nw denr geklop1. maar niemand heeft
mij g-elioord. 21. ~Ieu danst l>ijna dagelikH daar in de
zaal, en Hpeelt er ook hiljart en domino. 2::!. Hij heeft
zijn plicht betracht, en zijn \'aderland ecn grote diemit
hPwPzen.
Oefening 69.

:I.et de 1;ul_qc111fr zimu•11 in rle Bedrijvende Vorm orrr:
1. lier lrni;; zon door die rnetHPlaar gebouwJ gewordenziju, iudil'u ik Pcrder Yan dt> man gd1oord had. De bomen
waren door mijn m•t•f omg<'liakt geworden, maar ch· put
wa;; niPt door lwm gPgra Vf'll gPwm'<lPn. ::. De lrnaH is.
door dP jager nePq.~e;;chotP11 gPwonlf'n, nadat ltij door de
honrl npgejaagd was ~P\\'onien. 4. l lip nmur zal door de
tirnwe1·11i:rn gerneten 1vordPn, l'Pr er CPn gut in gPhroken
wor•lt. ii. 1 le mnizcn zimdPn in·dp Yal gPvangen kunnen
worden, indien er eeu stnkje spek in gelegd werd. 6.
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.Aardrijkskunde wordt iu die school niet uit boeken
_geleerd, maar alles wordt. aan de kin<leren verteld. 7.
\Verden de paa1·de11 in uoegere eenwen ook beslagen, of
werd hun hoef toen niet beveiligd tegen de ruwe stenen,
die op de paden gPvondeu "orden, en die er gewis vroeger
-0ok gevonden werden? 8. llij zou tot koning uitgeroepen
geworden zijn, inclien de troepen niet tcgeu hem ingenomen waren gewortlen. !l. IJie overg-rote maeht werd
€ertijds dour de vorsten uiLgeoefend, toen dour de gemene_
man geloufd werd, ua1 euellieden door Ood van under
bloed gcmaakt wareu gewol'den dan zijzeh en.
10. U
is door uw af~om"t lwstcrnd, en door de. keuze van uw
stam afgezunderu. geworden, om 't hoofd tc zijn van allen,
die bier 1·ondorn u gevonden worden.
Oefening 70.

Zet de tVerkicoorden in d(' volgvurlr zin1ien in de pasWij.~; liij i-oorbeeld:
lndicn ik Iwm niet gcroepen hod, ltij zou te laat ge'WC('St zijn.
Hadde ik hem niet geroepen, hij 1care te laat geweest.
1. Zou het nict mogPlik zijn hem fo bewijzen, dat zulk
een regeling beter wezen zou '? 2. Tndien b]j mij vindl,ll
zou, zou ik verloren zijn. 3. ~focht 't meisje haar moeder
nog maar eens weerzien: 4. lH ocht de dokter toch maar
komen"! 5. ~loge God mij bljstaan, mijn vaderland te ver·
lossen ! 6. Laat hem komen, als hij <le n10ed heeft !-Hij
zou reeds gekomen zijn, indien zijn vader hem niet teruggehoudcn had. 7. Laat er geen zwaard getrokken, geen
schot gelost worden, vM1r tle heve11H:bber 't kommando
geeft. S. Laat hem wakPn, dan komt hij niet in verzoeking: 9. Als de zon maar scbeen. ZOU ltet veld een beter
aanzien lwhhen. 10. De dPugd moet beoefernl, en a1le
kwaad gemeden worden door elkeen, die zich een eervo1le
naam verwerven wll.

.sendr tijden van de A 1mvocgcnde

Oefening 71.

Zet dr, WPrku:oordr n van rle mlgfmde rnlzinnen over
in de vorrnen, in de noriye ovfeninq g<'7Jruilct.
1. Hadden wij betel' opgelet, wij waren niet gestraft
geworden ! 2. llet wure tc wensen, dat hij einrlelik nan.r
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mijn raad luisterde! ~;. Kome wat wil, ik moet er heen !
4. Och, of God mij spaarde, dat mijn ogen dat nog zagen !
.i. ~Ware die vriend IlUg bij mij, mijn leven ware niet zo
-eenzaarn.
ll. Zwijg, zeg ik; dat geen woord uw tong
ontsnappe '. 7. Laat lie man alleen, dat hij ill vrede
sterve ! 8. Ilct ware mij beter, zo ik u nooit gezien hadde.
!). Komt, verzadigcn wij om; aan dP huit; wat baatte het,
lunger te wijlen "?
10. Eu wieru' ik ook vcrneerd,
~lijn antwoord wierd' niet door m~' dreigiugen gekeerd.

i
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Oefeuing 72.

Jlaak de volgende .:·inn( n volledig met W crl~woorden in
.de Aanvoegendc Wijs.
1. U.. hooptc, dat hij .... ; ~- ik verlang, dat zij .. .
. . . ; :~. de mocder httd gewenst, dat baar kinderen ... ;
4. mijn vader bepa.altle, dat ik . . . . . ; ::i. de vorst eist
·dat zij ... ; li. wie vooruit wil komen in de wereld, ....
; 7. wie niet WPrld, dat . . . . . . ; 8. a1leR, wat
adem lieeft, . . . . . ; !). rnijn vader . . . . . . op, en
. . . . . van zijn zoon z'n wildbraad, opdat uw ziel mij
. . . ; 10. is iemand treurig, dat hij .... ; is ieruarnl blij,
d:n l1ij
Oefening 73.
Ful in wat uitgelaten is in de 1;olgende zinnen en let
op 't vcruand tnssen de tijden van de Werkwoorden in
de H oofdzin en zijn takken:

1. Mijn vader heeft mij gezegd, dat hij mij . . . 2. Ik
zal u geen toestemming geven, indien . . . . 3. Waarom
heeft u hern niet gevraagd, of . . . . ? 4. Hij heeft 't niet
kunnen geloven, umdat . . . . 5. De dief gaf voor, dat
men . . . 6. lk wens, dat je 't verstaan zult dat . . .
7. De predikant heeft afgekondigd, dat . . . . 8. Indien
hij ruij gezien hecft, moet
. .
Q. 7,oals u zugt, dat
't gebeurd is, kunnen . . . . 10. De hond heeft geweten,
dat . . .
\
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Oefening 74.

Zet het gegeven tlrel va11 tlP z inn en in de VOI'ige
oefening eerst in de Volrnaakt Verleden, en daarna in
de Volrirnakt 'l'oekomenrle iijd over, en schik de Werkwoorden die jezelf hebt ingevoegd, naar die tijden.
Oefening 75.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Schrijf tirn zinnen, elk met eeu "~rvoegd zwak werkw.
'l.'ien, elk met eeri vervoegd sterk werkwoord;
Tien, elk met ePn vervoegd gemengd werkwoord;
'rien, elk met e'en vervorgd fJnregelmatig werkwoord;
Tirn, elk met eon \'ervoegd onscheidbaar samengesteld werkwoord;
Tien, elk met een vervoegd scheidbaar samengesteld
werkwoord ;
Tien, elk met een \-erledeu J>eelwoord, <lat ·• ge"
niet neemt;
Tien, elk met een Verleden neelwoord, dat •( ge"
tussen 't voorvoegsel en de stam beeft;
Vijf, elk met een Oausatief werkwoord;
Vijf, elk met een Frekicentatief werkwoord.

HooF'DRTGK IX-XVI.

Oefening 76.
WijN de sonrten i:rm Bijwoorden aan in de volgendc.

zinnen :
1. Hot'reelmaal ltel> ik 't ook niet gezegd ! Iloe ~o
dan ?- vrnag ·je missl·hien. !!. 't Rt•liip zeilde een dag
v66r ons uit, en na een enkele dug varens vernamen wij
plotseling, <lat wij nh't onwaarRchijnlik over de plek
waren gegaan, waar 't vergaun waR. 3. Herenigd zetten
zij zuidwaarts k1lers en drcvPn 's nachts ongemerkt de
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haven binnen. ·1. .Hen had zicli zelfs voorzien van afrilrnam;e slaven, die mogelik de talen spraken van de volken,
waarmede men vooreerst bekend wilde worden. 5. Korn
toch bij mij: ik heb u immers niets gedaan, waarover u
ontevreden zou kunneu zijn? 6. \Vij leven in een hoogst
onaangenarne tijd: overal is ziekte, en gedurig hoort men
van waarlik outzettende ongelukken. 7. :lij hebben de
:R1rijd kloek en manmoedig aangebonden; waarom zou men
dau niet met reden mogen wrwarlrlen, dat zij ten laatste
on·rwinnen zullen? ;-;. Ten eerRte moet ik u ernRiig over
uw p;erlrag onderhouden; veruer moet ik u nog eens waarHt'huwen tegen de omgang met die mensen, en ten slotte
u erop wijzen, dat nw schooljaren reeds lang verstreken
zijn. en het daarom uw plicht· is, n met nw studieen te
]iaasten.
Oefening 77.
Zeg tot welke soort de kursicvc woordcn in rlc volgende
.zimwn bcltoren:
1. Als u toc.:h komt, moei. u loch eens kijken, of ik deze
k1Pu1· nu blanw genoeg gemaakt heb. 2. Tnderdaad, 't ge-

haaHte Hchrijven zou u te mue maken, om daurna nog met
on-< uit. te gaan; maar als u maar net ueze bladen afi:;chrijft, zal het u, zo wij hopen, niet hinderen. 3. Eer
·de zon nitkomt, kunncn wij lwogstwa1i1·schijnlik niet
rijdcn, 'Want de morgens zijn tcyenwoordig zo koud, dat
mPn zich ternnnirernor,tl v6or aclli uur lmitensh1.lis durft
wag<' rt. 4. 0 f sc.:lwon men m ij zo ergert somtijds, da,t ik
·iwt bc.::1rn11rlil: ka.n verdragcn, wil ik het liever nog een
paar umarnlen uitstellen. 5.Mol'gen vertrekken onze vrieTu:
den v;:n hicr, als wanneer ook wij ons zulleu klaarmaken,
·oni f'erstdaags naar elders te verhuizcn. G. lk was ermee
bezig. tocn u uinuen h.wam, en nog altijd ligt het daar
·~}p mijn bed; cchter, heloof ik u, dnt ik rr vrrdf:'r geen
hand mper uan zal zettcn, y{16r n mij vollcdig over deze
zaak HprePkt. 7. Jilrn1· WPct 1lit, dat .::ode hcl'r des huizes
_gew<'ten had, dat de diPf dan komen zon, hij gewis zijn
huis ni<>1 zou hcbben laten doorgravcn. ~. Korn jnist dan,
u·un1;ccr het u het mec8f gelegen komt; want voor mij,
die bier sedcrt weken ziek lig, maal\:t 't nur waarlik
ac1·i11ig onuerscheid. 9. lndien ik het maar zo kon krijgen,
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dat de belhamels eens ueboet Werder1, dan ZOU dat de
anderen doen schrikken, en zij zouden zich bepaald beter
gedmgen; hoewel men oak al misschicn op 't karakier
van zulke mensen tc ueinig aan kan, mn i·eel met zekerheid te zeggen. 10. lk ben en;an •wertnigd, dat noch
bedreiging, noch belofte, nouh eer, noc-h scbande die man
hetzij naar de ene, lwtzij naar de andere kant zal doen
overhellen; want u;einig heb ik een mens ontmoet, die
zo in de grond eerlik is, als hij.
Oefening 78.

Plaats passendc Voegwoorden in de volgende zinnen:
1. Het zal ternrgeefs zijn, - u roept; -- hij slaapt kan u niet 110ren. 2. Heeft u de appels al geplukt, warht u, - ik u zal helpen? :.l. Ik heb hem opgezocht.
- hij is te ziek, zelfs -- te spreken; - heb ik mijn plan
niet kunnen rnlvoeren. 4. 'i\'acht, - ik korn; 't zou niet
goed zijn, - u 't alleen probeerde. 5. - vraagt u het
hem - zo dikwels, hij zal bet - niet doen. 6. De man
is ziek - arm; het is niet te verwonderen, - hij geeft
zich over aan de drank. 7. - ik ulieden de aardse
dingen gezegd heb, - gi.i niet gelooft, hoe zult gij geloven,
- ik u de hemelse zou. zeggen? 8. 'Verpt uw paarlen
niet voor de zwijnen, - zij ze nid met hun voeten vertreden, - zich omkerende u verscheuren . 9. - het een,
-- bet ander wil helpen; de dokter vreest, - de ziekte
dodelik zal .zijn. 10. Zij heeft haar broeder z6 Iiefgehad,
- zij zich geheel en al yoor hem opgeofferd heeft, - met
haar handen genoeg bijeengebracht, - hem naar Louden
te zenden, - - h~m te la ten studeren.
Oefening 79.

'I j{aak de Woordontled·ing va-n de vol.qende volzinnen:
1. Verlaat u op ons, die u liefhebben, Iiever dan op hen~
1
rnn wier gcvoelens u onzeker is. 2. Yerlaat mij niet in
mijn ouderdom; wees mij nabij, 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 u, dat 't mij nauweliks
mogelik is, dit geschrift te onderteJrnnen. 5. Al zij de
Ieng.en nog zo imel, de waarheid acbterhaalt hem welis een bekend sprPekwoord nit rle oudP tijd.
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Oefening 80.

W·ijs de
zinnen:

,'!OU/'trn

van Repalingcri aan in de 'l:olgende-

1. Jn de z1nner staan wij 1:roeg op. en in de winte'I' gaalli
wij vrocg naar bed. :!. 1'ijf en tirintig jaren hebben deheste houwmeesters van 't land over dezc kerk gebouwd ..
3. Vw broeders hehoorden zieh uie1 in zulk een kleine boot'
up dat diep!J u;ater te wagen, en dan allcen voor plezier.
4. In grotc haast e11 zondcr goed voor zijn voeten te zien,.
liep hij zingt:nde de trap af. G. Ezau verkreeg toch eindelik op zijn uanhoudcnd vcrzock Izaiiks zegen. G. De zaaier
heeft al voo1·tgaande zijn zaad op de weg, in de doornen,.
op de rotsen, en in de goedc aarde gestrooid. 7. In een
jugende s11ce'UW8forrn kwam een arme bedelaar bij ons op·
de plauts aan. 8. Waarschijnlik zegt hij het, om u te
misleirlen. H. Al 1le lange, barre winter door heeft dit
huisje u trouw tegcn de koudc beschut. 10. 1n Siberie,
cen van de koudste landen 1Jan de aarde, moeten russiese·
gevangenen voor struf hun gellele leven in. donkere mijnenwerken.
Oefening 81.

Ontlccd de volgendc J::i1uncn!J'~8telde zin11en in Nnkel-voudige, en nocni Ile .sool'ten:
1. YM>r wij verder gaan, moet ik u waarschuwen, dater dieven in de buurt zijn. 2. 'foen de zon opkwam, ver-lieten de rngels de schuilhoek, waar zij de nacht hadden
doorg·ebracht. ~- Mensen, die anderen graag helpen, willPn ouk graag geholpen worden door hen, die zij liefhebbeu. 4. lfet is beter, 10t de Heer toevlucht te nemen, dalll
op de mens tC' vertrou wen. 5. Indien ik kwalik gesproken
heb, getuig van 't kwude. 6. lk verzeker je, dat ik 't niet
meer doen zal, zolang je dezelfde voor mij blijft, die jetot nu toe geweest bPnt. 7. lndien uw vijand hongert,
zo spijzigt hem, opdat hij zich schamen moge. 8. ln 't
begin van de wereld was de aarde, die nu zo prachtig::
bekleed is met groeu en bloemen, en oYeral de mens aant rPkt, WOPSt en le<lig.
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Oefening 82.

011tlce.d de volgende Sarnengestelde zinnen en sohrijf
-do ontleding va1i de Enkolwuaige uit.
1. ·wij zullen het u vertellen, en het u uitleggen, do<;h

"()Ordelen mag u niet, voordat 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
'€re Gods. 3. Uw broeder heeft het onderzocht, zowel als
goedgekeurd, en nu spreekt hij er tegen; daarom menen
wij, dat hij ·veran'derlik en onbetrouwbaar is. 4. Je hebt
<-0ns bedrogen, of ten minste je hebt ons misleid; dus
moet je ons niet kwa!ik nemen, dat wij je niet !anger vertrouwen. 5. JJe dokter had hem niet alleen vooruitge.bracht, maar inderdaad zo goed als genezen; echter is hij
weer ingestort, en daarna gestorven. 6. Of u u verontschuldigt, dan of u uw schuld belijdt, de zaak blijft ons
·even duidelik, en de verdenking blijft op u rusten. 7.
Ik ben jong geweest, en ik ben oud geworden; toch heb
ik de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of opgemerkt,
·dat zijn kinderen om brood moesten bedelen. 8. Bezint,
·eer gij begint; want eerst gedaan, en dan gedacht, heeft
menigeen in leed gebracht.
Oefening 83.

Geef de kraoht van de Voorvoegsels en Achtervoegsels
·aan in de volgende woorden:
Oorlog, vernederen, ontspruiten, genieten, wanstaltig,
_gelaarsd, ontzeggen, aartsluiaard, gesprek, bevredigen,
vervalsen, wangunst, besmetten, onttronen, bejaard, gezicht, verslapen, onweder, gevleugeld, herdrukken, beademeu, aartspriester, erkennen, bezingen,,ontvluchten, ver'bakkeu, onmens, wanorde, ontvreemden, mismaakt, gezang
·ondiep, gevogelte, kloosterling, heiland, wasdom, deelachtig, zondags, zwavelen, spotachtig, mondeling, babbelen,
radeloos, Juieren, vogelijn, diefachtig, )Jazig, goedheid,
·dankbaar, hoogte, .stommerik, vruchtbaar, duurzaam,
hontachtig, vijand, ziekelik, heldhaftig, steelsgewijze,
wandelen, huiswaart:::i, burgerlik, zachtkens, wandelaar,
ib.oveling, liedjeszangster, steeds, reddeloos, droppelen,
jrustig, waarachtig, pluimage, zadelen, snapachtig, be·volken.
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