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ALLE EXEMPLAREN ZIJN DOOR DE SCHRIJVERS GETEKEND.

EEN WOORDJE VOORAF.

N n de N ederlands-Belgische spellingcommissie haar voorstellen tot vereen1!oudiging van onze spelling bij Beslnit van
de Prins-Regent officieel bekrachtigd ziet, is de eenheid in spell.ing tussen Noord en Zuid einderijk ter'ug hersteld. Het komt
er dan ook voor alle Nederlands-schrijvenden op aan, zich de
gewijzigde spelling zo vlug mogelijk eigen te maken.
Vele moeilijkheden zal dit wel niet meebrengen. Het zal volstaan enkele aangepaste oefeningen te maken, opdat iedereen
een duidelijk beeld zou hebben van de aangebrachte spellingwijzigingen.
1I et doel van dit werkje is dan ook, enkele praktische oefeningen te geven, waarin de speUingveranderingen op een eenvoudige en systematische wijze behandeld worden.
Deze oefeningen zijn geschikt voor alle graden van het onderwijs, en ook de afgcstudeerden zullen, met behu'lp van dit werkje,
de nienwe spelling vlug kunne11) toepassen. Deze laatsten kunnen het hierbijhorende « Deel voor de Leraars» met vrucht raadplegen.
April 1946.

BIJ DE TWEEDE DRUK.

Deze, tweede druk is nagenoe,'l gelijk aan de eerste. De oefeningen Nr. 27, 28, 29 en 30 werden vervangen door een oefening
op de spelUlng van de aardrijkskundige namen.
Augustus 19.16.

INLEIDING.
Wat spelling is.

Spemng is het voorstellen van de gesproken taal door middel van geschre-

ven tekens, nl. letters.
We beschikken over slechts 26 letters voor het weergeven van
49 Nederlandse spraakgeluiden. De spelling is dus onvermijdelijk een onvolmaakte en conventionele weergave van de levende
taal ; ze beru:;;t, immers op een reeks afspraken, die door de bevoegde instanties kunnen veranderd worden, zonder aan de taal
zelf te raken. Zo 'n verandering maken we nu mee.
Uit de geschiedenis De spelling van het Nederlands heeft
van onze spelling. door de eeuwen heen reeds dikwijls wijzigingen ondergaan. Vóór de 19" eeuw
bestond er maar een zeer betrekkelijke spellingeenheid ; sinds
de 1ge eeuw wordt de spelling geregeld door officiële inmenging.
Zo gebeurde het dat de Nederlandse Regering professor Sicgenbeek belastte met het opmaken van een spellingstelsel, dat in
1804 tot stand kwam.
In België heerste er, vooral na 1830, een verwarde toestand
op het gebied van de spelling. Sommigen spelden volgens Siegenbeek, anderen yolgens Jan des Roches, een Antwerps grammaticus uit de 18e eeuw, anderen volgens ,spellingstelsels '\-an
eigen maaksel.
In 186~\'atten de Vries en te Winkel het plan op, een woorden boek te maken van de Nederlandse taal. Een vaste, weloverwogen schrijfwijze drong zich op voor zo 'n belangrijk we:rk.
Deze twee geleerden maken dan ook een nieuw spellingstelsel op,

-6dat in 1864 in België officieel werd ingevoerd. Hierdoor kwam
er spellingeenheid tot stand in Nedel'~and en België.
Noord-Nederland kende in 1934 een vereenvoudiging van de
spelling, waardoor de eenheid tijdelijk werd verbroken; nu is ze
opnieuw her8'teld en ook voor de toekomst gewaarborgd.

Grondbeginselen van Het spellingstelsel de V rie.~ en te W inonze spelling.
leel berust op enkele fundamentele regels, waarvan de voornaamste hiel'
volgen.
10 Regel van de beschaafde uitspraak.

Men moet de woorden weergeven met de klanken, die men in
het Algemeen Beschaafd hoort. Dus: hart en niet hert; molen
en niet meulen.

2 0 Regel van de. gelijkvormigheid.
Men moet hetzelfde woord of woorddeel altijd door dezelfde
lettertekens voorstellen. Dus: goed en niet goet, omdat men in
de verbogen vorm goede zegt; voedzaam al zegt men voetsaam,
omdat men schrijft voeden en eenzaam.
Deze twee regels zijn zo vanzelfsprekend, dat hun gezag wel
nooit zal worden betwist.
3° Regel van de afleiding.
Bij het vaststellen van de spelling richtten de Vries en te
Winkel zich dikwijls naar vroegere, veel oudere vormen van de
woorden. Dif had tot gevolg het verschillend schrijven van in
het Algemeen Beschaafd gelijkluidende klanken: e en ee, 0 en
00 in open lettergrepen, ij en ei, s en seb o.a. in eten, teeken ;
over, loopen; lijden, leiden,. vos, mensch. (e, 0, ij gaa:n terug op
vroegere enkelvoudige klanken; ee, 00, ei op vroegere tweeklanken; s op s ; seb op se, sk of seb).
Voor het toepassen van deze regel moest men een 20-tal hulp-

-7regels onthouden en nog tal van uitzonderingen. Deze spellingmoeilijkheden lokten dan ook kr1tiek uit en voorstellen tot vereenvoudiging.

Spellingvereenvoudiging.

De vereenvoudiging, die ons bij Besluit
van de Prins-negent wordt opgeleGd,
bestaat in hoofdzaak uit het volgende:
Op de spelling van de e en 0 in open lettergrepen en van de
s-klank wordt de regel van de afleiding niet meer toegepast,
enkel de regels van de beschaafde uitspraak en van de gelijkvormigheid. :l\Icn schrijft dus eten, te ken j over, 10 pen ). vos,
men s. Alleen voor de spelling van ei of ij wordt de regel van
de afleiding behouden.
Enkele homoniemen, nl. woorden die in het Algemeen Beschaafd gelijkluidend zijn, onderscheidden zich vroeger van elkaar door verschillende spelling; b.v. roode koolen en steenkoPen j beeren en ijsberen. Nu wordt het schriftbeeld van drrgelijke woorden gelijk. Wie vreest voor verwarring van de betekenissen, bedenke dat een woord zelden alleen staat en dat de
zin waarin het woord voorkomt, de betekenis bepaalt en alle vrrgissing uitsluit. In moeilijke gevallen kan men het klemtoonteken gebruiken. B.v. : In oorlogstijd waren er vaak geen aardappelen te bedélen; vole stede,lingen moesten bij boeren om
aardappelen bédelen.

NIEUWE SPELLINGREGELS.
Uit het Besluit dat op 9 Maart 1946 door de Prins,Uegent werd ondertekend (1)
< ... de regels die voorgesteld werden door de Nederlands-Belgische
commissie, opgericht overeenkomstig de gezamenlijke verklaring door de
Belgische en de Nederlandse regeringen op 20 Maart 1944 te Londen
afgelegd, worden, zoals zij geformuleerd zijn in de hierbij gevoegde
bijlage, aangenomen voor het onderwijs van het Nederlands, voor de
administratieve briefwiaseling, voor de Nederlandse tekst der wetten en
besluiten en, in het algemeen, voor alle openbare akten, uitgaande van
de wettig aangesteld~ overheid. :.

Bijlage.

< De officiële sChrijfwijze van de Nederlandse
ta al is (Ie schrijfwijze volgens de Vries en te
Winkel, met inachtneming van het onderstaande:
1. De e wordt in open lettergrepen niet verdubbeld. De ee blijft echter
aan het einde van een woord, alsmede in samenstellingen met en afleidingen van woorden op ee, als weemoed, Zieri7czeese, onderzeeër,
zeeschip, tweede,. hierbij horen ook woorden als Goereese, overzeese.
Als samenstellingen met woorden op ee worden ook heschouwd, samenstellingen waarvan het eerste lid, op ee uitgaande, niet of niet meer als
afzonderlijk woord voorkomt, zoals deemoed, eega, leewater en dgl.
2. De 0 wordt in open lettergrepen niet verdubheld. De 00 blijft echter
in goochelen, goochem, loochenen, alsmede in hun samenstellingen en
afleidingen. Verkleinwoorden van woorden op 0 worden hehandeld als de
overeenkomstige woorden op a en u: strootje evenals slaatje, 1Jlaatje
en dgl.
3. Seh wordt alleen daar geschreven, waar de eh wordt gesproken. De
eh hlijft echter in het aChtervoegsel -lseh.
4. De uitgangen -e en -en van het lidwoord een, van geen en van de
bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden mijn, uw, zijn, hun en haar
mogen, hehalve in staande uitdrukkingen als Hare Majcstcit, te zijnen
huize en dgl., worden weggelaten.
(1) Verschenen In het Belgisch Staatsblad van 5 April 1946. We geven hier de
tekst omlfespeld weer.

-95. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden ot daarmee gelijkstaande woorden mag, behalve in
staande uitdrukkingen als onder 4 bedoeld, worden weggelaten. ~

OVERGANGSBEPALINGEN.
" 1. a) Op tIe schrijfwijze van de Nederlandse aardrijkskundige namen,
zijn de regels 1-3 niet van toepassing, t oi t tI at een 0 f f i ei ë 1 e
spelling van deze namen zal zijn vastgesteld.
b) In woortIen die \"an aardrijkskundige namen zijn afgeleid en niet
van zodanige namen deel uitmaken, volgt het achtervoegsel tIe regels 1 tot
3. Het grondwoord of het gedeelte daarvan, dat in de afleiding voorkomt,
behoudt lle vorm die het volgens het onder a) bepaalde heeft, evenwel
met dien verstande, dat de regels 1-2 worden toegepast op de klinker
van de lettergreep, die onmid(!ellijl;: aan het achtervoegsel voorafgaat.
VoorbeeltIen: Utrechtse theerandjes, Leidse kaas, Tiense 8uiker,
Bruyse kant, SncTeer zeilwedstrijd, SchiermonniTcoyer.
In afleidingen van aardrijkskuntIige namen die volgens a) seh aan het
einde hebhen, blijft (s)seh hewaard.
Voorbeelden: OudenlJossche kwekers, Bossche koclc.
c) Namen van straten, pleinen, lanen 'en dgl. worden niet als aardrijkskundige namen behandeld en volgen mitsdien de spelregels 1-3, met
inachtneming van het onder b) bepaalde.
Voorheeld'en: Iloogcveense, Naamse Vest, Grote MarTet, Roosendaalse.
d) Namen van landen, zeetIn, rivieren, steden, enz., buiten Nederland
en België, waanoor het Nederlands een eigen vorm heeft, alsme(le hun
samenstellingen en afleidingen, volgen de regels 1-3.
Voorbeelden: lVmwn, Duitsland, Parijse mode.
2. Ten aanûen vall het voornaamwoordelijk gebruik en het gebruik
van tweede-lluumvalsvorlllen als der, dezer, zijner, enz. zullen aanwijzingen
wordell gegeven in een salllen te stellen volledige woordenlijst. Totdu t
deze VHn kracht wordt, riC'hte Illen zieh naar de woordenlijst van de
Vries ril te ~Winkcl.
3. De schrijfwijze van de bastaardwoorden, alsmede die van Z.g. tussenklanken in Ramenstellingen zal nader worden geregeltl in de onder 2
(overgangsbepalingen) bedoeldp woordenlijst.
'l'otdat (leze nlll kracht wordt, geldt de schrijfwijze van de woordenlijst van de Vries en te Winkel. ~

-
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Regel 1. De e wordt in open lettergrepen niet
verdubbeld : stenen, heren.
De ee blijft echter aan het einde van een woord,
alsmede in samenstellingen met en afleidingen van
woorden op ee, als : weemoed, Zierikzeese, onderzeeër,
zeeschip, tweede.

Oefening 1. Schrijf het meervoud naast volgende woorden
Een steen
Een zweep
Een steek
Een leek
Een meer
Een Chinees
Een beek
Een Portugees
Een week
Een Canadees
Een steel
Een kasteel
Een streek
Een penseel
Een peer
Een teen
Een streep
Een speer
Een eed
(1)

e) :

stenen.

Een heer
Een profeet
Een dreef
Een paneel
Een Kongolees
Een juweel
Een geweer
Een mees
Een beer
Een voordeel
Een kameel
Een houweel
Een vogelveer
Een zeel
Een magneet
Een reet
Een wijsgeer
Een bibliotheek
Een meineed

heren.

Men sla In de spraakkunst even de regels na van de scheiding in lettergrepen.

-
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Oefening 2. Zet de volgende werkwoorden in het
meervoud:
Ik meen

-

wij menen.

Ik lees
Ik dweep

-

wij

-

Ik kneed

wij marcheren.
wij

wij

Ik marcheer Ik parkeer Ik ('er
-

-

wij

Ik vrees

-

wij

Ik verteer

-

wij

Ik presenteer -

wij

Ik heet

-

wij

Ik beslteed

-

wij

Ik preek
Ik speel
Ik leer

-

wij
wij
wij

Ik laveer
Ik leed
Ik kleed

-

wij
wij
wij

Ik trotseer
Ik leen

-

wij

Ik weeg

-

wij

-

wij

Ik verleen

-

wij

Ik spreek

-

wij

Ik leef

-

wij

Ik s>tlldeer

-

wij

Ik besmeer

-

wij

Ik verbreed
Ik smeek

-

wij

wij

wij

Ik bezeer
Ik eet

-

-

-

wi'j

Ik neem
Ik beveel

-

wij

Ik ontbeer

wij

Ik deel
Ik steen
Ik beoordeel

-

wij

-

wij

Ik begeer
Ik feliciteer Ik geef
-

wij

-

-

wij

Ik telefoneer Ik noteer
Ik weet
-

wij
wij

Ik dicteer

-

Ik krakeel

-

wij

Ik redeneer

-

wij

wij

wij
wij

Ik meet
Ik week

-

wij
wij

-

wij

Ik ween

-

wij

wij

Ik vergeet

-

wij

wij

Ik verdeel

-

wij

Ik ontleed

-

wij

Ik interesseer -

wij
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Oefening 3. Vul in:
Leeg
Teer
Breed
Bleek
Week
Scheef
Heet
Geel
Gemeen
Heel
Wreed
Leer
Algemeen
Veel
Zeer
Leem
Veeg
Steen
Fluweel
Been
Gereed
Welbesteed
Elpenbeen
Ontleed
Bekleed
Officieel (1)

lege

... n

... n
... n

... n
... n

... n

doosjes.
kinderen.
rivieren.
kleuren.
harten.
lijntjes.
luchtstreken.
blaren.
kerels.
dagen.
oorlogen.
schoenen .
verkiezingen.
voordelen.
vingers.
hutten.
tekens.
beelden .
mantels .
kammen.
verontschuldiging en.
uren.
kunstvoorwerpen .
zinnen.
muren.
berichten.

(1) De uitgang iële wordt steeds met deelteken, de uitgang uele zonder deelteken
geschreven: mat e r i ë Ie, act u e Ie, In de «spelling 1946» zal het gebruik
van het deelteken toenemen, b.v. in v a r i ë ren, zo ë ven. Bij splitsing van
dergelijke woorden plaatst men evenwel geen deelteken, daar het koppelteken de
IIplitsing aangeeft: offici-ele, vari-eren, zo-even.
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Oefening 4. Vul in C):
Twee : de tweede straat, ... dracht, ... ërlei, ... klank,
· .. strijd, ... honderd.
Zee: onderzeeër, ... man, ... ëngte, ... gras, ... rover, ... spiegel, ... ziek, ... vaarder, ... land, ... schip,
• .. strand.
Vee: ... arts, ... stapel, ... teelt, ... handel, ... keuring, ... markt, ... stal, ... koopman.
Ree: ... bok, ... bout, in het woud lopen ... ën.
Thee: ... heester, ... handel, ... ketel, ... kopje,
• .. partij, ... servies, ... uurtje, ... winkel.
Wee: ... moedig, ... dom, heim .... , de zeven ... ën
van Maria.
Mee: ... gaan, ... lokken, ... valler, ... warig,
· .. doen, ... lopen, ... tronen, ... brengen, ... spelen,
· .. delen.

Oefening 5. Vul in met e of ee :
Zo gedw ... als een lam.
Een d ... moedige houding.
Grove bel ... digingen.
T ... dere zorgen.
Krak ... lende bengels.
Een drukke v ... markt.
· .. dele drijfv ... ren.
Kostbare vloerkl ... den.
In tw ... ën vouwen.

T ... kenl ... raar.
R ... pen chocolade.
Arme b ... delaars.
Voord ... lige prijzen.
W . .. de overwonnenen.
Een w ... moedige blik.
Op de bovenste tr .. .
H ... te lindeth .. .
SI ... tje rijden.

(1) De ee blijft aan pet einde van een woord, om niet te verwarren met de
doffe e: Vg!. zee - ze, mee - m e.

-
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Oefening 6. Vul in met e of ee :
De sch ... pen liggen op de r ... In sprookjes komen
f ... ën voor. In de omg ... ving van kast ... len vindt
men m ... stal dr ... ven. In de nauwe st ... gen van
oude st ... den staan soms mooie g ... vels. D ... ze
w ... zen 1 ... den een droevig 1 ... ven. De h ... Ier is
even schuldig als de st ... Ier. De tijd kan v ... le wonden h ... len. Gaat ge m ... naar de z ... ? Kw ... p ... ren worden enkel gekonfijt geg ... ten. Zet de
t ... ring naar de n ... ring. Gedw ... loopt de hond met
zijn m ... ster m ... Bel ... digingen worden niet gemakkelijk verg, .. ten. V ... re en Zierikz ... zijn oude
st ... den in Z ... land.

Oefening 7. Vul in met e of ee :
Dit boek is verguld op sn . . . Geef me nog maar een
sn ... tje koek. M ... dogenloos werd de stad beschoten. Vlug gleed de sI ... over het ijs. Goer ... en Overflakk ... vormen een eiland in de Maasmonding. De
ver ... niging van gen ... sh ... ren zal beslissen. De
kinderen k ... ken met beg ... rige blikken. Een lichtmatroos heeft nog geen z ... b ... nen .... ga is de ... nigszins komisch-deftige benaming voor echtgenoot. L ... water bet ... kent gewrichtsvocht. Waarm ... houdt ge
u b ... zig ? Hoez ... , onze club heeft gewonnen ! De
1 ... dingen verg ... ten dikwijls de I ... st ... kens.
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Regel 2. De 0 wordt in open lettergrepen niet
verdubbeld : zo, horen.
De 00 blijft echter in goochelen, goochem, loochenen, alsmede in hun samenstellingen en afleidingen. (1)
Verkleinwoorden van woorden op 0 worden
behandeld als de overeenkomstige woorden op a en
u : strootje evenals slaatje, vlaatje en dergelijke.
Oefening 8. Schrijf het meervoud naast volgende
woorden:
Een boom
Een roos
Een bondgenoot Een brood
Een toom
Een oog
Een kloof
Een doos
Een toon
Een stroom
Een boot
Een stoot
Een framboos
Een oor
Een droom
(1)

Om de

0

bomen.

Een koor
koren.
Een echtgenoot Een steenhoop Een oorlogsvlootEen voorschoot
Een troon
Een kantoor
Een schoof
Een atoom
Een spook
Een sloot
Een boon
Een knoop
Een bloemkool
Een zoom

niet kort uit te spreken als in bochel, pochen.
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Oefening 9. Zet de volgende werkwoorden in het
meervoud:
Ik hoor

-

wij horen. Ik vergroot

-

wij vergroten.

Ik geloof

-

wij

Ik knoop

-

wij

Ik hoop op

-

wij

Ik verhoog

-

wij

Ik doof

-

wij

Ik sloop

-

wij

Ik beloof

-

wij

Ik vertoon

-

wij

Ik koos

-

wij

Ik behoor

-

wij

Ik boor

-

wij

Ik gedoog

-

wij

Ik toon

-

wij

Ik verwaarloos -

wij

Ik kook

-

wij

Ik noop

Ik droog

wij
wij

Ik toom
Ik rook

-

wij
wij

Ik koop

-

-

wij

Ik stoot

-

wij

Ik onderschoor -

wij

Ik stoor

-

wij

Ik betoog

-

wij

-

wij

-

wij
wij

Ik roof

-

wij

Ik stook

Ik stoof

-

wij

Ik beroof

Ik woon

-

wij

Ik verhoor

Ik beloon

-

wij

Ik doop

-

wij

-

wij

-

wij
wij

Ik loot

-

wi>j

Ik zoom

Ik poog

-

wij

Ik droom

-

wij

Ik lood
Ik bloos

Ik loop

-

wij

Ik wanhoop

-

wij

Ik schoof

-

wij

Ik verpoos

-

wij

Ik doorstoot

-

wij

Ik loof

-

wij

Ik liefkoos

-

wij

Ik nood

-

wij

Ik verloot

-

wij

Ik oog na

-

wij

Ik room af

-

wij

Ik kroon

-

wij
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Oefening 10. Vul in :
Broos
Groot
Ivoor
Vroom
Ouderloos
Doof
Boos
Smakeloos
Hoog
Schoon
Roekeloos
Hopeloos
Goedkoop
Droog
Rood
Vergroot
Dood
Geloot
Gepoot
Kleurloos
Loos
Snood
Doelloos
Loom
Voos
Eerloos

broze
.. . n

eierschalen.
bomen.
biljartballen.
gebeden.
kinderen.
grij saards.
geesten.
vruchten.
bergen.
beelden.
daden.
toestanden.
winkels.
zomers.
bessen.
foto's.
talen.
prijzen.
aardappelen.
lippen.
vossen.
plannen.
pogingen.
bewegingen.
rapen.
schurken.

-18-

Opmerking : De spelling van de tweeklank ooi verandert niet: vogelkooi, mooi, hooien, voltooien, dooien,
strooien, enz.

Oefening 11. Vul in met 0 of 00

:

Goochelen, g ... chelaar, g ... chelarij, g ... che1beker, g •.. chelkunst, g ... cheltoer; 1 ... chenen, ver1 •.. chenen, zelfverl ... chening.
De g ... chelaar liet ons enkele m ... ie g ... cheltoeren zien. Met ware zelfverl ... chening volt ... ide
hij zijn taak. Men moet h ... ien als de zon schijnt. Op
de str ... ien daken begint de sneeuw te d ... ien. De
t ... neelv ... rstelling was voor ons een ontg ... cheling.

Oefening 12. Vul in met

0

of

00 :

De dienstb ... de kreeg een f ... i als bel ... ning. De
v ... gel zong vr ... lijk in zijn k ... i. De b ... men
staan z ... m ... i in lentet ... i. De k ... pman was aan
wanh ... p ter pr ... i. Met r ... de en witte papiersnippers maakten de kinderen str ... isel voor de pr ... cessie .... ievaars zijn trekv ... gels. Er bestaan kol ... nies
voor sch ... iers en landl ... pers. Hij weet het altijd
z ... te pl ... ien, dat het goed uitkomt. Een voetbalmatch begint met een opg ... i. Door verstr ... iing worden vele spelfouten gemaakt. De kunstenaar verheugt
zich ... ver de volt ... iing van zijn werk.

-19-

Oefening 13. Vul in met

0

H ... pel. .. ze toestanden.
Ouderl. .. ze kinderen.
V ... ze l'adijwn.
D ... de steden.
Lege d ... zen.
L ... me schreden.
K ... peren kn ... pen.
In een b ... ze bui.
Alle schuld 1. .. chenen.
H ... ge l. .. nen.
R. .. de potl. .. den.
Gr ... te h .. joppers.
De m .. .ie moo Jen.

Oefening 14. Vul in met
Karel de Gr ... te.
Ongen ... de gasten.
Verb ... den te r ... ken.
Een handdoek z ... men.
Melk afr ... men.
Het hoofd ontbl. .. ten.
De slag der Gulden Sp ... ren.
Str".ken papier.
Onn ... zele-kinderendag.
Ger .. .ide b ... men.
Veelbel.. .vende z ... nen.
Opget...gen feestgen ... ten.

of 00 :
Een bede verh ... ren.
H ... ge ... mes.
Een vriendelijke uitn ... diging.
Een m ... del'll aut ...tje.
De gr ... te sch ... nmaak.
Belangl. .. ze zelfverI ... chening.
B ... tje varen.
Ongel...vige Th ... mas.
Dr ... ge dokken.
Handige g ... cheltoel'en.
T ... vel'achtige spr ... kjes.
R ... kende puinh ... pen.
K ... kende ... lie.

0

of 00 :
V.oor str ... man dienen.
Str ... mend water.
Met de eUeb ... gen st ... ten.
Iemand meetr ... nen.
GesL.ten slagb ... men.
In zijn ... ren kn ... pen.
L ... ze n ... ten.
H ... g ... vens.
BI. .. zende abrik ... zen.
Afges1. .. ten kol.pen.
Str ... je trekken. (1)
Een t ... neelspel vert ... nen.

(1) De verkleinwoorden, gevormd van woorden die op een open lettergreep eindigen, schrijft men met dubbel letterteken voor de verkleiningsuitgang -tJe:
s t r oot je, pap a a t je, par a p I u u t je. Afgebroken echter schrijft men
stro-tje, papa-tje, paraplu-tje.

-

Oefening 15. Vul in met

200

ol

00 :

BeterbI ... de Jan, dan d ... de Jan. Met str ... maakt
men een str ... ien hoed. Een matje vlecht men van
str ... tjes. In België zijn er twee Rijksh ... gesch ... len. Vr ... me gebeden zal men verh ... ren en niet verst ... ten. Vr ... lijke kinderen vermaakten zich met
sI ... tje springen. Gr ... te h ... pen k ... rensch ... ven worden opgetast. R ... de klapr ... zen stonden in
het k ... renveld. Het vrouwke vroeg om een z ... tje
vis. Z ... tje is het verkleinwoord van z... De dag1 ... ners zetten het k ... ren in sch ... ven. H ... ge
b ... men vangen veel wind.

Oefening 16. Vul in met

0 0/00 :

Geen gr ... ter d ... ven dan die niet h ... ren willen. De werkt ... zen bet ... gen voor het stadhuis. Een
spin op h ... ge p ... ten heet h ... iwagen. Gr ... te
... verstr ... ming en teisterden het land. De boer zal
moeten h ... i en str ... bijk ... pen. Z ... als het klokje
thuis tikt, z ... tikt het nergens. Zijn ... gen en ... ren
de kost geven. Als een sch ... ier liep hij langs de straat.
De werklieden moesten de b ... men r ... ien. Hij is met
een str ... tje te verleiden. Deze bergrivier heeft een
sterke str ... ming.
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Oefening 17. Vul in met e (ee) of 0 (00) :
Er ... de sl...ten.
Sch ... ne r ... zen.
L ... ren handschoenen.
Rijkbeladen p ... reb ...men.
Voor d ... ven pr... ken.
Eent ... nige z ... reizen.
Zus en z .. .
Witte ijsb ... ren.
Een gr ... te z... slag.
Van het m ... ie weer profit ••• [ren.
Br ... ze th ... kopjes.
Tw ... ërlei soorten.

H ... ge t ... nen.
Kostbare edelst ... nen.
Groenten kw ... ken.
Dr ... ge z ...mers.
Machtel...ze woede.
De stud ... rende jeugd.
Het groene l...ver.
Gouden 1' ••• gen.
Mal'ch ... rende soldaten.
Sch .. .Ie " .gen.
R ... de tafelkl...den.
De D ... de Z .. .
Met 1.. .de ... gen.

Oefening 18. Vul in met e (ee) of 0 (00) :
Vl' .. olijke speelgen ...ten.
Dronken z ...1ieden.
Vruchtel...ze p ... gingen.
Gr ... ve bel.. .digingen.
Versterkte kast .. Jen.
Gr ... te h ... pen st...nk .. .len.
Met algem ... ne stemmen.
K. .. l.. .niale 1.. .terij.
Gew ... l·en en patr ... nen.
.. .l'vel'd ... vende kr ... ten.
... vel'tuigende bet ... gen.
Een gewichtige m ... ded ... ling.

Ongelukkige ... rlogsw ... zen.
R ... de k .. .len.
Gesch ... ten 1' ••• ën.
GoudI. .. ren behangsels.
RoekeI. .. ze daden.
Een enge z ... straat.
Schitterende juw .. .len.
Kussensl...pen dichtkn ... pen.
Vliegende z ... m ... uwen. (1)
Rijpe framb ... zen .
Gesm ... de sI. .. ten .
H ... ge V ... nen.

(1) De tweeklank eeu blijft onveranderd; dus: mee uwe n. sn e eu wen.
eeuwen.

-
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Oefening 19. Vul in met e (ee) of 0 (00) :
Met z ... een antwoord kan ik geen vr ... n ... men.
Langs d ... ze w ... gen liggen v ... Ie h ... pen st .. .
nen. Op de r ... liggen v ... Ie b ... tjes naast gr ... te
z ... b ... ten. In h ... te z ... mers I ... pen de straatbengels met bI ... te b ... nen. Veel bel ... ven en weinig g ... ven doet de zotten in vreugde I ... ven. Met
gr ... te h ... ren is het kwaad kersen ... ten. In dit park
vindt men v ... le m ... ie pri ... len. We h ... ren de
v· .. gels vr ... lijk kw ... len en kwinkel ... ren. Het.
geh ... le t ... neel was t ... verachtig verlicht. Een
sn ... daard (1) is een b ... swicht.

Oefening 20. Vul in met e (ee) of 0 (00) :
Duikb ... ten noemt men ook wel eens onderz ...
b ... ten of onderz ... ërs. Bel ... digen is nog geen
bet ... gen. De wildstr ... per had een r ... gesch ... ten. In d ... ze m ... ie dr ... ven zullen we met onze
vr ... lijke reisgen ... ten ... ven verp ... zen. Ik liet
me m ... tr ... nen. De stro .. per is op h ... terdaad betrapt. Olifanten zijn gedw ... ë dieren. Dat is k ... ren
op zijn m ... len. Dr ... men is bedrog. Geen r ... zen
zonder d ... rnen. Gezelschap van gem ... ne k ... reis
dient verm ... den. De inw ... ners van China h ... ten
Chin ... zen. Z ... dra ik vrij ben zal ik u telefon ... ren.
(1) De uitgang -aard wordt als een aparte lettergreep beschouwd; men schrijft
dus: w ree d a a r d, blood a a r d. Hetzelfde geldt voor het achtervoegsel'
-ach tig ; dus: g e e I ach tig, r 0 0 d ach tig.

-
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Regel 3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar de
ch wordt gesproken : schip, vis, mens.
De ch blijft echter in het achtervoegsel -isch
Belgisch, komisch

e).

Oefening 21. Vul in met sch of

S

en zet in het meer-

voud:
Een ris
Een men ...
Een bo ...
Een weita ...
Een mu ...
Een fle ...
Een kikvor ...
Een wrn ...
Een vo ...
Een ei ...
Een val...aard Een strowi...
Een feestdi ...
Een e ...
Een ... elvi...
Een :1 ...
Een ... oolta ...
Een takkenbo ... Ene Ii ...
Een gerui ...
Een walvi...

vissen.

...

Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

wij wassen.
waS
- wij
ei...
...aat ...
wij
wij
... enk
- wij
hij ...
wij
... ud
vor ...
wij
... et ...
wij
hij ...
wij
dor ...
- wij
wi... uit - wij
wen ...
- wij
la ... in
- wij
di... op - wij
- wij
... rijf
verver ... - wij
wij
Je ...
wij
vi ...
fl'i. .. op - wij
wij
bIu ...
beheer ... - wij

(1) Om de uitspraak van de «zuivere i . (l i e d) in Bel gis c h
warren met de c onzuivere i:. (l i d) in b.v. st oor nis.

niet te ver-

-
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Oefening 22. Vul in met sch of
België
Rusland
Arabië
Egypte
Perzië
Australië
Azië
Siberië
Oost-Indië
Kempen
Artois
Gallië

S :

Belgisch Kongo.
Russi
steppen.
Arabi ... wierook.
Egypti ... schrift.
Perzi
golf.
Australi ..• wol.
Aziati ... Rusland.
Siberi ... koude.
Oostindi ... inkt.
Kempi ... heide.
Artesi ... put.
Galli ... krijgslieden.

Oefening 23. Vul in met sch of S
Romantisme
Socialist
Idealist
Toerist
Pacifist
Fantasie
Realisme
Materialist
Historie
Folklore
Harmonie
Symphonie

:

Romantische verbeelding.
Socialisti ... partij.
Idealisti . .. houding.
Toeristi ... literatuur.
Een pacifisti ... strekking.
Fantasti ... denkbeelden.
Een realisti... beschrijving.
Een materialisti ..• levensopvatting.
Een histori. . . roman.
Een folkloristi... stoet.
Harmoni ... kleuren.
Een symphoni ... orkest.

-
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Oefening 24. Vorm met volgende eigennamen het passend bijvoeglijk naamwoord:
Zweden
Noorwegen
Frankrijk
Ierland
Engeland
Portugal
Spanje
Italië
Hongarije
Polen
Griekenland
Canada
Japan
Zeeland
Friesland
Antwerpen
Brugge
Brussel
Mechelen
Delft
Gouda
Oostende
Gent
Turnhout
Lier

Zweedse gymnastiek.
fjorden.
republiek.
zee.
vloot.
wijnen.
burgeroorlog.
vruchten.
klederdrachten.
aardappelen.
oudheid.
appelen.
papier.
eilanden.
schaatsen.
haven.
Metten.
kant.
meubels.
aardewerk.
pijpen .
vis.
fabrieken.
sp eelkaarten.
vlaaien.

...

-
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Oefening 25. Vul in met seh of s :
Schaarse berkhten.
Hemel._.. e muziek.
Een ... emati.. .e- tekening.
Een ... oon land ... ap.
Een ... ot ... e mantel.
In een ... uin ... e richting.
Een paar ... elm ...e ogen.
Groot. .. e taferelen.
. .. emerig licht.
Een strui...e kerel.
...erpe me ... en.
Een wekelijk ... tijd ... rift.
Aan gind ...e zijde.

Een schijnheilig menS.
. .. etterende trompetten.
Een ba r ... e toon.
Een ... 01' gekrij ...
Een val... e eed.
Een ma1...e peel'.
Boer ...e manieren.
Een ... rander oordeel.
Fri ... e kleuren .
Een ... rikkelijk onweer.
Een hel... lawaai.
Steed ... e kleding.
Een ...uwe haa .•.

Oefening 26. Vul in met seh of s :
Met ra ...e ... reden.
... ui mende champagne.
Trot. .. e paleizen.
Een hoof...e groet..
Slaaf ... e navolgingen.
Electri...e verlichting.
Het aard ... paradijs.
Een for ... e greep.
Diester ... bier.
Holland ... e kaas.
De Vlaam ... e Beweging.
Zijn dorst Ie ... en.

De kind ... heid van grootvader.
De Middelland .. , e Zee .
Het rui ...en van het ranke riet.
Een brie ... ende leeuw.
Vergeef ...e moei te.
De Balti ... e laagvlakte.
De Nederland ... e letterkunde.
Zijn ... uldei...ers bevredigen.
Tu ...en de regels lezen.
Ver ...e groenten.
Een driemaandelijk ... verslag.
Een trot ... e houding.

-
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Regel 4. De uitgangen -e en -en van het lidwoord een,
van geen en van de bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden mijn, uw, zijn, hun en haar mogen
worden weggelaten: mijn moeder, voor uw vader. (1)

Behalve in staande

uitdrukkingen als
Majesteit, te zijnen huize en dergelijke.

Hare

Oefening 27. LaM de uitgangen weg in de vetgedrukte woorden:
Armoede is gene schande. Di'e journalist heeft ene fijne pen.
Kinderen moeten hunne onders eerbiedigen.

~1:ag

ik de boeken

van uwe bibliot:he('k eens bekijken? Grootvader ve!'telt graag
over zijne kinderjaren. Er

W<ll'f'1l

gene mensen te zien. Hunne

meid ging nor,- ev('n ene boodschap doen. Ik kreeg ,enen brief
van mijnen vJ'Ïend. Hij heeft el' gene hand voor uitgestoken.
Moeder droeg

he't~

kind op haren arm. Hij kende gene rust,

voor hij zijne taak volbracht had. Vader zegt tot zijnen zoon, :
dat zijn gene ma,nieren. Mijn gebuur heeft veel genoegen aan
zijnen hof. De leerlingen gaan op schoolreis met hunnenleraal'.
Als antwoord op mijnen brief beloofden zij van hunnen kant
dat zij al hunne krachten zouden inspannen tot het wels.lagen
van mijne poginge~n. Zij sprak tot haren vader: op uwen leeft,ijd moet men zijne krachten spal'en.

(1) In het levend taalgebruik werden deze uitgangen sinds lang reed. weggelaten.

-
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Regel 5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden,
voornaamwoorden, bijvoeglijke· naamwoorden of
daarmee gelijkstaande woorden mag, behalve in
staande uitdrukkingen als onder 4, bedoeld, worden
weggelaten.
Opmerking.

Daar de naamvalsuitgang -n mag behouden worden
of weggelaten, is het overbodig op deze regel
oefeningen te maken. Wie de naamvalsuitgang -n wenst te gebruiken,
vindt hiervoor de regels in de spraakkunst.

OVERGANGSBEPALINGEN.
De Nederlandse aardrijkskundige namen volgen voorlopig nog
de gebruikelijke spelling, in afwachting dat er een officiële lijst
zal opgemaakt worden, waarin hun schrijfwijze aan de nieuwe
spelling wordt aangepast. 111 geval van 11wijfel sla men de spelling na in woordenboek of atlas. B.v. Eekc, Wcstroozebeke,

Vlaamsch Hoofd, Pulderbosch.
In afleidingen van aa,rdrijkskundige namen volgt het achtervoegslol wel de l~egels van, de spening] 946 : Esschen - Esschense.
Ook de letilea'grerp die het achtervoegsel onmiddc'llijk voorafgaat, volgt de nieuwe spellingregels voor e en 0 ; nid voor

ssch : Schaarbe,ek - Schaarbekenaar; Room - BOmenaall' ; Pulderbosch - Pulderbossche boeren.
Straatnamen, namen van, pleinen, lanen, enz. volgen de nieuwe
spelling: Brede Straat, Grote, Matrlcf, Vismarkt. ~Wanneer ze
aardrijkskundige namen bevatten, dan behouden, deze de gebrui-

-
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kelijke spelling van het grondwoord: Oude.nbossehe weg (Oudenbosch) ; Roosendawlse straat (Roosendaal).
De spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen, waarvoor het ~ederlands eigen vormen heeft, volgt de nieuwe regels ~
Verenigde, Staten, Dode Zee, Wenen, Duitslwnd.

Oefening 28. Vul in met e (ee) of 0 (00) of s (seh) en verklaa;r
de spelling

VIMI

de aardrijkskundige namen:

Holland ... e bloembollenvelden. Holland ... Diep. Het Brug ... e
Vrije. De Brug ... e MelljtRn. Zceuw ... -Vlaanderen. Zeeuw ... e
kI...derdrachten. Tem ... e ligt op de Schelde. As ... e is een gemeente in Braban't: ; A ... ligt in Limbu'1~. Vele Retie ...e boerderijen zijn typi. .. vOOr de Kempi. .. e hoen'bouw. Leid ...endam
is een dorp. Hij woont in de Leid ...e straat. Sneek ligt in het
gebied van de Frie ... e JlI ••• ren en is bekend om de Sn ... ker zeilwedstrijden. De u it voer van de Boom ... e en de Kempi ... e steenbakkel'ijen gebeurt langs de Antwerp ... e haven. De Limburg ... e
koolmijn{'n zijn. modem aangelegd. De Haspengouw ... e suikerb ... ten dienen iot het fabric ... ren van de Tien ... e suiker. SiJeed ... e
dames volgen gl'llag de Parij ... e mode. Aan de Leuven ... e h ... geschool stud ... I·en Vlaam ... e en \Vaal. .. e studenten. Wie kent
niet het verhaal van Keizer Karel en de pot van .. .len ? De uitdrukking « ~L .. n(>Il ligt ver van \Varegem» bet ... kent:: wat
men meent is daaroJll nog niet. waal'. De gemeente Afsn ... bezit
een mooi HomaaIl ... kerkje. Napoleon verloor de slag hij \Vater\... ; de \Vaterl.. .... e ll'euw hl'rinllel't aan dit feit. Een
Des ...el...e brouwerij bromvi het bekende Campina-bier. In zijn,
kinderjaren werkte Ledeganck in een Eek!.. .... e wl'verij. Prosper van Langendonck bezong de TongerI.. .... e lindendreef en de
Linkebeek ... e korenvelden.

-
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NABESCHOUWI NGEN.

Wie deze nieuwe spellingregels nauwgezet toepast, moet daarom nog
niet denken, dat het Nederlands hoegenaamd geen spellingmoeilijkheden
meer oplevert en dat men om~e taal zo maar raak en zonder nadenken kan
schrijven. Hoewel het Nederlands een van de gemakkelijkste spellingstelsels bezit, dienen er toch ook nog spraakkundige regels te worden
gevolgd, die de schrijfwijze van klanken, geruisen, uitgangen enz.
beïnvloeden. Het gebruik van spraakkunst en woordenboek dringt zich
nog dikwijls op.

Moeilijkheden
die blijven.

De spelling van ei of ij, ou of au, ie, i of y levert
nog steeds moeilijkheden op. Door veelYuldige en
herhaalde oefening kan men vastheid in de spelling
verkrijgen. Toch mag niemand al te zeer vertrouwen op zijn visueel
geheugen en moet men zich nooit schamen om een woordenboek te
gebruiken. lIet correct spellen van het Nederlands mag van iedere ontwikkelde geëist worden.

d, dt, of t?

Men klaagt er wel eens over, dat nog geen enkele
spellingvereenvoudiging er aan gedacht heeft, oj'}
de werkwoordelijke uitgangen -d, -dt, ot, -dde, -tt.e de regel van de
beschaafde uitspraak toe te passen. De sChrijfwijze van deze werkwoordelijke vormen hangt echter niet af van spellingregels, maar wel
van de vervoeging en levert daardoor dan ook geen moeilijkheden oP.
voor wie lllaar even nadenkt. Een werkwoord vervoegen, d.i. persoonsuitgangen voegen bij een stam, kan toch iedereen, die met vrucht lager
onderwijs heeft genoten. l~outen tegen de vervoeging zijn dan ook
werkelijk beschamend, omdat ze getuigen van gemis aan redenering.

Oefening 29. Vul in met d, dt. t, dd, tt.
De betich ... e belee... schuld, hoewel hij met de doodstraf wer ...
bedreig .... Wer ... hij gevonnis ... ? Men wen ... aan vele dingen. Wie zijn

-
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neus sehen ... , sehen ... zijn aangezieht. De horlogemaker win ... de pendule
op. Hij won ... zijn horloge op. WIe aanhou ... win .... Mijn vriend meI. ..
mij, dn t ik mijn brief niet op tijd pos ... e en hij daardoor de afspraak
mis ... e. Daar in vele steden voedselschaarste heers ... e, beste ... e men
stadskinderpn bij boeren uit. De uitviIlller ze ... zieh aan het werk en
arbei. .. onverpoos ... , hij wij ... zich geheel aan zijn taak. (Sehrijf deze
laatste zin ook in de onvoltooid verleden tijd) .................................. ..
Wat voorspel. .. het weerherieht? Soms verbeel... ik mij, dat men lIlij
iets

Ojl

de mouw spel. .. Gevoeligheid ontaar ... dikwijls in sentimentalit'eit.

Wee ... ge dat Brugge de lllooiste oude steden evenaar ... ? Een granaatscherf won ... e de soldaat, die hevige pijnen lee .... lIet heeft gestor ...
regen.... Sinterklaas verras ... e Zusje met een praChtige pop, die ze
gedurig aan- en uitkle ... e. Dit werk vermoei. .. me niet, wor ... gij er door
vermooi. .. ? In de

~lidddeeuwen

verlich ... e men de vl'rtrekken met

kaarsen; de schitterend v'erlich ... e ridderzaal boo ... eon heerlijk schouwspel. Een dichter verwoor ... zijn gevoelens in verzen. Aan bibliotheken
ontleen ... mell boeken. IJl.' leerling ontle ... een volzin en outbin ... een
getal in factoren. (8chrijf deze laatste zin in de onvoltooid verlellen
tijd) ............................................................................................... .
Dat gehouw was nog iliet voltooi. .. toen het insior ... e.

Waarom men
schrijft :
ik vergrootte,
vergrote foto's.

Teil slotte vestigen we de aandacht op de spelling
va 11 voltooille d"elw00r(len van zwakke werkwoor(len,

die als bijvoeglijke naamwoorden worden

gebruikt. In dit geval worden

ze

als zodanig

gespeld en verbogen en lwmt er geen verl'oeging
bij te pas. Smelben, smeedde, gesmeed maar gesmede kettingen.
Loten,

lrJ.'Jtte,

gp/oot

m!lur gclote prijzeIl.

Tal van Nederlands-schrijvenden maken tegen deze vormen grove
fouten, toe te schrijven aun contaminatie, nl. verwarring met de vormen
op -dde en -tte van de onvoltooid verleden tijd.

-
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Oefening 30. Vul in met het bijvoeglijk naamwoord, gevormd
van de noemvorm tussen haakjes.

gebreide
(breien)
(bereiden)
...............
...............
(wel besteden)
...............
(smeden)
...............
(poten)
(verafgoden)
...............
...............
(kn.eden)
(aanbesteden)
...............
(verlichten)
...............
(ontaal'den)
................
...............
(haten)
.........
een (verkleden)
een (u:tbreiden) ...............
een (uitbaten)
...............
...............
een (redden)
een (leiden)
...............
...............
een (ontleden)
een (ontv:lczen) ...............
een (toewijden) ...............
een (aanbranden) ...............
een (onevenaren) ...............
een (verzaehten) ...............

.....

~

kousen.
spijzen.
uren .
plannen .
aardappelen.
helden .
degen .
bouwwerken .
vertrekken .
monsters .
vijanden.
vastenavondgek.
studie.
steenkoollaag.
drenkeling.
oefening.
zin.
geraamte.
verpleegster.
hutsepot.
bloei.
pijn.

Dr. Remt Sterkens en Dr. Paula Sterkens-Cieters

INLEIDING TOT DE

TAALSTIJDIE
TEN DIENSTE VAN
ATHENEA, COLLEGES EN NORMAALSCHOLEN.
DRIE DELEN:

I. II. lIl. -

141 blz. 171 blz. 140 blz. -

3de Druk.
2de Druk.
24e Druk.

UITGEVERSFIRMA A. DE BOECK,
KONINKLIJKESTRAAT, 265, B RUS SE L.
Het werk werd dOOl' de Regering opgenomen in de lijst der
schoolboeken, waarvan het. gebruik toegelaten i.s in de officieIe
middelbare onderwijsinrichtingen. (Lijst 1945 : Nr. 22, 23, 24).

Een paar fragmenten van be8prekingen (1) :
Dr. C. Van Gorp in Belgi8ch TiJd8chrift voor Philologie en
Ge8chiedenis, Deel XXIII:
c De eerste twee delen vertonen al de hoedanigheden die wij In de
recensie van het derde hebben geprezen: overzichtelijke voorstelUng,
bevattelijke formulering en beperking tot het wezenlijke. Het werk
getuigt van een rijpe ervaring, die vooral streeft naar klaarheid en eenvoud en die vermag een zuh'er wetenSChappelijke stof aantrekkelijk te
behandelen en binnen het bereik van de leerlingen te brengeD. :.

J. Baecke in Nova et

Vetera, Nr 3-4, 1945.

c Het werkje kan zeker aanspraak maken op de hoofdeigenschap voor
alles wat het onderw!js betreft: het is praktisch. Volledig opgevat volgens
de eisen van het officiële leerpiall is het gesneden brood voor de leraars
en lera ressen. :.

Prof. Dr. L. Grootaers in Boekengid8, Rec. 23.935,
c De samenstellers blijken ervaren docenten te zijn en hebben de stof
zo klaar en overzichtelijk mogelijk gemaakt. :.
(1)

Omcespeld.

