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A E N L E I D I N G Tot de Kennisse van het V E R H E V E N E D E E L D E R
NEDERDUITSCHE S P R A K E . W A E R I N
Hare zekerste Grondslag, edelste Kragt, nuttelijkste Onderscheiding, en
geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het Allervoornaemste
der Verouderde en Nog-levende Taelverwanten, als 't Oude MOESO-GOTTHISCH,
FRANK-DUITSCH, en ANGEL-SAXISCH, beneffens het Hedendaegsche
HOOG-DUITSCH en YSLANDSCH, vergeleken word.
L A M B E R T T E N K A T E Hermansz. E E R S T E D E E L .
Tot A M S T E R D A M , By R U D O L P H E N G E R A R D W E T S T E I N .
MDCCXXIII.
DOOR
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PLINIUS SECUNDUS,
In Praefatione Naturalis Historiae.
Res ardua, vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem,
obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem. Omnibus vero naturam,
& naturae suae vim, etiam non assecutis, solvisse, abundè pulchrum
atque magnificum est.
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Lambert ten Kate (1674-1731) en de taalwetenschap
*
Jan Noordegraaf & Marijke van der Wal
1. Inleiding
Lambert ten Kate werd op 23 januari 1674 te Amsterdam uit doopsgezinde ouders
geboren. Zijn vader, Herman ten Kate (1644-1706), was korenhandelaar. Hoewel
Lambert in 1696 een van zijn vaders zakenpartners werd, lijkt het erop dat zijn hart
niet erg uitging naar de handel. Waarschijnlijk trok hij zich omstreeks 1706 al uit de
zaak terug. Desondanks bleef Ten Kate een welgesteld burger; vermoedelijk genoot
hij een ruim inkomen uit de erfenissen van zijn ouders en stiefmoeder. De
veronderstelling dat hij privé-lessen moest geven ‘in den angesehensten Häusern
im Schreiben, Rechnen, Buchhalten und besonders in Geometrie und Algebra’ om
zich ‘den nöthigen Lebensunterhalt’ (von Raumer 1870:139) te verschaffen, zou
dan ook wel eens onjuist kunnen zijn (cf. Ten Cate 1987: 21-24). Lambert ten Kate
bleef zijn hele leven ongehuwd; hij stierf op 14 december 1731, 57 jaar oud, ten
gevolge van ‘eene slepende ziekte’; zes dagen later werd hij in de Noorderkerk te
Amsterdam begraven.
Toen de Duitse jurist en boekenverzamelaar Zacharias Conrad von Uffenbach
(1683-1734) in februari en maart 1711 in Amsterdam verbleef, had hij ook de
gelegenheid om Ten Kates uitgebreide kunstverzameling te bekijken. Ten Kate, zo
noteerde hij, ‘handelt zwar eigentlich mit Korn, ist aber ein sehr höflicher, curiöser
und dabey gelehrter Mann’. Lambert ten Kate schijnt een versatiele geest geweest
te zijn. Hij was een autodidact, een kunstliefhebber en een Privatgelehrter die actief
was op verschillende terreinen van kunsten en wetenschappen. Zo schreef hij een
verhandeling getiteld Proef-ondervinding over de scheyding der coleuren (1716) in
navolging van een ‘proef-ondervindinge in Newton's Gezigt-kunde’ (Opticks, 1704),
maar ook vertaalde hij theologische verhandelingen uit het Frans en het Engels in
het Nederlands. Hij was geen kamergeleerde, maar onderhield talrijke contacten
met schilders, poëten en professoren. Wie uitsluitend Ten Kates positie als
taalgeleerde wil schetsen, beseft dan ook dat daarmee maar één dimensie van deze
1
veelzijdige persoonlijkheid aan de orde komt.

*
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Wij danken Cor van Bree (Leiden) en Rolf Bremmer (Leiden) voor hun nuttig commentaar op
een eerdere versie van deze inleiding.
Ten Cate 1987 verschaft uitvoerige bio- en bibliografische gegevens over leven en werken
van Lambert ten Kate. Voor informatie over zijn taalkundige achtergrond zie Noordegraaf
2000 en Salverda 2001.
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2. Het taalkundig werk
Voor hij begon aan het samenstellen van zijn ambitieuze Aenleiding tot de kennisse
van het verhevene deel der Nederduitsche sprake had Ten Kate zich al vaker met
taal-studie bezig gehouden. In 1699 bijvoorbeeld voltooide hij een Verhandeling
over de Klankkunde, waarin hij blijk gaf van zijn kennis van de fysische factoren die
een rol spelen bij het voortbrengen van klanken. Deze tekst bleef ongepubliceerd,
2
maar werd herzien en verwerkt in de twee delen Aenleiding. Bij zijn taal-kundig
onderzoek heeft Ten Kate altijd aandacht besteed aan de studie van klanken. Hij
was er zich van bewust dat ‘taal’ vooral inhield ‘gesproken taal’ (Van de Velde 1966:
212-213).
Daartoe geïnspireerd door zijn oudere vriend Adriaen Verwer (c. 1655-1717)
schreef Ten Kate een studie over de Gemeenschap tussen de Gottische spraeke
en de Nederduytsche, een boekje dat in het voorjaar van 1710 verscheen. ‘Uwe
zugt om den grond der zaeken, die gy by der hand neemt, zoo veel doenlyk tot in
den éérsten oorspronk te doorsnuffelen, heeft ook my aengenóópt om eene
Belgico-Gothike Lyste op te stellen van de woorden, die met de onze gelykluydig
zyn’, zo begint hij zijn ‘Brief wegens de Gottische spraeke’. Deze brief, die het eerste
deel van de Gemeenschap uitmaakt, is gedagtekend 25 maart 1708 en is gericht
aan zijn vriend A[driaen] V[erwer], koopman te Amsterdam, die onder het pseudoniem
Anonymus Batavus een in het Latijn geschreven grammatica van het Nederlands
1

gepubliceerd had, Linguae belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica (1707 ,
2

1783 ). In de praefatio van zijn grammatica had Verwer erop gewezen dat het van
groot belang was ‘linguam nostram ex origine nosse’, om onze taal vanuit de
oorsprong te kennen, en dat dit mogelijk was geworden dankzij Franciscus Junius
(1591-1677) en diens baanbrekende editie van de Gotische Codex Argenteus (1665,
2

3

1684 ). Verwer was een voorstander van de gothica-genetrix theorie volgens welke
het Gotisch gezien werd als de moeder van alle Germaanse talen.
De Gemeenschap is geschreven ‘Tot Ophelderinge van den Ouden Grond van
't Belgisch’ - ‘En zie daer 't begéérde, en nog méér dan dat, tot voldoeninge van uw
óógmerk volbragt’, kon Ten Kate trots aan Verwer berichten. In zijn studie immers
werd de verwantschap tussen het Gotisch en het Nederlands (‘'t Belgisch’)
aangetoond, in een brief, in een woordenlijst en op basis van voorbeelden van
4
Gotische verbuigingen en vervoegingen. Onder meer wordt erin duidelijk gemaakt
dat de vervoeging van de werkwoorden in het Nederlands en het Gotisch eenzelfde
patroon volgen, een inzicht dat Ten Kate ertoe bracht om de Gotische werkwoorden
in zes classes te verdelen (Van

2
3
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Zie voor een bespreking van de Verhandeling Van der Hoeven 1896: 56-168
Voor Franciscus Junius zie Bremmer 1998.
Een grondige analyse van de Gemeenschap is te vinden in Van de Velde 1966: 219-274.
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der Hoeven 1896: 15-56, Rompelman 1952: 8-15). In het systeem van de
werkwoordvervoeging onderkende Ten Kate de regelmaat van de klinkerwisseling,
wat hem bracht tot de ontdekking van wat Jacob Grimm later Ablaut zou noemen.
Toen Ten Kate het manuscript van zijn studie op basis van Junius' Gothicum
Glossarium bijna klaar had, stuitte hij op George Hickes' (1642-1712) tweedelige
Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus (1705), waarin ook het Gotisch
5
aan de orde komt. Ten Kate (1710: 12) besefte dat zijn eigen behandeling van de
Gotische werkwoorden superieur was aan die van zijn Engelse collega, vooral wat
betreft de ongelykvloeyende, d.i. de sterke werkwoorden (cf. Van de Velde 1966:
6
273). Ten Kate meende ‘dat die Héér [sc. Hickes] het ware onderscheid der Verba
niet getroffen heeft’ en streefde daarom ernstig naar ‘de vervullinge van dit gebrek’
door een betere ‘verdeelinge van Classes’ voor te stellen (1710: 12-13). Bovendien
trok Ten Kate interessante conclusies inzake de relatie tussen het Germaans en de
andere Europese talen, in het bijzonder die tussen het Gotisch en het Nederlands,
waarbij hij overigens de gothica-genetrix theorie afwees. Een andere belangrijke
ontdekking was het feit dat in de Germaanse talen de klemtoon op de wortel valt,
niet op prefixen of uitgangen. Ten Kate zag de klemtoonregel als een erfenis uit de
voor-Germaanse tijd en niet als een Germaanse innovatie, wat het volgens onze
huidige inzichten is.
In de jaren 1710-1723 volgde de uitwerking van deze en andere obser-

Voorbeeld van de notities die Ten Kate maakte in zijn exemplaar van Kilianus Auctus,
Universiteitsbibliotheek Leiden, signatuurnummer LTK.HS92, fol. 94r.
Example of Ten Kate's notes in his copy of Kilianus Auctus, Leiden University Library,
call-number LTK.HS92, fol. 94r.

5
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Voor Hickes zie Harris 1992.
Gemakshalve gebruiken wij hier de term sterke werkwoorden, al valt bij Ten Kate meer onder
de ongelykvloeyende werkwoorden dan onder het huidige begrip sterke werkwoorden. De in
par. 4 aangegeven classen II t/m VI zijn alle in Ten Kate's terminologie ongelykvloeyend.
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vaties die resulteerde in de Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der
Nederduitsche sprake. In dat boek werd onder meer de classificatie van de Gotische
werkwoorden uit 1710 toegepast op alle Germaanse talen die hij kende. De
Aenleiding bestaat uit twee delen, elk van ongeveer 750 pagina's; samen bieden
deze volumineuze kwartijnen de eerste historische grammatica van het Nederlands,
de concepten ‘historisch’, ‘grammatica’, en ‘Nederlands’ opgevat in zeer ruime zin
(Rompelman 1952: 15-16). Merk op dat dit werk ontstaan is en gegroeid in Ten
Kates doorschoten exemplaar van de editie-1642 van een bekend Nederlands
woordenboek, de Kilianus Auctus sive Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum,
waarin Ten Kate vanaf 1712 uitvoerig aantekeningen maakte over taalopvattingen
7
en etymologische verklaringen (Peeters 1990b: 152).
Het eerste deel van de Aenleiding bevat een informatieve voorrede, waarin de
inhoud van het boek wordt uiteengezet. Het boek is voor een belangrijk deel
geschreven in de vorm van een veertiental dialogen tussen N. (Anonymus Batavus,
d.i. Adriaen Verwer) en L. (Lambert ten Kate), waarin de gesprekspartners onder
meer het belang van de taalkunde, de verspreiding van de talen in Europa, de
Nederlandse spraakklanken, en de verbuigingen en vervoegingen van het Nederlands
de revue laten passeren. Behalve acht aanhangsels, die gevarieerd materiaal
bevatten, vindt men erin een diepgravende verhandeling (I: 542-696) die een
volledige vergelijkende beschrijving biedt van het systeem van de onregelmatige
werkwoorden in het Nederlands, Gotisch, Oudhoogduits, Angelsaksisch (Oudengels),
Nieuwhoogduits, het Fries en het IJslands. Ten Kate toonde onomstotelijk aan dat
deze werkwoorden zeker geen afwijkend type van vervoeging vormden, maar
onderworpen waren aan regels die niet alleen op het Gotisch van toepassing waren,
maar voor alle takken van het Germaans golden. Het ging dan ook om
vocaalafwisselingen die moesten dateren van voor de opsplitsing in verschillende
Germaanse talen. Door deze ontdekking kon hij de zogenaamde onregelmatige
werkwoorden in verscheidene klassen indelen op grond van hun vocaalafwisseling.
‘Die Durchführung dieser Entdeckung [sc. daß die starken Verba den identischen
Grundbau aller germanischen Sprachen bilden], bildet den wichtigsten Theil seiner
Aenleiding’ (von Raumer 1870: 142).
Het tweede deel van de Aenleiding biedt een etymologisch woordenboek, opgezet
op basis van het in het eerste deel verzamelde materiaal en volgens de beginselen
die daarin waren toegepast. Twee inleidende verhandelingen met een honderd
bladzijden tellende bespreking van de grondslagen van de wetenschappelijke
etymologie worden gevolgd door twee lange, alfabetisch opgezette lijsten van
8
Germaanse woorden die afgeleid waren van de wortels van sterke werk-

7
8

Ten Kates exemplaar berust in de Universiteitsbibliotheek Leiden, signatuurnummer LTK.
HS 92.
Een lijst van het in de Aenleiding vermelde bronnenmateriaal is te vinden in Ten Cate 1987:
187-192.
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woorden. Dit specimen van een Lexicon Etymologicum bevat zo'n 20000 Nederlandse
8

woorden en zo'n 20000 woorden uit andere talen.
In tegenstelling tot de veelal op betekenis gebaseerde etymologische werkwijze
van veel voorgangers, die ad hoc letters toevoegden, weglieten, omzetten en
veranderden om verbanden tussen woorden te leggen, ging Ten Kate uiterst
systematisch te werk. Zijn etymologische benadering bestond volgens zijn eigen
zeggen uit het verzamelen van feiten uit oudere en moderne stadia van de
Germaanse talen, het analyseren van de betreffende woorden met gebruikmaking
van de kennis over de vocaalwisseling bij de sterke werkwoorden en het rekening
houden met betekenisverandering en met de regels van welluidendheid of euphonia
(II: 7). De verbanden tussen woorden uit verschillende talen moesten verantwoord
worden met regels voor bepaalde klankcorrespondenties. Zo stelde hij een
dialectregel (een regel voor klankovereenkomsten in de verschillende talen) voor
de vocalen en een voor de consonanten op (cf. I: 165). Zijn, voor die tijd bijzondere,
fonetische kennis kwam hem hier ook te hulp: hij poneerde bijvoorbeeld dat P,V en
F elkaar konden vervangen, omdat het alledrie labialen waren (I: 74).

3. Methodologische uitgangspunten
Junius, Hickes, en Ten Kate worden terecht gezien als de founding fathers van de
Germaanse taalkunde. Maar door de weloverwogen aanpak en de methodologische
gestrengheid die zo typerend zijn voor zijn werk (cf. Van de Velde 1980), staat Ten
Kate veel dichter bij een negentiende-eeuws geleerde als Jacob Grimm (1785-1863)
dan bij zijn oudere tijdgenoot, George Hickes, wiens werk gezien moet worden als
de afsluiting van een periode. Ten Kates missie, om het zo maar eens te zeggen,
was een inleiding te geven tot ‘het verheven deel van de Nederlandse taal’, d.w.z.
tot de etymologie ervan. Om een stevig theoretisch fundament voor zijn
etymologische activiteiten te leggen formuleerde hij de beginselen die naar zijn
mening ten grondslag moesten liggen aan de geregelde afleiding, beginselen
waaraan men zich strikt diende te houden wanneer men zich bezig hield met de
etymologie van de Germaanse talen, eerder dan te vertrouwen op de klassieke
additie, deletie, transpositie en mutatie van letters. Dientengevolge beloofde hij ‘Dat
ik geen' eene Letter zoek te veranderen, te verplaatsen, nogte toe of af te doen,
dan uit kragte van een' streekhoudende Rooi of Regel’ (I: 175; cf. II: 6). Ten Kate
maakte korte metten met het werk van veel van zijn voorgangers: de enige manier
om tot een gezonde etymologische werkwijze te komen was, zo betoogde hij, om
alles te vergeten wat eerder beweerd was op dit gebied van de taalkunde.
Na afscheid genomen te hebben van de etymologische technieken van de oude
school beschreef en onderbouwde Ten Kate zijn eigen onderzoeksmethoden met
grote zorgvuldigheid. Hij stelde een empirische benadering voorop: de
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taalkundige moet de regels vinden, en ze niet bedenken (I: 13). De frontispice van
de Aenleiding illustreert fraai Ten Kates uitgangspunten. Beneden in de linkerhoek
is een lint te zien waarop staat qui quaerit invenit, wie zoekt die vindt; en centraal
op de voorgrond onderaan scheurt een enigszins zwaarlijvig engeltje een stuk papier
doormidden waarop te lezen staat: Daer is geen Regel zonder exceptie. Niet zonder
genoegen stelde Ten Kate (I: x) vast dat, naar zijn bevindingen uitwezen,
het gemeene zeggen van daer is geen Regel zonder exceptie bij onze
Tael geene proef meer kan houden, alzo de Uitzonderingen zo schaers
zijn geworden, en, na de rijklijkheid der gevallen te rekenen, genoegsaem
als tot niet zijn versmolten.
Ten Kate probeerde de verschillende streekhoudende dialect-regels (I: 165), d.w.z.
consistente klankcorrespondenties, te formuleren. Zijn voornaamste doel was om
regelmaat in de taal te vinden, zoiets als negentiende-eeuwse Ausnahmslosigkeit
(Rompelman 1952: 26). Want Ten Kate, voor wie ‘Regelmatigheid [...] de kroone
eener Tale’ (I: 543) was, kon niet geloven dat de zogeheten ongelykvloeyende
werkwoorden zo onregelmatig waren als zijn tijdgenoten dachten. Voor hem was
taal een ‘Goddelijke gave’ (I: 9); ‘gevoed met de melk der Rede’ was de ontwikkeling
en uitbreiding ervan overgelaten aan de mens (I: 9-10). Aangezien de Rede
‘Voestermoeder’ van de taal was geweest (I: 14), moest de taal ook door regelmaat
gekenmerkt zijn en een logische samenhang laten zien. Dus konden met behulp
van de rede van de onderzoeker consistente regels aan het licht worden gebracht.
Onderzoek naar het verleden van onze taal wijst uit dat ook het Nederlands
gekenmerkt is door regelmaat.
In zijn onderzoek betoonde Ten Kate zich zo een aanhanger van het
achttiende-eeuwse inductieve, functionele rationalisme, waarin de rede wordt ingezet
voor het ontdekken en verklaren van de wetten van de taal (cf. Peeters 1990b:
154-155; Verburg 1952: 321 evv.; 1998: 337 sqq.). Zijn benadering kan getypeerd
worden als inductief en empirisch. Het lijkt erop dat hij zich hiermee afzet tegen het
Cartesianisme, mede op godsdienstige gronden. De achtergrond van Ten Kates
visie is te vinden in de Newtoniaanse benadering die toen in Nederland de overhand
had (cf. Peeters 1990b; Jongeneelen 1992: 210; Noordegraaf 2000: 49-50). Het is
dan ook niet verrassend dat Ten Kates taalkundig werk wel als Newtonian linguistics
is getypeerd (Salverda 2001).

4. De Aenleiding, een veelzijdig boek
Zoals gezegd, de Aenleiding is een veelzijdig werk. Het boek bevat onder meer
beschrijvingen van vergelijkbare verschijnselen in diverse Germaanse talen,
veronderstellingen over de verwantschap van talen, ideeën over taalverandering
en taalvariatie, descriptie van Nederlandse taalverschijnselen en etymologie. We
zul-
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len nu een aantal verschillende aspecten van de Aenleiding kort aan de orde stellen.
Ten Kates klemtoonregel en zijn belangrijke ontdekking van de regelmaat bij de
sterke werkwoorden (Ablaut) zijn al aan de orde geweest. Zijn ideeën over
verwantschap van talen hielden een indeling in drie hoofdgroepen in: het ‘Kimbrisch
of Oud-Noorsch, ook Runisch genaemt’, de groep waartoe de Scandinavische talen
behoren; het ‘Oud-Theutonisch of Oud-Duitsch’ dat het Gotisch, het Angelsaksisch,
het Oudfries, het Oudhoogduits en het ‘Nederduitsch of Belgisch’ omvat; het ‘Keltisch’
waaronder behalve het Keltisch ook het Grieks en Latijn met de Romaanse talen
vallen. Ten Kate maakt een indeling in de Germaanse talen waarbij hij het Gotisch
bij de Westgermaanse talen (‘Oud-Theutonisch’) plaatst. Dat is een opmerkelijke
verandering ten opzichte van de gedachte dat het Gotisch de moedertaal van alle
Germaanse talen zou zijn.
Ten Kates klemtoonregel en zijn observaties over klemtoonverschillen in het
Nederlands werden door tijdgenoten overgenomen; in diverse achttiende-eeuwse
grammatica's zien we ook Ten Kates werkwoordensystematiek terug, soms met
kleine aanpassingen (cf. Van der Wal 2000, 2002). Die aanpassingen betroffen
overigens niet Ten Kates indeling van de werkwoorden in zes klassen en een
restgroep voor de enig overgebleven onregelmatige werkwoorden (I: 543-574):
I. de ‘gelykvloeyende verba’, d.w.z. de regelmatige, zwakke werkwoorden (blaffen
9
- blafte - geblaft; spelen - speelde - gespeelt) .
II. de werkwoorden met éénzelfde klinkerverandering in praeteritum en voltooid
deelwoord (onder meer blyven - bleef - gebleven; sluiten - sloot - gesloten;
vinden - vond - gevonden).
III. de werkwoorden met één klinkerverandering in het praeteritum, terwijl het
voltooid deelwoord dezelfde klinker heeft als de infinitief (onder meer geven gaf - gegeven; raden - ried - geraden; dragen - droeg - gedragen).
IV. de werkwoorden met twee verschillende klinkerveranderingen in praeteritum
en voltooid deelwoord (onder meer stelen - stal - gestolen; bidden - bad gebeden).
V. de werkwoorden met klinker- en medeklinkerverandering resulterend in ocht/acht
(onder meer koopen - kocht - gekocht; brengen - brocht/bracht - gebrocht
/gebracht).
VI. de werkwoorden met zwakke praeterita en sterke voltooid deelwoorden als
bakken - bakte - gebakken; weven - weefde - geweven.

restgroep voor de enige overgebleven onregelmatige werkwoorden zoals
de praeterito-praesentia deugen, konnen en werkwoorden als doen,
hebben.
Terwijl Ten Kate sommige werkwoorden zoals bakken - biek / bakte - gebakken bij
twee verschillende klassen indeelt, een klasse op grond van een verouderde sterke

9

De voorbeelden staan vermeld in de door Ten Kate gebruikte spelling.
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praeteritum- vorm biek en een andere op grond van de gangbare zwakke
verleden-tijdsvorm bakte, vindt men bij de grammaticus Jan van Belle (c. 1690-1754),
die Ten Kates systematiek overneemt, een aanpassing in de vorm van een strikt
synchrone benadering. Die synchrone aanpak resulteert ook in een onregelmatige
status voor de werkwoorden gaan, staan, worden, die in Ten Kates systeem tot
klasse III worden gerekend.
De nadruk die steeds is gelegd op Ten Kates belangrijk historisch-vergelijkend
en etymologisch werk en het methodologisch belang ervan, moet ons niet de andere
aspecten van de Aenleiding uit het oog doen verliezen. Ten Kate nam ook
standpunten in ten opzichte van de standaardtaal die in de achttiende eeuw verder
vorm kreeg. In het Gemeenlands dialect wilde hij oude klankonderscheidingen
opgenomen zien zoals het onderscheid tussen ei en ij, die het prestigieuze Hollandse
dialect van Amsterdam en omgeving (Amstel- en Rijnlands dialect) niet meer kende,
maar de omgeving van Rotterdam (het Maaslands dialect) nog wel. In zijn tijd spraken
de Amstel- en Rijnlanders de ij uit als de diftong ei, maar dat was een betrekkelijk
recent verschijnsel: de oudere generatie in Amsterdam zou zich volgens Ten Kate
nog herinneren dat er een onderscheid tussen de twee klanken was, en wel een
onderscheid op de Zaanlandse manier, dat wil zeggen dat de ei werd uitgesproken
als aai; de ij als ei; I: 155). Ten Kate had een goed oog (en oor) voor variatie in de
eigentijdse taal: hij wijst niet alleen op de vele regionale verschillen, maar signaleert
ook wat wij nu sociolinguistische verschillen zouden noemen; bovendien maakt hij
bepaalde stijlonderscheidingen.
Ten Kate hanteert een in de taalbeschouwing nieuwe indeling in hoogdravende
of verhevene, deftige of statige en gemeenzame stijl; een indeling die gelijkenis
vertoont met de driedeling uit de retorica in hoge, middelbare en lage stijl, stijlen die
afhankelijk waren van de stofkeuze. Volgens Ten Kates eigen omschrijving heeft
de hoogdravende stijl kenmerken van ouder taalgebruik; het is een stijl die door
geleerden gehanteerd wordt. De deftige stijl komt iets dichter bij de daeglijkse
gewoonte, maar zij houdt zich aan de volledige en regelmatige orde en deftigheid
des gezegs. In deze stijlsoort komen verkortingen zoals de apocope van -e, -en, of
-er niet vaak voor. De gemeenzame stijl voegt zich naar de daeglijksche Taelvoering
en Spreektrant met gebruik van verkortingen, maar dit laagste niveau, zo stelt Ten
Kate nadrukkelijk, staat ver af van de platte Spreek- en Straettael (I: 334). De
straat-taal is een typering voor taalgebruik dat zich dus ruim onder de laagste
stijlonderscheiding bevindt (Van der Wal 1994).
Ten Kate verbindt taalkenmerken aan zijn verschillende stijlniveaus. Ze
corresponderen met meer of minder naamvalsuitgangen zoals blijkt uit de volgende
genitief- en datiefvoorbeelden (I: 337):
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GENITIEF

hoogdravende stijl:

eener grooten of grooter vrouwe

deftige stijl:

van eene groote vrouwe of vrouw'

gemeenzame stijl:

van een' groote vrouw

DATIEF

hoogdravende stijl:

eener grooter of aen eene groote vrouwe

deftige stijl:

aen eene groote vrouwe of vrouw'

gemeenzame stijl:

aen een' groote vrouw'

Zo nemen de naamvalsuitgangen bij lidwoorden, adjectieven en substantieven
af naarmate de stijl lager wordt (Van der Wal 1992: 247) en zijn bepaalde
pronominale vormen beperkt tot de gemeenzame stijl (de ongeaccentueerde
pronomina me, we, je, ze) of tot de hoogdravende en deftige stijl (gijlieden, zijlieden)
(I:469-70).
Voor wat het gebruik van de verschillende stijlen betreft, houdt Ten Kate duidelijk
rekening met het publiek waarvoor iets bestemd is. Dat betekent dat hij zich zelfs
soepel opstelt ten opzichte van de straattaal (de tael van de agterstraten):
Ik erken ook dat elk die voor alle Nederlanders Taelkundig en keurlijk
tragt te schrijven, zig dient te quijten om aen de Gemeene-landse Dialect
te voldoen, hoewel ijder voor zig volstaen kan met de Dialect van zijne
eigene Stad, zo hij geenen anderen Lezer op 't ooge heeft, dan die van
zijne Medeburgers; ja dat meer is, de tael van de agterstraten zou men
voor genoeg konnen houden, bij aldien 't geschrevene niet anders zal
dienen dan voor luiden van die buerten (I: 155; curs. toegevoegd).
Interessante informatie over eigentijds taalgebruik is meermalen bij Ten Kate te
vinden. Zo zijn je en we (i.p.v. gij en wij), die tot de gemeenzame stijl behoren,
vormen die gebruikt worden, ‘wanneer men tegen zijns-gelijke spreekt...’ (curs.
toegevoegd). Hij constateert dat je (i.p.v. gij) tot dan toe nog geen ingang in de
geschreven taal heeft gevonden:
Dit JE voor GY is zo gemeenzaem in de Praet-tael, dat'er GY ten
eenemael gemaekt klinkt; en word'er ook zelf dit JE in de Verbogene
Casus gebruikt, als VAN JE, en AAN JE; dog dit, als te laeg, te plat, en
al te gemeenzaam, is tot nog toe buiten alle Schrijftael gehouden (I: 473;
curs. toegevoegd).
Ten Kates nieuwe driedeling werd in een aantal achttiende-eeuwse grammatica's
overgenomen, al is het soms in de vorm van een tweedeling waarbij de
hoogdravende en deftige stijl tot één niveau zijn gereduceerd (cf. Van der Wal 2002).
Wanneer men Ten Kates Aenleiding een ‘historische grammatica van het
Nederlands’ noemt, dan is het dus wel een historische grammatica met veel aandacht
voor synchrone, contemporaine taalverschijnselen. Ook spelling, een onderwerp
waar zijn tijdgenoten zich zo druk over maakten, komt aan de orde.
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Achttiende-eeuwse grammatici besteedden zoveel aandacht aan ondergeschikte
spellingdiscussies dat Ten Kate spelling (spelkonst) typeerde als spil- of quelkonst,
‘want over al het Grammaticael word zo veel mondelinge kibbeling niet gemaekt,
als over die beuzelarije alleen’ (I: 109). Hij pleitte zelf voor twee soorten spelling:
de burgerlijk of gemeene (algemene, gewone) spelling, gebaseerd op de gewoonte,
d.w.z. vooral op het gebruik van vooraanstaande schrijvers tegenover de
natuerkundige en naeukeurige of critique (kritische) spelling, gebaseerd op het één
klank – één teken - principe (I: 110-111, 114). Iedere klank moest zijn eigen teken
hebben:
Tót de volmaakte úitvoering van de Critique Spélkúnde is slégts één
éénige grondslag van nóóde, naamlyk, dat ijder bezondre Klank, zó korte
als lange, zijn éigene Léttertééken hebbe [...] (I: 114-5).
Het is niet verrassend dat Ten Kate een spelling nastreefde die niet alleen afweek
van de spellingpraktijk van eerdere grammatici als Moonen en Sewel, maar ook van
die van zijn tijdgenoot Huydecoper (de Bonth 1998: 117). Ten Kates principe dat
één klank correspondeert met één teken had een belangrijke rol kunnen spelen in
de voordurende discussie over overtollige tekens als de GH in wegh. In de praktijk
verwijzen grammatici herhaaldelijk in spellingkwesties naar Ten Kate en voeren zij
hem als autoriteit aan om hun eigen mening kracht bij te zetten. Zij noemen soms
zijn twee soorten spelling, maar zijn spellingprincipes, die de basis hadden kunnen
vormen voor de Nederlandse spelling, werden niet serieus in overweging genomen
(cf. Van der Wal 2000).

5. Receptie
Hoe werd Ten Kates taalkundig werk in zijn eigen tijd, in de achttiende eeuw,
ontvangen en wat bleef er van zijn reputatie overeind in de negentiende eeuw?
Enkele van zijn ideeën (de klemtoonregel, de indeling van de werkwoorden en zijn
driedeling in stijlniveaus) hebben doorgewerkt, zelfs in een aantal minder
vooraanstaande taalkundige publicaties en in redelijk eenvoudige grammatica's.
De schatplichtigheid van Balthazar Huydecoper (1695-1778), die andere belangrijke
achttiende-eeuwer, aan Ten Kate is bekend (Jongeneelen 1996; De Bonth 1998)
en ook zijn herhaaldelijk loftuitingen en vermeldingen van Ten Kate als autoriteit
aangetroffen.
De publicatie van de Aenleiding in 1723 bleef niet onopgemerkt. Een jaar later
verscheen er in het tijdschrift Maendelyke uittreksels, of Boekzael der geleerde
werelt (Amsterdam: Onder de Linden 1724, negentiende deel, oktober 1724, 493-506)
een zeer lovende recensie met een uitgebreide inhoudsbeschrijving en een
opsomming van Ten Kates belangrijkste resultaten. Ten Kate gold ook voor de na
het midden van de achttiende eeuw sterk opkomende letterkundige
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genootschappen als belangrijk taalkundig leidsman (De Vries 2001: 88, 105), al is
er een summiere aanwijzing dat aan die waardering een minder gunstige receptie
is voorafgegaan. Zo merkt de Leidse hoogleraar Johan Lulofs (1711-1768) in 1758
op dat de Aenleiding ‘voor eenige jaaren, als een onnut boek op eene onvergeeflyke
wyze door onkundigen, die te zeer met vreemde taalen en zeden zyn ingenomen,
agter de bank geworpen’ was, maar hij kon eraan toevoegen dat het nu ‘tot blydschap
van alle Taal kundigen in zyne rechte waerde begint gekend te worden by onze
Landgenooten, die hunne oogen niet langer sluiten voor de kracht, rykdom en
cierlykheid van onze Moeder-taal’ (cf. Ten Cate 1987: 164; Van der Wal 2000: 18).
Inderdaad is in de kringen van de in 1766 opgerichte Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden de reputatie van Ten Kate onomstreden, en dat is altijd zo
gebleven.
Ten Kates roem blijkt eveneens uit enthousiaste citaten zoals dat van de anonieme
auteur van Aanmerkingen over den Oorsprong en verderen voortgang der
Nederduitsche taale (Franeker 1780), die stelt dat hij het spoor van twee beroemde
mannen wil volgen: ‘de diepdenkende L. ten Kate Hermz. en de onvermoeide B.
Huidecoper, welke twee taalhelden elkander om den grootsten roem schijnen te
kampen. Lambert ten Kate Hermantz een man zelvs bij Uitlanderen [cursief
toegevoegd] gepreezen over zijne kundigheeden draagt bij Nederlanderen den
naam van doorzichtig en vernuftig, wiens gezicht verder is doorgegaan dan dat van
iemand der geenen, die zich ooit bemoeid hebben om der vaderlandsche spraake
eenig licht bij te zetten’ (Inleiding, VI). Ten Kate werd inderdaad ook geprezen door
buitenlanders zoals bijvoorbeeld de Schot James Boswell (1740-1795), die tijdens
zijn verblijf in Nederland Ten Kates werk leerde kennen, en de Aenleiding een ware
schat vond. Ook de Italiaanse kardinaal en polyglot Giuseppe Gaspare Mezzofanti
(1774-1849) had grote waardering voor dit boek (Van der Wal 2002; Rizza 1987:78).
In het negentiende-eeuwse Nederland werd Ten Kate beschouwd als een
taalkundig mirakel. Jan Beckering Vinckers (1821-1892), hoogleraar Engels in
Groningen (1885-1892), wijdde in zijn Nederlandse vertaling van William Dwight
3

Whitney's (1827-1894) Language and the Study of Language (1867, 1870 ),
verscheidene bladzijden aan zijn landgenoot. Hij liet weten dat het Ten Kate was
geweest, en niet Grimm, die de allereerste grondslagen had gelegd van de
vergelijkende grammatica van de Germaanse talen: ‘Ik houd mij volkomen overtuigd,
dat GRIMM aan de studie van TEN KATE's werk niet weinig heeft te danken gehad [...]
Wat BACON was voor het wetenschappelijk natuuronderzoek in 't algemeen, dat was
TEN KATE voor de wetenschappelijke taalstudie’ (Beckering Vinckers 1877: 39). Op
tal van plaatsen zag hij trouwens ‘een allerverrassendste overeenkomst’ tussen de
denkbeelden van Ten Kate en die van de Amerikaan Whitney anderhalve eeuw na
hem.
Volgens Hermann Paul (1891: 35) was het ‘unter allen älteren Forschern’ Lambert
ten Kate die erin geslaagd was ‘dem Standppunkt J. Grimms [re Ablaut] am nächsten
zu kommen’. Heeft Grimm Ten Kates verdiensten ooit erkend? Al
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in 1812 was de aandacht van Grimm gevestigd op diens werk, en wel door Hendrik
W. Tydeman (1778-1863), een van zijn Nederlandse correspondenten, die hem
nadrukkelijk op de Aenleiding wees (Martin 1884:173). Het was evenwel waarschijnlijk
August Wilhelm Schlegels (1767-1845) strenge recensie van het eerste deel van
Jacob en Wilhelm Grimms Altdeutsche Wälder (1813) in het Heidelberger Jahrbuch
(1815) die Grimm ertoe bracht om Ten Kates werk te bestuderen. ‘Für die Geschichte
unserer Grammatik’, zo vond Schlegel:
ist bisher durch Ausländern mehr geleistet worden, als durch deutsche
Gelehrte. Wir nennen hier vorzüglich ausser Hickes und [Edward] Lye
[1694-1767], eine holländische Schrift: Gemeenschap tussen de Gottische
Spraeke en de Nederduytsche von Lambert ten Kate. Sie umfasst nicht
die ganze gothische Grammatik, sondern bloss die Konjugation und
Deklination, diese sind aber meisterlich behandelt. [...] Lambert ten Kate
hat den Satz durchgeführt, die sämmtliche Zeitwörter des Ulfilas nach
Klassen geordnet und ihre Analogie bis in die feinsten Verzweigungen
nach-gewiesen (Schlegel 1847 [1815]: 406-407; cf. Jongeneelen 1992:
212).
Schlegels kritiek heeft, naar men meent, Grimm gebracht tot een ‘Wendung zu
strenger Wissenschaftlichkeit’ (von Raumer 1870: 452). In elk geval moet deze
kritiek voor Grimm een aansporing betekend hebben om Ten Kates voorbeeld van
methodische gestrengheid in de historische taalkunde te volgen. Toen Tydeman in
1818 een exemplaar van de Aenleiding voor zijn Duitse vriend wist te bemachtigen,
schreef Grimm hem op 15 december 1818: ‘Mit dem Ankauf des ten Kate für 6f. bin
ich sehr zufrieden, zum Nachschlagen wird es mir immer nützlich seyn wiewohl ich
seit dem halben Jahre, dass ich mir ihn von der Göttinger Bibl. kommen lassen,
wenig daraus gelernt habe’ (Reifferscheid 1883: 67). Ondanks de wat kleinerende
toon van deze opmerking, moet Grimm in later jaren het werk van Ten Kate met
meer nauwkeurigheid bestudeerd hebben. Concrete verwijzingen ernaar zijn echter
vrij schaars. Grimm zou enkele inzichten van Ten Kate met betrekking tot de
problematiek van de grammaticale geslachten in zijn Deutsche Grammatik
opgenomen hebben (Dibbets 1996: 74). Overigens gaf Grimm in diezelfde Grammatik
(II, 1822-1837: 67) onomwonden te kennen: ‘Ten Kate hat die Ablaute zuerst in ihrer
Wichtigkeit hervorgehoben, nur die vocalunterschiede nicht strenge genug, am
wenigsten die der consonanten beobachtet’. Von Raumer heeft eens opgemerkt
dat Ten Kate ‘auf Grimms grammatische Forschungen einen besonders tiefgreifenden
Einfluss geübt (hat)’, maar deze bewering eist nadere onderbouwing (cf. Rompelman
1952: 27).
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6. Slotopmerkingen
Er is in de vakliteratuur herhaaldelijk opgemerkt dat Ten Kates ideeën een grotere
verspreiding gekend zouden hebben, wanneer zijn werk niet in het Nederlands,
maar in het Frans of Latijn, was geschreven (cf. Knol 1977: 105). Nu is Ten Kates
invloed toch voornamelijk tot een Nederlandse context beperkt gebleven, ondanks
het feit dat Jacob Grimm en andere negentiende-eeuwse historisch-taalkundigen
met zijn werk bekend waren.
Een betrouwbaar informant aan het eind van de achttiende eeuw, de hoogleraar
Everhardus Scheidius (1742-1794), stelde eens vast: ‘De ware systematische
etymologie werd pas aan het begin van deze eeuw gevonden, voor het Grieks door
T. Hemsterhuis, voor de Oosterse talen door A. Schultens en voor het Nederlands
10
door L. ten Kate’. Deze uitspraak laat zien dat de autodidact Ten Kate op één lijn
werd gesteld met internationaal vermaarde Nederlandse hoogleraren als Tiberius
Hemsterhuis (1685-1766) en Albert Schultens (1686-1750).
Ondanks tekortkomingen die er ook zijn (Van de Velde 1966: 273), moet het werk
van Ten Kate beschouwd worden als een ‘unieke’ (cf. Polomé 1983b: 165)
achttiende-eeuwse bijdrage aan de studie van historisch-vergelijkende
taalwetenschap, zowel qua inhoud als methode. Daarmee is zeker niet alles over
de veel-omvattende Aenleiding gezegd. Ten Kates magnum opus zal, nu het in
reprint gemakkelijker beschikbaar is, een uitdagend onderzoeksobject en een nog
lang niet volledig geëxploreerde bron van kennis, inzicht, observaties en
feitenmateriaal blijken te zijn.

10

‘veras etymologiae rationes, hoc ipso demum ineunte saeculo, in Graecis reperit T.
Hemsterhusius, in Orientalibus A. Schultenius, in Batavis L. ten Kate’ (cf. Gerretzen 1940:
112).
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Lambert ten Kate (1674-1731) and linguistics
*
Jan Noordegraaf & Marijke van der Wal
1. Introduction
Lambert ten Kate was born in Amsterdam on 23 January 1674 of Mennonite parents.
His father, Herman ten Kate (1644-1706), was a corn merchant. Although Lambert
became one of his father's partners in 1696, he does not seem to have liked the
corn trade very much, and he withdrew from the firm in 1706. Ten Kate nevertheless
remained a well-to-do citizen; following his father's death he lived on the ample
income provided by the legacies of his parents and stepmother. The widely held
opinion that he gave private tuition ‘in den angesehensten Häusern im Schreiben,
Rechnen, Buchhalten und besonders in Geometrie und Algebra’ in order to secure
‘den nöthigen Lebensunterhalt’ (Raumer 1870: 139) is probably mistaken (cf. ten
Cate 1987: 21-24). Ten Kate remained a bachelor all his life; he died on 14 December
1731 at the age of 57 as a consequence of ‘a lingering disease’; six days later he
was buried in the Noorderkerk in Amsterdam.
When the German jurist and book collector Zacharias Conrad von Uffenbach
(1683-1734) stayed at Amsterdam in February and March 1711 he was also shown
ten Kate's extensive art collection. Ten Kate, he noted, ‘handelt zwar eigentlich mit
Korn, ist aber ein sehr höflicher, curiöser und dabey gelehrter Mann’. Ten Kate
appears to have been a versatile mind, a typically self-educated eighteenth-century
Privatgelehrter who was seriously engaged in various fields of both arts and sciences.
He wrote, for example, an essay entitled ‘Experiment on the division of the colours’
(1716), imitating an experiment by Isaac Newton (Opticks, 1704), and he translated
theological treatises from French and English into Dutch. Far from being a scholarly
recluse he kept in close contact with painters, poets and professors. When discussing
ten Kate's position as a linguist, we are aware that only one dimension of his
1
many-sided personality is dealt with.

*
1

We thank Cor van Bree (Leiden) and Rolf Bremmer (Leiden) sor their useful comments on
an earlier draft of this introduction.
Extensive biographical and bibliographical data concerning the life and the works of Lambert
ten Kate can be found in ten Cate 1987. For information concerning his linguistic background
cf. Noordegraaf 2001 and Salverda 2001.
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2. Ten Kate's linguistic works
Before embarking on his ambitious Aenleiding tot de kennisse van het verhevene
deel der Nederduitsche sprake Ten Kate had been involved in other linguistic
endeavours. The year 1699 saw the completion of his Verhandeling over de
Klankkunde (‘Treatise on Phonetics’), in which he displayed his knowledge and
understanding of the physical factors involved in the production of sound. The text
remained unpublished but was revised and incorporated into the two-volume
2
Aenleiding. As far as his linguistic investigations are concerned, ten Kate always
paid attention to the study of sounds. He was keenly aware of the fact that, first and
foremost, ‘language’ meant ‘spoken language’ (Van de Velde 1966: 212-213).
Inspired by his senior friend Adriaen Verwer (c. 1655-1717), ten Kate composed
his Gemeenschap tussen the Gottische spraeke en de Nederduytsche (‘The
Relationship between the Gothic and Dutch languages’), a relatively short work of
eighty-four pages which appeared in the spring of 1710. ‘Your passion to examine
the fundamentals of the things you take in hand as much as possible back to its first
origin has also prompted me to compile a list of Dutch-Gothic homophonous words’
is the opening sentence of his ‘Letter on the Gothic Language’. This letter, which is
the first part of the Gemeenschap, is dated 25 March 1708 and is addressed to his
friend A[driaen] V[erwer], an Amsterdam merchant who had written in Latin a
1

grammar of Dutch, called Linguae belgicae grammatica, poetica, rhetorica (1707 ,
2

1783 ) and which had appeared under the pseudonym Anonymus Batavus. In the
praefatio to his grammar, Verwer had emphasized that it was of great importance
‘linguam nostram ex origine nosse’ (‘to know our language from its origin’), and that
this had become possible thanks to Franciscus Junius (1591-1677) and his
2

3

ground-breaking edition of the Gothic Codex Argenteus (1665, 1684 ). Verwer was
an advocate of the gothica-genetrix theory according to which Gothic was considered
to be the mother of all Germanic languages.
The Gemeenschap had been written with the aim ‘to Explain the Ancient
Foundation of the Dutch Language’ - ‘And here you see what you desired, and even
more than that, to satisfy your intentions’, ten Kate announced with due pride. In his
treatise, the overeenkomst (‘similarity’) between the Gothic and Dutch languages
is vertoont (‘demonstrated’) in a letter, in a list of homophonous words, and on the
4
basis of examples of Gothic declensions and conjugations, respectively. Among
other things, it is shown that the conjugation of verbs in Dutch and Gothic follows
the same pattern, an insight which prompted ten Kate to divide the Gothic verbs
into six classes (van der Hoeven 1896: 15-56;

2
3
4

For a discussion of the Verhandeling, cf. van der Hoeven 1896: 56-168.
On Franciscus Junius, cf. Bremmer 1998.
A thorough analysis of this work is given by Van de Velde 1966: 219-274.
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Rompelman 1952: 8-15). It is, indeed, in the conjugational system that ten Kate
recognized the regularity of vowel alternation, which eventually led him to the
discovery of the phenomenon of what Jacob Grimm was later to call Ablaut.
Having nearly completed the manuscript of his study on the basis of Junius's
Gothicum Glossarium (1665), he came across George Hickes's (1642-1712)
two-volume Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus (1705) in which Gothic
5
is dealt with too. Ten Kate (1710:12) immediately noticed that his own analysis of
the Gothic verbs was far superior to that of his English colleague, in particular with
regard to the ongelykvloeyende (‘unevenly flowing’) verbs, that is the strong verbs
6
(cf. Van de Velde 1966: 273) . Ten Kate was of the opinion that Hickes had not
grasped ‘the true distinction between the verbs’ and therefore he sought to make
up this deficiency by putting forward a superior ‘division into. Classes’ (1710: 12-13).
Moreover, ten Kate drew interesting conclusions concerning the relationship between
languages, especially that between Gothic and Dutch, elegantly rejecting, for
instance, the gothica-genetrix theory Another important discovery he made was the
identification of root stress as a defining characteristic of all the Germanic languages:
stress was on the root (‘zakelijke deel’) of a word, not on prefixes or endings. Ten
Kate explained root stress as an old pre-Germanic heritage; in this respect, he differs
from the modern insight that root stress is a Germanic innovation.
The years 1710-1723 saw the full elaboration of these and other observations
into the main body of ten Kate's Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel
der Nederduitsche sprake. Among other things, the classification of the Gothic verbs
as presented in 1710, was now applied to all of the Germanic languages he knew.
The Aenleiding consists of two quarto volumes, each numbering approximately 750
pages. Together, they present the first historical grammar of Dutch, the concepts
‘historical’, ‘grammar’, and ‘Dutch’ being understood in a very broad sense
(Rompelman 1952:15-16). It should be noted that this work originated and grew in
ten Kate's interleaved copy of the 1642 edition of an important Dutch dictionary, the
Kilianus Auctus sive Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum, in which, from 1712
onwards, ten Kate wrote his extensive notes on conceptions of language and
7
etymological explanations (Peeters 1990b: 152).
The first volume includes a highly informative preface, which outlines the contents.
The book is written, for the greater part, in the form of fourteen dialogues between
N. (Anonymus Batavus, i.e. Adriaen Verwer) and L. (Lambert ten Kate), in which
they discuss, among many other things, the importance of lin-

5
6

7

On Hickes, see Harris 1992.
For convenience we use the term strong verbs here, although Ten Kate's term unevenly-flowing
comprises more verbs than the current term strong verbs: the classes II up to VI, mentioned
in section 4, are all characterised as unevenly-flowing.
Ten Kate's copy can be found in the Leiden University Library, call-number LTK. HS 92.
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guistics, the distribution of languages in Europe, Dutch speech sounds, and the
declensions and conjugations of Dutch. Besides eight appendixes covering rather
varied material, one finds a penetrating essay (I: 542-696) presenting a full
comparative description of the ‘irregular’ verb systems of Dutch, Gothic, Old High
German, Anglo-Saxon (Old English), Modern High German, Frisian and Icelandic.
Ten Kate irrefutably demonstrated that these verbs, far from representing an erratic
type of conjugation, were subject to rules that obtained not only to Gothic, but were
valid for all branches of Germanic. He discovered that the conjugation of verbs in
the other Germanic languages showed patterns that were similar to those in Dutch
and he concluded that their pattern of vowel change had to date back before the
time that Germanic split up into its various branches. This discovery enabled him
to arrange the ‘irregular’ verbs into several classes according to their vowel
alternations. ‘Die Durchführung dieser Entdeckung [sc. daß die starken Verba den
identischen Grundbau aller germanischen Sprachen bilden], bildet den wichtigsten
Theil seiner Aenleiding’ (Raumer 1870: 142).
The second volume provides an etymological dictionary, composed on the basis
of the material collected in the first volume and according to the principles applied
therein. Two introductory essays providing a hundred-page discussion of the
fundamentals of scientific etymology are followed by two long, alphabetically arranged
listings of Germanic words derived from strong verb roots. This specimen of a Lexicon
Etymologicum contains some 20,000 Dutch words and some 20,000 words from
8
other languages.
The etymological method followed by ten Kate's predecessors had mainly been
based on meaning; they used to add, delete, transpose and change letters ad hoc
in order to establish a connection between specific words. Ten Kate, however,
proceeded very systematically. As he saw it, his own etymological approach consisted
of collecting facts both from the older and modern stages of the Germanic languages,
analysing the relevant words, using his knowledge of vowel alternation in the strong
verbs, and taking into account the changes of meaning and the rules of euphony
(II: 7). The relations between words from various languages had to be accounted
for by rules for sound correspondences. Thus, ten Kate was able to formulate a
dialectregel (‘rule for sound correspondence in the various languages’) with regard
to the vowels, as well as a rule for the consonants (cf. I: 165). His phonetic insights,
which were most remarkable in those days, were of great help to him: he claimed,
for instance, that P,V en F could replace each other, because all of them were labials
(I: 74).

8

A full list of the sources mentioned in the Aenleiding is given in ten Cate 1987:187-192.
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3. The methodological point of view
Junius, Hickes, and ten Kate are rightly considered to be the founding fathers of
Germanic linguistics. However, owing to the sophistication and the methodological
rigour which characterize his work (cf. Van de Velde 1980), ten Kate is much closer
to nineteenth-century scholars such as Jacob Grimm (1785-1863), than to his older
contemporary, George Hickes, whose work should be seen as the closing of a
period. Ten Kate's main point was to provide an introduction to ‘the exalted part of
the Dutch language’, that is to its etymology. In order to provide a firm theoretical
basis for his etymologizing he set out the principles which in his view were underlying
the geregelde afleiding (‘derivation according to strict rules’) which alone should be
relied upon for correct etymologies of the Germanic languages, rather than upon
the traditional method of adding, removing, transposing and changing of letters.
Consequently, he promised ‘not to alter, shift, eliminate or add a single letter except
on the strength of a consistent rule’ (I: 175; cf II: 6). Ten Kate gave short shrift to
the work of many of his predecessors: the only way to arrive at a healthy method
of etymologizing, he argued, was to forget everything that had previously been
claimed in this field of linguistics.
Having abandoned the techniques of etymology of the old school, ten Kate
described and justified his own research methods with painstaking care. He
postulated an empirical approach: a linguist should find regularities, not invent them
(I: 13). The frontispiece of the Aenleiding splendidly illustrates ten Kate's principles.
In the left corner a piece of ribbon displays the text Qui quaerit invenit, ‘he who seeks
will find’; and in the centre a cherub is tearing up a sheet of paper which read: ‘There
is no Rule without exception’. It was not without great satisfaction that ten Kate (I:
x) concluded that his investigations had demonstrated that:
the common saying ‘there is no Rule without exception’ no longer can
stand the test in our language, because the exceptions have become so
scarce and, judging by the abundance of the instances, have sufficiently
dwindled as if to none at all.
Ten Kate sought to formulate the various streekhoudende dialect-regels (I: 165),
i.e. consistent sound correspondences. It is evident, then, that his main concern
was to find regularity in language, something akin to the nineteenth-century
Ausnahmslosigkeit (Rompelman 1952: 26), because ten Kate, to whom ‘regularity’
was ‘the crown of a language’ (I: 543), could not believe that the so-called unevenly
flowing verbs were as irregular as his contemporaries considered them to be. To
him, language was a ‘Divine gift’ (I: 9); ‘fostered by the Milk of Reason’ its
development and elaboration had been left to Man (I: 9-10). Since Reason had been
the ‘foster mother’ of language (I: 14), language had to be characterized by regularity
and show logical coherence. Consequently, with the help of the researcher's reason,
consistent rules should be able to be brought to
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light. Investigation of the history of Dutch makes clear that this language, too, is
characterized by regularity.
Ten Kate was an adherent of eighteenth-century inductive, functional rationalism,
according to which reason is used for discovering and explaining the laws of language
(Peeters 1990b: 154-155; Verburg 1998 [1952]: 337 sqq). His method can be
characterized as inductive and empirical. As it appears, this is a reaction to
Cartesianism, partly on religious grounds. The background to ten Kate's views is to
be found in the Newtonian approach then reigning supreme in the Netherlands (cf.
Peeters 1990b; Jongeneelen 1992:210; Noordegraaf 2000:49-50). It comes as no
surprise, then, that ten Kate's linguistic method has recently been characterized as
Newtonian linguistics (Salverda 2001).

4. The Aenleiding, a many-sided book
As has been said before, the Aenleiding is a many-sided work, including descriptions
of similar phenomena in various Germanic languages, suppositions on the
relationship of languages, ideas of language change and language variation, and
a description of Dutch language phenomena and etymology. In the following section
various aspects of the Aenleiding will be discussed, be it in a brief manner.
We have already discussed ten Kate's rule of root stress and his main discovery:
the principle of vowel gradation or Ablaut in the strong verb system. His ideas about
the relationships among languages implied a division into three main branches:
‘Cimbric or Old Norse, also called Runic’, the branch to which the Scandinavian
languages belong; ‘(Old) Theuthonic or Old German’, which comprises Gothic,
Anglo-Saxon, Old Frisian, Old High German and ‘Low Dutch or Belgic’; ‘Celtic’ which,
apart from Celtic, also includes Greek, Latin and the Romance languages. Ten Kate
provides a division of the Germanic languages in which he assigns Gothic a place
in the West Germanic (‘Old Theutonic’) branch. This division is a remarkable change
in comparison to the then prevailing idea that Gothic was the mother of all Germanic
languages.
Ten Kate's rule of root stress and his observations on stress differences in Dutch
were adopted by his contemporaries. His classification of the verbs was also adopted,
and sometimes slightly adapted, in eighteenth-century grammars and treatises (cf.
van der Wal 2000, 2002). However, these adaptations did not concern ten Kate's
division of verbs into six classes and a remaining group for those irregular verbs
that do not fit into any of the six classes (I: 543-574):
I. the gelykvloeyende verbs, i.e. the regular, weak verbs (blaffen - blafte - geblaft;
9
spelen - speelde - gespeelt) .

9

In the examples given ten Kate's own orthography is maintained.
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II. the verbs with the same vowel alternation in both the preterite and the past
participle (for instance, blyven - bleef - gebleven; sluiten - sloot - gesloten;
vinden - vond - gevonden).
III. the verbs with one vowel alternation in the preterite, whereas the past participle
maintains the vowel of the infinitive (for instance, geven – gaf - gegeven; raden
- ried - geraden; dragen - droeg - gedragen).
IV. the verbs with two different vowel alternations in the preterite and the past
participle (for instance, stelen - stal - gestolen; bidden - bad - gebeden).
V. the verbs with both a vowel and a consonant change resulting into ocht/acht
(for instance, koopen - kocht - gekocht; brengen - brocht/bracht - gebrocht
/gebracht).
VI. the verbs with weak preterites and strong past participles (for instance, bakken
- bakte – gebakken; weven - weefde - geweven).

the remaining group of those irregular verbs that do not fit in any of the
six classes, such as the preterite-present verbs deugen, konnen and verbs
such as doen, hebben.
Whereas ten Kate assigned verbs such as bakken ‘to bake’ - biek/ bakte - gebakken
to two different classes, the one according to the obsolete strong preterite form biek,
the other according to the current weak preterite bakte, the eighteenth-century
grammarian Jan van Belle (c. 1690-1754), who adopted ten Kate's verbal
classification, stuck to a synchronic approach and assigned such originally strong
verbs only to the class of weak verbs. Van Belle's synchronic approach also resulted
in an irregular status for the verbs gaan, staan, worden (‘to go, to stand, to become’),
which belonged to class III in ten Kate's system.
The full attention which has been paid to ten Kate's historical-comparative work,
his etymology and their methodological importance, should not lead us to overlooking
the other interesting aspects of the Aenleiding. Ten Kate also took up a position with
respect to the standard language which was taking its shape in the eighteenth
century. For the Gemeenlands dialect (i.e. the general language variety or standard
language) he preferred the distinction between between ei and ij, a distinction in
pronunciation which had been lost in the prestigious Hollandish dialect of the
Amsterdam region (the Amstel- and Rijnland dialect), but which was still current in
the Rotterdam area (the Maasland dialect). The contemporary inhabitants of the
Amsterdam region pronounced the ij just as the diphtong ei, but that was supposed
to be a fairly recent phenomenon: the older generation in Amsterdam is said by ten
Kate to still remember the distinction between the two sounds, a distinction as in
the Zaanland way, between the ei pronounced as aai and the ij as ei (I: 155). Ten
Kate had an excellent eye (and ear) for variation in contemporary language: not
only does he point out many regional differences, but also what we would now call
sociolinguistic differences. Moreover, he distinguishes particular stylistic levels.
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The three different levels of language use that ten Kate distinguished are the
hoogdravende or verhevene stijl (‘the sublime style’), the deftige or statige stijl (‘the
solemn style’) and the gemeenzame stijl (‘the plain style’). This division resembles
the tripartite classification that has been used for centuries in rhetorics: the so-called
high, middle and low styles, the choice of which depended on the subject involved.
According to ten Kate's own description, the sublime style has the characteristics
of ancient usage; it is a style used by scholars. The solemn style approaches daily
usage (de daeglijkse gewoonte), but it sticks to the full and regular order and
solemnity of expression (de volledige en regelmatige orde en deftigheid des gezegs).
This style implies that ‘shortenings’ (inkortende wijzen, inkortingen) such as the
apocope of -e, -en or -er do not often occur. The plain style, finally, conforms daily
usage (de daeglijksche Taelvoering en Spreektrant) in which such ‘shortenings’
frequently occur, but it is clearly distinguished from the vulgar colloquial and
street-language (de platte Spreek- en Straettael) (I: 334). The term straattaal thus
characterizes language usage far below the lowest style level (van der Wal 1994).
Ten Kate assigns language characteristics to his various levels of style. They
correspond to the degree in which case endings are used, as illustrated with the
genitive and dative (I: 337):
GENITIVE

sublime style:

eener grooten of grooter vrouwe

solemn style:

van eene groote vrouwe of vrouw'

plain style:

van een' groote vrouw

DATIVE

sublime style:

eener grooter of aen eene groote vrouwe

solemn style

aen eene groote vrouwe of vrouw'

plain style:

aen een' groote vrouw

The lower the style, the fewer articles, adjectives and nouns are provided with
case endings. Other phenomena such as full and phonetically reduced pronominal
forms are accounted for in a similar way: the unstressed, reduced pronouns me,
we, je, ze (versus mij, wij, jij, zij) are restricted to the plain style; the compounded
pronouns gijlieden, zijlieden (versus gij, zij) are part of both the sublime and the
solemn style (I: 469-470).
In discussing the usage of the various styles, Ten Kate takes into account the
intended audience, which implies that he even has a lenient attitude towards street
language (de tael van de agterstraten):
I also acknowledge that anyone who attempts to write according to the
rules of the language and pleasantly ought to exert himself to comply with
the general (or: standard) language variety, although every one for himself
may suffice with the variety of his own City if he intends no other audience
than that of his fellow townsmen; nay, what is more, the language

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

19

of the backstreets might be considered sufficient, because the text will
serve no other audience than that of the people of those quarters (I: 155;
emphasis ours).
On more than one occasion ten Kate surprises us with interesting observations on
the language usage of his contemporaries. Thus, je ‘you’ and we ‘we’ (instead of gij
and wij), which belong to the plain style, are forms which are used ‘when speaking
to equals’ (emphasis ours). He observes that je (instead of gij) has not yet found
acceptance in the written language:
This JE for GY is so common in the colloquial that GY sounds altogether
affected; and this JE is even being used in the Oblique Case, as, for
example, VAN JE, and AAN JE; but this [usage] has been kept outside
the written language until now as being too base, too vulgar, and too
common (I: 473; emphasis ours).
Ten Kate's new threefold division was adopted in a number of eighteenth-century
grammars, albeit sometimes in the form of a twofold division in which the sublime
and solemn styles were reduced to one level (cf. van der Wal 2002).
When ten Kate's Aenleiding is characterised as a ‘historical grammar of Dutch’,
it is important to keep in mind that it is a historical grammar which devotes much
attention to synchronic, contemporary phenomena. Orthography, a favourite subject
of many of ten Kate's contemporaries, is also given its dues. During ten Kate's
lifetime, grammarians paid so much attention to minor orthographic discussions that
ten Kate once spoke of spelkonst (‘spellcraft’) as spil- of quelkonst, that is ‘the craft
of spilling and vexing’) ‘for nowhere in matters grammatical is so much oral quarrelling
than about such trifles’ (I: 109). Ten Kate himself pleaded for two kinds of
orthography: the burgerlijke (‘civil’) or gemeene (‘common’) orthography, based on
custom, that is mainly on the usage of prestigious authors as opposed to the
natuerkundige en naeukeurige (‘physical and precise’) or critique (‘critical’)
orthography, based on the principle of representing one sound by one symbol only
(I, 110-111; 114-115). Each sound should be represented by a specific symbol:
The perfect execution of the Critique Orthography needs only one common
foundation, to wit that each special sound, both short and long, should
have a letter symbol of its own.
It is not at all surprising that ten Kate strove at establishing an orthography which
deviated from both the orthographic practice of previous grammarians, such as
Moonen and Sewel, and that of his contemporary Huydecoper (de Bonth 1998: 117).
Ten Kate's principle of one sound, one symbol could have played an important role
in the on-going discussion on superfluous symbols such as GH in wegh ‘way’. In
orthographic matters, grammarians repeatedly refer to ten Kate, and clearly use
him as an authority to support their own views. They sometimes
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mention his two kinds of orthography, but his orthographic principles, which could
have laid the foundations for the Dutch orthography, were never seriously taken into
consideration (cf. van der Wal 2000).

5. Reception
How was ten Kate's linguistic work received in the eighteenth century and did his
reputation still hold in the nineteenth century? Some of his ideas - the rule of root
stress, the classification of verbs and his threefold division of styles - found their
way even in less prominent publications and in fairly simple grammar books. The
indebtness of Balthazar Huydecoper (1695-1778) - another outstanding contemporary
- to ten Kate is well-known (cf. Jongeneelen 1996; de Bonth 1998). Moreover, ten
Kate was highly praised and mentioned as an authority in various publications.
The publication of ten Kate's Aenleiding in 1723 did not pass unnoticed. The
following year, the learned periodical Maendelyke uittreksels, of Boekzael der
geleerde werelt (‘Monthly Abstracts or Library of the World of Letters’; 1724: 493-506)
published a very favourable review which included an extensive account of its
contents and a summary of the most important results. Tribute was also paid to ten
Kate as a linguistic guide by the literary societies that gained in popularity from the
second half of the eighteenth century onwards (De Vries 2001: 88, 105), although
there is a subtle hint of a less favourable reception in the years preceding 1758.
Thus, the mathematician Johan Lulofs (1711-1768) observed in 1758 that ‘a few
years ago, the Aenleiding had been thrown as a useless book behind the bench in
an unforgivable manner by ignorant people who were too much taken in by foreign
languages and customs’. But he was able to add that the book ‘to the joy of all
language experts starts gaining its proper recognition by our fellow citizens who can
no longer close their eyes to the power, wealth and elegance of our mother language’
(cf. ten Cate 1987: 164; van der Wal 2000: 18). Indeed, in the circles of the
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (‘Society for Dutch Philology’), founded
in 1766, ten Kate's reputation was uncontested and has remained so until the present
day.
Ten Kate's fame also appears from enthousiastic opinions such as vented by the
anonymous author of Aanmerkingen over den Oorsprong en verderen voortgang
der Nederduitsche taale, (Franeker 1780), who claims that he wants to follow in the
footsteps of two famous men: ‘the profound L. ten Kate Hermz. and the indefatigable
B. Huidecoper, which two heroes seem to fight each other for the greatest honour.
Lambert ten Kate Hermantz, a man praised even by foreigners (italics added) for
his skills, is known among the Dutch for his lucidity and ingeniousness and whose
sight reached further than any of those who ever exerted themselves to throw some
light on the national language’ (Inleiding, VI). Ten Kate was indeed lauded by
foreigners such as the Scotsman James Boswell (1740-1795),
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who became familiar with ten Kate's work during the former's stay in Holland. In
Boswell's opinion, ten Kate's Aenleiding was a real treasure. It was this very book
that was also greatly appreciated by the Italian cardinal and polyglot Giuseppe
Gaspare Mezzofanti (1774-1849) (cf. van der Wal 2002; Rizza 1987: 78).
In nineteenth-century Holland, ten Kate was seen as a linguistic miracle. For
example, Jan Beckering Vinckers (1821-1892), professor of English at the University
of Groningen (1885-1892), when translating William Dwight Whitney's (1827-1894)
Language and the Study of Language (1867) into Dutch, inserted several pages on
his compatriot into the first volume. He was of the opinion that it had been ten Kate,
not Grimm, who laid the very first foundations of the comparative grammar of
Germanic: ‘I for one am fully convinced that Grimm learned a great deal from his
study of ten Kate's work. [...] What Bacon has been for scientific research in general,
ten Kate was for the scientific study of language’ (Beckering Vinckers 1877: 37). In
numerous places Beckering Vinckers detected ‘a most surprising similarity between
the ideas of ten Kate and those of the American Whitney, one and a half centuries
later.
According to Hermann Paul (1891: 35), it had been Lambert ten Kate who of all
the older scholars had succeeded in coming closest to Jacob Grimm's opinion
concerning Ablaut. Did Grimm ever recognize ten Kate's achievements? As early
as 1812 Jacob Grimm's attention had been drawn to ten Kate's works, the Aenleiding
in particular, by Hendrik W Tydeman (1778-1863), one of his Dutch correspondents
(Martin 1884:173). As it turned out, however, it was August Wilhelm Schlegel's
(1767-1845) harsh review of the first volume of Jacob and Wilhelm Grimm's
Altdeutsche Wälder in the Heidelberger Jahrbuch (1815), that prompted Grimm to
actually study ten Kate. ‘Für die Geschichte unserer Grammatik’, Schlegel argued:
ist bisher durch Ausländern mehr geleistet worden, als durch deutsche
Gelehrte. Wir nennen hier vorzüglich ausser Hickes und [Edward] Lye
[1694-1767], eine holländische Schrift: Gemeenschap tussen de Gottische
Spraeke en de Nederduytsche von Lambert ten Kate. Sie umfasst nicht
die ganze gothische Grammatik, sondern bloss die Konjugation und
Deklination, diese sind aber meisterlich behandelt. [...] Lambert ten Kate
hat den Satz durchgeführt, die sämmtliche Zeitwörter des Ulfilas nach
Klassen geordnet und ihre Analogie bis in die feinsten Verzweigungen
nachgewiesen (Schlegel 1847 [1815]: 406-407; cf. Jongeneelen 1992:
212).
Schlegel's critique is generally considered to have led Grimm to his ‘Wendung zu
strenger Wissenschaftlichkeit’ (Raumer 1870: 452). In any case, this criticism must
have meant an exhortation for Grimm to follow ten Kate's model of methodological
rigour in historical linguistics. When H.W. Tydeman had managed to purchase a
copy of the Aenleiding for his German friend, Grimm wrote to him on 15 December
1818: ‘Mit dem Ankauf des ten Kate für 6f. bin ich
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sehr zufrieden, zum Nachschlagen wird es mir immer nützlich seyn wiewohl ich seit
dem halben Jahre, dass ich mir ihn von der Göttinger Bibl. kommen lassen, wenig
daraus gelernt habe’ (Reifferscheid 1883: 67). Despite his disparaging tone, Grimm
must have studied ten Kate's work with greater care in later years, although solid
references to ten Kate are decidedly scarce. It has been argued that some of ten
Kate's insights concerning the problem of gender were adopted by Grimm in his
Deutsche Grammatik (Dibbets 1996: 74). Furthermore, in his Grammatik (II,
1822-1837: 67) Grimm clearly acknowledged: ‘Ten Kate hat die Ablaute zuerst in
ihrer Wichtigkeit hervorgehoben, nur die vocalunterschiede nicht strenge genug,
am wenigsten die der consonanten beobachtet’. Although Raumer argued that ten
Kate ‘auf Grimms grammatische Forschungen einen besonders tiefgreifenden
Einfluss geübt (hat)’, this claim needs further substantiation (cf. Rompelman 1952:
271).

6. Concluding Remarks
It has been repeatedly claimed that had ten Kate's works not been composed in
Dutch, but in French or Latin, his ideas could have had a much wider dissemination
(cf., for example, Knol 1977: 105). Now his influence has been limited to a mainly
Dutch context, despite the fact that Jacob Grimm and other nineteenth-century
historical linguists were acquainted with his works.
A trustworthy informant at the end of the eighteenth century, professor Everhardus
Scheidius (1742-1794), declared: ‘The true systematic etymologies were only found
at the beginning of this very century, for Greek by T.
Hemsterhuis, for the Oriental languages by A. Schultens and for Dutch by L. ten
10
Kate’. This statement serves to demonstrate that the self-taught ten Kate was
considered to rank with distinguished university professors such as Tiberius
Hemsterhuis (1685-1766) and Albert Schultens (1686-1750). Despite obvious
shortcomings (Van de Velde 1966: 273), the work of ten Kate stands out in the
eighteenth century ‘as a unique contribution’ (Polomé 1983b:165) to the study of
comparative historical linguistics, both in terms of its contents and its methodology.
With this conclusion in mind, it seems safe to emphasize that the wide-ranging
Aenleiding has never yet been discussed and evaluated in its entirety. Now it is
easily available as a facsimile reprint, ten Kate's magnum opus will without any
doubt prove to be a challenging object of inquiry, a source of knowledge still not
fully explored, as well as a source of linguistic insights, observations and facts.

10

‘veras etymologiae rationes, hoc ipso demum ineunte saeculo, in Graecis reperit T.
Hemsterhusius, in Orientalibus A. Schultenius, in Batavis L. ten Kate’ (cf. Gerretzen 1940:
112).
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[Tekst]
Voorreden
tot den lezer.
ONDER 't volvoeren van wijduitgestrekte dingen groeit het Werk dikwijls verre boven
verwagting; dus is 't ook mij in dezen gebeurt; hierom agt ik het van nut te zijn, dat
ik déswegen in deze Voorreden eensdeels eene verantwoording doe, en anderdeels
eene Aenwijzing hoe men op 't kortste zijne nuttigheid daer uit zou kunnen trekken.
't Is al vrij vele jaren geleden, dat ik mijnen aendacht liet gaen over den aerd en
de veelheid onzer Ongelijkvloeyende Verba, die bij de Hoofdtijden van Wortelvocael
veranderen (als BREKEN, BRAK, GEBROKEN, enz: tot omtrent 200 stuks), welken
ik zag dat de Letterkundigen doorgaends Ongeregelden noemden: bij de eerste
opmerking scheen 't mij al toe, dat ze dwaelden in zulk een vonnis; en na verdere
overweging bevond ik het nog klaerder; ontdekkende met minne moeite, dat niet
alleen de Gelijkvloeyende Verba, welke bij alle verbuiging dezelfde Vocael behouden
(als DEELEN, DEELDE, GEDEELT, enz:) en die alleen bij de Schrijvers voor
Regelmatig getelt wierden, maer dat ook zelf de veroordeelde Ongelijkvloeyenden
eene volmaekte Regelmatige rooij, na ijders rang en aerd, volgens 't Gebruik en
zonder eenige verplooying van eigen goeddunken, onderworpen waren; zulks dat
het overige getal der ware Ongeregelden zeer klein en gering bleef. Deze gemaklij-
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ke vinding, die gemeenlijk als ondoenlijk was gerekent, noopte mij om te onderzoeken
hoe 't in dit stuk bij de voornaemsten onzer Oude en nog levende Taelverwanten
stond, eerst in 't Moeso-Gottisch, in 't Frank-Duitsch, en 't Hoog-Duitsch, en daer
nae ook in 't Angel-Saxisch, en 't Yslandsch; en bespeurde ik toen, dat bij elk, hoewel
'er de Grammatici doorgaends 't zelfde quade vonnis streken, de Ongelijkvloeyende
Verba, die de onzen, na ijders Dialect-verandering net beantwoordeden, even zo
geregelden gang hielden, als de Gelijkvloeyenden. En hier uit ontdekten zig een
zekerheid en proef, dat ik mijn spoor niet qualijk genomen had, en daerenboven
bragten deze uitvindingen meer andere beschouwingen voort, die den arbeid niet
onaengenaem maekten.
Vooreerst scheen mij de kennis van deze Geregeltheid vrij gewigtig en van belang,
niet alleen om dat de Verba meer dan eenig ander soort van Woorden, en de
Ongelijk-vloeyenden veel meer dan de andere Verba, in onze Schrijfen Spreek-tael
te pas komen, zulks dat onze Sprake, bij aldien dit oude voorgeven waer was
geweest, te jammerlijk ongeregelt zoude moeten geagt worden; maer ook, om dat
dit uitvinden een verdere aenleiding en doorzicht gaf tot een Grondslag eener
Geregelde Afleidinge, en tot naesporinge op welk eene wijze onze Tael tot hare
rijkheid van Woorden gekomen zij.
Uit de vergelijkingen dezer Geregelde Ongelykvloeyendheid bij Ons, tegen die
der andere genoemde Taelverwanten, vond ik korte Regelen uit van elks
Dialect-verschil. En dit gaf mij wederom verdere opening, om door zulk een middel
onze Gemeenlandsche Dialect, voor zo verre die nu van eenige bijzondere Steden
verschilt (hoewel ze door de oude Taelverwanten word bevestigt, en door de
agtbaerste
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Nederduitsche Schrijvers van voor omtrent eene Eeuwe door eenig onderscheid
van spelling ook ten deele is aengewezen) onder zekere Regelen en op een vasten
voet te brengen.
Den toegang en doorzicht, om de Afleiding (die het edelste en verhevenste Deel
der Letterkunde is, als men die voorzigtig bij der hand neemt) op eene meer
geregelde Leest te schoeyen, vond ik, onder 't beproeven van deze
Ongelijkvloeyende Verba tegen de Oudheid en deze Dialect-regels, zoo veél
opgeheldert, dat ik toen van treê tot treê zo van mijne vordering als van de zekerof onzekerheid kon oordeelen; daer men voor dezen, na 't mij nu voorkomt, in het
beste doorgaends onzeker bleef, en somwijl het slegtste voor het beste opgaf en
aennam.
Terwijl ik in het onderzoek en de beschouwing dezer zaken in haren eersten
oorspronk nog bezig was, en voor mij zelf eenige rouwe schetsen daer van, tot
ondersteuninge van 't geheugen, opstelde, quamen mij onder de hand ook vele
andere Letterkundige Aenmerkingen te binnen, daer van ik niets, zo veel ik wist, bij
anderen vermeld vond, en waer onder etlijke waren, over welken men zig, tot roem
onzer Voorouderen, te verwonderen heeft, dat ze zo edele en fijne onderscheidingen
in onze Sprake niet alleen hebben naegespoort, maer ook dat ze die onder 't gemeen
konden doen gangbaer worden.
Dus groeide allereerst het Werk in 't hoofd, en op de kladden; dog middelerwijle
maekten deze Bevindingen, beneffens de onderlinge Redewisselingen over deze
Stoffe met Vrinden en Luiden van Letteroeffening en Oordeel, mij niet ongenegen
om van alle deze zaken een netter ontwerp in zulk eene orde op het papier te
brengen, dat het in gevolge voor de Drukpers en voor 't Gemeen zou kon-
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nen dienen, zo drae mij gelegene tijd en omstandigheden daer toe aenrieden.
Hier uit sproot dan onze Eerste Redewisseling van dit Werk, die in 't korte de
voornaemste Aenleiding, 't Oogmerk, en de Beweegredenen dezer onderneminge
behelst. En, om te weten of het onderwerp zo veel arbeid en aendagt verdient, dacht
mij niet onnut te zijn, dat men eens overwoge den Lof der Spraekvoering, benevens
de Heerlijkheid en waerde van die; waer uit dan onze Tweede Redewisseling gevloeit
is. Maer, alzoo wij van gedachten waren, gelijk wij nog zijn, dat men in 't behandelen
der Taelgeleertheid de Wetten uit de Gebruiken moet vinden, en niet nieuwe naer
eigen goeddunken smeden, zo was 't wel noodig, dat 'er ook déswegen eens
aenwijzing wierde gedaen; als mede, hoe men dan evenwel de Talen beschaven
kan; 't welk de Stoffe van onze Derde Redewisseling geworden is. Verder, aengezien
ons voorgenomene Vertoog der gewigtige Regelmatigheid onzer Tale, en de Proeven
der Geregelde Afleidingen, hare vastigheid en grondslag moesten vinden in de
vergelijkinge van 't Onze met de genoemde Oude en hedendaegsche Taelverwanten,
zo scheen 't mij nuttelijk toe, dat 'er, zo kort mij doenlijk was, uit de bekende Historiën
en de overgeblevene Stalen van Oudheid, een Verhael gedaen wierde van de Volken Tael-verspreiding over Europa; om daer uit te konnen zien, waer uit deze
Verwantschap tusschen het Moeso-Gotthisch, Frank-Theutsch, Angel-Saxisch
Hoog-Duitsch, Yslandsch, en het Onze, gesproten is, en hoe nae die bestaet; dewijl
velen der Lezers, en mooglijk ook sommige Geleerden, in die zaek geene opening
genoeg zullen gehad hebben; hier uit zijn dan onze drie volgende Redewisselingen,
namelijk de Vierde, Vijfde, en Zesde, gesproten, benevens

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

*4r
de twee Bijlagen; strekkende de Eerste tot bewijs en tot eene proeve van 't beloop,
van de Verandering, en van de Gemeenschap dezer Spraken, welk alles ik hebbe
verrijkt met eene Landkaerte van de Volk- en Tael-verspreiding over Europa, om
een gemaklijker en levendiger vertoon aen de zaken te geven; en de Tweede Bijlage
dient tot een staeltje van de Oud-Deensche Poëzij in de IX. Eeuw, toen die Volkeren
onder alle de Noordelingen de aenzienlijkste figuer maekten.
En, dewijl de Kénnis van de Klanken en elks eigene Letter niet wel kan gemist
worden, als men de Letterkunde in haren grond wil beschouwen, zo vond ik het
dienstig, eer we tot de Leden der Taelkunde zelf overgingen, onze gedagten over
de Critique Spelkunde te uitten, die wij, om alle onnoodige geschillen te vermijden,
van 't gewoone agtbaerste Gebruik onderscheiden houden, zonder 't Gemeen met
het eerste te quellen; aentoonende met-een hoe weinig 't Critique, schoon men het
wel genoegsaem op een wiskonstigen voet kan brengen, van het reeds gewoonlijke
verschillende is; latende dit Naeukeurige alleenlijk strekken (gelijk het dan ook
nuttelijk is, en alhier gebruikt word) om de wonderbare Physique vorming der
Letterklanken te kennen, en, ter gelegentheid van dat, de oorzaek der Klanken, en
bijzonderlyk die van 't Letter-maken, benevens den verderen Grondslag der
Dialect-kennis, na ons vermogen, tot aen zyn oorspronk op te graven: Hier toe
dienen dan onze drie volgende Redewisselingen, als de Zevende handelende
wegens de Spelkonst, de Agtste wegens de natuerkundige oorzaek van 't Geluid,
en de toonverandering in de Zangkonst, en byzonderlyk van die der Letterklanken;
en de Negende behelzende een onderzoek over het onderscheid tusschen de
Gemeenlandsche Dialect, en die van de Amstel- & Rynlanders, en
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over de zekerheid van 't zelve onderscheid; beneffens de Regelen tot Redding, in
de Derde groote Bijlage vervat; zijnde onze Vierde Bijlage een Lijst van Dubbel- of
Twijfel-zinnige Woorden volgens de Amstel- en Ryn-landsche Dialect.
Wijders, om onze verdere velerhande Letterkundige Aenmerkingen in een
gevoeglyke schikking en elk op haer plaets byeen te hebben, vond ik noodig, of ten
minste nuttig, dat ik eene Tiende Redewisseling hier bijvoegde, om eene
Natuerkundige Ontledinge te doen van de Deelen der Taelkunde in 't Algemeen,
overwegende welk eene plaets die onder onze Denkbeelden bekleeden; om daer
door te netter te weten, wat we denken en wat we schrijven, 't gene meê 't
voornaemste doelwit en 't nuttelijke van dit werk is; sprekende ondertusschen van
de Verbuigsaemheid der Naem- en Voornaem-woorden, van derzelver Getal en
Geslagt, en van den innerlijken aert en 't onderscheid van zin in de Casus of
Valbuigingen, als mede van de Verbuigsaemheid der Werkwoorden, mitsgaders
van het Oud-Duitsche gebruik in het uitdrukken van het onderscheid der Tijden.
Hier op hebben we eene Elfde Redewisseling laten volgen, om aen te toonen,
hoe 'er in onze Nederduitsche Dialect een bijzonder fraeije eigenschap van
Declineren plaets heeft, bij geen der andere Taelverwanten, nogte bij geen van al
de Oude nog hedendaegsche Europische Talen, zo verre mij bewust is, in gebruik;
en waer van ook geenen onzer Grammatici vermeld hebben, schoon ze mooglijk
zo wel als alle anderen die eene goede pen in 't Nederduitsch weten te voeren, van
zelfs, zonder het gade te slaen, dat onderscheid doorgaends zouden opvolgen;
bestaende dit Onderscheid hier in, dat we, na de driederhande stijl van schrijven,
als (1) bij 't Hoogdravende of Verhevene, (2) bij 't Deftige of Statelijke, en (3) bij 't
Gemeene, elk eene bijzondere wijze van Declineren hebben waer te nemen;
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waer van we Proeven bijbrengen, met Voorbeelden van een Substantivum en
Adjectivum bij een, 't zij zonder, 't zij met eenig Artikel. Ter welker gelegentheid wij
ook handelen van de merkwaerdige kragt en beteekenis der Artikelen of Voorleden,
om 't innerlijke wezen van die wat dieper in den grond te beschouwen, waer bij 't
Vermogen en de Waerde van het wél-accenteren in de Stemleidinge met-één in
overweginge komt. En, ondertusschen verder handelende van eenigen onzer
bijzondere Taelgebruiken, derzelver Oorzaken, en Rede, en van der Voorouderen
naeukeurigheid omtrent de Zuiverheid der Denkbeelden, besluiten we dit met eene
aenwijzing van de Oudheid onzer Artikelen en den Oorspronk van die, als mede
hoe 't bij de Oude en Nieuwer Taelverwanten déswegen gelegen is.
Onze Twaelfde Redewisseling vervolgt onze opmerkingen over zulke
naeukeurigheden rakende de Nomina Adjectiva & Subftantiva, zo ten opzigte van
't oude als hedendaegsche gebruik, die de vorige Grammatici of overgeslagen, of
bij misgreep, voor Ongeregelt hebben aengezien. Verder, na gesproken te hebben
van ons Character van den Pluralis, gaen we over tot het Onderscheid van 't Genus
onzer Substantiva, derzelver Regelen, Bestendigheid, en merkwaerdige Oud- en
Egt-heid van deszelfs grondlegging; vestende deze zekerheid niet slegts op 't gebruik
van dezen of genen agtbaeren Schrijver van de voorgaende Eeuw, maer op een
bewijs dat het dusdanig onder onze oudste Taelverwanten al gegrondvest is geweest,
waer toe we eene Vijfde Bijlage hier hebben bijgevoegt, zijnde eene Geslacht-toetse
van ruim 750 onzer Substantiva, ter Proeve gestelt tegen het oude Moeso-Gotthisch,
Angel-Saxisch, Frank-THeutsch, Hoog-Duitsch, en Yslandsch. Behalven dit, hebben
we ook ten einde dezer Redewisseling aengetoont, hoe onze Nederduitsche
Voorvaderen met zeer veel schranderheid een zeker gebruik hebben weten in te
voeren, dat sommige Composita het ge-
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slagt van 't agterste Lid volgen, en sommigen niet; eene Waerneming die aenwijst,
dat het gene bij gebrek van vereischte onderscheiding voor ongeregelt wierd
aengezien, egter, wel beseft zijnde, onder 't Regelmatige, en te mets van 't
allerfraeiste te houden is.
En, aengezien de Pronomina hunne opmerking wel waerdig zijn, vermits ze telkens
te pas komen, zo vond ik noodig dat werkelijke stuk wat nader uit te halen dan 't bij
anderen gedaen was, en dat met eene gelijke onderscheiding na de verandering
van Stijl, gelijk te voren bij de Nomina geschied was; waer toe dan onze Dertiende
Redewisseling strekt: hebbende ik wijders, om de uitgebreide stoffe in een korter
beslag bij-één te konnen zien, eene herzameling van die Pronomina in onze Zesde
Bijlage daer agter gevoegt.
Eindeling vervat onze Veertiende Redewisseling het overige onzer Aenmerkingen,
loopende op de innerlijke kragt van ons hedendaegsch uitdrukken van de Tijden
der Verba; waer onder ook iet merkwaerdigs volgt nopende het verschil tusschen
onzen Infinitivus Rectus en Obliquus, gelijk mede belangende ons keurlijk
onderscheidene gebruik van 't Voorzetsel GE- bij onze Praeterita Participii.
Tot dus verre verkozen we deze Stoffe te verhandelen bij wijze van
Redewisselingen, om de tusschen-invallen en uitweidingen, beneffens de
zwarigheden en Redewikkingen, rakende mijne eigene bedenkingen, of nopende
het gene onder 't gesprek met mijne Vrienden mij voorquam, te beter hare plaets
te kunnen geven.
Dog, toen deze Beweegredenen vervielen, hebben we onze Verhandeling van
de Regelmaet en Rang schikking der Verba in kleine Hoofdstukken afgedeelt:
meldende het Eerste van 't belang en nut van de kennisse dezer Regelmatigheid;
doende met- één verslag van de Schriften waer uit wij de Voorbeelden dezer

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

**2r
Oude en Verwante Talen hebben bijeengezamelt. Bij het Tweede Hoofddeel, tot
het Agtste daer onder begrepen, vind men de Regelmaet en Rangschikking van
onze Nederduitsche Gelijk- en Ongelijk-vloeyende Werkwoorden. Bij het Negende
Hoofddeel, tot en met het Vijftiende, vind men 't zelve in 't Moeso-Gotthisch; de
Rangschikking dezer Verba hebben we al vertoont gehad in ons vorig uitgegevene
Werkje van de Gemeenschap tusschen de Gotthische Sprake en de Nederduitsche,
dog de Regelmaet spaerden we toen voor dit vollediger Werk, 't gene het vorige nu
tot zijne nuttigheid kan overbrengen. De Zes volgende Hoofddeelen vertoonen hier
de Regelmaet en Rangschikking der Verba in het Frank-THeutsch. De Vijf daer aen
volgende volbrengen 't in 't Angel-Saxisch. Hier op komen 'er Zeven voor het
Hoog-Duitsch; En nog andere Zeven voor de Rangschikking in het Yslandsch. Uit
alle welke Overeenkomst te bespeuren is, dat de Geregeltheid dezer
Ongelijkvloeyenden al van over-oude tijden af, zelf voor de Verspreiding der oude
Tael-gezusters, namelijk die der Noordsche of Kimbrische en der Oud-Duitsche
Stam-huizen ('t gene men wel 3000 Jaren te rug mag begissen), zeer vast in 't
gebruik gegrondvest geweest, en tot heden toe onverwrikbaer gebleven is. Men
zou egter, dunkt mij, onze vorige Letterkunde-makers te kort doen, als men hen
allen van slofheid of gebrek van Oordeel en Vinding verdacht hield, om dat ze deze
stoffe, schoon nu bij de uitkomst het gewigtigste onzer Taelkunde geworden, zo
gebrekkig gelaten hebben, dewijle mooglijk de meesten met andere gewigtige
bezigheid beslommert zijn geweest; behalven dat ook aen weinigen de vereischte
ruimte van tijd tot zulk een onderzoek, beneffens de noodige Boeken der Oudheid,
die het timmerhout tot dit Gebouw verschaffen moesten, heeft mogen gebeuren;
waerom ook ik voor mij geen deel zoek in zulk een beschuldiging.
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Ten besluite van dit Eerste Deel, dacht ik het ook den Lezer niet ongevallig te zullen
zijn, zo ik agter het zelve tot een toegifte liet volgen, eerstelijk eenigen onzer geringe
Aenmerkingen omtrent de Land-Vriesche Dialect en hare Verba; en ten andere De
r

CXXVI, Waernemingen op de Hollandsche Tael van onzen grooten Letterheld P :
sz
C : Hooft, zo als ze mij van goederhand zijn medegedeelt, welke omtrent zes mael
zo groot zijn als die genen, die de Heer Hoogstraten bij zijne Aenmerkingen over
de Geslachten, Ao: 1700 en 1710 uitgegeven, geschikt heeft gehad, voor welke
Geslagtlijft, zo van deze vorige Drukken, als van den derden van dit jaer 1723, elk
onzer Taellievenden, zo ik geloof, in zijn herte met mij hem dank weet. Dit Hoofdsche
Schetswerk is van 't eerste dat mij voorgekomen is, 't welk, mijnes agtens, uitzicht
had op het Verhevene Deel onzer Letterkunde, hoewel 'er van 't voornaemste de
Rede en Regels ontbraken; waerom ik ook al in 't begin van deze Tael-oeffening
kortelijk mijne Aenmerkingen daer nevens of 'er onder gevoegt heb gehad.
Ondertusschen is het mij niet onaengenaem geweest, na ons onderzoek dezer
Taelstoffe, te bevinden, dat het gemeene zeggen van daer is geen Regel zonder
exceptie bij onze Tael geene proef meer kan houden, alzoo de Uitzonderingen zo
schaers zijn geworden, en, na de rijklijkheid der gegevallen te rekenen, genoegsaem
als tot niet zijn versmolten.
Nu geraekten we tot aen het Tweede Deel van onzen arbeid, naemlijk het onderzoek
van den Oorspronk der Woorden; onze Twee Proeven, meen ik, van een Geregelde
Afleiding, hebbende beiden geene andere Stamboomen tot onderwerp dan de
Ongelykvloeyende Verba; de Eerste namelijk onze
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Eigene, die daeglijks nog in gebruik zijn, met bijvoeging van elks Mede-voorbeelden,
zo als die bij de meergenoemde Oude en Nieuwer Taelverwanten zig vertoonen:
terwijl de Tweede Proeve spreekt van zulke Ongelijkvloeyenden, die, schoon bij
ons reeds verloren of versleten zijnde, ik egter onder die Verwanten gevonden, en
volgens yders Dialect daer uit herstelt heb, waer van ook doorgaends onder ons
nog overige Takken zig opdeden, die, buiten zulk een naesporing, onmooglijk tot
elks egten Wortelstam te brengen waren. Maer, op dat men wete welk spoor wij in
dit groote Woorden-woud hebben gezocht en ingeslagen, zo vonden we goed om
twee Verhandelingen van den Grondslag dezes Werks vooraf te laten gaen; welker
Eerste vermeld van de Waerdigheid en Vrugt eener Geregelde Afleidinge; als mede
van ons Oogmerk, de vereischte Voorzigtigheid, en de Middelen tot Vordering; gelijk
ook van de Redenen waerom we de Ongelijkvloeyende Verba boven anderen tot
het onderwerp onzer Proeven verkiezen; mitsgaders wegens 't onderscheid der
Dialecten, de Overdragt van Zin, de Euphonie, en meer andere zaken: strekkende
onze Tweede Verhandeling, eensdeels, tot aenwijzing van 't belang van de Kennis
der Woord-ontledingen, en het fraei-sprekende onderscheid tusschen onze Toevallige
en de Wortel- of Zakelijke-Deelen van een Woord; en anderdeels, om naektelijk te
ontleden de gewigtige en streekhoudende Verandering der Letter-Klinkers, na de
schikking van elks eigene Classis; alzoo men, ten opzigte van de Vocael-wisseling,
uit de Werkwoorden van de eene Classis tot die van de andere niets ter wereld
besluiten mag, nogte kan, met eenige Voorzigtigheid: en tot te meerder zekerheid
hebben we dit alles gesterkt met de Oude en Hedendaegsche Taelverwanten. Een
onderzoek dat
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niet geschieden kon, bevorens het uitvinden van de Regelmaet en Rangschikking
der Verba zo bij Ons als bij de andere Vermaegtschapten; waerom ook niet te
verwonderen is, dat men tot nog toe een goeden Grondslag van Geregelde Afleiding
gemist heeft gehad. En, op dat men de Woorden te netter verstae, hebben we in
deze tweede Verhandeling ook eene Ontleding van de toevallige Voor- en Agterleden
daer by gevoegt, om, zo verre ik 't nasporen kon, derzelver innerlyke kragt en dienst
te kennen, en te doen kennen.
Aldus hebben we ons van de Verouderde, en Hedendaegsche voornaemste
Taelverwanten bedient, om onze eigene Spraekkunde Licht en Vastigheid by te
zetten, en tevens het Gewigtigste zo wel van de Talen dier Verwanten, als van de
Onze, in een klaerder dag gezet, ter beproevinge van ijder; en, behalven dat we
meestal spreken van 't gene onze Voorgangers voorbij-gingen, zo heeft ook 't onze
gestadig het Verhevene Deel in 't oog, om niet alleen vooreerst de Regelen van het
Agtbaerste Gebruik uit te vinden, maer ook om daernae de duisterschijnende
Oorzaeken en Redelijkheid van die Gebruiken nae te speuren. In zoo verre dan is
dit ons Onderwerp en deze Behandeling ten eenemael nieuw, en niet gering van
belang en van moeite. De Liefhebbers van Oud en van Nieuw vinden beiden hier
Stof; Oud is het Timmerhout der Taelverwanten, en Nieuw bijna al 't gene 'er van
gebouwt is. Egter zouden 'er wel eenige Zaken, buiten mijn kennis bij anderen ook
te vinden, in dit ons Werk konnen ingeslopen zijn; alzoo de zuinigheid op tijdverlies,
mij doorgaends, wanneer ik bij andere Schrijvers niet en vind dat ik zoek, inwendig
als met zweepen drijft, om te haesten in 't doorbladeren. Indien 'er dan zulk iets
alhier zig vertoonen mogte, zo
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zal het tot bevestiging van waerheid kunnen verstrekken als we overeenkomen, en
tot eene Proeve van onderzoek als we verschillen. Ondertusschen zal 't geen wonder
zijn, indien men mij, in al dien nieuwen en ongebaenden weg te bewandelen, te
mets, wat zeg ik te mets, ja dikwijls in eenige struikeling of afdwaling vervallen mogte
bevinden, dewijl van mijne menschelijkheid veel eer dat te verwagten is dan het
tegendeel: te meer om dat ik minst op 't geringste denkende, mijn ernst en wakend
oog allermeest heb uitgestrekt tot het doelwit van het Werk, om den Grondslag wel
te leggen, op dat de Hoofdzaek niet vergeefs zij, schoon de drift om gedaen te
hebben wel oorzaek zou kunnen geworden zijn van verzuim in het toezien, en uit-of
over-schrijven der aengetrokkene Voorbeelden, of oorzaek van eenige onrijpheid
in gissing of besluit; hoewel ik doorgaends getragt heb, liever 't Zeer-waerschijnlijke
onder een Stijl van Gissing, dan de Gissing als een Waerheid voor te dragen, en
met één ondertusschen de mate van min of meer waerschijnlijkheid door eene of
andere bewoording van hachlijkheid aen te duiden.
Sommigen, die zo angstvallig zijn in onze Moedertael, dat ze zig nimmer van een
Uitlandsch woordtje durven bedienen, in schijn als of 'er de waerdigste roem onzer
Sprake meê te gronde ging, zullen mogelijk geërgert zijn, dat ik de Konstwoorden
niet altijd in Nederduitsche Benamingen, maer doorgaends met hunne van ouds
bekende, en bij alle Geleerden gebruiklijke Basterdnamen uitdruk. Dog niet zonder
gewigtige redenen is dit geschied; zijnde de eere onzer Tale in dezen gantschelijk
niet verkort, dewijl ik meestal op de eene of de andere plaets eene Vertaling daer
neffens gevoegt, en alzoo aengetoont heb gehad, hoe handelbaer en rijk onze
Sprake ook in dat stuk is; gaende dit
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vermogen zelf zo verre, dat men velerhande Vertalingen daer van doen zoude
konnen en ook reeds al eenigermate gedaen heeft; zulks dat ook daer in onze
Nederduitsche Letterkundigen elkander ongelijk zijn geworden; door welke
Ongelijkheid het vertaelde te minder een bestendigen doorgang heeft konnen vinden.
En overmits, uit rede van ongewoonte, die jong-tijdsche Konst-Namen, hoe fraei de
vertaling getroffen mogt' zijn, egter dikwijls, tegen alle Gevoeglijkheid aen, meerder
aendacht vereischen om hen, dan om de zaken zelf te verstaen, zo meende ik, dat,
nieuwe bedenkingen door ongewoone Benamingen te willen beduiden, een ontijdige
netheid was, die 't oogmerk van gemakkelijk te berigten om verre stiet.
Nieuwgeborene kinderen, of die even eerst leeren gaen, zijn bequamer om te
vermaken, dan om te onderwijzen; als ze manlijke vastheid zullen gekregen hebben,
zal ik de Eigene voor Bastaerde verkiezen: Welk een Vorst, welk een Staetsman,
of Huisvader zal schroomen zig van een welbekenden Uitlander te bedienen, zo
lang hij nog geen Inboorling heeft, die hem even vorderlijk zij? Vreemd, dat meerder
dienst doet als eigen, behoort niet verschoven te worden; dat nut is, is niet basterd
of ontaerd.
Wyders, hoewel ik my niet beklage over de moeite van dit werk, vermits ik in 't
schryven zo wel als in andere zaken niet gaerne losselyk by de gis werk, maer
begeerig ben te weten in hoe verre 't goed of quaed zy 't gene ik doe; welk weten
ik zonder zulk een onderzoek in dit stuk niet wist te bekomen; egter ben ik niet
verkuist met het grootelyks uitdyën van dit werk, in weerwil van de Kortheid, die ik,
zeer yverig en moochlyk al te zeer beminnende, alhier in alles zo veel betragt heb,
als my dacht, dat, behoudens de behoorlyke klaerheid, in al deze nieuwe
verhandelstoffe bestaen
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kon. In deze Kortheid, daer ik van spreke, zie ik niet op een afgebroken Styl, welken
ymand, zo hy slegts een week lang zig daer in gewenne, ligtelyk bekomen zou;
nogte ook niet op zulk eene bekorting van Woorden, dat 'er geen van die vergeefs,
maer elk of tot de Zaek of tot de Leiding van goeden dienst zij; want dit, hoewel het
loffelijk is, hangt meest van een goed oordeel af; maer op zulk een kort schrijven,
waer bij, hoe volledig en min afgebroken de Reden schijne, egter de zaken zelf
zodanig onder hare veelheid zijn uitgekozen, dat alle andere van minder belang
genoegsaem als van zelf daer uit volgen, en dat men zig niet, of niet dan kortelijk,
met het minst gewigtige ophoude, dog allermeest en nadrukkelijkst met dat gene,
dat tot het groote oogmerk de voornaemste vordering kan doen: zulk eene schikking,
schifting, en scheiding, zulk eene Bekorting van Zaken vond ik dat mij moeilijker
viel, en meerder tijd vereischte, dan alle andere Lankheid: en hierom zal 't mij niet
verwonderen, zo ik, om de ongemeenheid der zaken, vooreerst nog te kort van
beduiding, en over vijfentwintig jaren om 't bekent zijn, veelligt te overtollig zal
bevonden worden. Onze twee Proeven van de Geregelde Afleiding, die 't grootste
deel van dit gantsche Werk beslaen (en een groot Aflei-Woordenboek of Lexicon
Etymologicum in zig vervatten, niet alleen van omtrent 20000 onzer Nederduitsche
Woorden, maer ook van nog omtrent 20000 Woorden onzer voornaemste
Taelverwanten, zo Oude als Hedendaegsche, namelijk M-Gottische,
Frank-THeutsche, Angel-Saxische, Hoog-Duitsche, Yslandsche, enz:), zijn mij wel
het meest ontschoten, ter zake van de onverwagte Veelheid der voorkomende
Takken, niettegenstaende we hier toe niet meer als de omtrent 200 onzer
dagelijksche Ongelijkvloeyende Verba, en de nog omtrent even zo
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veel Versletene en uit de Oudheid herstelde voor oorspronkelijke Wortelstammen
gebruikt hebben; en niettegenstaende wij doorgaends, onzes agtens, niet dan van
de aenmerkelijkste woorden aengehaelt, en met dat agterste gedeelte, 't welk bij
elk met de Letter H begint, nog vrij wat korter dan bij 't voorste omgesprongen
hebben, om dat mijne Verlangst na den Eindpael zo merkelijk toenam: egter vertroost
het mij in deze grootheid dat de uitgebreidheid dezer Afleiding den Lezer tot geene
bezwarenis kan strekken, dewijl deze Proeven in dezelfde orde als een Woordenboek
gebragt zijn, en daerom geene verder agtereenlezing vereischen, als volgens ijder
Woords verhandeling, en de betrekking die het tot zijn Stam heeft.
Ik heb het Voorhoofd van dit Werk met den naem van 't Verhevene Deel der
Nederduitsche Sprake laten pronken, zo wel om dat het Lezers onderstelt, die
eenigsints Latijn kennen, en niet onkundig zijn van 't gene te voren uitgegeven is
door anderen, als om dat 'er de Oorzaek, Geregeltheid, en Redelijkheid der
Gebruiken word onderzocht en naegespoort, op een naeukeuriger wijze, dan dat
School-kinderen daer van kunnen oordeelen. Dus hebben alle Konsten en
Wetenschappen hare trappen, en elk van die haer Verhevene Deel. Egter heb ik
ook dit slegts eene Aenleidinge tot die Kennisse genoemt, vermits 'er op verre nae
nog niet alles verhandelt is, en 'er voor andere Liefhebbers nog vrij wat overblijst,
om dat spoor te vervolgen, of een korten en beter te mogen zoeken en vinden: 't ys
is nu voor hen gebroken; van de meeste moeite en tijdverlies zijn ze ontheft: ze
kunnen met vrye en onbelemmerde gedagten de Bijzonderheden beredekavelen,
schiften, en uitschieten, of vermeerderen, meer dan ik, die in 't eerste naesporen
van dien nieuwen weg op het oogmerk en doelwit moest

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

***2r
blijven star-oogen, om 't zelve niet te verliezen, waer door ik minder na mijne voeten
kon omzien, om het struikelen te voorkomem.
Zie daer een Verhael van den aengroei dezes Werks, en een verslag van de wijze
onzer Verhandeling. Dog nu valt 'er nog te zeggen, hoe, niet tegenstaende ijder
onzer Veertien Redewisselingen in een of twee uertjes te doorlezen is, en de Bijlagen
met de gemelde Proeven van Afleiding 't groote beslag uitmaken, egter met het
minste tijdverzuim de Vrugten daer van te trekken zijn; voornamelijk ten dienste der
gener, die 't best hier van zouden konnen oordeelen; in welke aenwijzing ik, volgens
't reeds gemelde, niet te zien heb op gantschelijk Ongeletterden, of ook op zulken
die met het schrijven in 't Nederduitsch niet of luttel te doen hebben, of die zig
andersints met een blinde naevolging van anderen of een gewoonen slenter konnen
genoegen; maer op de zulken, die, bij 't gene ze doen, gaerne weten op welk een
zekerheid hun doen zijn grondslag heeft; onder welken 'er zijn, die, van wegen
hunne verdiensten, in een gedurige beslommering en bezigheid met zaken van
belang zijnde, geene vrije ueren hebben, om zig in iet minder gewigtigs lang te
verledigen, en welken ik egter wel allerliefst behagen zoude, alzoo ik eenigen mijner
voornaemste Vrienden, welker oordeel ik hoog in waerde houde, daer onder te tellen
heb. Hierom wenschte ik wel hen op 't kortste eenen weg te kunnen aenwijzen, om,
met de minste tijd-schade, een overzicht van 't Werk tot hun genoegen te doen
hebben. Egter, dewijl de keure van Beschouwing en smaek verschillen konnen, zo
dunkt mij dat ik niet voorbij kan van hen aen te raden de Korte Inhouden, die voor
ijder Deel geplaetst zijn, allereerst na deze Voorreden eens te o-
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verlezen, op dat elk uit alle die geregten verkieze, 't gene daer hij den meesten trek
toe heeft. Maer, overmits ijmand anders, van buiten komende, onder dit gantsche
nieuwe ontwerp bezwaerlijk oordeelen kan, welke Gebinten, Zuilen, en Cieraden
de voornaemste van dit Gebouw zijn, zo had elk wel eenig bezonder geleide, na
zijne bijzondere keure geschikt, in dezen noodig. Hij, die wegens den Lof der Sprake,
benevens de Waerde en Heerlijkheid van die, bij zig zelf ten volle gerust is, zou
onze Tweede Redewisseling konnen overslaen. Die overtuigt is, dat men in 't
Letterkundige de Taelwetten moet vinden en uit de Gebruiken opmaken, dog niet
uit eigen goeddunken nieuwe mag smeden, en die met eenen kundig is, hoe men
dés niettemin de Talen beschaven kan, zoude ook onze derde Redewisseling mogen
voorbijgaen. Die 't Gebeurde wegens de Volk- en Tael-verspreiding over Europa
onderzocht heeft gehad, en daer uit geleert, welke onze voornaemste Taelverwanten
zijn, en hoe nae het Moeso-Gotthisch, Frank-THeutseh, Angel-Saxisch, Hoog-Duitsch
en Yslandsch, aen ons Nederduitsch in afkomst bestaet, zoude meê het lezen van
de Vierde, Vijfde, en Zesde Redewisseling konnen missen, zo hij slegts eens overzag
de daerbij volgende eerste Bijlage, die kort is, en een algemeen overzicht van de
Verandering en Gemeenschap der Europische Spraken vervat; hoewel andersints
de eerste Zes Redewisselingen de meeste verandering van stoffe hebben, en een
stoffe niet van 't minste na allemans gading.
Wijders die gene, dien 't nooit te pas zou konnen komen, of hij 't Critique van de
Daeglijksche Spelling, en de Gemeenlandsche Dialect van de Amstel- en
Rijn-landsche wete of wiste te onderscheiden, en of hij kundig zij van elks waerde
en nuttigheid; gelijk ook die gene, dien de Natuerkundige Beschouwing over de
Lettervormingen, en de Oorzaek en 't verschil der Klanken in Zang- en Spraek-konst,
te afgetrokken en
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te moeilijk in 't naedenken mogte voorkomen, de zulken zouden zig ook niet
behoeven te bemoeyen met de drie volgende Redewisselingen, namelijk de Zevende,
o

Agtste, en Negende, nogte met de zeer groote Bijlage N : 3, behelzende de Regelen
of Aenmerkingen tot redding in 't gemelde onderscheid van Dialect: hoewel, buiten
dat, deze drie Redewisselingen niet voor de verdrietigste te rekenen zijn, ter zake
van hare rijkelijkheid en verandering van stoffe; en vermits men van die groote
Bijlage slegts de korte Regelen zonder elks onderhoorige Lijsten noodig zou hebben
te lezen. Niettemin, om te weten op welk een Zekerheid het rust, dat zulk een
onderscheid tusschen EI en Y, en éé en EE, en óó en OO, als behoorende tot onze
Gemeenlandsche Dialect gerekent word, zo zoude het Lezen onzer negende
Redewisseling voor gewigtig mogen geagt worden, hoewel mooglijk sommigen
mijner Medeburgeren, die, even gelijk 't in andere Steden toegaet, de Uitsprake
hunner Geboorte Stad doorgaends voor de beste agten, niet gemakkelijk verzwelgen
zullen konnen, dat een Mede-Amsterdammer; tot roem van der Maeslanderen Dialect
boven de Onze in dit stuk, alhier zulke bewijzen en zekerheid bijbrengt, die nooit
van hunne zijde gegeven waren, nogte ook gegeven konden worden, zo lang ze
niet, even als ik, de Oudheid doorkropen hadden: dog, in 't Onderzoek van Waerheid
past geen aenziening van Personen, nogte verblinde eigen-liefde tot zijnen
Medeburger; en wie is 'er van hen, dien 't meerder raekt als mij zelf?
Van het gene in onze vijf overige Redewisselingen, noopende 't Verhevene onzer
Taeldeelen in 't Algemeen, en van de Declinatien & Conjugatien ter beschouwing'
is ingebracht, kan ik niet wel aen ijmand, die van 't oorzakelijke, redelijke, en
geregelde eenig verslag of denkbeeld verkiest te hebben, raden om iet over te slaen,
't en ware het, om de in-
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spanning van aendacht te vermijden, onze Verhandeling mogte wezen van de
Artikulen of Leed-woordtjes in de Elfde Redewisseling, of van de Pronomina in onze
Dertiende; schoon een en andere stoffe van geen klein gewigt is voor zulk een, die
de naeukeurigheid bemint in het kennen der zaken, en in te weten wat men doet.
Onder de volgende Regelmaten en Rangschikkingen der Verba zijn die van 't
Neder-Duitsch al te gewigtig om dezelve niet ernstig te overwegen, te meer om dat
daer van het Vertoog zo klein van bestek is. De verdere Regelmaten in het
Moeso-Gotthisch, Frank-THeutsch, Angel-Saksisch, Hoog-Duitsch en Yslandsch,
zoude men, om te minder verlet te worden, snelder mogen overzien, en 't
genoegsaem agten, als men daer uit slegts een denkbeeld gevat hebbe, op hoedanig
een Leest die schoeyen, en hoe gelijkvormig aen 't Onze de Ongelijkvloeyende
Verba bij al die Oude Taelverwanten zig vertoonen; zijnde dit denkbeeld van te
grooter belang, om dat ons volgende gebouw van de Afleiding op deze Kennisse
gevest is.
Dog, is 'er ijmand, die gantsch geen vermaek neemt in het stuk van de Afleiding
of het Etymon der Woorden, om dat hij, uit hoofde van de voortijdsche onzekere
behandeling, een weerzin tegen die Stoffe heeft opgevat, gelijk het mij zelf bij na
gebeurt is geweest, alvorens ik onder dezen arbeid een doorzicht van geregelder
behandeling meende gevonden te hebben, dien heb ik geene verder tijdspilling af
te bidden, dan dat hij slegts onzen Grondslag van Geregelde Afleiding op zijn gemak
overleze en overwege; bij aldien hem dan dezelfde weerzin tegen die stoffe nog
bijblijft, zal hij zig in de twee volgende Proeven niet vergeefs behoeven op te houden.
Maer, ingevalle hem dit grager maekt, om tot de Proeven zelf te treden, zo behoeft
hij nogtans geen meerder tijd daer in door te bren-
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gen, dan 't hem zelfbehagen zal; gemerkt yder Ongelykvloeyend Verbum met zyne
Takken in 't byzonder is afgehandelt, zonder dat het eene van het andere afhangt;
zynde ook elk Wortel- of Zakelyk Deel (dat in onze Tael van yder gemakkelyk te
kennen is, vermits het altoos den accent- of klem-toon ontfangt) na den rang van 't
A-Bee geschikt; en daerom elkwoord, waer van gehandelt is, zeer gereedelyk nae
te zoeken, als men voor 't begin daer van rekene de eerste Letter van het Accentof Zakelyke-Deel. Egter vertrouw ik dat eenigen myner Vrienden niet ongaerne een
aenwyzing hebben zouden van een stuk of twee der voornaemste Stamboomen uit
yder Proeve, om 'er een Denkbeeld uit te vormen van deze Afleiding, en dan verder,
na lust en tyds gelegentheid, op te zoeken, 't gene men in gevolge verlangen mogte.
Dog schoon ik uit deze menigte bezwaerlijk de besten kan uitkiezen, egter meen ik
dat voor staeltjes van 't Werk mogen verstrekken onze Verhandelingen van 't
Worteldeel BLYV, of KEN, of LYD, of REN, of VRYD, of WEEG; in de I. Proeve, en die
van LIEV, of WELL, of WOED in de II. Proeve; en, zo de Lust in die stoffe hier door
opwakkert, kan men ook overgaen tot de Worteldeelen DOEN, GAEN, HEB, KON,
KLIEV, KOM, LIEZ, LIG, MOOG, PLEEG, RYG, STAND, STEEK, TIEG, VAER, WEEZ, en ZIT,
allen in de I. Proeve; en BREN, BYD, BOUW, DUIV, EIG, ER, MEIN, WEED, WELD, en
WERR, allen in de II. Proeve. Of, is ymand vermaekt met woorden van Natuer- of
Zede-kundige beschouwing, of zulken, welker uitlegging eenig berigt van Oudheden,
Gewoontens, of Aert onzer Voorvaderen medebrengt, die keere zig verder tot ons
Worteldeel BAK, BAN, BERG, BREEK; DER, DYG, DING, DRAEG, DUIK; EET; GELD, GRAEV;
HEEL, HEEV, HOUD; KERV, KIEZ, KNYP, KOOP; LAET, LIEG, LUIK; MAEL, MYG; NIET, NYD;
QUYN; RAED, RYD, RYT, RYV, RYZ; SCHAEP, SCHEER, SCHEID,
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SCHELD, SCHENK, SCHIET, SCHRYV, SCHRIK, SLAEG, SLUIT, SMELT, SNUIT, SPAN, STYG,
STUIV; TYG; VEEL, VYD, VRYD; WAEY, WEET, WEEV, WIND, WINN, WREEK; ZEND, ZINN,
ZUIG, en ZUL, allen in onze I. Proeve; en BEER, BELG, BELL, BOOT, BREED, BRIED, BUICH;
DEY, DEMP, DEN; GUNN; KNAEG; LING, LUIT; MEET; OOK; RAUW; SCHAEK, SCHEL, SPEUR,
STRENG, STRUI; VLAE, VLEEK; WAEK, WEER; & ZWAEP, allen in de II. Proeve.

Dit was het, dat ik ten dienste mijner Vrienden tot bekortinge te berigten had.
Dog eindelijk zal ik ten besluite hier nog bijvoegen, dat men 't niet wel treffen zou,
wanneer men't aen wispeltuerigheid toeschreef, als men te mets in dit Werk
ontmoeten mogte, dat ik mij nu van deze dan van gene der onverschillige
Taelgebruiken bediene; 't is dikwijls met voordacht geschied, om mij vrij te houden,
daer de natuer mij in vrijheid laet. En hij, die zig verbeelden mogte, dat dit Werk, of
eenig Lid daer van geschreven ware om aenhang te maken, of dezen of genen
afgezonderden trant van schrijven te begunstigen, of door te dringen, zoude zig
gantschelijk vergissen; dewijl 't niet anders moet aengezien worden, als een enkele
voorstelling of verhael der zaken, zo als ze mij in 't onderzoek en de overweginge
derzelven zijn voorgekomen: ik heb de Tael als een Heiligdom van 't Gemeen
geschat, daer ik nogte niemand eenig bevoorregt eigendom aen heeft, en daerom
getracht de Tael-wetten te vinden en niet naer eigen goeddunken te verzieren; en
dat alles zonder eenig opzicht van personeel gezach, en zonder oogmerk ook van
ijmand anders te berispen; als zijnde mij ten eenemael onverschillig, hoedanig elk
verkiezen mogte zig van zijne Tael te bedienen en zijne gedachten voor te dragen.
Komt 'er egter een, gelijk veelligt gebeuren kan, die dezen arbeid met een vittend
en berispend ooge meent
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in te zien, die zal, zo hij te regt daer van oordeelen wil, zig verpligt bevinden, om,
zonder overslaen en niet zonder herlezing, alles net en bedaerdelijk te wikken en
te overwegen, zoo geketent is dit gantsche beslag. Indien ik dit mijn Werk bij een
Jongeling mag vergelijken, kan ik zeggen, dat ik met hem versproken ben, om ten
minsten wel tien jaren lang hem zig zelf te laten verantwoorden, eer ik (indien immer,
dewijle zulks niet ligtelijk te verwagten is) met voorspraek hem te hulpe kome: die
't meeste met hem omgaet, zal hem best kunnen verstaen: 't is te veel van Oud en
Nieuw dat hij spreekt, om de kragt en zekerheid van zijn gezeg ten eersten zo te
vatten; hoewel, zo ik gisse, deze Jongeling wel Letterkundigen ontmoeten zal, die,
onder 't verkeeren met hem, drae genoeg zullen zien en denken, dat ze haer eigene
Tael minder kenden, schoon meer bezaten dan ze wisten, dewijl 't agtbaere Gebruik
hier de Grondslag der Verhandeling is. Ondertussen bid ik den Lezer geene verdere
onpartijdigheid af, dan hij zig zelven nuttelijk oordeele; wenschende met eene, dat
niets van 't gebrekkige in 't mijne bij ijmand ingang moge vinden.
1723 7/m.
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Waerschouwing.
De Lezer verzuime niet, vooral zo zijn tijd wat kostelijk zij, onze VOORREDEN vooraf
te doorlezen. Om gewigt der zake heb ik verkoren deze vreemde Waerschouwing
te doen, vermits vele anderen, zo wel als eertijds ik, uit een al te grooten drift gewoon
zijn de Voorredens over te slaen, waer door we ligtelijk een regten Leidsman van 't
Werk konnen misloopen, ten minste zo de Schrijver de plicht en dienst eener
Voorreden gekent heeft.
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Aenleiding Tot de Kennis van 't Verhevene
deel der Nederduitsche sprake.
+

De liefhebber.
Eerste Redewisseling. tusschen N. en L.

+

1711 3/m.

+

N. ONze Kennishouding van overlang, beneffens de overeenkomst in meer dan
+
eene Liefhebberij trok mij, voornamelijk sedert ons laetste gesprek, hier na U
I. Aenleiding van deze
Onderhandeling.
toe, om, zo verre het wezen mogte, eens uit de grond op te mogen handelen
over Aenmerkingen betreffende onze Moedersprake; alles, om te netter te worden
in het Denken, en in myne Gedagten te konnen uitten, als mede om 't edelste der
Uitdrukkingen van anderen te beter in hare waerde te verstaen; want dit bedoel ik
in de Taelkunde, die buiten
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dat eene schrale weide is, bequaem om de hersenen mijmerend, de lichaemen
mager, en zaken tot ijdele klanken te maken.
L. Ik weet wel, Mijn Heer, dat men niet veel vuer behoeft om uwe Liefde te doen
vlam vatten. Een onderzoek en Redewisseling met ymand, die reeds zo veel
Letterkennis bezit, kan mij niet als gevallig wezen; dies slae ik de onderhandeling
niet af, mits uw gezeg van uit de Grond op, dat zo vrij wat insluit, en ligter te zoeken
dan te vinden is, mij niet te naeuw aen de letter binde. Maer, kan uwe geest niet
rusten in den loffelijken arbeid, die eenige Liefhebbers, elk in 't bijzonder, nog onlangs
over die stoffe in 't licht gaven? Of, heeft de Liefhebbery iet onverzadelijks?
+

N. Ze heeft, zo lang men veld meent te winnen. Ik prijze dien arbeid: ik zocht te
+
werken tot opbouw, niet tot verstrooijinge of verwerring. Ik zocht eensdeels
II. Oogmerk van de
Onderhandeling en 't
vermaekt te worden in beschouwingen, die minder dor en laeg waren dan 't
gewoone platte Grammaticael, om den oorspronk der Tale en der Benamingen Werk.
meer natuerkundig (Physicè) en Redelievig (φιλολογικως) verhandelt te zien; waer
toe ik ook zocht na meerder bericht van onze Oudheid; anderdeels zocht ik nog na
Regelen in vele zaken, welke bij anderen of niet aengeroert, of als onregelmatig
zijn opgegeven. Dit hope ik, ten minste in eenigen deele, bij U te bekomen; niet
alleen om dat ik in uw uitgegevene werkje van de Gemeenschap tusschen de
Gotthische Sprake en de Nederduitsche onze Oudste Oudheid verhandelt zag, maer
ook om dat ik onder ons laetste bij-een-zijn, opheldering kreeg van eenige
duisterheden, die mij in mijn onkunde te voren onredbaar schenen; al had ik geene
andere rede, zo was deze laetste genoeg. Daerenboven zag ik toenmaels uwe
Ontdekte Regelmaet en Rangschikking, zo wel van de Oud-Frankische of
Oud-Almannische, en Angel-Saxische, als van de Hedendaegsche Hoog-Duitsche
en onze Nederduitsche Verba; strekkende alles tot aenwijzing hoe men tot nog toe
ten onregte geagt heeft, dat bij alle deze gemelde Spraken de Ongelijk-vloeijenden,
die groot in getal, en de voornaemste der Verba zijn, voor Ongeregelt te houden
waren. Eene vlekke, die waerlijk te deerlijk zou zijn, indien ze zo wel in waerheid,
als in de vergissing der Letterkonstenaers bestond. Ik zag egter dit alles slegts ter
loops; waerom ik verlangende ben om het zelve nader te mogen in- en door-zien:
want, behalven dat de Oudheid en haer Tusschenverloop mij dan, als de kennis
daer van dienst kan doen aen 't Onze, zeer vermaken kan, zo ben ik ook van
gedagten, dat zonder deze kennis, veel naeuwkeurigs, ja bijna al het Waerom der
gebruiken, en vooral het Etymon, het stuk van de Afleiding of Woord-ontworteling,
nooit grondig kan gekent worden. Immers in zulk soort van beschouwingen dunkt
mij 't Verhevene onzer Tale te steken: want yder Konst, yder Wetenschap heeft
hare hooger en lager trappen, dog dat gene, 't welk zulk eenen Lezer vereischt en
onderstelt, die niet laeg van oordeel en reeds bedreven is in de gemeene Lessen
en 't Gebruik, behoort tot het
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Verhevene Deel; in welk stuk ook de bloote Betragting zelf loffelijk is; in Magnis
voluisse sat est.
+

L. Dat ik al vrij wat gewurmt heb in deze stoffe, stae ik u toe: ik heb ook wel
+
vooraf gezien, dat ik, met het uitgeven van mijn vorige Boekje, mij eenigsints
III. Twijffelingen van
verbond aen 't vervolgen, zo ik 'er andersints rijpe vrugten van wilde doen plukken: opschorting.
maer, terwijl ik hier toe bezig was in 't Frank-Theutsch en Angel-Saxisch en
voornaemlijk een wakend oog hield op 't gene ons leeren konde, hoe oud meest
alle de eigenschappen onzer Tale zijn, of op 't gene tot ontwarring konde strekken
van eenige tegenwoordig twijffelagtige of ook schijnstrijdige Gebruiken, zo bevond
ik mij, ter oorzake van vele nieuwe en onverwagte ontdekkingen, hoe langer hoe
dieper in zee, en bedraeit, hoe ik in eenen togt, volgens mijn opgevatte voornemen,
ten einde van dien arbeid koom'; want, die dingen stuksgewijze voor den dag te
brengen, gelijkt mij te weinig, als geen lust hebbende om telkens op nieuws in 't
Wargaren van 't Grammaticael te blijven hangen, of verstrikt te raken. En, wanneer
ik daer bij overwege, hoe weinigen dat 'er zijn, of kunnen zijn, die lust scheppen in
beschouwingen over 't Letterkundige, zo stae ik te mets in twijffel, of niet best mijne
schetsgewijze opstellen in hare rouwe gedaente bij mij mogen blijven rusten, als
zijnde voor mij van genoegsaem behulp: daerenboven heb ik doorgaends bevonden,
dat Luiden van 't beste oordeel allermeest een weerzin toonen tegen 't gewoone
Grammaticael, zulks dat zelfs de naem van Grammaticus bij haer slegtjes te boek
staet.
+

N. Zo vind ik het ook wel, maer waer in en waerom tog is het dat ze klagen? is
't wel anders als over een drooge behandeling, of over eigen-verdichte regelen, +IV. Tegen-redenen.
zonder wettig gezag of rede, of over Lettervittingen van geen belang, die niets
toebrengen tot de verbetering der Denk-beelden? Dog nooit was het over 't nutte
en ware Letterkundige; daer voor hebben al te groote Geesten groote agting getoont;
de verstandigsten zoeken allermeest, als ze iet moeten doen, te weten wat ze doen,
en waerom ze iet dus of zoo doen. 't Is derhalven wat anders, daer men in de
Taalkunde na 't nutte zoekt, na zaken, oorzaken, en rede, en dat alles tot opheldering
en beschaving onzer Denkbeelden: ja, voor de grootste, mits geleerde, haters van
't gewoone Grammaticael zal, geloof ik, dit onderzoek vooral niet minder behaeglijk
zijn, dan voor de gemeenlijk bekende Liefhebbers. Laet het derhalven vast staen,
om uw reeds begonnen werk voor het Licht te bereiden; want hoe zoet en loffelijk
is het mede te deelen daer men kan? Gy schept wel vermaek in de ontdekkingen
die anderen in 't licht geven, nogtans geniet je daer slegts; en zo veel heerlijker het
is te geven dan te ontfangen, zo veel behoort ook de geneugte aen te wasschen.
Hoe kan eenen mensch iet fraeijers te beurt vallen, dan te geven zonder missen,
en te geven dat niemand den ontfanger ontnemen kan? Met geen' Rijkdom, geene
stoffelijke goederen vermag men dit: dit is een bijzonder eigen aen Konsten en
Wetenschappen, en een teeken dat ze Goddelijke
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gaven zijn: Ja men verliest niet alleen bij zulk geven niet, maer wint meest altijd,
want, al onderwijzende leert men.
+

L. Mijn Heer strooit vierige vonken om loffelijk brand te stichten. Ik weiger niet
ten dienste van anderen, en tot opwekking van een goede Liefhebbery wat moeite +V. Zwarigheid omtrent de
te ondergaen; te meer wanneer ik, als in dit stuk, een groot deel van de nuttigheid manier van de
Behandeling.
in mij zelf kan vinden; want al voor langen tijd heb ik ervaren, dat het schrijven
de gedagten, die andersints niet dan schemerachtig en gissenderwijze in 't hoofd
liggen beschaefder maekt: daerenboven ontlast men de Hersenen van 't gene 'er
uit wil, om ruimte te maken voor nieuwe bezwangering. Hoewel ik van de andere
zijde met eenen bewust ben, dat men, voor zig zelf iet aenteekenende, duidelijk
genoeg schrijft, indien men slegts over één of meerder jaren zig zelf verstaen kan;
en heeft men midlerwijle lust om over zijne opmerkingen eens met anderen te
raedplegen, zo vertrouwt men zig op de mondelinge uitbreiding of ontduistering;
dog, in 't schrijven voor een ander en voor 't Gemeen, neemt de schikking en
beschaving te mets zesmael meerder tijd weg dan de vinding. Dus ook, als ik om
mijn schetswerk denk, vind ik den omtrek te wijd, om binnen korten tijd het gantsche
beslag in zijne vereischte houding en kragt te krijgen: ik kan ook bij mij zelf nog geen
vast besluit opmaken, wat beloop ik best aan 't Werk geven, wat stijl ik aennemen
zou. Ik zoek kort te zijn, ik zoek klaer te zijn, als hatende het tegendeel van 't een
en van 't ander. Maer hoe zal ik dit juiste konnen treffen? Schoon ik den middelweg
insloeg, zonder in 't platte te vervallen, ik zou egter te laf en langdradig schijnen
voor de genen die snel van bevatting zijn, al is 't dat de trage van oordeel dat zelfde
gezeg nog te kort zouden agten. Ik weet wel aen welken ik my 't minst zoude kreunen;
maer, aengaende den Stijl, hoe zal ik hem aenvoeren? Zal ik hem schikken by wijze
van lessen? Hoe dor en verdrietig zal hij worden, vooral wanneer 't wat lang duert?
Of zal ik hem nemen bij wijze van Beschouwingen? Deze roert wel, en verwekt meer
vier, lust, en leven, maer is ook bezwaerlijk voor een ander om te volgen, en voor
mij om zulks in 't Grammaticael dragende te houden: zo de aendagt van den Lezer
eens miste of vermoeit wierde, ligtelijk zou hij het waerdigste kunnen verbijslaen;
en telkens vermaen van opmerking te doen, zou te lastig en te verwijtelijk komen
voor een die vaerdig van oordeel is, en dus wierd ik stootelijk voor dien aen wien ik
meest zocht te voldoen.
+

N. Die zwarigheden keer ik tot mijn voordeel; laet onze Tweespraek het beloop
van uw werk bestieren. Alhoewel de gemeenzame Spreek-stijl vrij wat na 't platte +VI. Oplossing en besluit
trekt, hij heeft nogtans zijne vermakende verandering; hij verheft, en hij daelt, hij over de Behandeling.
verhaeft, en verflaeuwt, na 't onderscheid van stoff, of na toevalligheid van drift en
vier: en zulk leven, zoo men de verwarring vermijden kan, onderhoud den Lezer
met minder verdriet. De Spreek-stijl kan bijna allerhande gedaente aennemen, des
zal hij ook on-
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getwijffelt zig doorgaends kunnen vlijen na uwe reeds gemaekte Notulen, nu en dan
bij inval van gedagten opgestelt. Dan zoude ik voorts aen uwe zorg' bevolen laten,
om dat mondgesprek van twijffelduidingen en overtolligheden, van strammigheden
en herhalingen, die in een tweespraek uit de vuist niet te vermijden zijn, na uwe
verkiezing te zuiveren. Dus bereikte ik teffens mijn oogmerk, om, zonder uw merkelijk
verlet, mijne Liefhebbery te voldoen: en, zo onze onderneming een goeden uitslag
verkrijgt, gelijk ik verhope, zo hielp ik mij aen 't gene ik verlang, en u aen een korter
einde van zaken.
L. Tot een proeve te nemen ben ik niet ongenegen. Ik heb ook wel lust in de
verandering en nedrigheid van den Spreekstijl; hij verheft niet als om tijdig weder
te dalen: ondertusschen is het veilig by de Laegte: en ik keure het best in een
Schrijver, dat hij meer het nut van zig zelf en van een ander schijnt bedoelt te hebben,
dan om te toonen hoe verre hij in eenige konst of wetenschap gevordert zij. Dog,
op dat onze Redewisseling te beschaefder opkome, zag ik het onderwerp van onze
naeste Verhandeling liefst vooraf verkoren, op dat we beiden best gescherpt mogen
zijn, latende den tijd van onze bijeenkomst aen Mijn Heer.
N. Die keur kan ik niet afslaen, en noem 'er toe, volgens mijn ijver, den dag van
morgen. Tot onderwerp had ik gaerne uwe Aenmerkingen over de Tael of
Spraekvoering in 't Algemeen, vertrouwende op hare Heerlijkheid en Waerde; en
verbeelde ik mij vastelijk, dat zig niemand in die beschouwing zal kunnen ophouden
zonder agting en tevens ook liefde te krijgen voor de Taelkunde. Ondertusschen
twijffel ik niet, of gij zult met mij voor goed keuren, dat ook dit ons gesprek, als een
aenleiding van het Werk zijnde, na vermogen van ons geheugen, aen de penn'
wierde toevertrouwt.
L. Dat stemme ik toe, en meene dan dit stuk met den naem van Liefhebber te
doopen, als waer in het merkteeken van uw Persoon, uwe vierige liefde tot de
Letter-oeffening, niet tegenstaende ze, zo min als de mijne, geen tijdelijk gewin in
't allerminst op 't oog heeft, zo merkelijk heeft doorgestraelt; te meer om dat 'er
Liefhebbery tot zulke stoffe vereischt word, en om dat uwe beweegredenen
genoegsaem alle de aenspoolingen vervatten, die mij van anderen zijn voorgekomen.
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Lof der sprake, of heerlykheid en waerde der spraek-voering'.
Tweede Redewisseling. N. en L.
N. NU kom ik mijn Vrind, om voldoening van 't gene gij gisteren mij toestond; ik zie
op onze onderhandeling over de Spraekvoering in 't Algemeen, hare geboorte
naemlijk, haere Heerlijkheid en dienst, haer groot worden en den aert van
verspreiden; alles met oogmerk en hope of door deze overdenkingen de agting en
liefde mogten opwakkeren, als mede om te zien op welken grondslag een
Tael-behandeling rusten moet: en ik heb 'er zelfs een begin van opgestelt.
+
Niet zonder ontroering kan ik een Doofgeboornen aenzien, als ik overwege wat
+
Heerlijke gaven zulk een mensch mist, terwijl nogtans de Goedheid van den
I. Waerde van 't gebruik
der Sprake.
Schepper die aen ons en anderen heeft mede gedeelt, en die wij niettemin zo
onagtsaem veel al gebruiken, zonder opheffing van handen, zonder opwekking van
dankbaerheid: want al is het, dat die ongelukkige van het licht der Rede niet ten
eenemael ontbloot is, hy tast egter met zijn verstand gelijk de blinde met zijn' hand:
niet alleen dat hij berooft is van alle de ziels-vermaken en voordeelen, die 't Gehoor
toebrengen, maer daerenboven ontbreekt hem die onwaerdeerlijke schat, dat
hemelsche geschenk, de Spraek meen ik. Verbeeld u eens met mij een samenvloed
van menschen, onder welke niemand ooit geweest ware die spreken konde, wat
zou' m'er veel anders van verwagten konnen dan van 't stomme gedierte? en zo 'er
ijmand mogt' gevonden worden die deze onnozelen deze behoeftigen van dat gebrek
konde verlossen, zoud' een mensch aen een mensch iet waerdigers kunnen
mededeelen. Al wat ijder der Goden, of liever der Vergode Vorsten van 't Heidendom,
in zijn levenstijd wel eer aen 't Menschelijke geslagte tot nut of vermaek, zo men
voorgeeft, heeft toegebragt, 't zij tot opbouw van konsten en wetenschappen 't zij
tot onderhoud van een goede Gemeenschap, 't is alles te samen gering van belang
in vergelijking' van de Waerde der Sprake: en hier wit zelf trek ik geen ongevoeglijk
bewijs dat de Heidenen haere Goden van
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voorname Menschen ontleent hebben, dewijl ze doorgaends alleen zulke van hare
daden weten op te tellen, die, ten besten genomen, wel eenigsints heilzaem waren
voor hare onderdanen ofte geburen, maer nimmer zulke die iet regt-goddelijks
behelsden; dus wagt zig ook wel Ovidius, die groote opschikker der Fabulen, van
in zijne Metamorphosis aen ijmand van die verzierde Naemgoden de Schepping
toe te schrijven; zelf noemt hij 'er geen een, zo veel ik mij erinneren kan, die aen
de menschen de Reden en de Spraek' zou' gegeven hebben, dog hij eigent dat
Wonderstuk toc aen dat Onbepaelde en Aller-eerbied-waerdige Wezen onder de
benaming van Deus en Melior Natura, en verder Ille Opifex rerum mundi melioris
Origo; als agtende, met reden, dat aen de andere Heldengeesten, op zijn best, niet
meer als een onderbestiering was toevertrouwt.
Maer, om tot onze stoffe te keeren; als ik het nut der Sprake bedenk, zo groeit
mijn ijver zo kragtig, dat ik den klein-agter der Taelkennissen in een Redenaers Stijl
wel toeduwen zou, dat hij stom zij, die de Sprake gering schat!
L. Wensch hem liever toe de gave van wel te spreken, zijn klein-agten zal wel haest
in Liefde verwisselt zijn. Maer, schoon uwe ijver, Mijn Heer, de haven voorbij zeilt,
uwe beschouwing nogtans maekt mij gaende. 't Gene gij bijbrengt is nog veel te
gering; ik zal 'er meer en nogtans veel te weinig van zeggen. Die gave is al te
overheerlijk, dan dat de beste Taelvoerder hare regte verdienste in hare nette mate
+
zal kunnen afschilderen. En 't gene ik onder mijne invallende gedagten wegens de
+
verwonderlijkheid der Klankvorming in geschrift aengeteekent heb, zal hier niet
II. Verwonderlijkheid der
qualijk op passen. ‘Wat was de Mensch tog zonder Sprake? wat de Gezelligheid? Klankvorming.
wat de Gemeenschap? Geene-Overeenkomsten, geene Wetten konden 'er plaets
hebben, geen Mededeeling van gedagten, geen Onderwijzing nog aenqueking van
Wetenschap, of van een goed gebruik der Rede. Afgescheidene Holen, schuilhoeken
in de Bosschen om zijnen magtiger Medemensch te ontwijken, waren hem eigender
dan de Bijwooning: En, zo hij ergens in van 't wilde gedierte nog verschilde, 't zou
in overmaet van verwoedheid moeten bestaen, om dat de geweldigste driften door
schranderheid gestijft zouden worden. O! Helsche gevolgen van een algemeene
Stomheid! Maer, in tegendeel, O! Heerlijke Taelvoering! O! Wonderbaerlijk vermogen!
dat deze rampen met zo weinige moeite wegvaegt, dat zelf een steenen hart, zo 't
hier maer te regt op stil stond, in eerbied en liefde tot den Gever van dit geschenk
zou doen versmelten; een Gave zo dierbaer, dat ze ons de Aerde tot een Paradijs
zou maken, zo ze nooit misbruikt wierd, zo geen onkunde of verkeerd beleid zig
ooit van haer bediende. En, in welke wellustige velden van Verwondering kan onze
Geest vervoert worden, als men overweegt wat 'er tot het Spreken en Welspreken
vereischt word? Bezie de Wijsheid van den Schepper, hoe Hy de Lugtdeelen
ontfanklijk van Klarikbewegingen geschapen heeft, zo dat ze niet alleen eene Sterker
en Zwakker beweging van Geluid aennemen, maer
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ook eenen Hooger en Lager toon, en daer door eene Zielroerlijke Leiding van gezang;
Overdenk zijne Goedheid dat Hij den Mensch niet alleen met bequame werktuigen
beschonk, om die tweederhande trapsgewijze verandering van klankbeweging in
de Lugt door 't gehoor te kunnen onderscheiden, en, dat nog meer is, om zelf die
klanken na zijn welgevallen te kunnen voortbrengen, maer allermeest, dat Hij ons
't vermogen gegunt heeft van de Letterklanken te maken, van het Woordvormen,
van het Taelvoeren, om op zulk eene wijze onze innerlijkste gedagten aan anderen
te kunnen mededeelen; welke eigenschappen der Letterklanken niet door eenig
ander werktuig dan door keel, tong, en mond zijn na te bootzen. En, dat wonderlijk
is, ijder van onze Klink-letters (Vocales) ontfanklijk van alle de gemelde trapsgewijze
veranderingen der Klankbewegingen, zonder daer door iets te ontaerden van haer'
natuer: men kan op de A, alle tonen, alle wijzen zingen, en elke toon kan men zagt
en sterk uitgalmen naer geliefte, zonder dat het A-geluyd iet anders dan zig zelf
gelijkt; het zelfde kan geschieden op yder der zuiver-enkelde vocalen: en wie is 'er,
dien, dit wel bevattende, de verwondering niet zal doen zeggen of denken, Hoe
komt een mensch tot zulk een vermogen!’
N. Waerlijk, mijn Vrind, niet dan al te zelden overweegt men genotene giften. Deze
gave, dit vermogen komt mij zo waerdig en verwonderlijk te voren, dat schoon ik
mij eenen Adam, een eerstgeschapen' mensch als onbesmet van Geest en edel
van werktuigen verbeelde, ik niet bezeffen kan hoe bij hem een Taelvoering zou
verwagt konnen worden, zo Gods Almagt hem niet bestraelt had met een drift tot
zulk een' beweging; en zelf waer die konst ook ligt met zulk eenen verstorven, zo
de vinger Gods den Kinderen niet een sterken trek en eene onbegrijpelijke
hebbelijkheid tot nabootsing hadde ingeplant.
L. Met groot regt verdienen de Kinderen hier uwe opmerking: wat aen dezen gedenk
ik nooit zonder verwondering; naeulijks geboren zijnde, moet de Geest terstond
bezig zijn om de werktuigen der zinnen gade te slaen, en zelf ook te bestieren; de
eerste keure valt wel op de Smaek; en van de Pijnlijkheid en Behoefte zijn de
krimping en 't krijten, en van de Vrolijkheid een eenigsints blij' gelaet getuigen, maer
hoe onzeker en ontijdig zijn alle de overige bestieringen der Leden? Hoe wild is de
roering van 't Gezigt? het past op Ligt nog Duisternis; en hoe domlig is 't Gehoor?
want etlijke weken zijn 'er van nooden eer het kind door eenige beweging bescheid
doet op 't Geluid; en nogtans binnen twee, drie jaren, of daer omtrent, ziet men 't
zijne tengere Ledetjes zetten waer het wil, het gaet, het staet, het woelt, het loopt,
het springt; het is dan reeds geoeffent om de Oogen te keeren na de zigtbare dingen,
om, na mate van den afstand der Voorwerpen, niet alleen de twee oog-appels nader
bijeen of wijder van elkander te schuiven, maer ook, dat meer is, om de Vliezen der
driederhande Vogten, als het waterige, kristallijne, en glazige vogt,
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voornaemelijk het middelste, zoodanig te verschikken of te vervormen, dat de
inschietende stralen het Net-vlies wel mogen aentreffen; dewijl men, zonder dat niet
anders ziet als door een qualijk gesteld vergrootlas, en alles is domlig en verwart,
gelijk de Ervarentheid en de Wiskonst leert: De Kinderen kennen als dan het
onderscheid tusschen Ouders, tusschen Vreemden en Vrinden; hun gehoor is
bedreven op de klanken, ze gissen op de plaets en op de verheid van 't geraes; ze
onderkennen de stem van min en van huisgenoot, ze verstaen de spraek' van hunne
Moeder, en hebben opgemerkt welke samenzetting van Letterklanken zy, die met
haer omgaen, gewoonlijk aen de zaken van hare bevatting toepassen. En, o wonder!
ze weten zelf reeds Tael te voeren en de natuer' der Klankleidingen te volgen; ze
weten met een vleijende toonverheffing het oor van de Moeder te streelen, en den
steurders van haer poppespel met een gramme beknorring te keer te gaen. Wat
leertmen niet al veel, door opmerking, door 't gebruik, en zonder regelen, ja zonder
zelf daer nae te weten, hoe men 't geleert heeft, of hoe men 't doet! En wie is 'er
van bedaegden ouderdom, die het tiende deel van dat in zo klein een tijdbestek zou
kunnen leeren? want, alhoewel onze tong als dan gewent is op het Klankvormen,
en schoon wij de Ervarentheid, en de op- en uit- rekening van die (in welke onze
redenering bestaet) tot behulp hebben, ja schoon wij van de beste regelen, tot
merkelijke bekortinge, ons bedienen, hoe vele jaeren hebben wij egter van nooden
om een' vreemde tael in haer eigenschap te konnen meester worden? en hoe slegt
zou 't met ons staen, indien wij in onze eerste kinderjaeren niet leerzamer waren
geweest dan nu? Hoe wel doet een Ouder dan als hij dien weligen grond niet anders
dan met wat goeds tragt te beplanten, want de dwaesheid van Speelgenooten, en
de slegte voorbeelden van die van hooger jaeren, gevoegt bij de wispeltuerigheid
der kinder-driften, zullen onkruid genoeg op dien akker strooijen: 't was dan te
wenschen, dat elke jongeling, die reeds bevatting van zijn welstand krijgt, vooral op
zijne tong' paste, op dat het misbruik van die onwaerdeerlijke gave hem geen te
zwaeren schuld op den hals hale.
Maer ik raek te ver, de verwondering heeft mij wijd omgevoert, en nog zou ik niet
rusten, ten ware ik vreesde, dat ik uw aendagt te veel gevergt, en u verhindert hadde
om uwe vragen of voorstellen te doen.
N. Zou opwekking van liefde eenen Liefhebber verdrieten? o neen; vervolg uwe
Aenmerkingen.
+

L. En, zou men de Taelvoering of 't Vermogen van die niet onwaerdeerlijk agten
+
en noemen? als zijnde gegeven om te dueren zo lange de werelt duert, en een
III. Heerlijkheid van de
Goddelijke gave, geschonken aen onzer aller aertsvader Adam, om haer aen te geboorte der Sprake:
queken tot dienst en band van maetschappije, en, na dank-plicht te rekenen, tot lof
van zijnen Weldoender; zijnde wijders, om haer vrugtbaer en bloeijende te maken,
gevoed met de
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melk der Rede: want zo de Rede hare hulp niet geboden had om de schikking der
Sprake te voegen na 't natuerlijke onderscheid en de bequame leiding der
denkbeelden, alle wetten of vaststellingen daer omtrent waren ligtelijk onbruikbaer
geweest of geworden.
N. 'T is wel waer dat de Tael van oud-adelijke geboorte is, en 't lijd bij mij geen
twijffeling of hare Grondlegging, zo wel als die van Staet, is op het beleid van de
Rede gebouwt, gelijk ook niet ten onregt in 't Grieksch een Woord en de Rede door
een zelfden naem λογος worden uitgebeeld; maer nogtans is het nu van agteren
ons dikmael zo duister om de rede van hare gebruiken te konnen uitvinden.
+

L. 'T verloop van lange tijden en de vermenigvuldiging der zaken doen de redding
+
moeilijk worden; want, in 't overwegen, van den natuerlijken aenwasch eener
IV. Aenwasch en volle
Sprake tot haren vollen bloei toe, zo dunkt het mij klaer te zijn (voornaemlijk als Bloeij der Spraken.
ik aen uw aangeroerde vergelijking van de Spraek- en Bestierkunde gedenk) dat
'er in het allereerste begin van een eerste huishouding of gemeenschap weinig
Bestierkunde van nooden is; Regelen bij forme van Wetten zijn 'er overtollig: indien
de Huisvader slegts verwarring weet te voorkomen, en zijn huisgenooten door
goeden voorgang en gewoonte zo veel orde weet in te planten, dat de bezigheden
tot vervulling van nooddruft haer' ongekreukten gang gaen, zo is een voornaem
deel van zijn huishoudelijk-bestier voldaen; en dus kan hij ook wel met zulk een
Tael' beftaen, die slegts onverwart en verstaenbaer voorkome, en voldoende zij aen
de eenvoudige daeglijkse bedrijven, die tot 's levens onderhoud strekken, schoonze,
buiten dat, dor en schrael ware, en zonder cierlijkheden: maer, groeijen 'er vele
huishoudingen uit een, die nog onder eene zelfde hoofdbestiering blijven, zo word
'er terstond eenige meerder Schikkunde vereischt, en bij de vermeerdering der
zaken is ook eenige verrijking van Tael te verwagten: dit eene en 't andere moet al
toenemen, zo lang die Gemeente nog aenwint, en zig breeder komt uit te zetten.
Gebeurt het ondertusschen, dat of Nooddruft of Geschil een deel van dien volk-rijken
hoop na een verder afgescheiden oord drijft, zo zal 'er natuerlijk, na een langwijlig
afzyn, eenig verschil ontstaen in de Levenswijze, Tongeslag, en nieuwe toepassing
van Woorden omtrent nieuwe voorkomende zaken. Komt het nu verder te gebeuren,
gelijk 't ook gebeuren kan, dat twee of meer van die gescheidenen wederom bij een
kruipen, als bij forme van een' nieuw-opgerigte maetschappy, zo zal 'er wederom
te netter orde noodig wezen, en elke huishouding zal van haer eigen goeddunken
over 't Bestier en de Tael' eenigsints moeten afstappen, elk zal 't zijne moeten
toeleggen tot een gemeene Overheid, die den band der maetschappije gestrikt
houd, die moetwillige overlast kan teugelen, die 't ongelijk kan doen boeten en die
voor scheidsman kan verstrekken over 't Welverstaen der woorden. Dus komt 'er
een Gemeen regt tussen huishouding en huishouding, zo wel omtrent de Spraek'
als Dadelijkheden; hoewel elks vrijheid en magt, niet verder be-
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snoeit raekt dan in zulke zaken, die betrekking hebben of op een ander of op 't
oorbaer van 't Gemeen. Dog elke vermeerdering of vermenging van leden, elke
aenqueek van maetschappij verwekt nog al meer nieuwe beschouwingen, en
vereischt nader bepaling van Ordens en Staetbestier, waer uit ook te mets eenige
beschaving en verrijking van Tael moet ontspruiten. Maer zelden komt men aen 't
schiften en schriftelijk vergaderen van Staet- en Tael-wetten, bevorens de
Mogendheid der Gemeenschap aenzienlijk geworden en in vollen bloeij geraekt zij,
bevorens het Staetsbestier en de Tael te gelijk met de andere konsten en
wetenschappen ten naeste bij haer opperste bereiken. Want dan eerst is 'er rijkdom
en toevloed van menschen, dan vind men alle bedenkelijke bedrijven, dan woelen
de gedagten op alle wegen, zo wijd en verre de Geest het perk van 't onmeetbare
weet om en door te zweven.
+
'T is derhalven geen wonder dat zo lange onze Voorouderen zig bijnaniet dan
met den Landbouw, Jagt, of Visscherije bemoeiden en meest op 't land woonden, +V. Toepassing op onze
zo lange de Zeevaert en Handel tusschen ons en de Vreemden niet gehandhaeft Tael.
wierd; zo lang 'er geen Volkrijke steden waren, daer de begeerte en behoefte van
de eene kant kloekheid, en de rijkdom en rust van de andere kant de konsten en
wetenschappen aenqueekten; 't is geen wonder, zeg ik, dat onze Voorouders zo
lange zij in hare eenvoudige levensplooi gebleven zijn, ons geene beschrevene
Wetten (nogt' in Staet- nogt' in Tael-bestier) hebben nagelaten.
N. Niettemin sedert eenige weinige eeuwen herwaerts aen, terwijl ons Nederland
en voornaemlijk ons Holland de zetel geworden is van overvloed, en toeloop van
menschen, zo heeft men uit de velerhande schriften onzer Letterhelden konnen
zien, dat onze Tael, zo wel als eenige andere, iet groots vermag. En, gelijk het van
zelf spreekt, dat de Beschaeftheid en Edelheid der uitdrukkingen een vast teeken
zijn van de netheid van oordeel, als beiden alleen afhangende van een keurlijk
onderscheid der beschouwingen, zo zal 'er zig geen kleine roem opdoen voor onze
Voorouderen, wanneer we ons hedendaegse Nederlandsch in zijn eigen aert zullen
inzien, als zijnde ten uiterste Rijk en Kragtig van Woorden, Edel in 't Onderscheiden,
beminnende Klaerheid van Schikking, Vloeijendheid en Zuiverheid van Klanken,
zonder vrugtelooze By-geluiden, bequaem tot allerhande Stijl, zo Deftig en
Hoogdravend, als Nederig en Gemeenzaem; behoevende in dit alles niet te zwigten
nogte voor 't vermaerde Grieksch, nogte veel min voor 't Latijn; en bezittende
daerenboven niet alleen die gemakkelijkheid van Woord-koppeling, die aen de
Grieksche Tael haren grootsten luister toebragt, maer ook, gelijk Uw E: in het
Naschrift van zijnen Brief wegens de Gotthische Spraek hebt aengemerkt, die
gewigtige en nooit genoeg te prijzene eigenschap, dat ze altoos het Waerdigste en
Zakelijke deel van een Woord ons allernadrukkelijkst doet uitspreken; terwijl nogtans
het Grieksch, 't Latijn, en 't Fransch, Spaensch, en Italiaensch te deerlijk aen die
zijde gaen hinken; ja, waer vind men
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alle die bovengenoemde Taeldeugden zo by een als in onze Spraek'? Evenwel,
indien de Hoogduitschen zig van hare Hardigheid (die zij Manlijkheid noemen) en
van hare Bijklanken konden ontdoen, ze zouden in alles ons de naeste zijn. Maer
mij dunkt ik zie u grimlacchen; gae ik te verre in uwen zin?
L. Zoetelijk geschildert, Mijn Heer, dog 't besluit zou kragtiger zijn, als de bewijzen
vooraf gingen: en niets is 'er gemeender dan dat elk zijne Moedertael verre boven
die van anderen bemint; zulks dat een derde man, die onpartijdig is, gewoonlijk
stoffe tot lacchen in overvloed vind, als hy ijder verzot ziet op zijn eigene, en blind
zelf in zijne gebreken: ik heb ook Hoogduitsers van oordeel gevonden, die in allen
goeden ernst hare tael voor lieflijk roemden: en men hoeft zig des niet zeer te
verwonderen, dewijl men de Lieflijkheid der Talen afmeet na 't gemak, de
vloeijendheid, en heldere uitspraek der woorden, en elk deze voordeelen in zijne
eigene Moedersprake op de proef meent te vinden, terwijl hem de andere vreemde
of nabuerige talen strammer en gebrekkiger van de tong willen, schoon hij al langen
tijd daer mede omging, Laet ons dan dit uwe ter eere van onze Moedersprake nog
slegts voor ongezeit rekenen, om aen de vereischte onpartijdigheid niet te kort te
doen. Onze eigene Landgenooten zullen immers altoos gunstig genoeg van haer
eigene vonnissen; en Vreemdelingen, die de onze niet kennen, zullen zig met regt
aen ons zeggen niet gedragen; of, zijn 'er die door langen omgang zig der onze
hebben eigen gemaekt, aen de zulken zullen we tog altijd haer oordeel moeten
vrijlaten, konnende geene verdere onpartijdigheid van haer afvorderen, dan dat ze
haer besluit eerst opmaken na rijpe overweging en ondervinding, en de vergelijking
nemen tusschen ons en anderen, en niet tusschen 't onze en 't hare.
N. Daer heb ik niet tegen. Maer uwe grondslag van Redenering omtrent den
Aenwasch en vollen bloei der Sprake, hoewel ik die niet betwist, doet mij egter eene
zwarigheid opvatten omtrent de Beschaving der Talen; dog die verhandeling verkies
ik tot een stoffe van onze naeste bijeenkomst, terwijl we deze voleindigt zullen agten.
L. Het zy zo.
1711 3/m
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Beschaving der talen.
Derde Redewisseling. N. en L.
N. IN den beginne van onze vorige bijeenkomst sprak ik wegens de Waerde van 't
gebruik der Sprake, en gij hebt mij beantwoord met beschouwingen over de
Verwonderlijkheid der Klankvorming, en over de Heerlijkheid van de geboorte der
Sprake, haeren Aenwasch en volle bloeijing, met bijvoeging van een' toepassing
die de eer' van onze Tael in 't bijzonder betreft. Ik heb ook aengemerkt uit uw gezeg,
en stem het toe, dat de Spraek als een Voesterling van de Rede moet geagt worden;
en het vergelijken van de Staet- en Tael- wetten heeft mij als met den vinger
aengewezen, datze, alhoewel het gezach van de Rede in elks grondlegging moet
erkent worden, egter als een Gemeente-Regt zijn geworden, wanneer de Gewoonte
en 't agtbaere Gebruik, die de Wetten uitmaken, hare wortels al sedert vele eeuwen
geschoten hebben. Hier uit is ligtelijk op te maken, dat men, nu van agtere komende,
de Taelwetten moet vinden en niet maken; zo dat de Rede nu weinig regt op dezelve
schijnt te hebben; maer, dit zo zijnde, hoe kan men dan de Taelen beschaven?
+

L. Ik stel vast met u, dat men de Taelwetten of Taelgebruiken moet vinden en
+
niet maken, en nogtans kan 'er wel een beschaving of verbetering van Tael- en
I. Tweederhande
Beschaving der Taelen.
Spraek-kunde plaets hebben, zelf in tweederhande opzigt, te weten, of op de
Wetten of Gebruiken van een Tael, of op de Fraeije en Cierlijke Behandeling van
die Tael. Want met de kennis van onze Moedertael is 't even eens gestelt als met
ons spreken zelf; wij hebben in onze kindsche dagen wel geleert alle onze
Tael-klanken te vormen, en niettemin, bejaert zijnde, weten wij niet hoe wij 't doen,
zonder dat we of door naeuwe opmerking of door onderrigting zulks als op nieuws
leeren weten; zoo ook neemt elk door gewoonte en opvoeding wel eenige fraeije
Tael-wetten waer, die hij nogtans nooit kan weten dat Wetten zijn, ja zelf niet of zijn
gebruik prijslijk en geregelt, of ongeregelt en verwerplijk, of bij anderen beter zij, ten
zij hij door nieuwe oeffening zig daer in wijzer make; en nogtans behoort iemand,
die gerust en taelkundig wil schrijven, geen eene Letter te zetten zonder kennis van
Rede of Regelmaet.
Het vinden dan en kennen van deze Taelwetten en 't vermijden van de
Ongeregeltheden is als een Beschaving: en zo drae alle die Taelwetten, (die uit het
eenstemmige of agtbare Gebruik niet alleen van eene Stad maer van een
Gemeen-land behooren uitgekozen en opgemaekt te worden) zon-
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der vele uitzonderingen gevonden zijn, zo dra ze zonder verwarring en bequaem
tot een' gemaklijke onderhouding voorgestelt zijn, als dan is de Beschaving van dit
lid der Taelkunde verre gebragt; maer nog verder als men de eigentlijke en innerlijkste
kragt der Woorden, benevens de edelste en tederste Onderscheidingen van zin in
't schikken van die en in 't behandelen van hare. Verbuiging, onderzocht, naegespoort
en achterhaelt heeft; en nog verder als de oorzaek en redelijkheid van die Wetten
en Naeukeurigheden daer bij gevonden word: dog zo lange hier aen ontbreekt, zo
lang is 'er ook deswegen iet te zoeken; en, dat 'er in dit stuk ten opzigte van onze
Moedertale nog al vrij wat te doen is, is zo wel uw gevoelen als 't mijne, want hier
op doelt veel al het ondernemen van deze onze onderhandeling. En, terwijle dit dus
nog open staet, zo agt ik het niet onveilig, dat men het gebouw veste op het meest
doorgaende en eenstemmigste Gebruik, zo in de beschaeftste Spreektael, als in
de schriften der agtbaerste en geleerdste Nederduitsche Schrijvers; daer dit Gebruik
verschilt of twijffelagtig is, zou ik mij keeren tot de Vergelijking; wanneer mij deze
niet genoeg waer, zoude ik de Oudheid ondervragen, als den eersten grondvest
vervattende; bij aldien deze zwege, of al te vreemd zig schikken zou', zo is de Rede
(of 't overleg van duidelijkheid en nuttigheid) de Wet; en zo lang ook deze duister
spreekt houde en laet ik de keure vrijwillig: tot een wezendlijke verandering te maken,
zo zulks al doenlijk was, gelijk het niet wel is, zoude ten naeuste genomen niemand
bevoegt zijn dan de Hooge Overheid, vermits bestierders van de zaken die tot het
Gemeen behooren. Ik voor mij heb betragt onze Taelwetten te vinden, en niet te
maken, zoekende middelerwijle ook na hare Oorzaek en Redelijkheid; ik zegge ook
de Redelijkheid, want hier in steekt de grootste Lof eener Tael'; en al is het, dat de
Talen volwassen zijnde, het gezag van de Rede ontgroeit schijnen, egter zijn die
nog de beste Kinderen, welke de Zeden van die Voestermoeder allerdiepst hebben
ingezogen.
N. Maer, ten opzigte van het andere deel der Beschaving, wat begrip zou je daer
van hebben?
L. Daer op kan tot antwoord verstrekken, 't gene ik onlangs deswegen op 't papier
bragt, en hier bij mij heb om voor te lezen, alwaer ik dit stuk vergelijke bij de
Schilderkonst, en in eenigen deele bij de Zangkunst, dewijle die beiden mede van
U bijzonderlijk gelieft worden: te weten aldus.
‘In de fraeije, zuivere en cierlijke Behandeling der Talen kan men zig op dezelfde
wijze gedragen als de regtgeoeffende Beeldhouwer en Schilder in zijne Afbeeldingen
der Geschiedenissen. In dezen, alhoewel de Volwijze Werkmeester der Natuere bij
de minste van zijne werken een verbazende Wijsheid doet uitblinken, heeft het Hem
nogtans niet behaegt om alle dingen zoo te scheppen, dat ze ons, ten aenzien van
onze aendoeningen, elk even schoon voorkomen; zelfs is
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'er in overvloed, dat wij niet anders als leelijk konnen noemen in vergelijking van iet
schoonders. Is alle Geboomte, is alle Landgezigt, is ijder Beest en ijder Mensch ons
even bevallig? gewisselijk neen: Ja is 'er wel een te vinden, die in allen deele even
schoon is? en vind men zelf onder de fraeisten niet, dat de eene lieflijker uitzigt
heeft, en de andere blijder kleur, of beter besnedenheid van aengezigt, terwijl de
bevalligheid van een' derden zal uitmunten in een of ander Lid, of in een' fijn-rijzige
gestalte, of in vriendelijke trekken, of in statelijke gebaerden, of in een' bekoorlijke
beweging der Leden? En, vind men niet bij ieder van die bijzondere schoonheden
meest altijd nog zulke jammeren gevoegt, die de bevalligheid vrij wat bedwelmen?
't Is wel waer, dat wanneer men den Schilder niet anders dan een Pourtrait, of een
eenvoudige en bloote afbeelding van 't Leven met alle zijne gebreken afvordert, hij
als Naturalist aen de nette naebootsing voornamelijk gebonden is; maer anders is
het gelegen, wanneer hij 't Ideale tot zijn onderwerp heeft, het zij Bijbelstof, 't zij
Heidensche Fabulen, waer in hij op de proef gezet word, hoe hoog zijne gedagten
draven in 't Wel-verkiezen van 't Welvoeglijk-schoon, dat een mensch verrukken
kan: als dan past het, dat hy aen een Vorstelijk Rigter eene agtbare kloek-rijzige
gezetheid toevoege, verzelt met een statelijk en bedaerd wezen; dat hij eenen
Krijgsheld van goed beleid verbeelde met een rustige talie, van top tot teen vast
van leden, fris van wezen, met een moedig vier in de oogen, dat niet in 't wilde
schiet, maer zo vinnig en zeker op zijn voorwerp mikt, als de pijl van een goed
boogschutter op het doelwit; bij andere zaken passen andere eigenschappen: Bij
aldien hij nu met zulke uitbeeldingen wagten wilde, tot dat hij zulke voorbeelden in
't leven kreeg, mooglijk zou hij nooit kunnen beginnen, verre van gedaen krijgen;
want hoe zelden of wanneer vind men dat Schoon en dat Minder-Schoon in alles
welvoeglijk bijeen? Om nu dit gebrek te vervullen, let hij vooreerst en vooral op, om,
door een naeukeurige opmerking op de algemeene orde der Natuer', te mogen
uitvinden, en in zijn Denkbeeld vast te krijgen de goede verkiezing en waerneming
van het Welvoeglijk-Eigen, en de Harmonie der deelen, waer in de Besnedenheid
bestaet; en hier in zijne gedagten verder opqueekende, tragt hij dat verstrooide
Schoon (dat de Schepper te heerlijk, zo schijnt, geagt heeft, om 't zelve te schenken
aen een enkel mensch, wiens zwakheid zelf uit beuzelingen stof tot Hoogmoed
opvat) dat tragt hij, zeg ik, als bij speling van geest, overal op zijn plaets, en naer
eigenschap van ieder voorwerp by den ander te schikken, indien nu zijne Kennis
en uitvoering wel gelukt, zo brengt hij den aenschouwer een heerlijk Denkbeeld, en
een vertooning voor oogen, welke buiten die Konst niet te vinden is. En dat ook in
dit Ideale tot verwondering toe verre te komen is, blijkt niet alleen uit de beste
overgeblevene beelden van de Grieksche Oudheid ten tijde van Alexander, maer
ook uit de Schilder-Proefstukken van de Roomsche School van voor omtrent twee
eeuwen ten tijde van Rafaël d'Urbijn, tot zo
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verre zelf, dat men hierom geen hooger lof aen 't schoonste voorwerp der Natuer
weet toe te passen, dan met te zeggen, dat het Schilderagtig is, of zo schoon als
een Beeld, beteekenende dit niet anders, dan dat het uitgelezene Schoon behoorlijk
en bekoorlijk bij elkander gevoegt, en 't Welvoeglijk-Eigen daer in te vinden is. Op
gelijke wijze kan men zig gedragen in 't beschaven of behandelen der Pronk- of
Cieraet-Tael'.
‘De Daegelijksche Spreektael bekleed hier de plaets van de voorwerpen der
Natuer'; en dewijl deze Spreektael ongelijk beter is bij den een dan bij den ander,
en bij genen hier in, bij dezen daer in beter, zo zoekt men, mits agt gevende op 't
Welvoeglijk Eigen, den uitgelezensten trant van Gedagten en Zegwijzen op zijn tijd
en plaets te voegen. Het Welvoeglijk-Eigen sluit veel in; het vereischt, dat men, ten
opzigte van den aert en stijl der Bewoording onderscheid make tusschen 't
Zedig-verheven-zielroerlijk, dat (als een Adagio in de Zangkunst) langzaem,
streelend, en verrukkend moet gaen; tusschen 't Statelijk-Verheven, dat (als een
Grave) nooit snelder als deftig draeft; en tusschen 't Gemeenzaem-levendig en snel,
dat (als een Vivace of Allegro) lugtig en vrolijk doorschiet: dog alles onderscheiden
na de stof der zaken, en na den Persoon die spreekt, en van en aen wien men
spreekt. Zo het voorstel een Verhael is, of als men eene Beduiding onderrigtend of
bewijzend doen wil, zo voegt het dat de Stijl vrij evendragtig en zonder veel
verheffingen zij, even als 't Recitatief in de Zangkonst; dat de Bewoording min of
meer deftig zij, na 't Voor- en Onder-werp; dat de Aenmerkingen niet laeg nog gering
zijn; en dat de Redenering net, kort, klaer, zaeklijk en aendringend zij. Zo men de
Verhandeling doe als bij wijze van Beschouwing, overtuigend en verrukkend, daer
't de Orateur, de Redenaer, of liever Redeschilder, gemeenlijk op toeleit, zo zoekt
men den Stijl zangerig (Arieus) vierig en vloeyend te maken, vol duidelijke
verandering. En, in alle die gevallen word vereischt, dat de Schikking der Woorden
zig zoetelijk vlije na 't vermogen der Ademleiding, zulks dat Spreker en Lezer als
van zelf gedrongen worden, om op de zaeklijkste deelen van de Redenvoering den
meesten nadruk en aendagt te geven, en om de Zangsluitingen (Cadancen of
Clausulae formales genaemt) niet ontijdig of onverwagt, maer natuerlijk en bevallig
te voltrekken. En, als men ook hier in het Hooge zoekt te treffen, zo is 't niet genoeg
dat een Reden niet hart zij nog plat; dat de Stijl vriendelijk zij; dat men, daer het pas
geeft, geestig Ironicè (verkeert) spreke; en dat de draeij van 't Gezeg, en de Zegging
zelf bevallig zij: zo is 't niet genoeg dat men vrolijk en onverdrietig kan schrijven, vol
puntigheden die doel treffen; dat men de tegenwerpingen dral en aerdig weet af te
keeren; en dat men, uitweidende als bij inval of tot ademschepping, zijn zaek
spelenderwijze en ongezocht wederom weet op te vatten: dit alles, dat tot Vermaek
dient, hoewel het konstig, veel, en loflijk is, is nog verre niet genoeg, zo 't ware
Verheven daer aen ontbreekt: want een
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Houding word 'er vereischt, die 't Zakelijkste in den dag zet; eene zoete Leiding, die
de aendacht en het herte streelt; een Zedig Vier, dat den Geest verrukt, en als
opvoert om hooge Beschouwingen te genieten; eene Redenskragt, die ontijdige
hardigheid der Gemoederen als wasch gedwee maekt, die de verdwaelde Driften
kan omkeeren na het regte spoor, en een edele Grootmoedigheid inblaest,
medebrengende niet alleen een kleinagting voor al wat laeg en onwaerdig voor
manlijke bevattingen is, maer ook een brandende drift tot alle ware Deugden. Bij
aldien dan dit Opperst-Verheven (dat het Oogwit en de Ziel van de Welsprekentheid
vervat, gelijk ook 't Loffelijk-Zielroerige het opperste doelwit moet zijn van alle
Konsten) zo wel in den Zangerigen als in den Stillen Stijl getroffen word, bij aldien
men 't bij Gemengde Stoffe welvoeglijk weet te vermengen, al is het dan, dat men
in 't andere fraeij van 't Rhetoricq te mets mistaste, die gebreken zullen zo gering
en flaeuw worden, als het Kaerslicht in den Zonneschijn: maer wanneer die
Konstdeelen te gelijk bij 't Verhevene in hare volle kragt staen, wanneer men zulk
een Welvoeglijk-Eigen kan behalen, zo moet 'er een Tael uit volgen, die aentreklijk
is voor elk, een Keurlijke Schrijftael meen ik, die aen onzen Geest iet meerder
Heerlijks vertoont, dan bij de Daeglijksche Spraekvoering vallen kan. Dus staet het
Ideale van de Schilderkonst gelijk met de Uitgelezene Schrijftael, beiden moeten
ze Keurlijk en Welvoeglijk zijn, zonder ergens in tegen de ware algemeene orde
van 't Natuerlijke aen te gaen.’
N. Ik bekenne dat zulks de Tael bekoorlijk moet maken, en dat de volleertheid in dit
stuk ten uiterste waerdig is en wenschlijk, maer tevens, zo 't mij toeschijnt, in één
Persoon ook iet meer dan menschelijk: evenwel, te vele fraeije schriften zijn 'er, om
te twijffelen, of ook hier in niet redelijk verre te vorderen waer': immers al dat m'er
in wint is van belang; en dit is bij de proef bekent, dat de Welsprekentheid het Volk
trekt.
+

L. Gewisselijk: en hierom hebben al van ouds de schranderste Geesten getragt
+
zig te oeffenen in 't Vermogen hunner Tael, en zig sterk te maken in de Konst
II. Agting der
Voornaemste Mannen
van Wel te spreken. Zoo waren wel eer te Romen de Letterkundigen in hooge
agting en aenzien; en 't was voor Caesar, den eersten Monarch van 't Romeinsche omtrent de Taelkunde.
Rijk niet gerings en niet het minste van zijn Lof, dat hij een' zo geleerde Penn' voerde;
de overige brokjes uit zijne twee boeken over de Latijnsche Tael', onder den naem
van Analogia aen Cicero opgedragen, geven blijk, dat hij naeukeurig agt gaf op
alles, waerom hij ook van eenigen zijner Tijdgenooten genoemt wierd Artis
Grammaticae Doctissimum: de Roem van Demosthenes, de Roem van Cicero
behoeft niet te zwigten voor dien van Alexander: en geen Karel de Groot rekende
zig de Taelkunde beneden zijne verhevene Keizerlijke Waerdigheid, als dien 't zelf,
onder zijne bezigheden van bijna gantsch
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Europa onder zijne magt te trekken, nog geluste, zo men schrijft, een Letterkonst
te maken van zijne Moederspraek': ja dat meer is, hoewel de Groote Vorsten 't zig
anders een' schande toerekenen iets te ondernemen, zonder het ten volle uit te
voeren, hij ondernam 't nogtans, niet tegenstaende uit de veelheid en 't gewigt zijner
beslommeringen te verwagten was, het gene 'er ook op volgde, namelijk dat hij 't
niet volbrengen zoude, denkende mooglijk In magnis voluisse sat est.
+
Niets heeft den Grieken en Romeinen grooter Roem bijgezet dan, hare
+
Geleertheid in 't Wel-zeggen en 't Wel-schrijven; buiten dit waren alle hare nu
III. Vrugten der
berugte daden, even als de schitterende tinteling van een slijmerige Verschiet-Star Lettergeleertheid.
in de Lucht, snellijk verdwenen en vergeten geweest, maer hare pen-oeffening heeft
hare bedrijven tot vaste Glinsterlichten gemaekt: hadden de Gotthen of andere
Duitschen en Noordsche Volkeren zo wel ter penne geweest, mooglijk zou hare Lof
weinig minder geagt worden dan die der Grieken of Romeinen; want dat deze
doorgaends met weinig volk zo veel konden uitvoeren als de anderen met velen,
zou ik ook aen hare Letter-oeffening toeschrijven, dewijl daer door de Orde-schikking,
en Konsten en Wetenschappen, beneffens de schrandere uitvindingen hare
volmaektheid moeten verkrijgen.
+
En, dat aenmerkelijk is, Mijn Heer, wie van de Grieken heeft 'er roem verkregen,
+
om dat hij in 't Phoenicisch of Egiptisch schreef? Hoe zeldsaem zijn de
IV. Hoe 't ijder Volk past
zijne
eigene Tael op te
voorbeelden, dat een Romein door in 't Grieksch te schrijven lof behaelde? Mij
bouwen.
schiet wederom te binnen, 't gene mij onlangs in de hand quam, hoe schranderlijk
Cato, als hij las, dat de Raedsheer Albinus, die de Romeinsche daden in 't Grieksch
beschreven had, in 't begin van zijn boek verontschuldiging verzocht, zo 'er eenig
On-Grieksch uit de pen van een Romein mogte gevloeit zijn, daer op toepaste, dat
hij al te slegt was, die liever schuld verbidden dan ontvlieden wilde. Van die zelfde
gedagten, schijnt het, waren doorgaends de schranderste Romeinen; want,
niettegenstaende Griekenland de Schole der Geleertheid was, en ieder der Romeinen
zijne Letterkennis in hare Schriften zocht; niettegenstaende de Latijnsche Tale op
verre na in fraeiheid tegen 't Grieksche niet opmogt, meest elk nogtans, schoon hij
al bedreven ware in 't Uitlandsche, schreef in zijne eigene Moedertael. Deze
roemrugte Voorbeelden leeren ons wat ons past; te meer dewijl onze Moedertael
niet onbequaem is tot alles.
Maer hier bevind ik mij wederom t'huis van onze omzwervende Beschouwingen.
De Verheventheid der stoffe schijnt ons op dezen en den vorigen avond als vervoert
gehad te hebben; immers 't is buiten mijn gewoonte geweest in zo lang een
adem-gevolg gesprek te houden, maer het vooraf inzien van eenigen mijner
Aenmerkingen, bij inval weleer opgestelt, hebben 'er van mijn kant aenleiding toe
gegeven, dewijl sommigen van die in diervoege uit de pen waren gevloeit: ook dunkt
het mij zelf, dat ik in mijne Uitweidingen ruim lang en breed genoeg geweest ben,
dies zal 't mooglijk best zijn, dat ik dit wat besnoeije, om geen Declamateur te
gelijken.
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N. Doe dat niet, zou ik bidden; dusdanige toevallen zijn niet zo onnatuerlijk aen zulk
een gesprek; Redeneringen en Beschouwingen trekken ons lichtelijk verder als wij
vooraf begisten: en, schoon genomen dat we 't Welvoeglijke ih dezen al eenigsints
overtreden hadden, 't is van geen gevolg, dewijl de verdere Verhandelingen, zo
verre ik uit de voorgenomene stoffe kan vermoeden, dit gevaer niet zullen lijden;
laet het derhalven dus blijven, al was 't maer eensdeels om de Verandering en
anderdeels tot een proefje of de Gemeenzame Spreekstijl ook tot Beschouwingen
kan overgaen. Ondertusschen gij bent t'huis, mijn Vriend, en ik moet 'er na toe, de
klok van goede orde, de klok van agte, riep mij zo even. In onze naeste bijeenkomst,
die ik niet vroeger dan over agt dagen kan stellen, verzoek ik dat we mogen handelen
over de Historie van de Verspreiding der verscheidene Volkeren in Europa, en wat
Tael-gemeenschap daer uit gesproten zij; om alzo een dubbeld vermaek te genieten
in een beknopt Denkbeeld, zo wel van 't Historiael, als van de Afkomst en
Namaegschap onzer Talen.
L. Dit stae ik niet verder toe dan schetsgewijze, want uitgewerkt zulks te doen, met
alle zijne omstandigheden en bewijzen, zou mij veel te veel omslag vereischen;
ondertusschen bereid u dan om wat vroeger op den dag te komen, dewijl verhalen
van Geschiedenissen groote Tijd-dieven zijn, schoon de rijkelijke veranderingen
der Voorvallen ons de ueren konnen doen kort schijnen.
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Volk- en tael-verspreiding over Europa.
Eerste Verhandeling.
Vierde Redewisseling. L. en N.
L. INdien mijn Heer met geen ander voornemen komt dan onze laetste afspraek
inhield, zo zal ik verslag doen van mijn' Schetse wegens de Tael-verspreiding' over
Europa, zijnde bij mij in het rouwe opgemaekt, zo uit aenmerkingen van 't gene ik
omtrent die stoffe heb gelezen, als uit het gene ik uit de overeenkomst der Talen
zelf heb konnen besluiten.
N. Ik wagt' al op 't begin.
+

L. Deze beschrijving moet op tweederhanden grondslag rusten, als eerstelijk
+
op de tegenwoordige bevinding van 't beloop der Talen, en ten andere op de
I. Tweederhande
Grondslag dezer
bekende verspreiding der Volkeren in de Historien vermeld; als die beiden
Verhandeling.
éénstemmig zijn, doen ze elk-ander grooten dienst. Het eenigste en opperste
ligt van 't begin dezer Verspreiding geeft, gelijk mijn Heer weet, ons de Heilige Schrift
aen de hand, in de boeken van Mozes de oudste Schrijver van allen die onder de
geleerdheid bekent staen, hoewel hij niet dan schetsgewijze daer van meld; de
Grieksche Oudheid stak zeer lang en laet onder Schilder-Sprookjes (Fabulae)
verwart, zelf op dien tijd nog, toen de Joodsche Republijk al eenige eeuwen gestaen
had.
N. Maer dewijl Volk en Land niet altoos juist zodanig bij Mozes benoemt staen, dan
ze wel sedert bij de Grieken en Romeinen, en door die bij ons in de Wereldlijke
Historien bekent zijn geworden, zo dunkt mij dat 'er vrij wat werk in dat onderzoek
steekt.
L. Mijn Heer, het zij dat dit verschil ontstaen is uit verandering van naem die de
landen te mets bij omkeering van Staet, of bij nieuwe Volkplanting aennemen, of
het zij dat die oude namen op de vreemde en jonger tongen eenen anderen draeij
gekregen hebben, het zij hoe het bijkomt,
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+

ik beken dat de reddering werk vereischt; maer die duisterheid zullenwe, zo verre
wy 't van nooden hebben, of immers zo verr' ik het zocht, konnen ophelderen uit +II. Natuerlijk beloop van
de kennis der Vreemde Talen, en derzelver overeenkomst: Want, Gelijkheid van de toevallige verandering
der Talen.
Talen (die niet meer dan in Dialect verschillen) geeft gelijkheid van af komst te
kennen; en schoon wy, die nu van agteren komen, de overeenkomende Talen te
mets in eenige grondwoorden verschillig vinden, en zelfs in zulke die men niet voor
bastaerd- of vermengde woorden kan aenzien, zulks is niet anders te wijten als aen
't verloop der tijden of aen een bijzondere toevalligheid: want bij den een geraekt
een woord veel eer in onbruik, dan bij den ander; en de overdragt van zinbeteekenis
word bij elk volk niet even eens aangelegd en opgenomen; gelijk ook, bij voorval
van nieuwe zaken, en gevolglijk van nieuwe benamingen, de een van dit en de
ander van dat stam-woord zijne afleiding (derivatio) ontleenen zal en mag; indien
men nu hier nog bijvoegt, hoe de Volkeren na de land- en lucht-streek, die ze komen
te bewoonen, een verschillige driftsbeweging en gematigtheid aennemen, waer
door ook 't eene volk, dat zagt van aert word, een zoetvloeyenden tongeslag en
woordleiding in zijn spraek zal betragten en beminnen, terwijl het andere, dat streng
is van ommegang, de hardigheid als iets manlijks in zijne taelvoering behartigt, zo
is ligtelijk te begrijpen dat door lankheid van tijd na 't uitbreiden der Volkeren niet
alleen een onderscheid van Dialect moet ontstaen, maer ook een onderscheid in
de Uitdrukkingen en Spreekwijzen, verschil in de Overdragt en Zinbeteekenis,
verschil ook zelf in voor- en agter-lassing van 't begin en de uiteindens der woorden.
Dus gebeurt het metter tijd, dat het eene volk voor het ander, dat wel eer van de
zelfde Voorouders afdaelde, onverstaenbaer word; ja de Talen verloopen ook in
haer zelf te mets zoodanig, dat, ter oorzake van 't verslijten der woorden, en 't
invoeren van Nieuw-afgeleide, de oude Tael duister is voor den nakomeling: dog
wanneer deze Volkeren, welke door verloop van tijden zo verwijdert zijn geworden
van zitplaets en van Sprake, zig namaels, 't zij vredig of geweldigerhand onderéén
vermengen, zo zal 'er ook vermenging van Tael uit geboren worden; en wel zoodanig
dat de Sprake van de geoeffentste in konsten en wetenschappen meest zal
doorsteken, zelfs schoon de beschaeftste door krijgsmagt verwonnen worden, hoe
veel te meer zo ze verwinnaers zijn.
Op deze natuerlijke veranderingen, die de Talen met de tijden onderworpen zijn,
moet men agt geven, wanneer men de overeenkomst tussen de Oude en Nieuwe,
tusschen deze en gene Talen overweegt en beschouwt.
N. Ik heb 'er niet tegen, dat de Spraken zulk een verloop onderhevig zijn, en dat
hier op moet gegist worden, maer hoe zal men dat oude wezen der Talen
overeenbrengen met het tegenwoordige, terwijl 'er sedert zo veel verandering van
stand en staet opgekomen is, en terwijl ons van velen van die 't Historiael ontbreekt?
Ik weet wel dat de agtbaerste geleertheid eenstemmiglijk, uit een vergelijking van
de heilige en wereldlijke
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schriften aen de nakomelingen van Sem toeschrijft de bevolking van 't Zuider-Asia,
van Syriën af tot in de Indiën toe; aen de Kinderen van Cham het land van den
Eufraet af, door Arabiën, Palestina, Egiptenland, en verder gantsch Afrika; en aen
het huis van Japheth gantsch Europa, behalven het gene ten noorden in Asia was:
Ik weet ook dat de H. Schrift leert, dat de zeven Kinderen van Japheth hare bevolking
na hare geslagten wijd uitgezet hebben, en dat zeer vele geleerden in hare
uitleggingen over die Text bij na eenparig stellen dat afkomstig zijn van
+
G O M E R , de Phrygiers, de Kimbren (of Noormannen) en de Theutonen (of
Duitschen), namelijk de Gotthen, Wandalen, Almannen, Saxen, en Belgen. +III. Gemeene Stelling van
M A G O G , de Schythen, sedert in Asiatische en Europische verdeelt, van de Bevolking van Europa
welke laetsten ook sommige Geleerden meenen dat de Theutonen afgedaelt door Japhets Kinderen.
zijn.
M A D A I , de Meden.
T H I R A S , de Thraciers.
J A V A N , de Grieken en Italianen, en die van de Eilanden der Middellandse
Zee.
T U B A L de Oulinkse Kelten, als Spanjaerts, Gallen en Brittons.
M E S C H E C H de Moschi, ter plaetse daer nu de Moscoviten of Russen zitten.
Maer dunkt u dat deze verdeeling wat gemaklijk overéén is te brengen met het
verschil en de eigenschappen der Talen zo als men ze tegenwoordig in Europa
bevind?
+

L. Ik vind niets van belang dat 'er tegenstrijd, mits dat men zijne rekening make
+
op de verandering die de oorlogen, overstroomingen, en verdeeltheden der
IV. Overeenkomst tussen
't Verloop der Talen, en de
Volkeren (ten minsten voor zo verre die genoegsaem algemeen bekent zijn)
Gemeene tijdrekening
sedert aen Europa hebben toegebragt: als dan vind ik niet alleen niets dat 'er
tegenstrijd, maer alles schijnt, als van zelf, na dien weg heen te willen, ja zelf in wegens de eerste
Volkverspreiding.
zulker voege, dat indien men 't natuerlijke verloop en de verwijderingen, die de
Talen door de tijd onderworpen zijn, daer onder betrekt, zo schijnt alles wonder wel
te slaen op de gemeene tijdrekening der Geleerden wegens die eerste
Volkverspreiding van 't Japhetsche huis; want voor ruim 8 eeuwen was de Tael
tusschen Engeland, Belgiën, Germaniën en de anderen van 't Noorden vrij wat
minder verschillig dan nu, en wel zoodanig, dat als men, na natuerlijke begissing,
dat toenmaelse verschil bij verder te ruggang van oudheid al nader
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en nader tot één wilde brengen, men zou, zo ik agt, geen gevoeglijker tijd daer aen
kunnen toepassen dan die van Babels torenbouw, en de verstrooijingen der Volkeren,
dat is, omtrent 38 eeuwen vroeger als nu, volgens de gemeene tijdrekening der
Geleerden.
N. Maer, ongetwijffelt is die eerste Volkscheiding bij voorname Familien geschied
die zig sedert taksgewijze over den Aerdkloot verspreid hebben; en mondeling
verstond ik onlangs van u, datje in drie voorname takken de Europische
Volkverspreiding begiste, laet ons daer van uw schets wat nader inzien, en voeg
zo 't lukken wil, het Historiael met de gemeene tijdrekening daer bij: kunnen wij het
in geen eenen avond af, laet 'er ons drie toe nemen; het zal niet onvermaeklijk bij
deze stoffe zijn, een korten inhoud van 't gebeurde in Europa in klein beslag bij één
te zien.
+

L. 't Is waer, ik gisse dat deze Verspreiding van Volk en Tael die haer begin uit
+
Asië nam, en in Europa zig gezet heeft, voornaemlijk in drie Takken bestond;
V. Volk-Verspreiding over
Europa in drie voorname
als, eene langs de Middellandse zee van over den Bosphorus tot in Thraciën,
takken.
Griekenland met zijne eilanden, Illyriën, Dalmatië, oud Italiën, Hispaniën en
Galliën, en verder tot in Groot-Brittanniën; de twee andere takken beiden van agter
het Meotische Meer en de Zwarte Zee om, door 't Europische Schythiën (nu klein
Tartaryën genaemt) west- en noord-westwaerts aen, waer van de eene zig gewend
heeft na, agter, en langs de Balthische Zee, nu Oostzee geheeten, terwijl de andere
zig uitzette westwaerts door het hart van Europa heen door Daciën, Moesiën, en
Pannoniën, tot Germaniën en Belgiën.
+
Den eersten noem ik den Keltischen Tak vermits de Keltische Volkeren onder
dien streek gelegen hebben; want Spanjen noemde men oulinks Kelt-Iberiën, en +VI. Keltische Tak.
een groot deel van Galliën voerde nog ten tijde der Romeinen den naem van
Gallia Celtica; en dat ook van deze twee het Groot-Brittanje eertijds bevolkt is
geweest, blijkt niet alleen uit de nae-gelegentheid van 't land, maer ook uit het
overschot der oud-Brittonsche en oud-Spaensch en Gallisch-Keltische Spraken:
+
Den tweeden Tak noem ik den Kimbrischen, om dat de oude noordsche Volkeren,
die uit dezen hoek quamen, en door uitloopen vermaert wierden, onder den naem +VII. Kimbrische Tak.
van Kimbren (Cimmerii en Cimbri) bekent staen.
+
Den derden noem ik den Theutonischen, of Theutschen, dat is, in onze dialect
+
overgebragt zijnde, den Duitschen. Deze Theutonische nogtans deelt zig
VIII. Theutonische Tak.
eenigsints in tweeën; want langs de Oostzee door Pomeren, Pruissen, en langs
de Saxische Kusten, vermits deze Volkeren altijd met de Kimbrische veel te doen
hadden, trekt de Tael meer na 't Kimbrisch: onder dezen tel ik dan de
Moeso-Gottische, Wandaelsche, en Angel-Saxische (als hebbende die Volkeren
certijds aldaer haeren zeet gehad) en voorts de Oud-Friesche Sprake, dog onder
de andere uitscheute, die het hart van Duitsland en nederwaerts in Belgiën tot aen
de Noordzee toe, in 't breede ter wederzijde den Rijn besloeg, behoort het oude
Alamannisch en 't hedendaegse Hoogduits; wijders het oude Frank-duitsch, en ons
oud- en tegenwoordig Belgisch (of
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Nederduitsch) dat zeer na met het Frank-duitsch overeenkomt. Tacitus verdeelt de
Germanen in drieën, als Ingaewonen, Istaewonen en Hermionen: de eerste en
tweede behoorden onder onze eerstgemelde uitscheute, dog de eerste van die twee
naest herwaerts aen; de derde komen overeen met onze laetste.
+
Zoo van den Kimbrischen als van den Theutonischen Tak hebben wij ten opzigte
van de oudheid en staet-verandering niet veel bescheid; nogt' Griek nogt' Romein +IX. Van den Kimbrischen
en Theutonischen of
wist ons veel daer van te zeggen; want bevorens de Romeinen en Grieken de
Duitschen Tak tot op de
Volkeren van Galliën en Germaniën te regt leerden kennen, speelden ze
geboorte van CHR.
verwardelijk met de namen van Gallen en Kelten. Dit egter weten wij nu van
agteren, dat 'er, zelfs tot de bloeitijd der Romeinen bijna geene Steden onder
Kimbrische en Duitsche Volkeren gevonden wierden; men leefde meest al op het
land, ruuw, zonder schatten, zonder omslag: 't is dan niet te denken, dat'er voor de
geboorte van Christus merkelijke verandering van Tael bij deze kan geweest zijn,
wijl geene Vreemdeling om buit te halen derwaerts gelokt wierd; en bij 't landleven
verloopen de Talen minder dan in de Steden; hierom vind men de Spraek bij den
Boer altijd ouderwetscher dan bij den Steêman. Dit ook is 'er wegens de Kimbrische
en Thoutonische (of Duitsche) Talen merkwaerdig, dat ze tot op heden van elkander
alleen in een wijd verschil van dialect onderscheiden zijn: want hoewel de
behandeling der Artikelen eenigsints verschilt, en hoewel vrij wat woorden bij den
een in zwang gaen, die bij den ander versleten of in onbruik zijn, de grond nogtans
is genoegsaem dezelfde, en, dat iets bijzonders is, de Verba, zo Gelijk- als
Ongelijk-vloeijende, houden omtrent eenerleije rooij, terwijl voor 1000 jaren deze
Spraken elkander nog nader quamen; dus dan merke ik die aen, als een
oudverspreide tak met twee kloeke armen.
Dog de Keltische is door verscheidene vreemde Volkplantingen, en door zware
slagen van oorlog zo menig een verandering onderworpen geweest, dat niet dan
in hare afgelegenste hoeken en landstreken de overblijfselen daer van te vinden
zijn, naemlijk in Cantabricia (nu Biscaijen genaemt) gelijk ook in Gascogne, als
mede in Armorica (nu Bas-bretagne geheeten), en in Cambrobrittannia (of de
Provincie van Wallis in Engelland) en wijders ook in Ierland en in 't Hooge Schot-land
bij de Berg-Schotten. 't Biscaeisch evenwel heeft iets van 't Spaensch aengenomen;
de andere zijn minder verbastert.
N. Dewijlje, mijn Vrind, de Grieken en Latijnen onder den Keltischen stronk betrekt,
zo zullen mooglijk hare Schriften ons verslag kunnen doen van de verandering die
in de eerste tijden onder haer geschied is.
L. Eenigermate ja, want hoewel alle hare oudheid met fabelkleeden louter omhangen
is, daer schuilt nogtans eenige ware geschiedenis onder, die het Lichaem en 't
onderwerp van dien opschik is, en die de geleerde oogen zo verre het in dit stuk
noodig is, hebben weten te ontdekken. Maer, eerwe 't Historiael ondernemen, zou
't netter onderscheid geven, dat we 't werk in voorname Tijdperken (εποχαι)
afdeelden: de eerste
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zij van de Babelsche verwerring tot op de Geboorte van Christus behelzende omtrent
22 eeuwen: de tweede zij van dien tijd af tot op 't jaer 800, dat is, 8 eeuwen; de
derde zij van daer tot op onzen tijd, bevattende ruim 9 eeuwen.
+
Belangende het eerste Tijdperk, hier in tel ik ten opzigte van het Keltisch twee
+
voorname veranderingen van Tael en Volk.
X. Eerste Tijdperk. Van
den Keltischen Tak:
De Oudste was toen Cecrops en Danäus uit Egyptenland, Cadmus uit
Volkplanting van de
Phoeniciën, Pelops uit Phrygiën, en de Heracliden uit Lydiën niet lang na den
Asiaten in Griekenland, en
ander Griekenland met volk-plantingen bezet hebben, en toen de Grieken, en
van de Grieken in Italiën,
voornamelijk de AEolen, kort daer na wederom in Italiën en Siciliën met Volk
tussen de 8 en 11 eeuwen
overstaken, verjagende vele van de oude ingezetenen. En, dewijl deze
na den Zund-vloed van
landwinnaers alle uit beschaefder oord quamen, zo is 't geen wonder, dat die
Noach, d: 1: tusschen de
oude en eerste Grieksche en Latijnsche Sprake, die men uit het huis van Javan 16 en 13 eeuwen voor
stelt gekomen te zijn, door deze vermenging met Volkeren uit Asia en Africa uit CHR: geboorte.
het nageslagt van Sem en Cham, vrij wat kreuk gekregen hebben: Evenwel het
groote getal van overeenkomende woorden in de sedert bloeijende Griekse en
Latijnse en in de oude en tegenwoordige Duitsche Talen geeft genoegsaem te
kennen, dat al het oude van die Japhetsche Sprake niet t'eenemael te leur is geraekt
geweest. Hier van verhaelt vander Myle in 't agtste Capittel van zijne Lingua Belgica,
dat Theod: Bibliander wel 4/3 van de Germanische Grondwoorden met de Griekse
en Latijnsche oordeelt overeen te komen; dog hy vander Myle neemt de rooying'
vrij wat heuscher, namelijk op ½; en deze overeenkomst, al stelt men die nog vrij
wat minder, (hoewel dat niet behoeven zou wanneer men elks Dialect na vereisch
overwoog) is evenwel bewijs genoeg van 't gezeide; maer nog nader blijkt zulks,
als men opmerkt, dat de Grondwoorden van de nog in wezen zijnde overblijfsels
van 't oude Keltisch, naemlijk in Biscayen, in Gascogne, in Bas-Bretagne, in Wallis,
en in Ierland, aen de Grieksche en voornaemlijk aen de Latijnsche nader komen
dan onze Germano-Belgische, gelijk te zien is bij de naelezing en overweging van
o

den Tit: VIII. in de Archaiologia Britannica door Edw: Lhuid A . 1707. uitgegeven.
N. Maer zouden de oude Grieken en Latijnen, die men van Javan afkomstig rekent,
wel net dezelfde tale gehad hebben als de oude Kelten; te weten de oude
Spanjaerts,> Brittonnen, en Gallen, die men voor nakomelingen van Tubal houd?
L. 't Schijnt mij wel toe, dat hier van niet regt zekers te vinden is; maer dewijl Javan
en Tubal beide kinderen van Japheth waren, zo is het te denken, dat die beide
geslagten toen ze eerst gescheiden waren niet meer dan in Dialect zullen verschilt
hebben.
N. Evenwel Gomer was ook een Zoon van Japheth, zo wel als Tubal en Javan, en
nogtans verschillende de Keltische overblijfselen merkelijk, volgens uw zeggen, van
de Kimbrische en Theutonische, die uit den stam van Gomer of Magog komen.
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L. Het grootste verschil egter bestaet in de zeer verdraeide Dialect, en 't onderscheid
van Letter-spelling: Daerenboven dewijl de kinderen van Tubal, volgens de gemeene
rekening, dezelfde streek van verspreiding hebben gehouden als die van Javan,
naemlijk eerst langs de Middellandse Zee, dat reden gaf van eenige onderhouding
van gemeenschap tusschen die Geslagten, zo is 't niet onwaerschijnlijk, dat het
verschil, ten minsten in 't eerst, niet zeer groot zal geweest zijn; te meer om de
gemelde gelijkheid van grondwoorden. Hoe groot nogtans of hoe klein 't verschil
eertijds was, weet ik niets van te verzekeren bij gebrek van oude proeven zo van
den een als van den ander; ik neem 'er ook niet veel belang in, of men van dezen
of van dien van Japheths kinderen den afkomst rekene: ik heb evenwel de Grieken
en Latijnen onder den Keltischen arm betrokken, om dat die Tak van over die
landstreek was uitgeschoten, zonder dat ik mij daer voor sterk zou willen maken,
dat het Overoude Grieksch en Latijn net Oud-Keltisch zij geweest; hoewel de
geleerde Du Pezron (wiens boekje genaemt Antiquité de la Nation & de la Langue
des Celtes ik met vermaek gelezen heb) niet schroomt het stoutmoedig te
verzekeren.
N. Maer als die Heer met die verzekering niet beter staet als met zijn bewijs, dat de
Allemannen en Teutonen van de Kelten of Gallen zeer vele woorden ontleent hebben,
zo is 't niet breed.
L. Die ziekte van alles tot zig te willen trekken is aen vele Volkeren eigen. Wanneer
sommigen der Duitschers en eenigen van onze Nederduitschers willen staende
houden dat de oude Kelten (als Gallen, Spanjaerts, en Brittonnen) ten tijde der
Romeinen onze Oud-duitsche tael zouden gesproken hebben, gaet het dan al beter?
Maer, laet die goede Lieden rusten, hoe belachelijk het zij, 't is evenwel onder de
zotheden eene vrolijke, alles zig eigen te rekenen: Mij aengaende, de overblijfselen
+
van dat Keltisch geven mij ander berigt; en Tacitus getuigt ook dat de Gallische
+
Sprake den Gothinen overstrijd dat ze geen' Germanen zijn; De Duitsche Vorst
Tacitus de moribus
Ariowist kon Gallisch spreken, om dat hij 14 jaren onder de Gallen verkeert had; Germ:
en Caligula dwong eenige Gallen om Duitsch te leeren, op dat die in zijn triomph
voor Duitschers zouden doorgaen; zekerlijk was dan de Germanische en Gallische
Tael kennelijk verschillig, ik zegge kennelijk om dat Tacitus, met de andere
Romeinen, Vremdelingen zijnde, het vermerkt moeten hebben; en het groote
onderscheid van Tongeslag en Gedaente tussen onze en die gemelde Spraken is
tegenwoordig zelf zo groot, dat men den oorspronk en scheiding van die takken van
nu af ten minsten wel ruim 3000 jaren te rug zou mogen rekenen; want, zo een Volk
van Vreemden niet verheert word, kunnen niet, dan door een lang verloop van tijd,
verschillige Dialecten tot onderscheidene talen overgaen. Maer laet ons onzen
vorigen text vervolgen, eer we te wijd-heen verdwalen.
De tweede voornaeme Verandering, die den Keltischen tak te beurt'
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viel, is geweest, niet zo zeer toen de Carthaginensers Spanjen inkregen, als wel
+
toen omtrent 2 eeuwen daer na de Romeinen Spanjen en Galliën overwonnen,
Omtrent 260 jaeren voor
CHR: de Carthaginensers
en aldaer hare zeden, Oeffen-scholen en Wetten invoerden, zulks dat Strabo,
in Spanjen. Omtrent ½
die onder Augustus en 'Tiberius geleeft heeft, al ontkende, dat men de Gallen
eeuw voor CHR: de
meer Barbaren mogt noemen, als die reets zo in Tael als Levenswijze, ja ook
Romeinen in Spanjen en
zommigen in 't Burgerlijk-bestier tot het Roomsche gebruik waren overgegaen.
Galliën.
Als toen kreeg die ware Keltische tak en Tael daer zulk een' andere gedaente
en omkeering, dat die Sprake allengskens in een Bastaert- of Boeren-latijn
verwisselde, dat men sedert de Romansche Tael noemde; hoewel die van Cantabriën
(nu Biscayers) meerendeels haer eigene oude tael en ook eenigsints hare vrijheid
tot op heden hebben weten te houden.
N. Heeft ook niet al vroeg, toen de Roomsche Republijk', nog naeulijks uit den dop
quam, de Keltische Tak van zijn kant een uitzet van volk gedaen? zijn niet de Boyen
uit Galliën tot diep in Germaniën, en zijn niet eenige Galliën daer nae in Italiën,
Griekenland, Thraciën, en zo verder tot in Asia gedrongen?
+

L. Zoo melden de Historiën, zeggende dat omtrent 6 eeuwen voor de geboorte
+
van Christus de Boyen uit het Keltisch-Galliën, onder 't geleide van eenen
XI. Veranderingen van
minder
belang, als, De
Segowes, over den Rijn, diep in Germaniën, tot in het Hyrcinishe Bosch trokken,
Boyen
uit
Galliën in
en aldaer hare zitplaets hielden, welke hier uit den naem kreeg van Boyenheim,
Germaniën
omtrent 6
daer de Romeinen van maekten Bohemia. Men zou mogen twijffelen of deze
eeuwen
voor
CHR.
Volkeren waerlijk van den ouden Gallis-Keltischen stam zijn geweest, dan of ze
wel eer van de Germannen uitgegaen, en in Gallia Belgica, en van daer in Gallia
Celtica gekomen waren. Uit de tegenwoordige Tael der Bohemen kan men niet
zeker besluiten wat Spraek deze oude Boyen gebruikten, Duitsch of Keltisch: want
de tegenwoordige Bohemen zijn een deel Slavoenen, en een deel van de
Marcomannen die de oude Boyen van daer hebben doen verhuizen, gelijk we onder
het tweede Tijdperk te zeggen zullen hebben: evenwel de eerste naem van
Boyenheim pleit 'er voor, dat haer' Sprake Duitsch of Belgisch was; want Heim
beteekende oulinks bij ons een Wooning, Verblijf. Immers verscheidene Volkeren
uit Duitschland hebben in dat eerste Tijdperk in Galliën zig neergezet, en voornamelijk
in Gallia Belgica, dat naest aenlag en bijna ⅓ van gantsch Galliën besloeg,
strekkende zig eertijds vrij wat hooger op en breeder uit dan nu; want niet alleen de
uitgestrektheid van de tegenwoordig genaemde tien Spaensche Provincien, maer
een' gantsch breede streeke langs den Rijn op, tot aen 't Lac van Geneve toe, was
daer onder begrepen: en dat men in dit gedeelte van Galliën Belgisch (of Nederduits)
sprak wijst niet alleen de naem uit, maer ook haer oorspronk, vermits zij wel eer uit
Germaniën van over den Rhijn in deze Landstreken getrokken waren, en volgens
de getuigenis der oude Gallen zelf, bij Julius Caesar in 't begin van zijn tweede Boek
te vinden, de vorige Gallische ingezetenen van daer verdreven hadden.
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Ruim 3 eeuwen later geschiedde een tweede uittocht der Gallen. Eene groote
+
menigte van dat Volk, uit haer land optrekkende, drong in Italien, nam Romen
Op-en uittocht eeniger
in, alleen 't Capitolium bleef buiten haer magt, en hebbende van daer tot in Illyrïen, Gallen tot in Asiën, alwaer
Pannoniën, Thraciën en Griekenland hare wapenen gevoert, en roemrugtig ontzag ze den naem van Galaten
verkregen, is eindeling door Nicomedes Koning van Bithyniën genoodigt om uit kreegen, ruim 270 jaren
Griekenland in klein-Asiën over te steken, en om met haer behulp, onder beding voor CHR:
van gemeene bedeeling, Paphlagonien zijn buermans land, aen den Pontus Euxinus
of zwarte Zee gelegen, te vermeesteren; en dit gelukt zijnde, zo hebben deze Gallen
dat deel gekregen, 't welk sedert na haer, als uit Griekenland komende, volgens de
Griekse naemgeving Gallo-graecia, of, na dezer Gallen eigene tael Galatiën genoemt
is geworden.
N. Wat Tael zouden dan deze gevoert hebben? om dat je zegt na haer' eigene Tael
Galatiën.
L. Neem dit niet verder op dan gissing; maer drie redenen heb ik, die elk mij zeggen
willen, dat deze Galaten meerder Teutonisch ofte Belgis-duitsch zouden gesproken
hebben dan Keltisch. Eerstelijk, om dat de Oudvader Hieronimus in zijn Voorreden
over den Zendbrief van den H. Paulus aen die van Galaten getuigt, dat deze Volkeren
nog ten zijnen tijde, behalven het Grieksch ook hare bijzondere Tael spraken, welke
overeenquam met die van Trier, zijnde van ouds af de hoofdstad van Gallia Belgica
geweest, alwaer men tot op onzen huidigen dag nog Duitsch of Belgisch spreekt.
Dit word bevestigt met de Tweede reden, naemlijk dat één van dezer Gallen
Oversten, die, kort na den tijd van Alexander, de dappere en strijdkundige
+
Macedoniers versloeg, den naem voerde van Belgus, als waerschijnlijk een Vorst
+
van Gallia Belgica geweest zijnde. Ten derden stemt hier mede overeen eene
Begiste Oorspronk van
den naem der Galaten.
Duitsche Afleiding van dien naem, als vervattende de Uitnoodiging van deze
Gallen: Want gelijk eertijds in 't Moeso-Gottisch Lathon / Galathon beteekende
Nooden (invitare) en gelijk dus ook in 't Angelsaxisch the Galathode waeron (de
genoodigde mannen) Matth. XXII. 8. zoo zeide men oulinks daer voor in 't Belgisch
Laden / Geladen; gelijk ook nu nog in dien zelfden zin het woord Laden bij de
Hoogduitschers gebruikt word: dus beteekende dan Galatai of Galathai de
Genoodigde.
N. Dog hier lijkt nog aan te schorten dat de T bij 't woord Galátai in plaets van TH
*
of D komt; en uwe eigene aenmerkingen brengen meê dat de Gotthise TH bij ons
*
in D verwisselt: óók hoorde ik eens van u, dat ijder letter haer rekenschap
Zie onze Gemeenschap
tusschen de Gotthische
vereischt, zoo men voorzigtig afleiden wil.
Sprake en de
Nederduitsche pag: 6.

L. Dat beken ik; maer vooreerst hebben wij die T, in dit woord niet ontfangen uit
de egte hand, dog uit die van de Griekse en Latijnsche schrijvers; waer op in 't stuk
van vreemde woorden weinig te bouwen is, gelijk ook de Geleerde Isid: Hispalensis
(in zijne Grammatica Cap:
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getuigt, Sunt enim pleraque Barbara Nomina incognita Latinis & Graecis:
ten anderen is 't ook niet onmoglijk dat wel eer die Galaten door lang omzwerven
van de zagte Belgische Dialect tot een scherper mogten overgegaen geweest zijn:
immers dit heb ik bevonden bij onze Hollandse inboorlingen, die zeer vele jaren
agtereen in allerleije Landen omzwurven, datze de zagtigheid van onze uitspraek
bij de D, Z, en V, verloren hadden; sprekende die bij na zo scherp uit als de T, S.
en F. De reden agt ik, om dat verre de minste volkeren zo zagt een Dialect hebben
als wij.
XXVIII.)

N. Uit deze uwe uitlegging over den naem der Galaten kan ik nu ligtlijk gissing
maken, hoe 't bijkomt dat sommigen van jonger tijd als dit voorval, hoewel andersints
oude schrijvers, den naem van Gallen en Galaten zonder onderscheid gebruikt
hebben, noemende ook die Gallen, die in Europa en in haer eigen land gebleven
waren, verkeerdelijk Galatai: want terwijle de Grieken hoorden dat deze nieulings
in Asia gekomene Gallen zig zelven Galathen noemden, zo hebben zij, als onkundig
van de beteekenis van dezen nieuwen naem, die na den ouden vrij wat zweemde,
met geen' quaden glimp en met schijn van nettigheid en verbetering zig kunnen
verbeelden, dat de egte naem zo wel van de Volkeren die in Gallien, als van deze
die in Asia zaten, was Galatai, vermits deze van die waren uitgegaen.
+
Maer, mij schiet te binnen, dat je nog eenige Volkverhuizingen, hoewel van klein
+
belang, hebt overgeslagen, want eenige Griekse Phocensen hebben, volgens
Grieken in Marseille ruim
de getuigenis der Schrijvers, ruim 5 eeuwen voor Christus, zig aen de Gallische 5 eeuwen voor CHR.
kust uitgezet, te Massilien naemlijk, nu Marseille genaemt; welke stad omtrent één
halve eeuw daar na met een nieuwe troep Griekse volkeren vermeerdert is. Wijders
+
hebben ook, zo men wil, de Spaensche kusten eenige Phoeniciers gekregen, om
haren koophandel daar te drijven, alvorens de komst der Carthaginenzers, daer +Phoeniciers in Spanjen
omtrent 3 eeuwen voor
gij van meldde; Mooglijk zweegje van deze gevallen, om dat niet waerschijnlijk
is, dat de bevolking van een Stad, of het aenleggen van koopmanschap, eenige CHR.
verandering van belang aen den Keltischen Tak hebben toegebragt.
L. Daer treft mijn Heer de rede: deze gevallen van geringe verandering spaerde ik
tot op 't laetst, om die onder één besluit te trekken; en hierom zweeg ik ook tot nu
toe van onzen verschrikkelijken Noordsen Watervloed; hoewel die ten opzigte van
't Historiael gewigtig genoeg is om niet voor bij te gaen. Deze schrijft men dat, ruim
+
3½ eeuw voor Christus, de Noordse kusten en die van Germanien geweldig
aantaste, vele stukken van 't vaste land tot Eilanden, en vele laegtens tot Meren +XII. Verschriklijke
maekte, waer door ontallijke menschen sneuvelden, terwijl die genen, die'er van Watervloed in 't Noorden
omtrent 3½ eeuw voor
onze en eenige verdere Noordsche kusten overschoten, dieper in Duitschland
inweken, om door de woede der zee niet telkens ontrust te worden, vermits dijken CHR:
en Terpen (dat is hoogtens) te maken toen nog onbekent was in die streken. Sedert
evenwel, waerschijnlijk toen de nako-
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+

melingen dien ramp der Voorzaten niet meer indagtig waren, zakten wederom na
dien grond, die ledig, en door 't afloopen van het water weder fris geworden was, +XIII. Komste der Vriezen
in Vriesland.
eenige Nedersaxische volkeren, na allen schijn Engelsaxische, volgens de
overeenkomst dier spraken. Deze zijn bekent geworden en gebleven onder den
naem van Friesen of Vriezen.
't Is ook mooglijk niet lange daer nae geweest, toen de oude Batavieren en
+
Caninefaten, mede Nedersaxers dog minder ten noorden gelegen, om huislijk
+
geschil haere gebroeders de Katten ontweken, en herwaerts-aan den ledigen
XIV. Komste der
Batavieren en
grond innamen, die sedert Betauwe of Batauwe, of, op 't Romeinsch, Batavia
Caninefaten, aen den
genaemt wierdt, liggende langs Gallia Belgica, en tusschen de armen van den
Beneden-Rijn, hebbende den Oceaen van voren, de Friezen ter regter, de Gallen Beneden-Rijn.
ter linkerhand: Omtrent dezen tijd reken ik ook dat vele Belgen aen de Britannische
kusten zig neêr gezet hebben, daer Jul. Caesar van meld. zie Cluv: Introd: Geograph:
pag. 85.
N. Nu kan ik beseffen mijn Vriend, waerom de Oud-friesche Spraek aen de
Engelsaxische zo wél gelijkt, terwijlze nogtans veel in Dialect verschilt van onze
Belgische of Nederduitsche, die merkelijk meer overeenkomt met de Frankduitsche.
L. Maer, dit zal en kan eerst nader blijken, alsmen onder het volgende Tijdperk
bevinden zal, dat 'er des aengaende geene wezendlijke veranring is voorgevallen.
En, dewijl ik, mijn Heer, nu 't voornaemste, dat ik over deze stoffe mij te binnen
kon brengen, heb afgeschetst, zo stel ik het vervolg uit tot ons tweede Tydperk, dat
een nieuwe bijeenkomst vereischt, en, ter oorzake van 't werkelijke Historiael, vrij
wat tussentijd tot overweging en schikking van zaken van nooden heeft.
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Tweede Verhandeling Van de volk- en tael-verspreiding over
Europa,
Vyfde Redewisseling. L. en N.
+

L. OM gemaks wille, mijn Heer, zullen we dit ons tweede Tijdperk ten halve
+
deelen.
Tweede Tijdperk
Het begin van dit Tijdperk was nog al gunstig voor de Romeinen. Hoewel onze strekken de van A. 1. na
oude Batavieren, door geledene overlast verbond- en eer-schennis getergt, onder CHR. tot A. 800.
+
hunn' dapperen en schranderen Claud: Civilis in een opstand geraekten, die zorglijk
wierd voor den Roomsche Staet; Cerialis nogtans stilde dien met het vernieuwen +I. Vernieuwing van
Broederschap tusschen de
van 't oude Bondgenoot- en Broeder-schap van over 100 jaeren; jae, niet
tegenstaende de voorspoed op 't laetst aen de zijde der Romeinen gehelt hadde, Romeinen en Batavieren.
ze wisten toe te geven, uit aenmerking van 't belang onzer Vriendschap, dat haer
kort daer aen ook vrugten gaf, want voornamelijk door toedoen en hulp van onze
+
Batavieren wierd het verdere Britannia (daer Julius Caesar te voren meer schrik
+
als winst gemaekt had) tot aen Caledonia toe voor haer gewonnen.
De Romeinen in Britania.
in de 2: eeuw.
De Roomsche wapenen gingen nog verder, en drongen door Vriesland, en
+
een deel van Germaniën, tot aen de Elve toe; en tot volktemming maekte men
+
vaste Burgten; dit nogtans belette niet dat de Germannen en Vriezen, vermits
De Romeinen in
Vriesland, en verder in
hatig op Roomsche manieren, en loerende op gelegenheid, hare schaden te
Germaniën.
mets niet duer en deden betalen. In Brittanniën evenwel kregen de Roomsche
zeden, even gelijk te voren in Galliën voet, makende door schijn van beleeftheid
+
dat Volk te vaster hoewel williger verslaeft; Caledoniën (nu Schotland) sloot men
van 't andere Brittanniën af door wal en muer, om de uit- en aen-vallen der Picten +Pictische Wal.
te stuiten. Ierland had de zee tot een scherm, en bleef buiten de magt der
Romeinen.
Deze Monarchie, dus in top, begon evenwel van toen af te dalen: want gantsch
Europa raekte aen 't woelen als ziedend water, en de Noordsche
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Volkeren grepen elk na een brok van den buit, dien de Roomse Heersch-zugt wel
eer anderen ontrooft en onder zig geschraept had.
+
Het begin van 't Spel had zijn aenvang met de Gotthen: deze, van omtrent den
Wyssel af, oostwaerts aen door de wapenen zig verspreid hebbende, overliepen +II. De Gotthen in Daciën
o
en Moesiën. in de 2: 3: en
ten tijde van Marc: Aurelius (die A . 161, tot het Rijk quam) een groot deel van
Sarmatiën tot aen de zwarte Zee en 't Meötische Meer, innemende het land dat 4: eeuw.
de Daciërs en Geten toen in bezit hadden. Die ten Oosten haer' verblijf namen,
noemde men Ostrogothen, die ten Westen, Wisigothen. De eersten, wierden bestiert
van de Prinsen uit den Huize der Amalen, de andere door die van den stamme der
Balthes. Omtrent een eeuw daer na vielen deze Gotthen in Moesiën, Thraciën,
Illyriën en Pannoniën, na dat alreeds eene andere partij der Gotthen, Gepiden
genaemt (mooglijk vermits ze geepser of flaeuwmoediger waren, als hebbende zig
aen den Wyssel t'huis gehouden toen ruim een eeuw te voren de eersten van daer
optrokken) zig mede bij haer in Daciën had vervoegt.
N. Men vind Geleerden die de Geten en Gotthen voor een en 't zelfde volk aenzien,
agtende dat die naem alleen in Dialect verschilt.
L. Zo vind men, maer waer vind men Dialect-regel, 't zij in het Theutonisch 't zij in
't Kimbrisch, die zulk een verschil tussen de zakelijke deelen goed maekt? Immers
hunne bewijzen hebben mij nog niet kunnen voldoen: wat 'er van zij laet ik zijn rust;
want dat ten naeusten te weten kan ons geen' dienst doen aen de schets, die ik
hier ontwerp. Dit zij ons genoeg, dat toen de Gotthen in Daciën en Moesiën zaten,
ook deze Theutonische of Moeso-Gottische tael aldaer in zwang ging. Sedert deden
deze Volkeren verscheidene uitloopen in Griekenland en ook in klein Asiën, sommige
rampspoedig, sommige met geluk, zonder hare landpalen veel te kunnen verbreeden.
e

Dit duerde tot aen 't einde van de 4 . eeuw.
+
Midlerwijle leed ook 't Roomsche Rijk zijn aenstoot aen den Beneden-Rijn. In de
+
Derde Eeuw schoot herwaerts aen, van Over-Yssel af, een hoop Germanische
III. De Franken in de 3:
Volkeren onze geburen, vereent onder den naem van Franken, dat is Vry-luiden, en 4: eeuw.
als belust op vrijheid, en gereed om 't Roomsche juk af te schudden: de Batavieren,
vermits bondgenooten der Romeinen, moesten meê dien aenval uitstaen. Dit tobben
duerde omtrent anderhalve eeuw, tot eindeling Keyser Juliaen de Quaden (zijnde
+
Opper-Saxische) die wederom deze Franken quamen verstoren, met hen
+
vereenigde, onder beding dat die beiden een lichaem zouden worden, en dat
De Franken onder de
onder den naem van Batavieren; een naem die bij de Romeinen zoo roemrugtig Batavieren. in de 4: eeuw.
wierd gehouden, dat ze deze onze Voorzaten vereerden met die getuigenis, dat ze
*
waren Hunne beste bijstand, de Vroomste Leden van hunne magt, Oud-vermaerde
*
Krygsluiden, en Overwinnaers in den strijd, die groot gewigt toebragten of ze
Hoofd's Tacitus in zijn 1:
en 2 B: der Historien.
Vrinden of Vijanden waren.
't Was ook al vroeg met den aenvang van dit Tijdperk, dat men in Duitschland
onderling on-eens wierd. De Marcomannen Duitsche Volkeren, aen
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+

den Donau gezeten, hebben onder 't beleid, zo men meent van den vermaerden
+
Marobodwin, ten tijde van Tiberius, haer' geburen de Boyen uit Boheemen
IV. De Marcomannen,
verjaegt; en men wil dat deze verdrevenen haren wijk namen meer inwaerts van Boyen en Beyersen, in de
1: eeuw.
Germaniën, en dat die sedert den naem gehouden hebben van Boioarii of
Bojuvarii, en nu bij verloop Bavari, bij ons Beyerschen genaemt, dat is, Boy-mannen,
(gelijk ze ook in den Oud-Allemannischen tijd, volgens Goldasti Rerum Alamannic:
I. Pars, p: 11, wel Poemanni genoemt wierden) want Oar of War of Wer beteekende
in 't Oud-duitsch een Man: dus was het in 't Moeso-Gott: Wair / in 't Angelsax: Wer
/ in 't Kimbr: Virdar / & Firdar / in 't Armorisch Ur / en in 't Latijn Vir: zoo beteekende
ook ons Batavier even veel als Batauw-of Betow-man. Dog ten opzigte van den
Beyerschen naem, zo vind men in 't Vocabularium Anglosaxonicum, Baegeras en
Baeght-ware / Bavari.
N. Dewijl deze Beyerschen tot op heden Germanisch spreken, hoewel zwaer van
tong, zou het dan wel quade gissing mogen heeten, zo men hier uit opmaekte, dat
ook de oude Boheemen, vermits hare Voorzaten, zulk een' taele gevoert hebben?
+

L. Neen, mijn Heer. Maer, om den draed te vervolgen, zo heb ik nog te melden,
dat in 't laetst van deze 4: Eeuw, ten tijde van Keizer Maximus de Tyran, eenige +V. Britten in Armorica &c.
Britten na Armorica (nu Bas-bretagne genaemt) in Galliën overgestoken zijn, en in de 4: eeuw.
haer volk en tael tot op heden daer geplant gehouden hebben. En 't waren mooglijk
mêe al op dien tijd overgekomene Britten van welke Procopius verhaelt, dat van
een zeker Eiland, aen den mond van den Rijn gelegen, door Brittons en Anglen en
Friesen bewoont, jaerlijks eenige trokken na de Akkers en Landen, die de Franken
in haeren op- en uit-togt ledig lieten. Het was ook omtrent ten einde van de 4: Eeuw
toen Ulphilas der Gotthen Bischop den Bijbel uit het Grieksch in 't Moeso-Gotthisch
vertaelde, waer van 't Euangelium, hoewel niet zonder verlies van eenige Kapittels
en Verzen, nog in wezen is, zijnde door onzen vermaerden Franc: Junius F.F. in 't
licht gegeven; uit welk klaer blijkt, dat deze Gotthise Tael van Duitschen stamme
is.
Voorts kan ik niet vermerken, dat in deze vier Eeuwen iet anders gewigtigs ten
opzigte van de Taelverandering gebeurt is, ten zij men rekenen wil, het gene de
Romeinsche tael op de Gallische en Brittonsche won. Want de Buerschap en
vermenging der Franken en Batavieren gaf geen rede tot verandering, als beiden
van Germanischen oorspronk zijnde, beiden beminnende een zagte vloeying en
geene hardigheid van uitsprake, gelijk te zien is uit de Frank-T Heutsche Vertaling
van de Harmonia Evangelica van Tatianus, die omtrent 900 jaren, en uit de
Paraphrasis in Cantic: Canticor: van Willeramus Abbas, die omtrent 700 jaren oud
geoordeelt word. Of nu de oude Daciërs en Geten nieuwe taelluiden kregen, toen
de Gotthen bij haer quamen, is mij te onbekent, om 'er iets van te zeggen. Dog in
de volgende vier eeuwen zal 't volk van den Oud-THeutonischen Stam een groot
veld winnen, dewijl 't meeste verlies van 't Roomsche Rijk de-
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zen eindeling in den schoot valt. De Wandalen rukken in Galliën, dringen in Spanjen,
en verder ook in Afrika. De Wester-Gotthen overloopen Italiën, vesten zig in
Opper-Galliën, verdrijven de Wandalen uit Spanjen. De Franken krijgen 't benedenste
deel van Galliën. De Ooster-Gotthen rigten in Italiën een nieuw Koninkrijk op. De
Lombarden of Langobarden, mêe al Duitsche Volkeren, volgen de Ooster-Gotthen
in 't Italiaense gebied. De Angelsaxen krijgen Britanniën in. Midlerwijle doen de
Schytische Volkeren uit het Oosten een zwaren inval in Europa, en na verscheidene
togten geraekt gantsch Sarmatiën onder hare magt. Op 't allerlaetste krijgt de
Frankische Stam 't voornaemste deel van Europa. 't Gebouw van 't Roomsche
Keizerrijk, te voren aen 't waggelen, stortte dus ten eenemael in.
N. Ja zeker, zo men de zaken na 't uiterlijke aenzien schatten, en enkelijk op den
mensch zien wilde, men zou mogen zeggen, dat het in die Eeuwen toeging, als of
'er Koninkrijken te grabbel geworpen wierden voor den genen die kloek van raed
en daed was, en die de verwarring van zijn Buerman wist gade te slaen. Maer laet
ons deze voorvallen wat meer uitgebreid bezien.
o

+

L. Met het begin van de 5: Eeuw, omtrent A . 406, ten tijde van den Westerschen
+

VI. Wandalen in Spanjen
Keizer Valentiniaen de III : trokken de Wandalen, (meê al Duitsers) met de
en Afrika, in de 5: eeuw.
Alanen hare Sarmatise geburen, door Germaniën; ondertusschen met zig
nemende vele andere Duitschers als Quaden, Marcomannen, Herulen, Sueven,
Saxen, en Bourgonjers, met zware verwoestingen indringende tot in 't
Gallisch-Belgiën, en voortrukkende tot in 't Narbonesche Galliën: Van daer trokken
ze (Ao. 409) over 't Pyreneesche gebergte tot in Hispania Boetica, dat sedert na
haer Vandalusia genaemt is: en omtrent 20 jaren daer na staken eenigen ook over
in Afrika, stellende hun Rijksstoel te Carthago; ondertussen bleven de Alanen in
+
Lusitaniën (nu Portugael), de Sueven in Galliciën, de Bourgonjers in Opper-Galliën.
Ter zelver tijd, toen de Wandalen hare overstrooming deden, vielen in Europa +VII. In val der Hunnen in
Europa, in de 5: eeuw.
een groote hoop Schytische Volkeren, als Turken, en Avaren, waer bij zig ook
Alanen en andre Sarmaten voegden, allen onder den naem van Hunnen, geleid
door den trotsen Veldoverste Attila, inbrekende in Pannoniën, in Italiën, in Germaniën,
en zelf tot in 't hart van Galliën. Midlerwijle hadden zig onder dien drom geschikt
Ostrogotthen, Quaden, Rugiërs, Bastarnen, Marcomannen, Bructers, Saxen, &
Gepiden, allen van Duitschen Stamme. De Veneten hier van verschrikt, vloden op
de naest gelegene Eilanden, waer uit het berugte Venetiën zijn oorspronk nam. Dog
na de dood van Attila ontstond 'er twift onder zijne Zonen, bij welk voorval de Gepiden
en Ostrogotthen zig op haer zelf afscheidende, de Hunnen te keer gingen, en na
haer Vaderland te rug dreven, blijvende alleen eenige weinigen in Pannoniën onder
den naem van Siculen.
Ondertusschen de Wisigotthen, eensdeels de Hunnen ontwijkende, andersdeels
door hope van buit na Italiën gelokt, en sedert om de Roomsche strede
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+

ken vergramt zijnde geworden, deden hnnne woede onder hun' Overste Alaric aen
+
+
omtrent Ao. 409.
Roomen gevoelen, verdervende bij na alles wat 'er in en omtrent was; Na zijn
+
dood, die 'er kort opvolgde, drong zijn navolger Adolph van daer tot in Galliën:
VIII. De Wester-Gotthen
door Italiën in
waer op Honorius (Westers-Keizer), om slegts toe te geven, dat men niet
behouden kon, of om zulke Gasten van huis af te leiden, aen deze Westergotthen Opper-Galliën, en daer na
een deel van Galliën toestond, van Toulouse af tot aen den Oceaen toe; zo dat in Hispaniën en verder ook
dit nieuwe Koninkrijk den naem kreeg van Gottalania, ook wel Lant-Goth Occitania, in Afrika, in de 5: eeuw.
en sedert bij verbastering Languedocq, in plaetse van Land des Goths Occitanes,
of bij inkrimping Lant-Goth-Occ:. Kort daer op togen zij na Spanjen, en dreven 'er
de Alanen en Sueven uit, nemende haer rijkszetel te Toledo. Wijders voerde de
Winlust hare wapenen over zee in Afrika, waer door het Tingitaensche Mauritaniën
onder haer moest bukken; dus zag men ook een Overzeesch-Gotia. De Wandalen
alzo uit Spanjen gebonst, hielden 't nog ruim 100 jaren in Afrika, tot dat Gilemer hun
o

laetste Koning (A . 534.) door Bellisarius wierd t'ondergebragt.
Terwijl de Roomsche zaken in het Zuider-oort dus rampspoedig gingen, namen
de Franken, die sterk aenwiessen, haeren slag ook waer, trekkende over den Rijn
+
in Gallia Belgica: dog, om dien verderen optogt te stuiten, stond Keizer Honorius
+ o
haer toe, dat ze haren zeet mogten houden tussen Maes en Beneden-Rijn bij
A . 416.
Keulen, en tusschen de uitgangen van beiden die rivieren.
+

N. Maer dewijl de zitplaets der Batavieren onder deze toedeeling getrokken
+
word, zo is 't niet onwaerschijnlijk dat deze onze Voorzaten, als hebbende toen
IX. De Batavieren onder
de Franken vermengt, in
aen 't Roomsche rijk geen steun meer, en zijnde van nature belust op Vrijheid,
de 5: eeuw.
zig met de Franken van dien tijd af vereent, en onder dien naem van Vrijluiden
dien optogt of verzelt of begunstigt hebben gehad, om gezamentlijker hand de
Roomsche magt verder te krenken. Immers, de naem van Batavieren schijnt sedert
in den Franksen als verdwenen te zijn, uitgenomen dat het Land tusschen Rijn en
Wael tot op heden nog den naem van de Betuwe voert.
+

L. Die gissing is niet ongegrond. Dog dit toestaen van Keizer Honorius kon den
o

+

X. Opkomst van 't
zwellenden moed der Franken niet dempen: Want kort daer op (omtrent A . 420.)
Franksche
Rijk, in de 5:
drongen ze verder door tot in Braband; en hoewel men meer als 100 jaren te
eeuw.
voren den eernaem van Koning onder de Franken in gebruik vond, de gemeene
+
telling nogtans begint van dezen tijd af met Pharamond, niet tegenstaende getwijffelt
+
word of ook die immer Koning geweest zij: gewisser rekening en doorlugtiger
Zie Fauchet, Antiqu: &
o

naem vind men in den volgenden Koning Chlodion, die (omtrent A . 430 of 431)
verder een deel van 't Gallisch-Belgiën onder hem trok. Na dezen quam Merowys
o

(A . 447.) tot de Kroon, uit wien 18 agter-een-volgende Fransche Koningen
gesproten zijn, en van wien de gewezene gracht de Merwede, die sedert de Maes
in haer schoot ontfangen heeft, gelijk ook het huis of Kasteel te Merwede, welks
overblijfselen niet verre van Dordregt te zien

Hist: Gauloises Chap: X.p:
88. en Kirchm: Comm: in
Tacit: Cap. XI. p: 185.
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zijn, haren naem, zo sommigen willen, ontleent hebben. Deze Vorst vergrootte het
Frankse Rijk met den aenwinst van dat deel van Galliën, dat men nu Champagne
en Picardyën heet: hij bragt ook die streek van Germaniën, die men nu de Paltz en
Den Elsas noemt, onder zijn gebied. Na dezen begaven een groot deel der Steden
tussen de Rivieren de Seine en de Loire, als Parys, Orleans, Sens, &c. zig onder
de Franken, vreezende andersints onder de Wisigoths te vallen; dit geschiedde ten
tijde van Childerik Zoon van Merowys en onder den grooten Chlodowys, welke
laetste 't Franksche Rijk vermeerderde met Swaben en Beyeren; en eindeling na 't
+
verslaen & ombrengen van Alarik de II., Koning der Wisigotthen verviel het overige
van Galliën, van tusschen den Ryn en de Rhone tot aen den Oceaen toe, in zijn +Ao. 507.
hand, blijvende alleen Languedocq en Provence aen Theodorik, Koning der
Ostrogotthen in Italiën, die zijn Zuster had. Chlodowys had zig laten Doopen (Ao
495), en sedert namen de Fransche Koningen meest allen groot belang om de
Roomsche Kerk voor te staen.
+
Deze voornoemde Theodorik, door den Oostersch-Keizer Zenon voor Zoon
aengenomen, en verzogt zijnde om den Oorlog te voeren tegen Odoacer Koning +XI. De Ooster-Gotthen in
Italiën, in de 5: eeuw.
der Herulen, die toenmaels Italiën genoegsaem in zijn geweld gekregen had,
+
volbragt het met zulk een geluk, dat hij na verloop van vier jaren zig meester en
+ o
Koning zag van Italiën. Hij herstelde Roomen, dat, van wegen de menigvuldige
A . 493.
en zwaere verwoestingen, als een puinhoop lag. Hij was begunstiger van konsten
en wetenschappen, omhelzer van den Kristelijken Godsdienst, en regeerde loffelijk;
o

alleen 't ombrengen van Symmachus & Boëthius bezwalkte dien roem: hij stierf A .
526.
N. Maer hebben we de Angel-Saxen niet al vroeger als dezen tijd in 't spel gehad?
L. Ja gewiflijk, ik vergat haer ook niet, dog ik meende dezen voornamen eeuwkring
te voltrekken, eer ik van ijder Volk afscheidde, terwijl ik de 3 volgende eeuwen
ongedeelt bij één gedenk te nemen.
+
In 't midden van deze V: eeuw plaegden de Picten & Caledoniers de Brittonnen
geweldig: de Romeinen waren buiten staet om hen te beschermen, dies riep hun +XII. De Angelsaxen in
Koning Vortigern de Angelsaxen uit Neder-duitsland te hulp; dog dezen door hun Brittanniën sedert
Veldoverste Hengist in zulk een wellustig land overgebragt zijnde, en de Provincie Engelland genaemt, in de
5: eeuw.
van Kent in bezit gekregen hebbende, noodigden tot bijwooning hare t'huis
gelatene makkers, en kregen, door bijstand van dezen, genoegsaem al het land,
+
dat de Romeinen in Britanniën bezeten hadden, onder haer geweld, deelende 't
+
zelve in 7 Koninkrijken, die in 't begin van de 9: eeuw onder Koning Egbert
Ao. 457.
o

in-één-smolten. Onder Paus Gregorius Magnus omtrent A . 600, namen deze
Angelsaxen het Kristelijke geloof aen. Na den naem van deze Volkeren heette dit
gewonnene deel van Brittanniën sedert Ingeland of Engelland, A-S., Angel- / aengel/ & Engla-land (Anglia), en dat deel, 't welk buiten den muer van Severus lag, en
ten tijde der Romeinen Caledonia genaemt wierd, voerde sedert den naem van
Schotland.
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+

De Britten, welke niet buigen wilden, namen een deel de vlugt over zee na Armorica
+
bij hare oude Landsluiden, die omtrent een halve eeuw te voren zig aldaer
XIII. De Picten, Britten,
en Caledoniers, in de 5:
nedergezet hadden: een ander deel kroop in 't hooge gebergte van Cambriën
(of Walles), en behield aldaer haer afgescheidene gebied nog omtrent 8 eeuwen eeuw.
lang onder eigene Koningen, tot den tijd van Hendrik de 3, Koning van Engelland,
o

die A . 1216 tot de Kroon quam, en dit land onder hem kreeg; dog haer
Cambrobrittannische of Wallische Sprake is gebleven tot den huidigen dag. De
Picten en Caledoniers bezaten niet meer dan het Noorderdeel en 't Hooge land van
Caledonia. Dit Angelsaxische Rijk strekte zelf zig een stuk weegs uit in Schotland
tot aen 't Fyrth toe; hierom is 't dat de Tael van de Zuider- en Ooster-Schotten, of
Laeglanders nog op heden van het Angelsaxisch, en die der Hoog-landers of
Berg-Schotten van het Oud-Brittisch of Iersch heeft.
Het Westersche Keizerrijk was dus met de vijfde eeuw gekrenkt, en 't Oostersche
kreeg met de zesde, zevende, en agtste, ook zijne beurt van slagen.
+
Niet alleen Illyriën en Pannoniën maer ook 't meeste Ooster-deel van Europa,
+
dat door de vorige uittogten der Gotthen en Gepiden, en door de invallen der
XIV. De Slavoenen, en
der
zelver tael in Europa,
Hunnen zeer woest bevonden wierd, is sedert in de 6: eeuw bezet door de Sclaven
door
gants Sarmatiën &c.
of Slavoenen, zijnde Asiatische en Europische Schythen of Sarmaten, die van
in
de
6: 7: en 8: eeuw.
de Rivieren de Tanaïs en Wolga afquamen. Onder deze Slavoenen telt men ook
de Wiltzen, mede Welitaven en Witten genaemt, beneffens de Wenden of Veneden.
Deze laetste trokken na de kant van den Wyssel, omtrent op die gronden, welke de
Wandalen ruim een eeuw te voren voor haer uittogt bezeten hadden; en hier door
hebben ook, bij verwerring van sommige Schrijvers, deze Slavoense Wenden den
naem gekregen van Wandalen: dat evenwel deze Wenden (die ook aldaer in
Opper-Lausits woonen) niet van Duitsche, maer van Slavoensche afkomst zijn, blijkt
uit haer tael, die ze tot op heden ouderhouden, en die te vinden is bij de Wendische
o

vertaling van het Nieuwe Testament A . 1706 in 't licht gekomen. Selimir één der
Slavoense Vorsten noemde zig Koning van Dalmatiën. Lech, Zech en Russo,
o

Broeders, zo men zegt, van Selimir, hebben omtrent A . 550, hare Slavoense
Volkplanting uitgebreid over Serviën, Bohemen, Moraviën, Polen en Russiën; waer
door ook de Marcomannen, die vijf eeuwen te voren de Boyen uit Bohemen
verjoegen, nu door de Slavoenen weder van daer wierden gebotst: en hier van is
't, dat men in Bohemen Slavoensch spreekt, uitgenomen in 't gedeelte dat na de
zijde van Duitschland ligt. Serviën, zijnde een deel van 't oude Moesiën, schijnt van
de Tzerkassen ingenomen geweest te zijn, terwijl een ander deel van haer aen de
Caspische Zee bleef; want nog heden worden de Serviërs bij de Hungaren
Tzerkassen genaemt. Pole beteekent in de Slavoensche Sprake een Vlakte / een
Jagtplaets / en een Strijdveld als eigen aen dat land. De Bulgaren hebben Moesiën
aen 't benedenste van den Donauw ingekregen, dat sedert Bulgariën heette. De
Crobaten of Croaten worden bij sommigen als van de oude Thracische overblijfselen
geschat. Onder alle de Slavoenen waren 'er geene talrijker nogte grooter land
bezitten-
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de dan de Russen, die tot dien tijd toe onderworpen waren geweest aen de Varegen,
dat is, aen de Sueden, Finnen, Lyflanders en Pruissischen, want alle de bewoonders
+
van de Baltische of Oostzee noemen de Slavoenen in haere tael Waregen, en die
Zee Waretfi More. Dog dezen 't jok afschuddende, wierden magtig, verdeelende +Zie Hornii Introd: ad
zig in vele Hertogdommen: in 't gemeen wierden ze onderscheiden in Zwart- of Geograph:
minder- en in Witt- of Groot-Russen.
Op deze wijze heeft de Slavoense tael, hoewel onder verscheidene Dialecten,
zig zeer wijd uitgebreid; want tot op heden regeert ze over Polen, Rusland (of
Moscovië), Dalmatiën, Croatiën, Serviën, Illyriën, Albaniën, en aen den Duitschen
kant bij de Moraviërs, en bij de Wenden en Boheemers, en aen de uiterste grenzen
van Sileziën.
+
Omtrent te dezer tijd hebben de Avaren, die door de Turken uit haer woonplaets
waren verstooten, zig gevoegt bij eenige Hunnen. Deze gemengde troepen, die +XV. Hunnen en Avaren
ook Hunnivaren genaemt,
men te mets ook met een gemengden naem Hunnivaren noemde, deden in
wel te onderscheiden van
Daciën, in 't Gepidische Rijk, en in Pannoniën een inval, en hielden zig aldaer:
welke Volkeren evenwel niet moeten aengezien worden voor de Hungaren, die de Hungaren.
niet voor in de IX: eeuw uit Asiën opquamen, en als toen deze zelfde Hunnivaren
uitroeiden, stigtende aldaer het Ungersche of Hungarische Rijk, en welker tael van
de Slavoensche vrij wat verschilt.
+
In 't midden van de VI: eeuw raekte 't Oostergottische Koninkrijk in Italiën te niet:
+

o

XVI. Korte duer van 't
Oostergottische Gebied in

Want Theodorik de I: Koning is gestorven A . 526. Deszelfs Kleinzoon Athelrijk,
o

die hem in 't Rijk gevolgt was, stierf A . 534. Amalasonthe, Moeder van dezen,
o
o
Italiën van A . 493 tot A .
en Dogter van Theodorik, nam Theodat, een bastaertzoon van haer' Moeije tot
552.
Rijksgenoot, dog wierd van dien ondankbaren in 't kort van kant geholpen; welke
zaek de Ooster-Keiser Jusniaen zig aentrok, zendende zijn berugten Veldoverste
Bellisarius na Italiën, die de zaken van Theodat in zo slegt een staet bragt, dat Witige
in zijn plaets tot Koning verkoren, en deze Bastaerd met zijn Dogter gedood wierd.
o

Dog, om rede van nieuwen onlust, moest ook Witige A . 539 onder de ongenade
van Bellisarius vervallen: toen quam Hildewald tot de Kroon: daer na Ererijk: dezen
o

volgde Totila (A . 541); welke, teffens dapper en schrander, de Gotthen weêr
ontsachlijk maekte, Roomen innam, en overgaf aen de woede der Krijgsluiden; dog
o

evenwel daer na wierd ook hij van Narses Veldoverste van Keizer Justiniaen (A .
552) verwonnen; en kort daer op kreeg zijn navolger Teia 't zelfde lot. Dus stond dit
Ooster-Gotthische Rijk geene 60 jaren.
+
Van dezen zelfden Narses verhaeltmen, dat hij door schamperheden van de
+
Griekse Keizerin gehoont zijnde, de Longobarden, die wel eer, van de Oostzee
XVII. Longobarden in
afgekomen, aen den Donauw zig neergezet hadden, uitgenoodigt heeft om Italiën Italiën in de 6: 7: en 8:
o

te vermeesteren. Dit zag men A . 560 volbragt, en 't Gottische Rijk in 't

eeuw.

o

Lombardische verwisselt, 't welk onder 23 Koningen tot A . 774. geduert heeft. De
laetste van deze was Desiderius, die met de Roomsche Stoel in twist geraekte,
waerom Paus Adriaen den Frankischen Charlemagne (of Karel de Groot) te hulp
riep: deze kreeg den Koning Desiderius gevangen.
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N. De Franken immers hebben ondertussen niet stil gezeten?
+

L. Gantschelijk niet: haer gezag verminderde niet in de VI. VII, & VIII. eeuw. In
+
't jaer 752 wierd Koning Childerik met toestemming van den Paus afgezet, en
XVIII. De Franken in de
6:
7: en 8: eeuw,
Pepin de korte, die Majordomus (d: i: Opperste van 't Koninklijke Huis, of
Hof-bestierder), en Zoon van Karel Martél was, in zijn plaets gekroont. Dus quam
'er een tweede Stam der Fransche Koningen. Pepyn's Kinderen Carloman en Carolus
Magnus volgden hem in 't Gebied. De eerste stierf na twee jaren, en Charlemagne
behield alleen de Kroon. Deze is geweest de opperste en befaemste uitbreider van
't Fransche gebied; want behalven 't Opperdeel van Galliën, als naemlijk Aquitaniën
en Gasconje, won hij ook Lombardyën, en verder Italiën tot in 't Neder-Calabriën,
nog ook 't Saxenland, Pannoniën, Daciën, Histriën, Liburniën, en Dalmatiën. Wijders
maekte hij het gantsche gedeelte van Duitsland, dat tussen den Donau, Ryn, Wyssel
en Baltische Zee lag, aen hem schatting schuldig. Dit Frankse Rijk wierd verdeelt
in Westreich en Ostreich (Austrasia): 't eerste behelfde Aquitaniën, Bourgondiën,
Gallis-Brittanniën en Neustriën; het laetste Belgiën met al 't gene, over den Rijn
zijnde, onder de Franken stond, te weten Saxenland, Frankenland, Allemanniën,
Zwaben, Beyeren en Opper-Pannoniën, dat nog heden den naem voert van
Osterreich, als zijnde een deel van 't oude Frankse Oosterrijk. Wijders bragt
Charlemagne velen der Saxen in Braband en Vlaenderen over. De wederspannige
Brittonnen in Armorica heeft hij ook geheel onder 't Franse juk gebragt: De Schotsche
Koning Achai toonde zig onderdanig: Voorts heeft hij in Spanjen den Saracenen en
o

Mooren Cataloniën ontweldigt. Eindeling wierd hij (A . 800) door Paus Leo III. (die
wegens genotene diensten aen hem ten uiterste verpligt was, als zijnde door zijne
komst verlost uit handen van de Magtigsten van Romen) voor Keizer verklaert van
't Westersche Roomsche Rijk.
N. Zoo wascht de eene hand de ander: het Pausselijke Hof maekte goede rekening
met de Fransche Koningen: de Italiaensche Staetkunde wist al van overlang de
Magtigsten in den arm te nemen.
L. De Staetkunde is evenwel geen' Wiskunde, men tast 'er ook wel mis. Had men
+
in de voorige eeuwen de tweespalten tussen de Geestelijke Heerschappij-voerders
wat beter weten te sussen, men had minder rampen te verwagten gehad van de +XIX. Opkomst van 't
Vijanden der Kristenen. Immers de oneenigheden, die 'er in de IV, V, en VI, eeuw Mahometaendom.
ontstonden, verkankerden het Lichaem van 't Christendom te jammerlijk, en gaven
+
aenleiding aen Mahomet om onder den dekmantel van Nader-openbaring een
+
+ o
nieuwe Godsdienst, en teffens, met het zwaerd, een nieuw Rijk onder de
A . 622.
Saracenen op te rigten. Deze Mahomet hebbende bij na gantsch Arabiën onder +'t Saraceensche gebied
o

zig getrokken, stierf A : 631. De Chalifs zijne navolgers wonnen Egypten,
Babiloniën, Persiën, Syriën, Palestina, en Mesopotamiën, en verder Afrika, langs
de Middelandse Zee, en landwaerts op in Mauritaniën, tot aen den

in Asiën en en Afrika in de
7: eeuw.
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+

o

Niger toe. A . 713, staken ook de Saracenen en Mooren herwaerts over in
Hispaniën, en versloegen Roderik, den laetsten der Wester-Gottischen Koningen, +De Mooren in Spanjen en
+
Aquitaniën.
die door wangedrag zig verhaet had gemaekt; zijn misdaed was van gelijke
+ o
natuer als die van Tarquinius Superbus. Dus verviel in handen van deze
A .713.
Mahometanen gantsch Spanjen tot aen 't Pyreneesche gebergte toe, uitgezondert
het bergagtige deel van Asturiën en Cantabriën. Omtrent 4 jaren daer nae kozen
die van Asturiën eenen Pelagius, die, zo men wil, van den bloede der Westergottische
Koningen was, tot hun Koning. Deze hield door zijn kloekheid deze Vijanden uit zijn
land, waer door hij den grond leide van de twee nieuwe Koninkrijken Leon en
Asturiën. Eenen Guarcias Ximenez mede van Gottischen bloede, zag men insgelijks
met de Christenen, die in 't Pyreneesche Gebergte en in Navarra geweken waren,
de Mooren te keer gaen. Dit belettede egter niet dat de Saracenen een groot deel
van 't Opper-Galliën inkregen; en ze waren mooglijk verder getogen, zoo niet de
beroemde Karel Martel, (Major Domus aen het Fransche Hof) hun Leeger, dat op
375000 man begroot word, had verslagen, en Galliën van die gasten bevrijd: Sedert
wierd die Mahometaensche magt nog al meer en meer bekort, gelijk dan insgelijks
niet lang daer na Charlemagne, als gezegt, hen Cataloniën ontwrong.
N. Nu verlang ik ook al om te hooren, wat in deze 3 eeuwen bij onze Voorvaderen
omging.
L. De Staet-zaken hadden weinig verandering. Willebrordus met de zijnen herwaerts
+

o

gezonden om 't Geloove te verkondigen, won vele gemoederen; waerom hij A .
697 Bischop van Utregt gemaekt wierd. Bij de Vriezen onze naeste gebueren
wierden, zo men verhaelt, deze Bezendelingen slegt ontfangen, en wredelijk
mishandelt en omgebragt: De Franschen namen hier over wraek: Pepyn de

+

XX. De Frankschen in
o

Vriesland A . 707.

o

Grove, Vader van gemelden Karel Martél, verwon de Vriezen A . 707, en kreeg
Radboud hun Koning, die te Medenblik of Stavoren zijn Hof hield, gevangen. Deze,
dus hare vrijheid verbeurt hebbende, moesten 't juk, zo men schrijft, om den hals
dragen, tot dat ook gemelde Karel de Groot hen, ter oorzake dat ze allereerst in
Roomen sprongen, toen hij om Paus Leo's wil uit Cataloniën derwaerts getogen
was, daer van ontsloeg: Van dezen Vorst hebben zij Wetten in Schrift ontfangen,
die in Oud-Friesch verhaelt staen in de Beschrijving van de Heerlijkheid van
Friesland.
N. Nu verwagt ik, volgens uw vorig gebruik, een optel van den toestand der
Europische Spraken in deze 4 laetstverhandelde eeuwen.
+

L. Bij ons was niets gebeurt dat rede van verandering gaf. Men hoorde wel in dien
+
tijd de THeutonische Tael bij na in alle de Hoven van Europa, als in Italiën in
XXI. Toestand der
Europische
Spraken in de
Spanjen in Vrankrijk en in Germaniën, niettemin zo wonnen de Gotthische in
5:
6:
7;
en
8:eeuw.
Spanjen, de Lombardische in Italiën, en de Frankische in Galliën op 't Romansch
(of verloopene Land-Latijn) onder 't Gemeen niet veel, gelijk het tegenwoordige
Italiaensch, Spaensch, Portugeesch, en Fransch
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getuigen konnen, als schoeyende tot op heden nog al op de Romansche Leest;
hoewel de Mooren in Spanjen ook eenige wortels van hare bewoordingen gelaten
hebben. Dat deze Talen in die landen zo weinig doordrang hadden onder 't gemeen,
agt ik geschied geweest te zijn, eensdeels om dat de Overwonnenen zig met goed
regt zullen toegerekent hebben, dat de Verwinnaers van haer, die in de Romeinsche
zeden al bedreven waren, en niet zij van de Verwinnaers vrij wat te leeren hadden,
en anderdeels, en wel voornaemlijk, om dat het Oud-Spaensch en Oud-Gallisch,
vermits van den Keltischen Tak, met de Roomsche Spraek merkelijk nader over
een quam, waer van we nader Proeven in 't vervolg zullen bijbrengen.
In Cantabriën (nu Biscayen genaemt) bleef de Cantabritsche Tael; en in 't
Brittisch-Walliën, als mede Armorica in Galliën, gelijk ook in Ierland, en onder de
Berg-Schotten, bleef de Brittonsche: Voor de rest heerschte de Angelsaxische ten
volle in Engeland en in een deel van Schotland; zoo ook de Kimbrische in
Denemarken, Zweden, en Noorwegen; want of wel de eene Koning den anderen
bestreed, verwon of verdreef, hunne talen, vermits van gelijken aert en af komst,
leden geen last.
In Opper- en Neder-Duitschland en in 't Gallisch-Belgiën, ten minste na onzen,
kant, was en bleef de Duitsche Sprake onder hare verscheidene Dialecten. In
Vriesland had de Tael iet van 't Angelsaxisch; en hierom is 't, dat onze Melis Stoke
in de Inleiding van zijn Rijm-kronijk, tot bewijs dat St: Willebrord, vermits in Engeland
geboren, te beter het Vriesch kon, aldus zegt.
Want d'Ingelsche gewassen /
Als men leest / van Nedersassen /
Conste hi te bet die Driessche tale /
Dit mag elc man proeben wale.

In gantsch Sarmatiën bloeide, zo toen als nu, de Slavoensche tael, gelijk ik hier
voor gezeit heb. 't Verloopene Grieksch vond men om en in Constantinopolen en
Griekenland.
Dus heb ik, volgens uw verzoek, die omreis volbragt, en 't webbe van het tweede
Tijdperk, hoewel grofjes, en nogtans niet zonder werklijkheid, afgesponnen.
N. Het derde Tijdperk belooft u nog al meer werk, en verdient een nieuwe
bijeenkomst.
L. Dat stem ik toe, want, zonder welberadene voorafschikking, vrees ik met regt,
dat ik ten opzigt van 't Historiael te ligt zou vallen.
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Derde Verhandeling Van de volk- en tael-verspreiding over Europa,
Zesde Redewisseling. L. en N.
+

L. BEst dunkt mij dat ik nu de verhalen van ijder Volk in 't kort en agtereen
o
+
afhandele, dewijl die meest zullen strekken om te doen zien dat de woning en
Derde Tijdperk, van A .
tael der Europianen in dit III: Tijdperk, om ende bij, op gelijken trant zig gehouden 800 tot nu toe.
hebben; alleen de Noormannen bragten in Engeland de meeste verandering,
gelijk ook in Vriesland het Oud-Friesch grootendeels versleten is, hoewel meê door
lankheid van tijd het verloop van Dialect overal eenigsints plaets gehad heeft.
In 't Oosten van Europa, in 't Sarmatische deel, ging onder de Slavoenen ten
+
opzigte van de Volk- en Tael-verplanting niet bijzonders om. Rusland, te voren in
+
Wit- en Zwart-Russiën verdeelt, begon van naem te veranderen, sedert Vorst
I. Rusland of Muscoviën
o

Daniël omtrent A . 800 eenige Landstreken aen de beek' Mosca ten deel kreeg, Sedert Ao. 800.
en zijn' Vorstelijken zetel stelde aen 't Dorp Moscow, dat sint bij toevloed van Volk
een der grootste Steden geworden is, van welke metter tijd gantsch Russiën den
naem van Moscoviën ontleent heeft. Men stelt het al ver in de tiende Eeuw, eer de
Kristelijke Godsdienst gants en al daer de bovenhand kreeg.
o
't Was omtrent A . 1224 toen een deel Tarters (of liever Tatters, zijnde Schytische
o
Volkeren, die dien naem sedert A . 1200 aennamen) in Europa invielen, Sarmatiën
verwonnen, en een Rijk oprichtten, dat zig uitstrekte van de scheiding tussen Europa
en Asia af, tot aen Polen toe, en van Nova Zembla tot aen de Caspische Zee; dus
raekten ook de Russen Schatpligtig aen den Tarter; dit duerde ter tijd toe dat
o
Johannes Basilides de I: kort voor A . 1500, de Tarters verjaegt had: deze wist ook
de verdeelde Vorsten van dat land hem onderhoorig te maken, waerom hij zig
o
Groot-vorst liet noemen: Deszelfs navolger Basilius, hoewel hem A . 1515 de
Procopenser Tartersche Vorst verwon, en schatting schuldig maekte, redde zig
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zelf en zijn gantsche land uit de magt van zijn Vijand, en heeft zig sedert den
eernaem van Czar toegeëigent. De Stam van dezen duerde tot op 't jaer 1604.
Wijders, na 't slingeren van den staet door inwendige geschillen, en na het vernietigen
van onegte Kroondingers, wierd Michaël Federowitz tot Czar verkoren; deze storf
o

A . 1645; zijn Zoon Alexius Michalowitz volgde hem in 't gebied; en Peter Alexowitz,
die tegenwoordig in dit Jaer (1711) nog regeert, is een Zoon van den laetsten.
N. De opkomst van dit aenzienlijke Lichaem van Staet is derhalven nog jong, maer
nooit wieschen aldaer luister magt en ontzag zo schielijk en geweldig als onder den
tegenwoordigen Vorst, door de beschaeftheid en Krijgsoeffening die hij onder zijn
volk brengt.
L. 't En zou geen wonder zijn zo de Noordewind nog eens diep na 't Zuiden drong.
Maer laet ik mijne verhaelen vervolgen.
+

o

Polen stond lang onder Princen. Micisla, die A . 964 begon te gebieden, wierd
o
+
o
II. Polen, sedert A . 800.
Kristen. Boleslaw volgde hem A . 999 in 't gebied, en wierd van Keizer Otto de
III: Koning gemaekt. Om de wreedheid van Bolislaw de II: die 't elk moe maekte, en
o
eindeling A . 1081 zig zelf ombragt, verloor dit land zijn' naem van Koninkrijk, en
kreeg dien niet eerder weêrom dan onder Primislaw, omtrent het jaer 1295. Onder
o
Ladislaw de IV. is A . 1386 Littouwen met Polen vereenigt geraekt, en sedert zoo
gebleven.
't Was omtrent het midden van de IX, Eeuw, dat Cyrillus de Volkeren van Moraviën,
Bulgariën, Serviën, Bosniën, Croatiën, en Dalmatiën bekeerde.
+
o
o
Boheemen, dat sedert A . 632, tot A . 1086, onder Hertogen stond, kreeg
+
III. 't Boheemsche Rijk.
Vladislaw tot haer' eersten Koning, en Keizer Otto de IV: hegtte aen die Kroon
o
Sedert Ao: 800.
het regt van Keurvorst. Met het sterven van Louïs hun laetste Koning, dat A .
1526 voorviel, is het rijk overgegaen, en tot nu toe erffelijk gebleven, aen het Huis
van Oostenrijk. De tael in dat Rijk is nog hedendaegs ten deele Slavoens en ten
deele Hoogduits.
+
o
o
De Turken, die al A . 763 in. Asiën begonden te woelen, wonnen A . 1052
+
IV. Het Turkse Rijk.
een groot deel van Syriën. Dit deed den Kristen-vorsten op aendrang van den
o
o
Sedert A . 800.
Paus A . 1096 den berugten Kruisvaert na 't Heiligeland ondernemen, met een
Leger bestaende uit Duitsers, Franksen, Spanjaerts, Engelanders, en Lombarden.
+
't Geluk was haer gunstig: men won Nicea (in Bithyniën), Antiochiën, Jeruzalem,
en verscheidene steden en landstreken in 't Oosten. Hier uit wierd gevormt een +V. De 8 Optogten en
nieuw Jeruzalems Koninkrijk, beneffens 3 Prinsdommen, als een van Antiochiën, Kruisvaerten na 't
een van Edessen, en een van Tripoli. Bij deze gelegentheid is 'er een groot getal Heiligeland.
van Westersche Volkeren, en voornaemlijk van Franksen na Palestina verhuist,
waer van nog eenige afkomelingen, zo men zegt, op 't gebergte Libanus woonen.
Na dat sedert Edessen door den Turksen Prins Sanguin den Kristenen ontweldigt
o
was geworden, zo geschiedde een 2: Kruisvaert A . 1147, dog met slegten uitslag.
De ag-
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tereen-volgende negen Koningen van Jeruzalem, zijn geweest Godefrid de Bouillon,
Baldewin de I: en II:, Fulco, Baldewin de III, Almarik, Baldewin de IV: en V:, en de
o

laetste was Guido Lusignan, die genoodzaekt wierd na Cyprus te trekken, toen A .
1187 de Mahometaensche Vorst Salahdyn, die Egyptisch Sultan was, Jeruzalem
hernam, en de onvolwassene magt der Kristenen in Palestina gantschelijk den krak
gaf.
Dat de Tael, welke onze Kruisvaerders aldaer mede bragten, meestendeel van
Duitschen trant was, kan men besluiten niet alleen uit de bekende Volkeren die dien
optogt ondergingen, maer ook uit de naemen dezer Jeruzalemse Koningen.
Sedert het bovengemelde verlies ondernam men nog 6 andere Kruisvaerten
o

o

o

+

derwaerts, als A . 1190 de 3:, A . 1195 de 4:, A . 1202 de 5:, in welke
Constantinopolen van hen tweemael ingenomen, en Baldewin, Hertog van
Braband, tot Keizer van Constantinopolen verkoren wierd, terwijl de verstootene
Tirannen na Trapezunt weken, en aldaer sedert met den naem van Keizer
o

o

pronkten, tot A . 1461, wanneer de Turken dat Rijk vernietigden. A . 1217
o

geschiedde de 6: Kruisvaert, in welke togt Damiaten gewonnen wierd: A . 1248

+

VI. 't
Constantinopoolsche
Keizerrijk in de handen der
o

Franken, omtrent A ,
1200.

o

de 7: en A . 1270 de 8: en laetste: en niettegenstaende men nu en dan wat
wederwon, de Sultanischen behielden eindeling de bovenhand, en de Kristenen
verloren op 't einde van de XIII: eeuw, al wat ze in Syriën hadden.
N. Wangunst, Eerbenijding, en Geschil in belangen hadden te veel voet onder te
samen-loopende Heir-Legers, die elk niet dan van haer eigene vrije Vorsten af
hingen; dies was 'er ook geen breeden uitslag van zulke togten te hopen.
L. Zeker, 't heeft vrij wat in, om Magtverbintenissen, uit velen bestaende, wel te
+
doen slagen; daerenboven, verre van zijn hulp en toevlugt te zijn is gevaerlijk: het
vervolg van dit nieuwe Constantinopoolse Keizer-Rijk gaf 'er proeven van; want +VII. Griekse Keizerrijk.
in 't jaer 1261 ging het wederom over van de Franken op de Grieken, toen Michael Ao. 1261.
Paleologus zig Keizer wist te maken. Onder 't geslagt van dezen stond dit Rijk
omtrent 2 Eeuwen lang, tot dat het eindeling den Turken te buit viel: want deze
begonden ontsaglijk te worden onder hun Vorst Othoman, die door dapperheid zig
zelf tot Sultan verhief, en zijn gebied verre in Asiën uitbreidde. In 't midden van de
XIV eeuw bemagtigden deze Ottomannen een deel van Europa aen weêr zijde van
o

den Donau; en hoewel hun trotse Vorst Bajazeth A . 1401. door den grooten
+
Tamberlan 'gants en al verwonnen wierd, ze staken evenwel eerlang het hoofd
o

+

VIII. 't Grieksche
wêer op, zulks dat hun Vorst Mahometh de II: A . 1453 Constantinopolen innam;
Keizerrijk
in handen in de
waer door het Griekse Keizerrijk met al wat in Europa daer onder behoorde, tot
Ottomannen of Turken.
de Otthomannen overging, en sedert onder die genoegsaem zoodanig gebleven
o
is. Wijd en verre strekte toen dit Turkse gebied: In Asia en Africa behoorde daer A . 1453.
nu onder bij na alles wat de Romeinen wel eer in dat oord bezaten, en in Europa,
Griekenland, Macedonien, Epyrus (nu Albaniën), Thraciën, en de Eilanden van de
Egeesche Zee; voorts
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Serviën, Croatiën, Bulgariën en een deel van Hungariën: de Princen van
Zevenbergen, Moldaviën, Wallachyen, en de Republijk van Ragusa betaelden
schatting, en de kleine Tartaren waren hen onderdanig.
N. Had in den Westerhoek die schitterende eernaem van Keizer het hoofd niet weder
boven gehaelt, 't was 'er meê uit geweest onder de Christenen.
L. Die naem was er al eens omtrent 300 Jaer weg geweest, maer 't gebied, hoewel
verdeeld, was egter den Kristenen in handen gebleven. Slegter stond het aen den
Ooster-hoek, want daer zien we den ondergang van 't Griekse of liever
Ooster-Roomsche Kristen-keizerrijk in naem en daed te gelijk.
+
Belangende de Tael; de Slavoense is heerschende gebleven, gelijk in Moscoviën,
+
zoo ook in Dalmatiën, Croatiën, Serviën, en een deel van Carnioliën, wijders in
IX. Toestand der Talen
Illyriën, en den Epyrus, in Lusatiën (of Lausits behoorende onder Bohemen), in onder de
Wendeliën, Polen, en een deel van Boheemen: Het Hongers bleef in Hungaryën. Oost-Europianen.
Dog, in klein Tartaryën, als mede in Thraciën en daer omtrent is het Turksch
gangbaer. Het Littouwsch en Lyflandsch heeft eenige overeenkomst, zo hebben
ook het Estonisch, Finnisch en Laplansch, dog verschillen allen merklijk van 't
Slavoensch, hoewel bij de 2 eersten eenige Slavoensche, en bij de 3 laetsten eenige
Kimbrische woorden gevonden worden.
N. Griekenland heeft evenwel, schoon eerst onder de Romeynsche, sedert onder
Constantinopoolsche Keizeren, en daer na onder de Turkse magt vervallen, tot nog
toe een tael behouden, die van het Oud-grieks omtrent zo min verschilt als 't
Italiaensch van 't Latijn. Dit weinig verloopen zou men op rekening mogen stellen
van de oude agting van befaemde geleertheid.
+

L. Aen gelijke oorzaek schrijf ik het toe, dat in Spanjen de Moorsche, tael geen vast
+
heerschenden voet heeft konnen krijgen, niet tegenstaende het etlijke eeuwen
X Spanjen en Portugael
Sedert
Ao. 800.
leed, voor dat de Kristen-Vorsten van Gotthischen bloede geheel en al de Mooren
daer uit joegen. Henrik van Bourgonjen, en sedert zijn zoon Alphons de I. verdreven
o

de Mooren uit Portugael: de laetste wierd tot Koning gekroont A . 1139. Langst
hielden de Mooren in 't Koningrijk Granada huis, dog ook dit wierd hen door
o

Ferdinandus en Elisabeth gants en al A . 1492 ontweldigt; en toen zag men Spanjen
o
wederom onder een Vorst. A . 1504 quam de kroon op Philip de I, die Aertshertog
van Oostenrijk, Hertog van Bourgogne, en aen de Infante gehuwt was; sint bleef
die kroon aen dat geslagt tot op de dood van Karel de II. die, bij gebrek van eenig
o
Afkomeling, Europa een' twistbal nagelaten heeft, waerom wij nu (in A . 1711.) nog
den oorlog voeren.
+
In 't laatste van de XVI. eeuw trok Philips de II. Koning van Spanjen, Portugael
o
+ o
A . 1580.
met geweld onder zijn magt: dog A . 1640, wierpen de Portugeezen dat juk af;
en kozen tot hun’ Konink Johan de IV: wiens Kindskind tegenwoordig daer regeert.
In de twee vorige eeuwen hadden ondertus-
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sen de Portugeezen in Oost-Indiën en de Spanjaerts in West-Indiën, veel land en
vastigheden ontdekt en gewonnen; dog in de XVII eeuw maekten onze Hollanders
hen den besten buit in Oost-Indiën afhandig: maar America, die nieuwe Westindische
Wereld, bleef onder de Spanjaerts. Door deze Koophandel en Volkplantingen is de
Spaense tael in America, en de Portugeesche, gelijk ook de Hollandsche, in de
Oostindiën niet onbekent geworden.
N. Dus moesten de Portugeezen grootendeels boeten het leed dat de Spanjaerts
onze Voorouderen aandeden; en kort voor dezelven zig vrij gemaekt hadden, waren
ze de beste stukken al quijt.
+

L. Die van een magtiger overweldigt zijn, moeten 't lot van zijn Heerschzugt volgen.
o
+
Belangende Italiën: Het geslagt van Charlemagne bleef aldaer niet meer dan
XI. Italiën. Sedert A .
omtrent een eeuw lang voogd. Sedert kozen de Italianen hunne Koningen
800.
wederom uit het vorige geslagt der Lombarden; dog even nijdig tegen deze
inlandse, als hatig tegen uitlandse, wierden zij, of door inwendige twisten, of door
vremde Krijgsvolkeren zonder ophouden gequelt: van de eene zijde overvielen hen
de Hungaren, van de andre zijde de Saracenen: dus geraekte dat Lichaem zodanig
aen snippels, dat sommige leden zig zelf of tot een Vrije Republijk of tot een
Onafhanklijk Vorstendom hebben opgeregt. De Pausen ondertussen wisten de
Duitsche en Fransche Vorsten, nae dat elk de magtigste of gunstigste was, te vleijen,
waer door groote giften, zelf van wereldlijk gebied, aen den Pauselijken Stoel
o

geschonken wierden: Hier bij quam nog, dat de Gravinne Mathilda omtrent A . 1100
hare nagelatene Landen tot een Patrimonium aen de Roomsche Kerk' maekte.
Venetien, te samen gegroeit uit Italianen, die op deze Eilanden de geesseling
van Attila ontweken, wierd tot het jaer 709 door die van Padua bestiert, en, sedert
aenwinnende in magt, verkreeg toen een Souvrein Vorst onder den naem van Doge
o

(Dux of Hertog); dog A . 1172 wierd de opperste Magt overgebragt aen een Hoogen
Raed. In 't jaer 1289 nam men daer een volle gedaente van een Republijk aan, waer
in de Doge, by na zonder eigene magt, den Luister van staet verbeeld. Het gebied
van deze stad is onder die Regeerwijze zoo hoog geklommen, dat 'er tegenwoordig,
behalven de gewin-streken ten Oosten langs de Middelandse Zee, ook landwaert
in ten Westen een groot deel van Lombardyën langs de Po, onder behoort.
In 't laetste van de X. eeuw wierd Savoyën een Souvereine Heerschappij, die
sedert onder hare Graven en Hertogen in grooten luister opgestegen is.
De Saracenen hadden Napels en Siciliën in de IX en X eeuw ingenomen, en
bleven daer Meester, tot dat ze door de Noormannen onder Robert Guichard en
zijn zoon Rogier, die uit Normandyën derwaerts op fortuin quamen, omtrent het
einde van de XI eeuw, van daer verdreven wierden. Dus geraekten deze Rijken
onder deze Noormansche Vorsten, en quamen sedert door huwlijk aen Keizer Henrik
de VI. Omtrent 70 jaren lang bleven ze onder 't geslagt van dezen: dog sint hebben
de Spanjaerts

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

47
o

en Franschen om 't gebied getwist. Sedert A . 1282, toen men in Siciliën dien
wreeden Vesper zong, die daer al de Fransen in eenen nagt het leven deed verliezen,
bleef dat rijk aan de Kroon van Spanjen, en Napels quam 'er bij, omtrent het begin
van de XVI: eeuw.
N. Dit wonnen deze Italiaense landen in hare verzwakking, dat de groote Monarchale
regering, die van Tirannye qualijk af te scheiden is, onder haer verbroken wierd.
+

L. Op zulk een voet kan men Duitsland nu ook vrijer rekenen als tussen de jaren
+
agt- en twaelf-honderd. Want het Duitsche Keizerrijk, ruim een Eeuw lang door
XII. Duitschland. Sedert
de Familie van Charlemagne beheert, en sedert bij verkiezing overgaende op de Ao. 800.
huizen van Saxen, Frankenland, en Zwaben, bleef onder elk Geslagt als Erflijk,
o

en Monarchael; maer na de dood van Fredrik de II: die A . 1250 stierf, hebben de
Keurvorsten en voornaemste Princen van 't Rijk elk zijn onderhoorig land als
onafhanklijk bestiert, en 't Keizerschap bleef wel een Hooge Staet van Waerdigheid,
o

dog zonder land of inkomsten van belang. Sedert Keizer Albert de II: die A . 1438
verkoren wierd, en de IV. van 't Huis van Oostenrijk was, welke die Hooge
Waerdigheid bezeten had, is het Keizerschap, hoewel verkieslijk, aen dien stam tot
nu toe gebleven.
+
Minder verandering van Regeerwijze zag men in Vrankrijk, gedurende dit derde
+
o
XIII. Vrankrijk. Sedert Ao.
Tijdperk. Konink Louis de V: stierf A . 987. Deze was de laetste van den stronk
800.
der Carolingers, die dit rijk regeerden. Na zijn dood wierd Hugo Capét, van den
bloede van Pepyn de Grove, die drie eeuwen te voren het Majordoomschap
bediende, tot Koning verkoren; en sedert tot nu toe heeft Vrankrijk hare Koningen
gehad uit de afkomelingen van dezen derden Koning-stam.
Onder alle deze veranderingen van Staet behield het Portugeesch, Spaensch,
Italiaensch en Fransch nog al den vorigen trant van een verloopen Land-latijn,
verschillende slegts in Dialect.

N. Immers hebben ook de Noormannen in Vrankrijk en Duitsland invallen gedaen,
maer de uitkomst heeft geleert dat de Tael daer door geen verandering kreeg.
L. Die invallen waren of te kort van bestand, of niet aenzienlijk genoeg om op de
Tael iets te vermogen. Maer laet ons nu den Staet van ons eigen land bezien, om
zo bij orde na 't Noorden te trekken.
+
Sedert langen tijd wierden onze Voorzaten door onderscheidene Graven bestiert,
+
welke Regters waren over eenige dorpen, en haer onderhoorige landen: want
XIV. Holland. Sedert Ao.
o
Walachren in Zeeland, Maesland, Kinheim en Texel hadden elk bijzondere
800. A . 913. Volgens
Graven. Omtrent het begin van de Tiende eeuw wierd tot een' algemeenen Graef Altings Notitia German:
verkoren Diderik de I: wiens Voorvaderen geagt worden Graven geweest te zijn Inf: II: pars p: 91 & 92.
*
van dat kleine Maeslandse deel, dat in de Oud-stigtse kaert met den naem van
Holland benoemt staet; 't zij dat de Denen in

*

Zie in 't Werk van Heda en Beka.
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hare overstrooming, die ze onlang te voren aldaer gedaen hadden, dien naem aen
die landstreek, teffens met dien van Zeeland aen de Eilanden van die Provintie, in
navolging van haer Halland en Zeeland hebben weten te doen gelden; 't zij dat die
+
naem een andere oorspronk heeft, als afkomstig van Helland, dat is, het land aen
de Hel of Helium, gelijk de mond van dien uitgang van den Rijn en Maes ten tijde +Zie Altings Notitia
German: parte I. p: 82 en
van Ptolemeus genaemt wierd; wat 'er van zij, dit is waerschijnljk, dat deze
p: II. p: 94.
algemeene Graef, met de uitbreiding van zijn gebied, dien naem van Holland
metter tijd tot de verdere bijgewonnene landstreeken overgebragt heeft; gelijk H:
de Groot in zijn tractaetje, (De Antiq: Reip: Batav:) vermeld. Graef Diderik de II:
o

bragt de wederspannige Westfriezen onder zijn magt. Diderik de V: die A . 1075
+
het Graefschap bequam, pronkte allereerst in zijne Bullen met den naem van Graef
o

o

o

van Holland. Willem de I: verwon Zeeland A . 1223. Na Floris de V: bragten A . +A . 1075.
+
1300 de Staten van den Lande het Graefschap over op Johannes de II: Graef van
+ o
Henegouwen; dit was Vier eeuwen na den I: Graef. Een halve eeuw daer na
A . 1300.
+
raekte, bij versterf van dezen, het Graefschap aen Lodewijk van Beijeren,
Paltzgraef aen den Rijn en Roomsch Keizer. En schaers een' eeuw later, sint de +Ao. 1351.
+
dood van Vrouw Jacoba, de laetste van dezen stronk, ging het over op het Huis
o
o
van Bourgonje, namelijk A . 1436. Door Huwlijken zag men onze Graven en hare +A . 1436.
+
o
Kinderen verknogt aen de Magtigsten van Europa; gelijk dan ook A . 1482 met
Maria van Bourgondien, die met Keizer Maximiliaen in egt trad, ons Graefschap +Ao. 1482.
aen het Huis van Oostenrijk quam: maer gelijk die van 't Bourgondische Huis
reets inbreuk hadden begonnen te doen op de wetten, en tegen de Opperste Magt
die Den Staten toequam, zo zag men dat quaed nog dieper deurbreken bij den
Oostenrijksen Vorst Karel, die en Keizer en Koning van Spanjen was geworden;
dog voornaemlijk ondernam deszelfs Zoon Philip, aen wien, behalven Spanjen, ook
de Nederlanden waren afgestaen, om ons het jok van zijn Spaensen onbepaelden
+
wil, zo in 't Geestelijke als 't Wereldlijke, op den hals te drukken; waer op dan gevolgt
+ o
is, dat, na menigvuldige vergeefse klagten en vertooningen, De Staten, onder
A . 1575.
een vereeniging van zeven Provincien, hare Vrijheid tegen zo magtig een Vorst
met het zwaerd verdedigden, de Dwinglandij afkeerden, en, na een Oorlog van 80
jaren, in welken 't ontzach van haren Vijand genoegsaem gekrenkt, en 't hare groot
geworden is, deze Republijk, onder Gods hulpe, op vrije voeten hebben gestelt;
zijnde sedert door aenwas van Koophandel tot zulk eene vermaerde en
verwonderlijke Mogendheid opgestegen, dat de Evenaer van alle de Europische
Staetsbelangen aen ons Hof schijnt gezogt te worden. Onze Scheepvaert is, gelijk
elk weet, meerder dan die van eenig Volk, en strekt zig uit over den gantschen
Aerdbodem: waer in ook zeldsaem en merkwaerdig is, dat de Compagnie, die tot
den Oost-Indischen handel bevoorregt, en hier een onderhoorig lid van 't Gemeen
is, aldaer in de Indiën zo veel Land, Steden, en Sterktens bezit, en zo veel te zeggen
heeft bij en over zo vele Koningen en Vorsten, dat ze ontsachlijk is voor al wat aen
de Indiën grenst. En 't is door 't uitbreiden van onze magt en Koophandel, dat ook
onze Tael tegenwoordig zo wijd over de Wereld zig laat hooren.
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N. Maer onder deze geschiedenissen van ons Land is ook opmerklijk, dat de Vriezen,
en Stigtsen, die nu voornaeme Leden onder deze Vereenigde Provincien zijn, te
voren, vele Eeuwen lang, onze hevigste Vijanden waren.
+

L: Dat 's waer, maer voornaemlijk de Vriezen; Deze maekten ook van ouds al
+
grooten naem: 't was al in 't begin van dit derde Tijdperk dat ze loerden op
XV. Vriesland, Sedert Ao.
gelegendheid om zig van den band der Carolingers te ontslaen; en, zijnde reets 800. en deszelfs
ontlast van de Deense Vorsten Rorik (of Erik) en Godefried, waer van de eerste taelverandering.
door Keizer Lodewijk, en de laetste door Keizer Karel de Grove met Vriesland
beschonken was geweest, begonden ze op nieuws te woelen, terwijl de Na-neven
van Charlemagne, door twist onder elkander, de handen vol hadden. Over Ryn
stekende namen ze Wyk te Duerstede en Uitregt in. Hare naem en magt wierd groot,
en strekte zig wijd uit, ten Zuid-westen tot aen de Schelde, en ten Noord-oosten tot
aen de Lauwer. Hare kragtigste tegenstanders vonden ze aen de nieuwe Graven
van Holland, die, met het vergrooten van hun gebied, den Vriesschen naem, die te
voren al over den Batavischen bodem klonk, deden inkrimpen. Sedert bij na in
gedurigen Krijgstwist met onze Hollanders, en eindeling inwendig over hoop door
o

verwoede geschillen, van Schieringer en Vetkooper, raekten ze A . 1403 onder
Albert van Beyeren, Grave van Holland en Henegouwen; dog nae zijn dood maekten
zij zig weêr vrij; en omtrent het begin van de XVI eeuw viel Vriesland onder Albert,
Hertog van Saxen, en alzoo onder een Saxische Hofhouding. Keizer Fredrik de III.
vergaf Oostvriesland, als een Graefschap, aen Ulrich Sircsena; dus geraekte dit
o

deel afgescheiden. Vriesland ondertussen kreeg omtrent A . 1515. Keizer Karel de
V: tot zijnen Heer; die, met het instellen van een Hof van Regtspleging en 't invoeren
van buitenlandse Rigters, de Vlaemse of Hollandse Tael aldaer deed gelden. Van
toen aen nam de Oud-Friesche hand over hand af, en sint verbannen van Hof en
Kerk, houd ze haer herberg thans bij den Huisman.
De Vriezen waren in den Spaensen Oorlog teffens met onze voorouderen gereed
om hare vrijheid voor te staen, en vereenden zig ten dien einde met ons en de
andere Provincien. Hier door geraekten twee Volkeren, die, gelijk Mijn Heer
aenmerkte, te voren vele eeuwen lang zo bitteren Oorlog voerden, in eene naeuwe
en tot nog toe onverbrekelijke Vrindschap; terwijl nogtans de haet in vorige tijden
zoo groot was geweest, dat men in Vriesland in de Wetten had doen invloeijen, Den
+
Hollandera schilma ontfaan for en Burgir / dat is, Geenen Hollander zal men
ontfangen voor een' Burger. Zelf droegen ze zulk eene hevige vijandschap tegen +Zie Gabbema's
voorreden voor Gysbert
alle Vremdelingen, dat zij die genen, welker zij magtig wierden, en die hare
Japix Friesche Rymlerye.
gedraeide Friesche bewoording niet wisten uit te spreken, door dompeling in 't
water ombragten: Dog nu, met deze vereeniging, en met den band van eenerlei
Staet-belang, en gedurigen Koophandel, is de Hollandse tael aldaer als eigen
geworden, uitgenomen, als gezegt, op 't
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platte land, voornaemlijk na de Zuider Zee kant toe, (gelijk ook in 't Nedermunsterse
Saderland bij Oost-Friesland gelegen), onderhoud de Boer nog het Oud-Friesch,
hoewel dat van het Regt-oude eenigerwijze verloopen is; want de oude Friese wetten
trekken meer na 't Angelsaxisch, hebbende toen de Terminatien van de Casus
onderscheiden, dog nu vind men tusschen hare Masculin & Foeminin geen
onderscheid; dus schrijft men nu den Articulus in Nomin: Mascu: & Foemin: de / in
Gen: & Abl: fen de / in Dat: oon de: in Neutro gebruikt men it of hit / fen it / & oon
hit: zijnde Nom: & Acc: eveneens in alle de Genera. Van die beschrevene Wetten
vind men voorbeelden in de Beschrijvinge van Vriesland in Folio, als mede in het
tweede deel van de Geest-rijken Gysbert Japix Friesche Rijmlerije, welk werk ook
een rijkelijke proef van het tegenwoordige Land-Friesch, zo in rijm als in prosa,
vertoont; waer bij in agt te nemen is, dat hij aen zijne woorden een' spelling geeft,
die van de opregt-oud-friesche vrij wat verschilt, als zijnde door hem geschikt na de
gedraeide huidendaegse Uitspraek zijner Landgenoten; de waerde en kragt der
Letteren te rekenen, even gelijk men thans in 't Hollandsch doet.
Nu zijn we 'er aen toe om van de Geschiedenissen der Kimbrische Noormannen
en dan ook van den Staet van Engeland te spreken; van dit laetste laetst, om dat
de eersten, na haren uittogt de meeste verandering in dat Land hebben toegebragt.
+
De Noordse landen, rijk van Volk, voedden al van ouds onrustige Vorsten, die
+
heet op buit waren, en stout te water en te land.
XVI. De Kimbrische of
Ten tijde van Charlemagne had Denemarken tot hunnen Koning den dapperen Noordse Volkeren, als
Denen en Zweden &c. en
Gotryk, ook Gotfried genaemt, die ontsachlijk in wapenen was, en langs den
o
Oceaen en Oostzee een wijd gebied voerde, die Karel de Groot in zijn' ouden
hare uittogten; Sedert A .
dag een schrik aenjoeg, en in vermogen hem niet ongelijk geagt wierd. Deze had 800.
zig al met het begin van de IX. Eeuw ten Oorlog bereid om de Fransche Monarchie,
ware 't mooglijk, Karel te ontrukken en in Denemarken over te brengen: reets had
hij vele Kimbren, Gotten en Noorwegers beneffens vele misnoegde Duitschen en
Frankschen bij een vergadert, en bedekte de Oost- en Noord-zee met zijne vloten:
+
dog alles te vergeefs, want de verraderlijke moord, door zijn' eigen' Lijfwagter aen
+ o
hem gepleegt, verhinderde dat voornemen. Het nageslagt van dezen Vorst,
A . 804.
hoewel ook niet vredig onder den ander, heeft evenwel door hare uittogten en
+
overstroomingen bij na gants Europa doen beven. Toen 't gezag der Karelingers
+
aen het dalen was, begosten de Noordse Volkeren onder den naem van
in denegende eeuw.
Noormannen de ooren op te steken, gestadig-aen omtrent 80 jaren de Engelse,
Frankse, en Nederduitse Zeekusten plagende. Binnen weinige jaren raekte ons
Wyk te Duerstede, de voornaemste onder onze weinige Steden (want toen waren
'er luttel in ons land, als zijnde meest allen omtrent twee of drie Eeuwen later onder
't bloeijen der Graven gestigt) tot viermael toe onder haer' woede en geweld. De
Friezen kregen ook haer' beurt. Wijders Antwerpen vernielden ze door brand,
Walcheren in Zeeland krenkten ze door schat-knevelingen; Keulen verwonnen ze
door belegering, zoo ook Hamburg, in haar wederom keeren na huis. Voor-
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+

naemlijk was in deze tijd vermaerd de Deensche Koning Regner Lodbrog, afkomstig
van gemelde Gotrik. Dezen evenwel trof het ongeluk, dat hij, na zo vele jaren de +omtrent Ao. 850.
wapenen met groot ontzag gevoert te hebben in verre landen, door den Iersch
en Schotschen Koning Elle wierd gevangen, en levendig den slangen ten roof
gegeven, naelatende vele kinderen, waer van sommigen de Noordse Landen als
Koningen bestiert, en sommigen door hare uittogten zig tot in Vrankrijk, Spanjen en
Italien vermaerd en gevreest gemaekt hebben.
N. 't Was immers deze Vorst, die te gelijk een kloek Krijgsman was en een vermaerd
Poëet, die (volgens de getuigenis van Olaus Wormius) zijne gevangenis vereeuwigde
met een konstig gedigt in Deensche of Kimbrische Sprake, waer in hij zijne daden
en kloekhertigheid tegen de dood in Heldentael' manhaftig en schilderagtig uitbromt.
+
Toen ik uwe Nederduitse vertaling van dit gedigt, dat in Runische of Oud-Kimbrische
Letteren gedrukt staet, tegens de Latijnse van Olaus Wormius in vergelijking zag, +Zie Olai Wormii Literat:
Danic: in 4: pag: 197.
bevond ik dat onze Tael ongelijk meer vermag in 't stuk van overzetten dan de
Latijnse; vermits, behalven onze uitnemende rijkheid van Woorden, de schilderagtige
en zinspelende samenkoppeling, daer 't Latijn onbequaem toe is, bij onze Tael zeer
gemaklijk en eigen komt. Derhalven verzoek ik, ter eere van onze Spraek', en tot
genoegen van de genen, die even nieuwsgierig zijn, als ik was, een proeve te hebben
van den hoogdravenden geest der oude Noordse Poëeten, en dat uwe vertaling als
eene Bijlage agter deze samenspraek moge volgen.
+

L. Ligt stond ik het toe (hoewel ik het niet vertaelt heb met oogmerk van ooit te
+
laten drukken) maer eenige regulen zijn 'er onder, die ik niet alleen in 't oude
Zie Bijlage No. 2.
Kimbrisch dog ook zelf in de Latijnse vertaling voor mij te duister gestelt vond,
om 'er iet na mijn genoegen van te maken; behalven dit ben ik in vreeze, dat de
grootheid zo van deze Bijlage als van de anderen, die ik nog minder als deze voorbij
kan, het werk buiten mijn oogmerk en boven mijn genegentheid zal doen aengroeijen:
niettemin, dewijl ik het, hoe zeer gebrekkig ik het zelve agte, egter genoeg rekene,
om daer uit een schetsgewijzig denkbeeld van de Noordse Poëzij in den tijd van
haren bloei te konnen opmaken, zo bewillig ik in uw verzoek; te meer om niet weigerig
te schijnen in 't gene de agting van onze Tael zou konnen vermeerderen; want zo
deze mijne vertaling, hoewel ik die (om de gelijkheid der grondwoorden tusschen 't
Kimbrisch en Duitsch met eenen aen te toonen) niet vrijgeestig maer naeu na de
woorden nam, nog evenwel den Geest der Poëzij veel beter als 't Latijnse voldoed,
niettegenstaende dat gemaekt is van een Man die zo wel in 't Latijn en bij uitstek in
't Kimbrische bedreven was, zo blijkt klaer genoeg dat onze Tael de prijs verdient:
immers dit stel ik vast, dat hier uit genoegsaem te zien zal zijn, dat de Latijnse tael
bij de onze in 't vertalen verre te kort schiet: als bij voorbeeld, in het eerste Vers van
't Gezang vind men, in plaetse van 't Woord Slang, nu Grafvitin / dat is, groote
Aerdgraver,
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dan Lingaul / dat is, Traegkruiper, en dan Stordar Iykin / dat is, Kronkelworm, waer
voor de Latijnse woorden Serpens of Colubris, daer Wormius zig van bedient, in 't
minste niet de Geestige en Hoogdravende gedagten van den Digter uitdrukken: en
van zulk soort van schilderagtige uittingen, daer de omschrijving de zaek verbeeld,
is 't gantsche gedigt vol.
Dit stuk kan ons ook wederom brengen op 't Historiael daer we wezen moeten;
want hier in vermeld die Vorst van den Noorweegsen Koning Harald Harfager, dien
hij als een' verwijfden uitmaekt, en nogtans was het deze, die de andere Koningjes
+
en Vorsten verdrukt hebbende, de alleenheersching van 't Noorweegse Koninkrijk
met geweld onder hem had weten te trekken, waer op een lastige overheersching +XVII. Van hare uittogten:
als, de Noorwegers in
en af kneveling van goederen volgde, 't welk nu en dan vele voornaeme en
Ysland, in de IX: eeuw.
adelijke onderdanen, (want van de lage gemeente was niet te halen) haer
Vaderland deed verlaten, en met hare Huisgezinnen over zee, in 't afgelegenste
eenzame Ysland, dat niet lang te voren door zijnen vinder Naddoc ook Sneeu-land
genaemt was, met der woon' wijken; sedert welke tijd zij dat Eiland ook bevolkt
gehouden hebben.
+

o

Ruim een eeuw daer nae A . 982 ontdekten en bevolkten de Yslanders het
oude Groenland, en onderhielden die vaert en gemeenschap omtrent vier eeuwen +XVIII. De Yslanders in
Groenland.
lang; bij welken aenwasch dat land in Ooster- en Wester-woning verdeeld is
geworden; en, vermits de Yslanders tot den Kristelijken Godsdienst waren
overgegaen, (want in de IX, X, en XI: eeuwen begon deze in Deenmarken, Zweden,
Noorwegen en Ysland te heerschen), zo heeft men ook aen elk deel zijne Parochiën
toegeschikt gehad, naemlijk agt aen 't Wester- en elf aen 't Ooster-Groenland. De
Yslanders raekten eerlang weder onder de Noorweegse Kroon, en bleven 'er tot op
heden aen gehegt.
+
Van de Kinderen des voornoemden Regner Lodbrog, hebben Ivan en Agner
Engeland, Biorn Zweden, Siward Denemarken bestiert, en Godefried maekte zig +XIX. De Denen in
Engeland, Zweden,
door uitlandse togten beroemt. Omtrent het midden van de IX: eeuw trok deze
Vrankryk en Vriesland. in
met een' vloot na Vrankrijk, stak bij de Seine op, verwoestende al wat hem
de IX: eeuw.
voorquam; en maekte Koning Karel de Kale zoo verlegen, dat die hem, als
deelgenoot in 't gebied, een deel van Neustriën toestond; dog ettelijke jaren daer
nae met de Karelingers wederom in geschil geraekt zijnde, bedong hij bij een nieuw
verdrag tusschen hem en Keizer Karel de Grove de Dogter van Lotharius Koning
van Italiën tot een Bruid, en Friesland tot een Huwlijks gift, mits dat hij daer en tegen
Vrankryk, beneffens de Keizerlijke erflanden, met zijn Volk verlaten, en nimmer
o

moeilijk vallen zou. Dit geschiedde A . 883; dog sedert op nieuws eenige onlust
brouwende, is hij van 's Keizers wegen door slinkse treken op den Batavischen
bodem omgebragt.
Op het einde van deze eeuw kregen de Noordse Volkeren, die onder eenen
Godefried en Sigefried veel gerugts maekten, digt bij Leuven zoo zwaer een
nederlaeg van Keizer Arnolf, dat 'er naeulijks ijmand overschoot, om t'huis tijding
te brengen van haren ramp.
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N. Zoo raekte de Deense Overlast weder binnen zijne eigene grenzen gedreven.
o

+

L. Dog 't duerde niet lang, want kort hier op, A . 901. verscheen de
+
XX. De Denen in
Noormannische Vorst Rollo, die, vol geest en moed, eerst de kusten van
Normandyën
met het
Nederduitsland, Vrankrijk en Engeland heeft ontrust, en daer na andermael op
begin
van
de
X: eeuw.
Vrankrijk aenviel, en Koning Karel de Simple, zoo in 't naeuw drong, dat ook die
een deel van Neustrien, 't welk te voren al eens aen den anderen Godefried, als
gezegt, verschonken was geweest, hem beneffens zijne Dogter ten huwlijk gaf. Hij
nam den Kristelijken Godsdienst aen, en teffens den naem van Robbert, en stierf
o

A . 920; zijnde dit Neustriën, dat sedert zijne komst Normandijen heette, onder 't
gebied van zijn nageslagt gebleven.
+
Niet tegenstaende in de X: eeuw door de Keizeren Henrik de I: en Otto de I: en
+
II: de Deensche Mogentheid vrij wat aen hare vlerken gefnuikt was, egter heeft
XXI. De Noormannen in
o

o

ze sedert A . 900 tot omtrent A . 1040 die van Engelland met haer volk en lastige Engelland in de XI: eeuw.
beheersching zoodanig gequelt, dat die (even als daer na den Gallen in Siciliën, te
beurt viel) bij te samenzweeringe alle de Normannen in Engelland in eenen nagt
van kant hielpen.
N. Dog niet lang genoten ze die vrijheid.
L. Gants niet, want kort daer op was het, dat de beroemde Willem de Conquerant,
Hertog van Normandijen, afkomeling van den vernoemden Rollo, uit Vrankrijk
overstak, en Engelland omtrent Ao. 1066 vermeesterde, aen wiens afkomelingen,
zo van namelijk als vrouwlijk oir, dit Rijk gebleven is tot de dood van Koningin
Elisabeth toe. Met de overtogt van dezen Willem raekte de Normannische Tael in
't Hof van Engelland, want hij verzag dat Volk op nieuws met wetten in zijne spraek',
die toen meest al met het Romansch over een quam, naer uitwijs van het Boek der
Wetten van dien tijd. Hier door leed de Angelsaxische Tael, die reets na het Deens
zig boog, een merkelijke verbastering, en uit de vermenging van deze sproot metter
tijd het tegenwoordige Engelsch. Het waren ook van deze oude Noormannise
Edellieden die de Saracenen uit Napels en Sicilien verdreven, gelijk ik hier te voren,
van Italiën sprekende, verhaelt heb.
+
Ierland, dat tot in de XIII: eeuw zijne eigene Vorsten gehad had, moest van dien
+
tijd af onder Engeland bukken, dog behield evenwel zijne oude spraek.
Ierland onder de
De Schotse Koningen hebben zig uit de magt der Engelschen en Normannen Engelschen in de XIII:
+
weten te houden. In de XIV: eeuw quam die Kroon op 't Huis van Stuart, dat met eeuw.
+
het begin van de XVII: bij Testament van Koningin Elisabeth, de Kroon van
Groot-Brittanje aen den
Huize van Stuart in de
Engeland en Ierland daer bij kreeg, door welk Huis dit Groot-Brittanniën nog
XIV. eeuw.
tegenwoordig bestiert word.
De Schotse tael behoud nog hare Angelsaxische of Duitse vorm; alleen de
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Berg-schotten blijven nog bij haer Iersch; en die van Wallis in Engeland bewaren
nog haer Out-Brittonsch.
N. Dit Normandyën evenwel bleef immers niet altoos aen de Engelse Kroon?
L. Geensints, maer het verstrekte etlijke eeuwen lang tot een twistbal tusschen
o

Engelland en Vrankrijk, die elk het regt zig toematigden; dog sedert A . 1464 is het
eindeling aen de Fransche Kroon gehegt gebleven.
+
In dit derde Tijdperk bleven de Denen, Noorwegers en Zweden vele eeuwen lang
onder elkander in twist; hoewel de eersten meestentijd boven lagen, en te mets +XXII. De Noorweegsche
Zweedsche en Deensche
meester wierden van alle de drie Kroonen.
Rijken, sedert de IX:
Door huwlijk verviel op 't laetst van de XIV: eeuw Noorwegen beneffens de
eeuw.
onderhoorige Eilanden, als Ysland enz: aen Denemarken, zijnde zoo gebleven
tot nu toe; en Finland wierd door de Zweden bemagtigt.
o

Sint de Zweedse Kroon A . 1363 op Albert Hertog van Meklenburg overging die
Hof Stad en Land met Duitsers vervulde, sukkelde dat Rijk vrij wat onder de
Vreemdelingen door het Deensche Hof haer toegeschikt, tot dat eindelijk de
o

Zweedsche Gustaf Erikson A . 1521 zijne Landgenooten verloste, en de Kroon op
zijn hoofd kreeg, die sedert aen zijn geslagt erflijk gebleven is.
Denemarken kreeg ook vrij wat Duitsche Volkeren in zijn Hof, met hun Koning
Christoffer van Beyeren, dien ze Ao. 1448 weder verloren, dog voornaemlijk met
den volgenden Koning Christiaen de I: uit het Huis van Oldenborg, wiens nageslagt
thans erflijk dat Rijk beheerst.
N. 't Is geen wonder dan dat de Zweedse en Deense talen, hoewel andersints van
Kimbrischen oorspronk, en slegts in Dialect verschillende, tegenwoordig met vrij
wat Duitsch vermengt zijn.
L. Gants niet: Dog de Yslanders en Noorwegers, voornaemlijk de eersten als
afgescheiden van Vreemden, en meest allen wel eer van voorname afkomst zijnde,
waer onder vele Liefhebbers van Letter-oeffening waren, hebben zuiverst de oude
Kimbrische Spraek behouden.
De Yslanders, van de Geestrijksten onder de Noordelingen, leverden al van ouds
+
vele vermaerde Poëten, en maekten werk, zo Ol: Worm verhaelt, van, beneffens
+
hare daden, die van de andere Noordse Volkeren, zo verre ze in haere
Zie Literat: Dan: cap:
afgescheidentheid daer van vernemen konden, door Verzen en Geschrift bij den XXVII. in 4: p: 149.
nakomeling te vereeuwigen.
+
De Runische Letteren, die van oude tijden af in 't Noorden onder de Scano-Gotten
en Upsalers (nu Zweden genaemt), en onder de Denen, Noorwegers en Yslanders +XXIII. Van de Runische
in zwang gingen, verschilden vrij veel van de Moeso-Gotthise van Ulphilas. Toen Letteren.
de geestelijke Klerken ook in de Noordse landen, even als in de andere Europise
gewesten, de pen voor Hof en Kerk genoegsaem alleen in handen hadden, (want
sedert het jaer duizend heersch-
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te de Kristelijke Godsdienst in 't Noorden) sleet dit gebruik der Runise Letteren, dat
lastig voor de van-buiten-komende Geestelijken was, allengskens uit: hoewel men
in 't jaer 1328, nog in zulke Letteren de Fasti Danici schreef.
N. 't Had zijn reden dat de Geestelijken, om haer zelven te noodzaeklijker, en hare
Boeken en Schriften te meer bemint te maken, belang namen om de Latijnse Munnike
Letters, die bij na door gants Europa waren doorgedrongen, ook daer te lande
gangbaer en geagt te doen zijn; want, behalven deze nuttigheid, stak 'er ook gemak
in.
L. 't Is haer ook zo wel gelukt, dat deze Runische Letters thans onleesbaer zouden
zijn, zo niet eenige Liefhebbers van de Noordse Oudheid, sedert een eeuw herwaerts,
hun werk gemaekt hadden van dezelve buiten vergeet te stellen, door vele proeven
der Noordse Tael- en Letter-oud-heden in druk te brengen; onder welken Olof Worm
een van de voornaemsten is.
Eindeling, eer ik sluite heb ik nog te zeggen van de Tael der afgelegene Finnen
en Lappen, dat deze vrij meer van 't Slavoens of Russisch dan van 't Kimbrisch, en
eenige overeenkomst met het Estonisch en Lyflandsch heeft.
Dus heb ik, Mijn Heer, een' korten inhoud van de Europische Volkverspreiding
en huishouding, beneffens de veranderingen, die de Taelen daer door geleden
hebben, in deze Schets bij een gestelt; voornaemlijk vond ik in de twee laetste
Tijdperken vrij wat langer werk dan ik dagt, om de geschiedenissen, die mij hier te
passe quamen, op te zoeken, en in orde te schikken.
N. Werk genoeg geloof ik dat je 'er aen vond, niettemin ben ik nog onvoldaen: ik
had gaerne wat meer berigt van 't beloop der verandering van onze Tael en van 't
oude, dat 'er van haer en van hare naest bestaenden nog overig is.
+

L. Maer indien ik dit hier tussen-in gedaen had, ik zou den draed van 't Historiael
te lang uitgerekt hebben; immers uit die vreeze liet ik het na; daer en boven dagt +XXIV. Van 't Beloop der
ik het best te zijn, dat men inhoudsgewijze dit bij één zag: ik zal dan nu daer van verandering onzer Tale,
en van hare
een begin maken, en vooraf niet alles, maer 't voornaemste aenroeren van de
naestverwantschapte.
oude Frankduitse en Allemannische en Moeso-Gottise Talen; ik zeg de
Moeso-Gottische tot onderscheid van de andere als Scano-Gottische en
Dano-Gottische, waer mede het Oud-Zweeds en Oud-Deens naemlijk het Kimbrisch
of Oud-Noordsch gemeent word.
+
Het Moeso-Gottisch heeft meer gemeenschap met het Oud-Duitsch dan met het
+
Kimbrisch of Oud-Noordsch, gelijk klaer blijkt uit het Evangelium Gothicum, dat
XXV. Van 't
Moeso-Gottisch en zijn
ook Codex Argenteus genaemt word, 't gene lang in Bergsland in 't
overblijfsell.
Werder-Klooster, omtrent vier mijlen van Keulen, als verho-
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o

len en onbekent heeft gelegen, en 't welk sedert door Fr: Junius F: F: A . 1665, is
uitgegeven, waer voor men hem eeuwigen dank schuldig is: zijnde dit het oudste
overblijfsel dat 'er van den Theutonischen tael-stronk bekent is, als gemaekt zijnde
*
in de IV: eeuw, zo men wil, door Ulphilas, Bischop der Gotthen . Bij dit Tractaet heeft
Junius ook de 4

*

Dat de Tale van dit Euangelium Gothicum de tael is geweest van die Gothen, die wel eer van
de Wyssel na Moesiën en Daciën verhuist zijn, blijkt uit drie of vier voorname Kenteekenen;
(1) eerstelijk vermits de Woorden louterlijk van Duitschen Stamme zijn; (2) ten tweede vermits
het even gelijk het A-S zeer gemeen heeft het gebruik van hl / hn / en hr voor aen de Woorden
op de Oud-Kimbrische en Yslandsche manier, 't gene aenwijzing doet, dat deze Volkeren wel
eer aen de Zuidzijde van de Oost-Zee gewoont hebben, als een weinig deel hebbende aen
't gebruik van den Kimbrischen Tak, hoe wel ze andersints nog al vrij wat in Dialect, en
gantschelijk in de vorming van ST agter 't Worteldeel bij de Passiva's, en in de Terminatiën
van de Geslagten der Adjectiva's, als mede in 't menigvuldige gebruik van 't voorzetsel ga
voor de Verba, dat in 't Kimbrisch geen plaets heeft, verschillen, zulks dat men uit hare Tael
niet te vermoeden heeft, of ze, voor hare zitting aen de Wyssel, wel eer uit het Noordse
Gotland mogten overgekomen zijn, maer veel eer, dat voormaels een deel van hen van de
Wyssel af derwaerts getogen zij geweest; en (3) ten derde, Vermits eenigen van hare
Ongelijkvloeijende Verba, namelijk die van de IV. Classis (gelijk we nader zullen aentoonen
bij onze Regelmaet en Rangschikking) in 't Praeterit: eene Verbuiging hebben aengenomen,
die gantsch verschillig is van al de Duitsche en Kimbrische Takken, en die, uit hoofde van
hare Nabuerschap en gemeenzamen ommegang met de Grieken, toen ze in Moesiën haren
zeet hadden, ten eenemael op den Griekschen trant loopt, waerom desgelijks de M-Gottische
spelling haer naevolgt in gg voor ng / en gk voor nk; gelijk ook daerenboven de M-Gotthische
Letters zeer veel van 't Griesch hebben; en uit het gantsche Euangelium M-Gothicum blijkt,
dat het oorspronkelijk uit den Griekschen Text is overgezet; ter welker oorzake het ook in de
Letteroeffening van de Godgeleertheid als een voornaem oud Handschrift te agten is, dat
door verloop geene verbastering heeft kunnen lijden; terwijl in tegendeel alle andere Duitsche
Volkeren het Kristendom ontfangen hebben door de Westersche Kerk, en daer door hare
Overzettingen uit de Latijnsche Vulgata ontleent hebben. Gelijk ook daerom (ten 4:) de Angel
Saxen, en F-THeutschen, die haer schrijven meest van de Latijnsche Monniken geleert
hebben, doorgaends C / of CN / in steê van K / gebruijken, terwijle zulks nooit bij 't M-Gottisch
plaets heeft, alwaer men geene C / maer altoos K / even als bij 't Griesch vind. Waer bij men
(ten 5:) voegen kan de M-Gottische Terminatie S / agter vele Substantiva, en agter de Adject:
Masc: in gelijkheid van de Grieksche termin: ος, welke zaek bij geene anderen van den
Theutonischen Tak, nog ook bij de Kimbrischen plaets heeft, als M-G, Arms / F-TH, H-D,
Dan:, Angl: en Ons, Arm / en A-S, earm / arm (brachium); en M-G, Blinds / Ki: en Ysl: Blinde
/ F-TH, A-S, Angl: Dan: en H-D, Blind / en ons Blinde (coecus,) enz:
Van dit Euangelium M-Gothicum, welks afschrift thans onder de Zweeds-Koninklijke Boekerij
berust, en 't gene ook Codex Argenteus genaemt word, vermits meest met zilvere Letters op
Violet Francijn geschreven, zegt zeker voorname Kennis en Vriend van gemelden Junius in
zijn Boekje in 8: dat onder den Tijtel van 'T VADER ONS in XX Oud-Duitsche en Noordse TAELEN
met de Uitleggingen enz, A. 1664, is uitgegeven, om een Voorlooper te verstrekken van 't
gemelde Werk van Junius, in dezer voege; ‘Dit soo dierbaer Cleinoodje, en soo oude
Euangelie-boek heeft lang in Duitsland hier en daer onbekent gedwaelt, tot dat het onder den
Sweedsen buit in de Koninghlijke Boekekassen, en eindeling tot sijn geluck in het Oog van
den Onvergelijken Heer Isaack Vossius, en door sijn Ed: in de Rechte handen van sijn waerden
Oom de voorged: Heer Junius geraekt is; uit de welke wij 't selve met alle noodigh cieraed
opgetooit (also hij daer nog tijdt, noch arbeidt, noch kosten, noch ook sijn hooge, doch frisse,
ouderdom, aen en spaert) alle dagen te verwachten hebben. Het is op dun Violet Parkement,
ten deele met goude, doch meest met silvere Letteren doorgaends seer net geschreven, daer
van het den naem van het Silvere Boek draegt.’
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Evangeliën in 't Angel-Saxisch gevoegt, welke vertaling als van de VIII of IX: eeuw
te agten is.
+
Onder de Oud-Duitsche of Frank-duitsche overblijfselen is wel 't voornaemste
+
vertaling van Tatiani Harmonia Evangelica, welke voor een werk van de VIII of
XXVI. Van 't
o

IX eeuw te houden is, zijnde niet lang geleden door Palthenius A . 1706, in 't ligt Frank-duitsch en
Alamannisch, en hare
gegeven; waer bij een Frankduitsche vertaling van iet van Isidorus Hispalensis
voornaemste Overblijfsels.
gevoegt is. Omtrent twee eeuwen jonger word geschat de Paraphrasis in Canticum
Canticorum door Willeramus Abbas gemaekt in Latijnse Verzen en in Frankduitse
Prosa; vertoonende de tael van de XI eeuw. Omtrent nog een eeuw jonger rekent
men de Frankduitsche Rythmus wegens St: Anno, wijlen Aertsbisschop van Keulen,
Ao. 1633 door Mart: Opitius in druk gebragt. Deze twee laetste Frank-Duitse
Tael-proefjes komen zo digt aen onze Belgische of Nederduitsche Sprake, dat men
wel gissen mag, dat de Schrijvers niet verre van den Beneden-Rijn gewoont hebben,
dog het eerste van de drie trekt iets nader aen 't Gottisch, of om dat het ouder van
tael, of om dat het mooglijk wat dieper in Saxenland gemaekt is; evenwel van alle
drie kan men zeggen, dat ze nader aen onze Spraek gelijken, en vloeijender en
minder hard van tael zijn als het tegenwoordige Hoogduitsch met zijne Schl / schm
+
/ schn / schw / pf / en pfl / voor vele Woorden, waer voor men onder de Oudheid
slegts Sl / sm / sn / sw / p / en pl / vind. Nog isser een Oud-Duitsch Poëet, Otfrid +Vide in fine Proaemii in
o

genaemt, die omtrent A . 900 leefde, dog deze klinkt vrij wat harder, waerom ik Willer: Abbatis Canticum
die tael de Alamannische noem, als eigender aen die van Hoog-op in Duitschland, Canticorum.
naemlijk aen de Beyerschen, Oostenrykers, Zwitsers, enz:
+
Van 't Angel-Saxisch, dat insgelijks als het Moeso-Gottisch wel iets van 't
+
Kimbrisch heeft, zijn in Engelland ontellijke handschriften, dog van de fraeiste
XXVII. Van 't
proeven, die het ligt zien, is 't bovengenoemde Evangelium Anglo-Saxonicum, 't Angel-Saxisch en deszelfs
welk Junius bij zijn Evang: Goth: gevoegt heeft, als geschreven in dien tijd toen voornaemste oude
handschriften.
de Angelsaxen in Engeland bloeiden, en op haer geleerdst waren.
+
Het Belgisch of Nederlandsch, dat in de Zeventien Provincien gesproken word,
en 't welk voor twee eeuwen den naem van Vlaemsch voerde, om dat die Provincie +XXVIII. Van ons Belgisch
of Nederduitsch en zijne
toen bij uitnemendheid bloeide, en door Koophandel wijd vermaerd was, heeft,
met het verminderen van Vlaenderen en Braband en 't opkomen van ons Land, voornaemste oude
Geschriften.
nu bij uitstek den naem van Hollandsch gekregen. Wij zijn wel een weinig
onderscheiden in Dialecten, jae, niet alleen dat ieder Provincie een bijzondere Dialect
heeft, maer zelf ieder Stad heeft eenigsints een weinig onderscheiden' tongeslag;
niettemin hebben we altoos een Gemeene Schrijftael gebruikt, even gelijk ook nu
de Hoogduitschers (schoon de Laeglanders, die Plat-Duitsch spreken, en de
Hooglanders, te weten Zwitsers en Oostenrijkers, elkander naeulijks verstaen
konnen) een Gemeene Schrijftael, die men Hoogduitsch noemt, in gebruik hebben.
Deze onze Gemeene Schrijftael word in geene van de Provincien zo net als in
Holland in de uitspraek voldaen: want onze beschaefste uitspraek verschilt bij na
niet van deze Schrijftael: met dubbele reden
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dan pronkt tegenwoordig onze Belgische tael met den naem van Hollandsch. 't Is
*
ook in 't Hollandsch dat het Oudste, en voornaemste overblijfsel van ons Belgisch
gevonden word, naemlijk Melis Stoke's Rym-Kronijk van de Hollandse Graven,
vertoonende de tael van de XII en XIII eeuw. Nog is 'er ook een mooi stukje van
o

Oud-Hollands, te weten de Bybel te Delft A . 1477. gedrukt. Uit deze genoegsame
proeven, zoo men die wel inziet, kan men bevinden dat de grond van onze Tael,
wat het Generale Grammaticael belangt, van dien tijd tot op heden dezelfde is;
hoewel de Stijl van schrijven, zo verre die den cierlijken opschik betreft, thans een
vrij meer vloeijende, veranderlijke, en bevallige plooi heeft aengenomen: Sedert
een eeuw herwaerts, toen de geleerdheid in Holland haer vermaek vond, begon
deze cierlijke Schrijftrant zijne wortels te schieten. De Schrijver van de Idea Linguae
+
Belgicae heeft de tijdbeurten onzer Tael' gevoeglijk in ‘vieren afgedeelt: als (1:) de
+
Duistere of Schriftelooze, van de wieg onzer taele tot op Melis Stoke's jeugd,
Zie zijnen brief aen, H:
zijnde tot de XIII eeuw toe. Ten (2:) de Regelmatige in genus & Casus, strekkende Hoogstraten bij de
Boekzale van Mey en
van den laetstgenoemden tijd tot op het Graefschap van Vrou Marie van
Juny 1708.

o

Bourgonje, naemlijk tot A . 1477. Ten (3:) de Verloopene in Genus, & Casus van
o
o
A . 1477 tot omtrent A . 1624, den tijd naemlijk toen uit laste van EE: Heeren Staten
de overzetting van den Bybel stond ondernomen te worden, sedert welken onze
Letterhelden Hoofd en Vondel begonden te bloeijen. De 4: noemt hij De Herstelde,
in welke wij nu leven, die haren aenvang neemt met het einde der derde Tijdbeurte.
De verdere’ lezenswaerdige Aenmerkingen, welke die Schrijver daer bij voegt, wil
ik liever den Lezer aldaer laten zoeken, als mij aen 't uitschrijven van eens anders
werk begeven.
Dat onze Hooge Overheden van over lange werk gemaekt hebben om de eere
van haer Tael, en 't daer aen verknogte nut der Ingezetenen, te handhaven, blijkt
uit de zorge die Haer EE: daer omtrent gehouden hebben, toen zij onze Gravinne
o
Marie van Bourgonje A . 1477 wel nadruklijk, bij 't groote Privilegie Art: 20, deden
beloven van Aen de Staten geene Brieven te zullen zenden, nochte open, nochte
besloten, dan in NEDERDUITSCHE TALE, en insgelijks in de Privilegie van Keizer
Karel (7 Mei 1555), en van Koning Philips (18 Decemb: 1556), Dat zy hier geene
Diensten en zouden mogen begeven aen Inboorlingen der Landen van herwaerts
overe, dan aen zulke, die de DUITSCHE SPRAKE (en wel uitdruklijk die) WELKE
MEN IN HOLLAND GEBRUIKT, zouden verstaen en spreken: welke stukken bij de
Groot-placcaetboeken te vinden zijn.
Dus heb ik U verhaelt de voornaemste Overblijfsels van onzen Duitschen Tael-tak,
o
die mij tot nog toe (zijnde A . 1711) in druk zijn voorgekomen.

*

o

Sedert het schryven van 't bovengemelde heeft ook de Heer G: Dumbar in zijne Analecta, A
1719 uitgegeven, aen de Wereld medegedeeld Een Rym-Kronyk van ouds genaemt HET
GESCHICHTE HISTORIAEL-RYM der eerste Graven van Holland; van Broeder KLAAS
KOLYN, Monnik van Egmond, geschreven omtrent het Jaer MCLXX.
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N. Nu heb ik, 't gene ik eischte, maer op nieuws schieten mij nog twee zaken te
binnen; eerstelijk zag ik gaerne tafelsgewijze deze in Europa verspreide Talen, op
den voet van 't verhaelde, hier agter aen bij-een gevoegt, op dat men als met een
opslag den inhoud voor oogen hebbe, want door uitbreiding word het ingedrongene
idée eenigsints verloren; ten anderen, dat je, tot bevestiging van deze
Volk-Verspreiding, en tot voldoening van Liefhebberij, een klein proefje van elk dezer
*
onderscheidene Taelen bij wijze van Bijlage hier agter aen voegde.
*

o

Zie Bijlage N : I.

o

L. Wat het laetste betreft, die Proeven zijn te vinden bij 't boekje dat A . 1700 in
Engelland gedrukt is, onder den tijtel van The Lords prayer in above a hundred
Languages Ic. / dat is, Onzes Heeren Gebed in meer dan honderd Talen.
N. Die boekjes zijn in ijders handen niet. Geef van elke proeve maer eene regel;
en, om de gelijkheid der Spraken nog klaerder te doen zien, zo voeg de woordelijke
Vertaling' onder ijder, 't welk bij 't Boekje niet te vinden is.
L. Uwen raed meen ik in 't werk te stellen; En, belangende het eerste, ik schik den
Europischen Tael-boom op de volgende wijze, even gelijk ik in 't begin gezeid heb.
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Europische tael-boom.
Uit het Huis van JAPHET agt men gesproten te zijn Deze drie Hoofd-Talen; als,
+

I. KIMBRISCH of Oud-Noordsch, ook Runisch genaemt, als
+

DANO-GOTTHISCH of
Oud-Deensch.

}

zijnde het Tegenwoordige
met eenig Duitsch
vermengt.

SCANO-GOTTHISCH}

of Oud-Zweedsch.}

XXIX. Europische
Tael-boom.

en SVECO-GOTTHISCH}
NOORWEEGSCH}

zijnde deze twee nog
minst verbastert.

YSLANDSCH.}
en ORCADISCH.
II. OUD-THEUTONISCH of Oud-Duitsch, als
I.

{1. MOESO-GOTTHISCH.
{2. ANGEL-SAXISCH, en hier
van 't
{3. OUD-FRIESCH.

{ENGELSCH, dog zijnde
vermengt met het
Deensch, en 't Romansch
dat uit Normandyen
overgebragt wierd.
{LAEG-SCHOTSCH, dat
minder van 't Romansch
heeft.

Deze 3 bovengemelden hebben, van wegen de Oude buerschap langs de
Oost-Zee, met het Kimbrisch eenige overeenkomst.
II.

{OUD-

{ALLEMANNISCH: de
hedendaegse
Switserse Dialect
komt hier naest
aen.}

{

{FRANK-DUITSCH of
Neder-Saxisch.}

{

NEDERDUITSCH of
BELGISCH, bij uitstek
wel eer VLAEMSCH
nu HOLLANDSCH
genaemt.

uit welk mengsel
het hedendaegse
HOOG-DUITSCH
gesproten is.

Het Allemannisch en Frank-Duitsch bestaet nu nergens als in oude boeken en
schriften; even gelijk ook het Moeso-Gotthisch en Angel-Saxisch en genoegsaem
ook het Oud-Friesch, hoewel dit op 't Land nog niet verstorven is.
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III. KELTISCH, als.
OUD-GRIEKSCH, voor den tijd van Cadmus, en uit vermenging van dit met de
Asiatische Talen het vermaerde GRIEKSCH, en daer van, bij verloop het
Hedendaegse.
OUD-LATYN, voor de komst der Grieken, en, uit vermenging van dit met het
Grieksch, het vermaerde LATYN, dat thans, hoewel verstorven, nog de
algemeene Tael der Geleertheid is. Door voort-planting is uit dit gesproten al
het Romansch; als naemlijk het

ITALIAENSCH}

Onder dezen is iet van 't Gotthisch
geraekt.

SPAENSCH}
PORTUGEESCH}
FRANSCH,}

Hier onder is eenig Frank-Duitsch
vermengt.

GRISONSCH. }
en SARDISCH. }
OUD-GALLISCH, dat met het Oud-Brittonsch over een quam.
OUD-SPAENSCH, waer van nog overig is het CANTABRIDS of BISCAEYSCH, (hoewel
'er eenigsints van 't hedendaegse Spaensch onderloopt), als mede het
GASCONSCH.
OUD-BRITTONSCH, waer van afkomstig en nog in wezen zijn, het ARMORISCH,
dat in Bas-Bretagne, in Vrankrijk gelegen, gebruikt word.

WALLISCH}

Dat in de Provincie van Wallis in
Engeland nog in zwang gaet.

en CORNUBISCH.}
IERSCH en BERG-SCHOTSCH.
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Onder de SLAVOENSCHE TAEL, die in 't Oosterdeel van Europa heerscht, en
aldaer door de Asiatische Schythen gebragt is, behooren het
RUSSICH of MOSCOVISCH, DALMATISCH, CROATISCH, SERVISCH, ALBANISCH
of EPIROTISCH, ILLYRISCH, CARNIESCH, POOLSCH, BOHEEMSCH, en WENDISCH
of OPPER-LAUSITSCH.
Nog vind men in dat deel van Europa deze Vierderhande Talen, bestaende elk als
op zig zelf, en verschillende veel van de andere Europische, dog zijnde gering van
aenzien, als heerschende in Landstreken die woest en schaers van Volk zijn.
1.

{LITTOUWSCH}
{en LYFLANDS}

Deze komen zeer veel
overeen: hier onder loopen
eenige Slavoense
woorden.

2.

{ESTONISCH.}
{Finnisch.}
{en LAPLANDSCH.}

Deze verschillen onderling
slegts in Dialect. Men vind
'er ook vrij wat Kimbrische
en ook Duitsche woorden
onder.

3.

HUNGARISCH.

4.

{TURKSCH}
{en TARTARSCH.}

Deze verschillen onder
elkander niet anders dan
in Dialect.
o

De PROEVEN zijn te vinden in de volgende Bijlage N : I.
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Proeven der Europische spraken.
o
Bijlage N : I.
Spruyten
Van den Kimbrischen tak.
Zie The Lords Prayer in Above a
Hundred Languages &c: Londini
Ao. 1700 ...... p.22

Runisch of Oud-Noordsch, ook Kimbrisch
genaemt.
Fader uor / som est i Himlum.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

in 't zelfde boek p. 55.

Deensch.
Vor Fader / i Himmelen.
Onze Vader, in Hemelen.

......... p. 48.

Zweedsch,
Fader war / som ast i Himmelen.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

........ p. 48.

Noorweegsch,
Wor Fader / som est y Himmelen.
Onze Vader, die zijt in Hemelen.

.......... p. 23.

Yslandsch,
Fader uor / thu sem ert a Himnum.
Vader onze, gij die zijt in Hemelen.

.......... p. 65.

Orcadisch,
Fabor i ir i Chimrie.

Van den Theutonischen tak
Zie Evang: Goth: Matth: VI. 9.

Moeso-Gottisch, van de IV, Eeuw.
Atta unsar / thu in Huminam.
Vader onze, gij in Hemelen.

ter zelver plaetse.

Anglo-Saxisch, van de VIII, en IX, Eeuw.
Faeder ure / thu the eart on Heofenum.
Vader onze, gij die zijt in Hemelen.

The Lords Prayer in above a Hundred
Lang: &c. p. 66.

Engelsch,
Our Father / which eart in Heaven.
Onze Vader, welke zijt in Hemelen.
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Zie the Lords Prayer &c. .... p: 55.

Laeg- of Zuider-Schotsch,

Our Fader / vhilk ar in Hevin.
Onze Vader, welke zijt in Hemelen
........ p. 56.

Oud-Friesch of tegenwoordig
Land-Friesch.

Uus Haita / du derstu bist yne Hymil.
Onze Vader, gij die gij zijt in Hemel.
Zie Kirchm. in Tacit: de Germania, p: 36. Allemannisch, van de IX Eeuw: in rijm bij
Otfrid.
Fater unser guato /
Vader onze goede,
Bist Truthin thu gimuato /
Zijt Heere gij gemoede (of liever
Goedertieren),
In Hinilon io hoher.
In Hemelen ja hooger.
Zie Orat: Dom: Alam: Versio Vetust:
Marq: Freheri Notis exposita.

Allemannisch van omtrent die zelfde tijd
in On-rijm,

Fatter unseer / thu pist in Himile.
Vader onze, gij zijt in Hemel.
Zie the Lords Prayer &c. .... p: 47.

Zwitsersch,

Datter unser / der du bist in Himmelen.
Vader onze, die gij zijt in Hemelen.

Hoogduitsch,
Unser Dater / in dem Himmel.
Onze Vader, in den Hemel.
o
Zie den Neder-Saxischen Bijbel A . 1494. Neder-Saxisch van de XV: Eeuw.
tot Lubick gedrukt.

Dader unse / de du bist in den
Hemmelen.
Vader onze, die gij zijt in de Hemelen.
Zie Tatiani Harmonia versione Theotisca Frank-Duitsch of Oud-Neder-Saxisch,
o
antiqu: in 4: A . 1706 edit: p: Palth: Cap: van de VIII, en IX, Eeuw.
XXXIV. 6. p: 68.
Father unser / thu thar bist in Himile.
Vader onze, gij die zijt in Hemel.
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Staten Bybel. Matth: VI. 9.

Belgisch of Nederduitsch nu Hollandsch
genaemt.

Onze Dader / die in de Hemelen [zijt.]

Van den Keltischen tak.
N. T: Graecum, Matth. VI: 9.

Grieksch,
Πάτερ ἡμων, ὁ ἐν τοῖς ουρανοῖς.
Pater heemoon, ho en tois ouranois.
Vader onzer, die in de Hemelen.

N. T: Vulgat: Matth: VI. 9.

Latijnsch,
Pater noster, qui es in Coelis.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

N. T: Ital: trad: da Giov: Diodati. Matth.
VI. 9.

Italiaensch,
Padre nostro, che sei ne' Cieli.
Vader onze, die zijt in de Hemelen.
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The Lords Prayer &c. ..... pag. 36.

Spaensch,
Padre nuestro, que estas en los Cielos.
Vader onze, die zijt in de Hemelen.

..... pag: 38.

Portugeesch,
Padre nosso, qu' estas no's Ceos.
Vader onze, die zijt in de Hemelen.

..... pag: 34.

Fransch,
Nostre Pere, qui es ès Cieux.
Onze Vader, die zijt in de Hemelen.

...... p: 35.

Rhaetisch of Grisonsch,
Pap noass, tu quelchi êsch in ls Tschels.
Vader onze, gij welke zijt in de Hemelen.

...... p: 37.

Sardisch, in de Steden,
Pare nostru, qui istas in sos Quelos.
Vader onze, die zijt in de Hemelen.

.....: p: 37.

Sardisch, op het Land,
Babbu nostru, sughale ses in sos
Chelos.
Vader onze, welke zijt in de Hemelen.

...... p: 38.

Cantabrisch of Biscaeysch,
Gure Aita, Ceruetan aicena.
Onze Vader, in Hemelen zijnde.

...... p: 50.

Oud-Brittanisch,
Eyen Taad, rhuvn wyt yn y Neofododd.
Onze Vader, welke zijt in de Hemelen.

...... p: 51.

Armorisch,
Hon Tat, pehudy sou en Efaou.
Onze Vader, welke zijt in Hemelen.

...... p: 50.

Niew-Brittannisch, of Cambrobrittannisch
of Wallisch,
Ein Tad, yr hwn wyl yn y Nefoedd.
Onze Vader, gij welke zijt in de Hemelen.

..... p: 52.

Cornubisch,
Ny Taz, ez yn Neau.
Onze Vader, die in Hemelen.

...... p: 57.

Iersch,
Ar Nathair, ata ar Neamh.
Onze Vader, die in Hemelen.

*

*

o

Zie ook de Beschrijving van Spanjen, in Fol: A . 1707. p. 41 en 42.
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The Lords Prayer &c. ..... p. 52.

Woud- of Berg-Schotsch, waer voor de
Autheur stelt Waldensis.
*
Our Narme, ata ar Neamb.
Onze Vader, die in Hemelen.

Slavoensche dialecten.
***

**

Zie the Lords Prayer &c. ... p. 24.

Russisch of Moscovisch,
Otsche nasch, ige esi na Nebsech.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

...... p. 40.

Dalmatisch,
Otcse Nask, oyi yessi na Nebessih.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

...... p: 40.

Croatisch,
Ozhe nash, ishe esi na Nebesih.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

...... p. 41.

Servisch,
Otze nash, ishe jesi v' Nebesih.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

...... p. 41.

Carnisch,
Ozha nash, kir si v' Nebesih.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

..... p. 58.

Poolsch,
Oicze nasz, ktorys jesi uu Niebiesiech.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

...... p. 58.

Boheemsch,
Otzie nasz kteryz gsy uu Nebesych.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

...... p. 42.

Lusatisch of Lausitsch,
Wosch nasch, keusch sy na Nebebu.
Vader onze, die zijt in Hemelen.

N.T. in die Ober-Laufitzsche Wendische Wendisch of Opper-Lausitsch,
Sprache 1706. Matth. VI. 9. pag. 25.
Nasch Wotz, kiz ssy ty we Nebessach.
Onze Vader, die zijt in de Hemelen.

The Lords Prayer &c:
*

**
***

o

In de Orat: Domin: edit: J: Chamberlayn A . 1715. p: 39. vind men ook dit zelfde op den naem
van Waldense uitgegeven; dog in dat zelfde boek p: 49. vind men een ander Berg-Schotsch
van de Hooglanders, als Ar Nathairne ata ar Neamh: waer uit blijkt dat dit Wald: onder 't
Berg-Schotsch behoort.
De Russen schrijven veel in 't Slavoensch, schoon haer tael een bijzondere Dialect is.
Te lezen de Cyrillische of Moscovische Letter; niet de ondergevoegde uitlegging, die bij
misslag daer merklijk van verschilt.
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2.

{ ..... p. 43.

Littouwsch; Tewe musu,
kursey es i Danguy.

{ ..... p.42.

Lyflandsch; Tabes mus,
kastu es ecksckan
Debbessis.

{ .... p. 42.

Estonisch; Issa meddi,
kesinna ollet Taiwas.

{ .... p. 44.

Finnisch; Isa meiden, joca
ollet Taiwaisa.

{ .... p. 44.

Laplandsch; Isa meidhen,
joka oledh Tajuahissa.
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3.

N. T: Hungar: Amstelod:
o

12. A . 1646.
4.

Hongarisch, Mi Atyánk kì
vagy á Menyekben.

{ The Lords Pr: p. 18.

Turksch, Bizoum Atamuz
kih Gouglerdeh sin.

{ ..... p. 19.

Tartarsch, Yâ Atamuz ki
yûksèk Ghiôghdá sen.
o

Eenige jaren na 't schrijven van dit bovenstaende, is 'er (A . 1715) alhier een
nadere en vermeerderde verzameling van deze Gebeden gedrukt en uitgegeven
door J: Chamberlayn; waer tegen dit ook kan vergeleken worden; alwaer 'er nog
meer te vinden zijn (p. 84. 85. 86, en 87) die bij 't Littouwsch en Lyfl: behooren.

Toegift.
Zie de Beschrijving van de Heerlijkheid Oud-Friesch, gisse van de XIII: Eeuw.
van Friesland p. 40. alwaer gesproken
word van de X geboden, hebbende tot
Titel, Dan dae tiaen Wird.
2. Israhel dyn God scheltu neen byld
makia / fan alIsraël uwen God zult gij geenen beeld
maken, van alle da Creatura / deer by da Himel
fliucht / iefta op der
le Creatuer, dat bij den Hemel vliegt, ofte
op der
eerde swerft / ende in da Wettere
suomt / want ick myaerde zwerft, ende in de Wateren swemt,
want ik mij1

2

ne ontanck wreck al tida fyarda &c.
2

1

nen ondank wreke aen 't vierde Lid , &c.

Zie Gysb: Japix Friesche Werken II. Deel Hedendaegs Land-Friesch,
p. 85. vervattende het begin van zijne
vertaling, tot Opschrift hebbende, Yen
suwnerlinge forhanlinge fen Libbjen
in fen Stearren; dat is, Een zonderlinge
Verhandeling van Leven in van Sterven.
't Iz ien bjuestredwaen / dear 'k my
naet noag oer for't Is een bijster doen, daer ik mij niet
genoeg over ver-
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wonderje kin / dat de bodders aef
aerbeiders / by minneawonderen kan, dat de gravers of
arbeiders, bij maniere fen sprecken / de rin fenne Sinne
forfirdigje /
re van spreken, den (ren loop) van de
Zonn' voorbijstreven,
op datse restje mogge; &c.
op dat ze rusten mogen; &c.

Aenmerkingen over deze proeven.
Dewijle Gemeenschap. van Tael eene Gemeenschap van Oorspronk aenduid, zo
vind ons Verhael van 't voornaemste der Volk- en Tael-verspreiding over Europa,
beneffens de Verdeeling der drie Hoofdtakken in Keltisch, Theutonisch of Duitsch
en Kimbrisch of Noordsch, in dit kleine beslag, een merkwaerdige bevestiging:
alleenlijk zou een Naeukeurige nog meer vol-
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daen zijn, indien hij oplossinge kon krijgen wegens 't vierderhande Verschil der
benamingen van VADER als (1) Theuton: en Kimbr: Vader of Father / Faeder / &c.
of 't Grieksche en Latijnsche en daer van afkomstige Romansche Pater, Padre,
Pere, &c. (2) Moeso-Gotth: Atta / Oud-Fries Haita / Biscaeysch Aita. (3) Sardisch
Babbu, Gris: Pap. (4) en 't Keltische of Britt: Taad, Tad, of Tat &c: mitsgaders de
vierderhande Uitdrukking van 't woord HEMEL; als (1) Theut: en Kimbr: Hemel /
Himmel / of Himmin / &c:, (2) 't A-S, Heofen / Angl: Heaven / en 't Kelt: of Britt:
Neofododd, Nefoedd, Efaou, Neau, of Neamb. (3) 't Grieksche Ouranos; en (4) 't
Lat: Caelum, en daer van gesprotene Romansche Cielos, Cieli, Chelos, Quelos,
Tschels, Ceos, & Cieux; zijnde 't grootste verschil onder dien Tak, dien wij den
Keltischen genoemt hebben.
Ter voldoeninge van deze Begeerte, die ook mij tot dit onderzoek aendreef, zal
ik hier van mijn Opmerking en Bevinding wegens de mooglijke Gelijkheid van afkomst
deswegen inbrengen, en dezelven daer en boven nog verrijken met mijne Bedenking
over deze twee woorden in den Slavoenschen Tak, die zo groot een gedeelte van
Europa ten Oosten overdekt, en aen zig zelf in alle zijne verscheidene Dialecten
nog zo wel gelijkende gebleven is. Want, hoewel 't het eigentlijke onderwerp van
dit mijn Werk niet is, om bij dezen de min of meer verwantschap van den
Slavoenschen Tak, die eerst in de 6: Eeuw uit het Tartarsch-Asiën opquam, met de
drie andere Europische Hoofdtakken aen te toonen; egter heb ik het niet onnut
geagt, om de Gelijkheid, die ik, na overweging van de Dialecten en Dialect-sprongen,
in deze Voorbeelden bespeurde, hier onder te laten vloeyen; alzoo mij dacht, dat
deze blijken een wettig vermoeden, en rede tot een aenspoor van verder onderzoek
konden geven, of niet mooglijk desgelijks de andere Asiatische Talen, zo ze na hare
Dialect-veranderingen behandelt wierden, mede al goede blijken zouden geven van
eenige Overeenkomst en overoude Gemeenschap van bijwooning voor de
Volk-Verspreiding na de Babelsche verwerring.
Tot nader kennis van de Overeenkomst dezer Hoofd-Takken overwege men voor
af, (1) Eerstelijk, dat, nae de Verspreidinge, natuerlijker wijze een Verschil van
Dialect of Tongeslag ontstaen moet; waer uit met der tijd eene groote Verandering
van de Gedaente der Woorden spruiten kan; gelijk de Land-Friesche Dialect, schoon
een egte Tak van het Theutonisch, een klaeren blijk daer van geeft. (2) Ten andere,
dat ook, nae de Verspreiding, het eene Volk van 't eene, het andere van een ander
Stamwoord, zijne verdere Benamingen van nieulijks voorkomende Zaken of
Beschouwingen, dikwijls kan, mag, en moet ontleent gehad hebben.
Belangende ons VADER, Kimb: Ysl: Deensch, Zw: en Noorw: Fader / en Angl:
Father / Orcad: Favor / A-Sax: Faeder / Frank-Theutsch en Alam: Father / Fater
/ Fatter / en Vader / Zwits: Vatter / H-D, Vater / Neder Sax. Vader het Grieksche
en Lat: Pater, Ital: Hisp: en Portug:
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Padre, Fransch of Gall: Pere, Sardin: Pare, dit vind, beneffens het M-Gottische
Fadrein (Parentes, & familia) zijne Oplossing in ons verouderde † VADEN, A-S,
Fadian / en Kimbr: Fada / Ordinare, dispensare, disponere, vermits een Opperste
Bestierder van den huize: dus ook M-Gotth: Hunda-fads (Centurio) een Hoofdman
over Honderd; en M-G, Thusunda-faths (Tribunus) Bestierder over Duizend:
Desgelijks (volgens de Iris-Englisch-Diction: agter de Archaelogia Brittannica van
Edw: Lhuyd) in 't Iersch Feadhmach, Lat: Potens; en Feadhmannach, Lat:
Gubernator; en Ceann-Feadna, Lat: Centurio. Zie daer eene nette overeenkomst
tusschen Takken, zo breed als Europa van den ander verspreid, en die, van de
eerste Verwijdering af, gescheiden geweest en gebleven zijn.
Maer het M-G, Atta (Pater) en Aithei (Mater), en in 't Oud-Fries Haita (Pater) nu
nog in 't Land-Fries Heite / en Teyte / in 't Cantabrisch of Biscaeisch Aita (elk
wederom uit zeer verre van-een gelegenc Takken) schijnt mij een
Klank-nae-bootsend woord te zijn; ontleent uit de eerste babbel-praet, met welke
een zuigeling zijn Vader begroet of aenspreekt, klinkende na At / en ta ta / ook wel
Pa pa / waer uit dan insgelijks het gemeene bekende Papa voor Pater, en 't
Sardische Babbu, en Grisonsche Pap, beneffens het Oud-Brittannische Taad, Arm:
Tat, Wall: Tad, en Corn: Taz, kan gesproten zijn: Zelf schijnt ook de Slavoensche
Tak met dit At / overeen te stemmen, te weten het Russ: Otsche, Dalm: Otcse,
Croat: Ozhe, Serv: Otze, Carn: Ozha, Pol: Oicze, Bohem: Otzie, en met eene
Voorwerpinge van W of V, (die in ijder Hoofdstam, zo wel Theuton: als Keltisch en
Slavoensch, Dialects-wijze dikwijls plaets krijgt) het Lusat: Wosch, en Wend: Wotz.
Edog, verkiest men Dialectsgewijze eene oplossing te hebben van het verschil
tusschen Atta / en Pater, of Vater / Vather &c; men merke dan deze V of F, en de
gelijkwaerdige B of P, (welke allen Lip-letters zijn, en alleen in Dialect verschillen)
slegts aen, als Voorwerpsels, gelijk ze meermalen zijn; even als ook daerom het
andere Papa, Pap, en Babbu, gewoonlijk gelijkstammig met het Hebr: Abba gerekent
word; in dezer voege zouden alle deze Hoofd-Takken eeniglijk in Dialect verschillend
blijven. Zulk een Voorwerping van V, F, P, of B, was ook van ouds al gemeen onder
den Keltischen tak; aldus zeiden de Grieken dikwijls ἰγανον, voor πηγανον; ἄλαιος
voor παλαιος; zoo word het Gr: πλατυς gelijk aen 't Lat: Latus; zoo mede 't Gr:
ποτερος aen 't Lat: Uter; zoo komt voor 't Gr: αιλὸς, het AEolische φαιλος (Felis);
zijnde het Latijnsche doorgaends gelijk-vormig aen de Aeolische Dialect, om dat
die Grieken voornaemlijk Italiën en Siciliën met Volkplantingen overstroomt hebben;
Wijders dus ook het Gr: φάω, Lat: Ajo; het Gr: Ενετοι Lat: Veneti; gelijk ook de stad
Venetia wel eer AEnetia genaemt wierd; en 't Gr: Εντερος, Lat: Venter; het Gr: ἤρ
of ἔαρ, Lat: Ver; het Gr: ἕσπερος, Lat: Vesper, Irland: Feaskor, Wall: Gosper, Armor:
Guesper: als mede 't Graec: εσϑής,
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Lat: Vestis; en 't Gr: ἔτος, Lat: Vetus; het Gr: οινος, Lat: Vinum, Wall: Gvin, Irl: Fin.
Bij de anderen van den Keltischen Tak heeft het zelfde plaets; als Lat: Piscis, Wall:
Pysk, Angl: Fish / bij ons VISCH, en Irl: Iasg; het Lat: Brachium, Wall: Braich, Irl:
Raigh; en 't Irland: Fvar, Wall: Oer (Frigor) enz: zie Archaeolog: Britann: p: 9. en 11.
en Vossii Etymolog:
Voorts, betreffende het woord HEMEL, in 't Kimbr: Himl / Deens, Zw: en Noorw:
Himmel / F-THeutsch en Alam: Himil / Zwits: en H-Duitsch Himmel / Nedersax:
Hemmel / Oud-Fries Hymil / hier bij is EL of il / of l geen zakelijk deel, maer slegts
een Terminatie, waer voor ligtelijk eene andere inspringt; gelijk ook bij 't M-Gotth:
en Ysl: en of in / als M-G, Himins / Ysl: Himenn (Caelum). De Grond-beteekenis
van dit kan men t'huis wijzen aen een Verouderd † HEMEN (Continere), en't Ysl:
Hem (Contineo), als den gantschen Aerdkloot en 't Wereldgestel bevattende en
overdekkende; gelijk mede, uit het hol en verwulftig overdekken, ons VER-HEMELTE
(Palatum), en, uit de schoonte en reinheid van den Starren-hemel, ons OP-HEMELEN
(Ornare, concinnare, & mundare) overdragtelijk ontleent is.
Maer, in 't A-Sax: Heofan / Engl: Heaven / Laegschots Hevin; als mede in 't
Oud-Britt: Neofododd, Armor: Efaou, Wall: Nefoedd, Corn: Neau, Irl: Neamh, met
welken ook het Slavoensche, Nebsech, Nebessih, Niebesiech, Nebebu en
Nebessach (in Caelis) zeer nae overeenkomt, vertoont zig ten einde van de
Wortel-silb een f, v, of b, in stee van m, bij den vorigen tak, hoewel ook het Ierl: de
m en h te gelijk voert. Op de Staerten of Terminatien bij dit Slavoensch en Keltisch
moet men in dezen geen agt geven, vermits spruitende uit eene Verandering van
Declinatie, want de Nominat: is in 't Wall: en Corn: Nêv, Armor: E, En, en † Ev, Irl:
Neav, & Neamh (zie Archaeol: Britann: p: 45, 183. 202, en 278.) en in 't Russ: in
Nom: Nebo, Boh: Neve; Pol: Niebo. Dus gelijken wederom aen elkander het Brittisch
en Slavoensch, als kinderen van eene Moeder, hoewel ze sedert de eerste
Verspreiding als Oost en West van elkander gescheiden zijn gebleven; zelfs al de
Takken komen dus nader overeen; alleenlijk dat de Slavoensche, en sommige van
den Keltischen Tak, de N, in stee van H bij de anderen, voorop-voeren.
Dog voor eerst, ten opzigte van de Dialect-Verandering van m, ten einde der
Wortel-silbe Heem of Him / in stee van f / of v / of b, bij Heof / Heav / Hev / en
Neov, Nev of Ev, en Neb, &c, zo dient, dat m, zo wel als f / v / of b gezamentlijk
Lip-letters zijn, verschillende in 't Klank-vormen de B, van de M, alleenlijk daer in,
dat de eerste niet, en de laetste altijd onmiddelijk van een Neusklank agtervolgt
word; waer door 't geen wonder is, zoo, bij een lang verloop van tijd of verwijdering
van Volk, de eene Dialect tot deze, en de andere tot die zij overgegaen. Dus word
ook 't Latijnsche Globus met Glomus voor eenstammig gehouden, en Tuber met
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Tumeo: Zoo veranderen gewoonlijk de AEolen der anderen Grieken M, in B, als
Μελλειν, Aeol: Βελλειν; het Gr: Μολγος, in 't AEol: Βολγος (Lat: Bulga); 't Gr: Μιω,
AEol: Βιω (Lat: Vio seu Vieo); Graec: μιττος, AEol: βίττος (Lat: Vitta); Graec: βαμμα,
AEol: βαππα (Lat: Vappa); Gr: μύρμηκα en φόρμιγτα, Lat: Formica; Graec: μετ᾿
εμου, AEol: πετεμου; Graec: ομμα, AEol: οππα, waer toe 't Lat: Offa; en Graec:
μικκύλος, AEol: πικκύλος, Ital: Piccolo, &c. zie Vossit Etymologicum. En, ten opzigte
van de Brittische Spruiten van den Keltischen-Tak, Cornub: Belin, Wall: Melin (Lat:
Mola, bij ons MEULEN); en Wall: Maink, Corn: Benk, Angl: Bench en bij ons BANK;
en Armor: Pemp, Wall: Pymp & Pump, F-TH, en Al: Fimf en funf / H-D, funff /
Graec: πεντε, en Kimbr: Fem / fim / Dan: en Zw: Fem / A-Sax: Fife / Angl: Five /
bij ons VYF; als mede Lat: Marmor, Gall: Marbre; en Lat: Sabbati, Gall: Samedy; en
Lat: Serpyllum, Ital: Sermollino. Te minder is zulk een Letterverandering onder
verschillige Dialecten verwonderlijk, dewijl die van den Brittischen stamme, als 't
Wall: en Oud-Britt: &c, elk op haer eigene Woorden na de Constructie en gevallen
van 't onderscheid der Eigenaers of Bezitters tot zulke Letterwisselingen overgaen;
dus in 't Oud-Britt: Braud (bij ons, Broeder), i Braud (haer Broeder), i Vraud (zijn
Broeder), ym Mraud (mijn Broeder); en ych Kîst (uw Kist), i Gîst (zijn Kist), i Chist
(haer Kist), yn Ghîst (mijn Kist): dus mede in 't Wall: Plygy (Plicare, & Ligare), iu
Blygy (Plicare vel Ligare illum vel illud), iu Flygy (Plicare seu Ligare illam), yn ym
Mhlygy (Plicans aut Ligans me); daer het eerste Grondwoord Plygy, zo net
gelijkstammig komt met het Latijnsche Plicare, wat vreemdeling zou'er, ten minste
zo lang hij onkundig ware hoe Mh als V alhier moet uitgesproken worden, vermoeden,
dat Mhlygy 't zelfde zou verbeelden, gelijk het nogtans doet, en dat volgens een
geregeld beloop in die Dialect: dus verbuigt zig ook het Wall: Maur (Magnus) in
Vaur, enz: zie Archaeol: Britann: p: 19, 20, 21, 22, en 23.
Ten andere betreffende het verschil der voorste Letters H en N, in de gemelde
Worteldeelen Heof / en Neov, &c: hoewel ik hier toe geene Voorbeelden van
Dialect-verandering bij der hand heb, egter konnen ze beiden hier Voorwerpsels
zijn, H zo wel als N, gelijk ik ook zulks vermoeden zou; wordende dit bevestigt door
het Armor: E, En, en † Ev, (Coelum) en in 't Verbogene geval Efaou, dat zonder de
N vooraf te voorschijn komt; te meer om dat ik uit al de Diction: in de Archaeol:
Britann: geene Wortel-woorden met N voorop gevonden heb, waer toe derzelver
oorspronk t' huis te wijzen is.
Evenwel, niet tegenstaende deze moochlijke en niet onwaerschijnlijke oplossinge
en bewijzen, stae ik mede toe, dat het A-S, Heofan / Engl. Heaven ook wel uit een
anderen stam dan ons HEMEL, en mogt en kon ontleent geweest zijn, in welken
gevalle ik geen eigener nog natuerlijker daer toe vinden kan, dan 't A-S, Hafan / Bij
ons HÉFFEN (Elevare) in Praeter:
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Part: A-S, Heofen / bij ons VERHEVEN (Elevatus, altus), vermits, ten opzigte van den
gantschen Aerdkloot, waer men wezen mogte, bij uitstek al de Verheventheid
vervullende, tot in 't oneindige toe.
Maer, aengaende het Grieksche ουρανος (Caelum, & Aër qui supra nos, & Mundi
systema, & Palatum), dit heeft eigentlijk our of ourn tot zijn zakelijk deel, zijnde de
rest een Grieksche staert: hier toe zullen we geen oplossing zoeken in de
Dialect-verschillen, om het met onze gemelde Heem en Heof &c. overeen te brengen,
vermits we die elk van een bijzonderen stam afkomstig schatten. Dit Grieksche dat,
even als ons HEMEL, de beteekenis vervat van Caelum, Mundi Systema, & Aër, &
Palatum; word gemeenlijk afgeleid van het Gr: οραω, Video, als doorschijnend voor
't gezigt, en waer uit of waer door we 't Licht en deszelfs aendoeningen gewaer
worden; dog de zin van Palatum moet dan insgelijks, als bij ons, overdragtelijk van
het rondverhevene vertoog des Hemels ontleent geweest zijn. Wijders, schoon
onder alle onze bijgebragte Voorbeelden der Europische Spraken dit Grieksche zig
enkel en alleen vertoont, het heeft egter nog wel makkers in het Brittisch-Keltisch,
want dus ook Corn: Ebron, † Auyr & Air; en Armor: Oabren, oabr, & êar; & Wall:
Uybren, en auyr, en auel; en Irland: Aear (Coelum, & Aër); zie Archaeol: Britann: p:
41. 45. en 278. Ondertusschen blijkt ook genoeg uit het ingekorte Cornische Air, en
Armorische ear, en Ierlandsche Aear, dat het Latijnsche mede tot den zelfden tronk
behoort.
Nu schiet 'er nog overig het Latijnsche Coelum of Caelum met alle de gemelde
anderen van Romansche Dialect, als 't Ital: Cieli; Hisp: Cielos; Portug: Ceos; Fransch,
Cieux (in Singul: Ciel); Grisons Tschels; Sard: Quelos & Chelos. Dit kan men
tweesints aenmerken; Eerstelijk, als of het van een bijzonderen Tak quam, zoekende
zijne afleiding, met Vossius, in het Grieksche κοιλον (Cavum), dat weder van 't Gr:
κόος (Cavitas) ontleent is, gelijk ook van ouds, volgens de getuigenis van Festus
in 't Latijn Covum en Cohum voor Coelum ging: In dezen gevalle zou de l tot een
Terminatie van Afleiding, en niet tot het Worteldeel behooren, zo min als de v en h
in † Covum en † Cohum; gelijk ook die l al uitgevallen is, bij het Portug: en 't Fransche
in Plural: Ten anderen kan ook door Dialect-verandering dit Zakelijke Deel Cael of
Cov of Coh overeengebragt worden met het voorgemelde Grieksche Zakelijke deel
ουρ, of 't Corn: Auyr, Arm: Oabr, en Wall: Auyr en auel, nemende de l, v, h, en r,
hier elk als deelen van uitgang, niet eigentlijk tot het Worteldeel behoorende; of,
zoo ze 'er al toe behooren mogten, egter als Dialects-wijze dus of zoo daer in plaets
hebbende, gelijk ook in 't Latijn zelf zo wel de v, en h, als de l, zig bevind, en in 't
Wallisch insgelijks de l en r. Dus zeiden ook de Kretensers αὐκὰ voor ἀλκὴ, en
αὖσος voor ἄλσος, en αὐκυὼν voor ἀλκυὼν; en zoo zeiden de Attici, κρίβανος, voor
κλίβανος, en ἀργαλέος; voor ἀλγαλέος; dus ook in 't Gr: κανϑήλιος, in 't Latijn
Cantherius; en in 't Oud-Latijn Praelialis voor

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

73

Praeliaris. Zie Vossii Etymologicon. De L, en R, zijn ook beiden Verhemelte-Letters,
die op eene zelfde plaets door de tong gevormt worden, met dit onderscheid alleenig,
dat de Tongtrilling bij de R met het voorste, en bij de L met de zijden van de Tong
geschied; uit deze naeverwantschap kan ligtelijk bij Dialect-verandering de eene in
stêe van de andere komen; dus mede in 't Wall: Kil, Irl: Kir (Maxillum); en Wall: Mal,
Irl: Mar (ita, sic); Lat: Ulmus, Fr: Orme, bij ons OLM; en Lat: Floccus Fr: Froc, bij ons
VLOK; en Lat: Alchymia, Ital: Archimia; en Lat: Ululare, Ital: Urlare; en Lat: Pallidus,
Hisp: Pardo; & Lat: Palpebra, Hisp: Parpado; en Lat: Angelus, Cantabr: of Biscaeisch
Angerrua; en Lat: Oleum, Cantabr: Orioa: en, om niet te twijffelen of dit betreklijk zij
op het woord van ons onderwerp, voor 't Latijnsche Coelum komt in 't Cantabr: of
Bisc: Ceru; (Zie Archaeolog: Britann: p: 31.). Maer, belangende de voorste C of K,
deze kan voor een voorwerpsel gaen, even als bij 't Lat: Cacumen & Acumen; en 't
Gr: ὄςᾶ, & 't Lat: Costae (zie Vossii Etymol:); dus ook Lat: Rana, Corn: Kranag; en
in 't Engl: Ruck / & Rick / Irl: Kruach, Wall: Krîg; en in 't Engl: Round / bij ons ROND,
Wall: Krun; en in 't Engl: Rock / Wall: Kraig, enz: zie Archaeol: Britann: p: 11. col.
3.
Aldus konnen deze groote Verschillen, die 'er oogenschijnlijk tusschen de Kimbr:
Theut: en Keltische (ja zelfs ook de Slavoensche) Takken zig vertoonen, overeen
gebragt worden, of opgelost; en dat 'er op zulk eene of diergelijke wijze die groote
verwijdering van Dialect tusschen 't Keltisch en 't Onze, nae een verloop van zoo
vele Eeuwen, ontstaen is geweest, verdient gantsch geene verwondering.
Maer, op dat men niet vermoede of bij vele of meerder Woorden zulk eene
Comparative Afleiding te kort zou schieten, schoon ze bij deze weinigen als VADER
en HEMEL bestaen kan, zoo laet ons, tot verder bevestiging van de oude
Gemeenschap tusschen deze Verspreide Volkeren, op gelijken voet eene
Verhandeling van de eerste tien Talwoorden, die mooglijk al voor de Verdeeling in
't Japhetsche Stamhuis geplant zijn geweest, hier bij voegen; als bij ons,

Een,
M-G, Ains; F-TH, Alam: en H-D, Ein; A-Sax: An / Engl: A / an / one; Kimbr: Ein;
Ysl: Eynn & Ein / Deensch en Zw: En; en Land-Fries, Jen: wijders in 't Gr: ἑνος,
Contr: ἑις; en Lat: Unus; Hisp: en Ital: Uno; Fr: Un; als mede in 't Wall: Yn, Ynig;
Corn: Uynyn; Armor: Yunan; Irl: Aon, & Ynar: gelijk ook Russich Odin en Poolsch
Ieden.

Twee.
M-Gotth: Twa; F-THeutsch Zwei; Alam: Zwo; H-Duitsch Zwei /
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en Zwo; A-Sax: Twa / en Twegen; Engl: Twain / two: als mede Kimbr: Tu; Ysl:
Tueir; Dan: Tu / Zw: Twå / en L-Fries Tua. Voorts Graec: δύο; Lat: Duo; Ital: Due;
Hisp: Duo, Fr: Deux; gelijk ook Wall: Dvy, doy, day, & dau, Corn: Deau; Armor: Dou;
Irl: Do, & dis; en insgelijks Russ: Dva, Pol: Dwa.

Drie.
M-Gotth: Thrins; F-TH; en AL: Drie / Drio / dhrie; H-D, Drey; A-S, Threo / thry;
Engl: Three; en L-Fries Trie: als mede Kimbr: Thry; Ysl: Thryer; Dan: Tre / en Zw:
Tree. Voorts Gr: Τρεῖς; Lat: en Hisp: Tres; Ital: Tre, en Fr: Trois, gelijk ook Wall: Tri;
Corn: Tre; Armor: Tri, Irl: Tri, en Teora. En insgelijks Russ: Tri, en Pol: Trzi.

Vier.
M-G, Fidwor / Fidur; F-TH, en Alam: Fier / fior / en feor; H-D, Vier; L-Fries,
Fjouwer; A-S, Feower / feoder / en fyder; en Engl: Four: Als mede Kimbr: Fiuhur;
Ysl: Fioorer; Dan: Fire; Zw: Fyra. Voorts Gr: Τετταρα, τεσσαρες, en AEol: Πετορα;
Lat: Quatuor; Hisp: en Ital: Quatro, en Fr: Quater. Gelijk ook Wall: Pedwar, of Pedvar;
Corn: Padzhar; Arm: Pevar; en Irl: Keathra, Ceithri, Keithre, & Keathair. En insgelijks
Russ: Tschetuiri, en Pol: Czterzi.
Dit is de eerste van de Vier Tel-woorden, die eenige nader Uitlegging verdient
van de voorste Letter, alzoo men bij den eenen vind T, bij den anderen P, en F, of
hare gelijkwaerdige V, en bij anderen wederom K of QU of C, &c. Dat nu de
Grieksche T, in Τετταρα en τεσσαρες, in plaetse van P in 't AEol:, slegts een
Dialect-verschil is, blijkt uit het AEol: Πετορα. Dit laetste nu komt over een met het
Brittisch-Keltisch; als 't Wall: Pedvar, Corn: Padzhar, en Arm: Pevar. Maer P, en F
of V, zijn allen Lipletters, en van de naeste Verwantten, die, met de minste
Dialect-verandering, elkanders plaets kunnen innemen; waer door dan ook dit
Keltisch met den Oud-Duitschen en Kimbr: Tak overeenkomt, als 't M-G, Fidwor /
Fidur; A-S, Feoder / feower; L-Fr: Fiouwer; en Kimbr: Fiuhur; waer van Contr: of
bij inkortinge het F-TH, en AL: Fier / H-D, en ons VIER, Ysl: Fioorer / &c. Wijders,
belangende de QU, deze is in 't Latijn zelfs gelijkwaerdig aen de C of K; want dus
komt quum voor cum, &c, en in oude Lat: Inscriptien vind men Locuntur voor
Loquuntur; Cinquae voor Quinque; Condam; voor Quondam (zie Archaeol: Brit: pag:
24.); en dus word het Lat: Quatuor, met het Hisp: en Ital: Quatro en Fr: Quater, gelijk
aen 't Iersche Keathra & Keathair, &c. En tusschen dit en 't voorgemelde Wall:
Pedvar &c., blijft 'er geen zakelijk verschil over dan de voorste P en K. Maer ook dit
spruit uit een onderscheid van Dialect, die meerder onder den Keltischen Tak plaets
heeft, nemende C of K, voor P, of F, of V bij anderen; als Wall: Pâsk (Pascha)
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Irl: Kâsg; en Wall: Plant (infantes) Irl: Kland; en Wall: Pâr (Par, bij ons een PAER)
Irl: Koraid; en zoo zeer vele anderen; zie Archaeol: Britt: p. 20; zoodanig verwisselde
ook de AEol: Dialect, die in Italiën en Siciliën zig uitgestrekt heeft; als Graec: ἵππος,
AEol: ἵκκος, waer toe 't Lat: Equus; en Gr: ποτε, AEol: κοτε, waer toe 't Lat: Quoties.
In dezer voege vertoont zig dan bij deze Voorbeelden al het Keltisch Kimbr: en
Theuton: volkomen gelijkstammig.

Vyf.
M-Gotth: Fimf; F-TH, en Alam: Fimf / funf; H-D, Funff; A-S, Fife / en Engl: Five.
Als mede Kimbr: Dan: en Zw: Fem; en Ysl: Fimm. Voorts Gr: πεντε, AEol: πεμπε,
Lat: Quinque; Hisp: Cinco; Ital: Cinque; Fr: Cinq. Gelijk ook Wall: Pymp of Pump;
Corn: en Armor: Pemp, en Irl: Kuig en Koig. En Russ: Piat, Pol: Piecz.
Het Voornaemste verschil bestaet in de Voorste F, P, en QU of K; 't welk bij VIER
is opgelost; en zoo men op de Terminatie van M, in plaets van F of V, &c, ziet; zo
kan 't gezegde wegens het A-S, Heofen (Coelum) zulks beantwoorden.

Zes of ses.
M-G, Saihs; F-TH, en Alam: Sehs / en Ser / A-S, en Angl: Sir: en H-D, Sechs. Als
mede Kimbr: Siahs; Ysl: Dan: en Zw: Ser. Voorts Graec: ἕξ (Heks); Lat: Sex; Ital:
Sei, Hisp: Seys, Fr: Six. Gelijk ook Wall: Chvech, Corn: Hvih; Arm: Hvech; Irl: She,
& Seishear. En insgelijks Russ: Schest, en Pol: Szescz.
Deze Verandering van de voorste S, in CH, of H, is ook gemeen tusschen 't Grieks
en Latijn; als Graec: ἕνχος (Henchos) Lat: Ensis; in 't Gr: Χαιτη, Lat: Seta; en Graec:
Χαλιξ, Lat: Salix; en Graec: ἅλς (hals) Lat: Sal; en Graec: άρπῶ (harpoo) Lat: Sarpo;
en Graec: ἵςω (histoo) Lat: Sisto; en Graec: ἕρπω (herpoo) Lat: Serpo; &c, zie Voss:
Etymol:. Daerenboven verandert de G (die aen CH, en H, gelijkaerdig komt) bij den
Keltischen Tak ligtelijk in S; als Wall: Garrae, Arm: Sharre (bij ons GARRÉÉL); en
Arm: Zheant, Fr: Geant, Lat: Gigas, gigantis: zie Archaeol: Brittan: p: 25; en Wall:
Chverv, Irl: Searv (Lat: Acerbus); en Wall: Chuâer, Armor: Hoar, Irl: Siur (Lat: Soror,
Fr: Seur); Ibid: p: 26. en Wall: Havail, Irl: Savail (Similis, aequalis; Graec: ὁμαλὸς)
&c: p: 26. en Wall: Estron, Irl: Eachdrannach (Peregrinus, Extraneus, Fr: Etranger);
en Wall: Hyail, Irl: Syal (Vita, bij ons ZIEL, anima); en Wall: Halen, Irl: Salen (Lat:
Sal, Graec: ἅλς); en Wall: Hebog, Irl: Seavak (Accipiter, Engl: Hawk en Saker / bij
ons HAVIK); en Wall: Hen, Irl: Sean (Lat: Senex); Ibid: p: 29, en 30; en Wall: Chwys,
H-D, Schweiz / bij ons ZWÉÉT (Sudor), Ibidem p: 39.

Zeven.
M-G, Sibun; F-TH, en Al: Sibun; A-S, Seofon; Engl: Seven;
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H-D, Siben. Als mede Kimbr: Siau; Ysl: Siø; Dan: Siuff; Zw: Siw. Voorts Graec:
ἕπτα (Hepta); Lat: Septem; Ital: Sette; Hisp: Siete; Fr: Sept. Gelijk ook Wall: Saith;
Armor: en Corn: Seith; en Irl: Sheachd. En insgelijks Pol: Siedm, en Russ: Sedm.
Het Verschil der Grieksche H, in stee van S bij alle de anderen, is hier boven
opgelost bij ZES; wijders in het midden van 't woord, of liever aen 't einde van 't
Zakelijke Deel, voert het Grieksch de P en T te gelijk, waer van de eerste
overeenkomt met de B, F, of V, bij den Duitschen en Kimbrischen Tak, en de laetste
met de T, en TH, of D, bij den Brittischen en Slavoenschen.

Acht of agt.
M-G, Ahtau; F-TH, en AL: Aht; A-S, Eahta; Angl: Eight, en H-D, Acht. Als mede
Kimbr: Atta; Ysl: Aatta; Dan: Att; Zw: Otta. Voorts Graec: ὀκτω; Lat: Octo; Hisp:
Ocho; Ital: Otto; Fr: Huit (klinkende als of'er stond ouit of wiit). Gelijk ook Wall: Uyth;
Corn: êath; Arm: Eith; en Irl: Ocht. En Pol: Osm, en Russ: Vosm.

Negen.
M-G, Niun; F-TH, en AL: Niun; A-S, Nigone; Angl: Nine; en H-D, Neun. Als mede
Kimbr: Niu; Ysl: Nyu; Dan: Ni; en Zw: Nije. Voorts Gr: ἔννεα; Lat: Novem; Ital: Nove;
Hisp: Nueue; Fr: Neuf. Gelijk ook Wall: Nau; Corn: Nau; Armor: Nao; en Irl: Nyi. En
Pol: Dziewiec; en Russ: Deviat.
Het gene hier opmerking verdient, is de voorste D, en DZ, in de Slavoensche
Dialect, tegen N / bij de anderen van 't Kimbrisch & Theutonisch, en ook bij de
meesten van 't Keltisch. Zoo wisselt ook de D, en N, bij 't Ital: Pernice, en Lat: Perdix;
en bij 't Gr: λακίδες, en Lat: Laciniae; en bij 't Gr: καίνω, en 't Lat: Caedo.
Daerenboven hebben D, en N, ook groote gemeenschap in de geboorte, vermits
beiden op eene zelfde plaets voor aen 't verhemelte gevormt wordende, en slegts
daer in verschillende, dat bij de N onmiddelijk een Neusklank volgt, dog bij de D
niet; zo dat 'er ligtelijk zulk een Dialect-verschil ontspruiten kan tusschen Volkeren,
die zoo vele Eeuwen van elkander gescheiden zijn geweest.

Tien.
M-G, Taihun; AL: en F-TH, Zehen; A-S, Tyn; Engl: Ten; en H-D, Zehen. Als mede
Kimbr: Ti; en Tiu; Ysl: Tyu; Dan: Ti; Zw: Tijo. Voorts Gr: δέκα; Lat: Decem; Ital:
Dieci; Hisp: Diez; Fr: Dix. Gelijk ook Wall: en Corn: Dêg; Armor: Dêk; en Irl: Deich.
En insgelijks Russ: Deciat; en Pol: Dzesciec.
Niet wezendlijks is hier in, dat veel oplossing vereischt; want, dat de AL: of F-TH,
en H-D, Z (die als TS, klinkt) volgens eene streekhouden-
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de Dialect, onze T beantwoord, is niet onbekend. Maer, aengaende de K, C of G,
ten einde van 't Zakelijke Deel, die bij dezen van den Keltischen Tak sterk afstuit,
terwijl de H / in 't H-D, F-TH, en M-G, alhier voor een versmeltende Vloei-letter komt,
heb ik nog tot opmerkinge in te brengen, dat ons TIG, (gelijk ook 't M-G, en A-S, Tig
/ 't gene agter de Tien-tallen komt, als bij ons TWINTIG, M-G, Twaimtig; A-S, Twentig
/ Viginti, dat is, Tweemael-tien) nog vollediger met die van de Keltische en
Slavoensche Dialect overeenstemt; hoewel ik ook ons TIEN en TIG van een zelfden
Wortel afkomstig rekene. Voorts Wall: Nau dêg (Nonaginta) dat is, Negenmael-tien
of Negen-tig; maer ook Wall: Dêg a pheduar ygain (Nonaginta), dat is Tien en
viermael twintig; en Corn: Padzhar iganz ha dêg; dat is, Viermael twintig en tien;
zoo mede Irl: Deiz agus Keithre Fichid (Nonaginta), namelijk Tien en Viermael
Twintig; want het Wall: Ygain, Corn: Iganz, en Irl: Fichid, beteekent Twintig, en is
gelijkaerdig aen 't Latijnsche Viginti.
Eindelijk, om verder alle overige twijffeling weg te nemen of wel de
Brittisch-Keltische Tak voor een regten Taelverwant van den THeuton: of Duitschen
en Kimbrischen te houden zij, om dat, ter zake van het groote Dialect-verschil,
beneffens de verscheidene Letterspelling, de gedaente der Woorden in den eersten
opslag zoo onkenbaer en bemaskert voorkomt, dat 'er van de Vijftig naeulijks één
gelijkvormig schijnt te wezen, zo laet ons ten besluite in een klein Staeltje nog eens
nader overwegen, welk een Letterwisseling en draeij van Tongeslag deze Brittische
Telgen nemen bij woorden, die zij, teffens met de zaken, van anderen moeten
ontleent hebben.
Als Lat: Pascha, Wall: Pâsk, Irl: Kâsg; en ons Adjectiv: SAKSISCH (Saxonicus), in
't Wall; Saesneg, Corn: Zouznak, en Irl: Sasgynach; zie Archaeol: Britt: p: 20, en
23. Vorders Lat: Ecclesia, Wall: Egluys, Corn: Egliz, Irl: Eaglais: in 't Lat: Baptizo,
Wall: Bedydhio; en Lat: Baptisma, Wall: Bedydh, Corn: Bedzhidhian, Arm: Badidhiant,
*
Irl: Baisteadh: Ibid: p: 32, en 44. Wijders Lat: Petrus, Irl: Pheadair; en Lat: Paulus,
Irl: Phoil; Ibid: p: 300, (NB. Ph, alhier als F.); nog ook Lat: Episcopus, Wall: Esgob, *(NB. dh alhier als bij ons
dzj).
Corn: Ispak, Armor: Eskop, Irl: Easbag, Hungar: Pispok, Hisp: Obispo, Ital:
Vescovo, Fr: Evesque, bij ons BISCHOP; Ibid: p: 34. En, Lat: Archangelus, Wall:
Archangel, Corn: Archail, Armorisch Archél, Irl: Ardaingel; Ibid: p: 43. En, Lat:
Concilium, Irl: Kouthionol (dog Lat: Consilium, Wall: en Corn: Kyssyl) en Lat:
Confessio, Wall: Kyffes, en Kyvadheviad, en Armor: Kofes, Ibid: p: 50. (NB, de
Voor-silben Ky-, die in stee van 't Lat: Con- komen, te lezen als bij ons ku of koe).
Daerenboven, Lat: Crux; Wall: Kroes, Krôg, Krochren, Kroguydh; Corn: † Krois;
Armor: Kroas, Irl: Krosh, kroch (bij ons KRUIS) Ibid: p: 52. En Lat: Diabolus, Wall:
Diavol, Diaul; Armor: Diaoul; Corn: Dzhiaul; Irl: Diaul, en Deavan; Ibid: p: 54. en
200. En Lat: Graecus; Wall: Groegaidh; Arm: Gresian; Irl: Greagach; Ibid: p: 64. En
Lat: Jesus, Wall: Jesy, Corn: Dzeziu; Arm:
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Shezus; Ibid: p: 67; en Lat: Martyrium; Wall: Merthyrdod; Arm: Mertheredh; Irl:
Mairtirachd; gelijk ook in 't Wall: Kyssegr y Merthyron (Consecratio in Martyrium)
Ibid: p: 86. Nog ook in 't Lat: Latinus; Wall: Lhadinur; Irl: Lainne, en Laindeavail;
Ibid: p: 77. En Lat: Gallica Lingua, nu Fransche genaemt; Angl: the French Tongue;
Corn: Vrinkak; Arm: Galek; Irl: Teanga 'Rankach, en Teanga Ghalta; ibid: p: 62. NB
Bij dit Iersche 'Rankach is de natuerlijke F, of V, voorafgeworpen; en dit Armor:
Galek zeid Gallisch; en 't Irl: Ghalta schijnt ook op Keltisch te passen; gelijk ook
verder het Irl: Gall, een Fransman, en een Engelsman, en een Schot van 't Lage
Schotland beteekent; en 't Irl: Gallta, en Fear-Galta (Vir Gallicus), zie bij de
Irisch-Englisch-Diction: agter de gemelde Archaeol: Brittann:

Besluit.
Uit dit Voorverhandelde is klaerlijk te zien, dat bij die van den Keltischen Tak, en
voornamelijk onder de Brittische spruiten (van welken egter het Iersch gewoonlijk
naest aen de AEolisch-Grieksche en Latijnsche Dialect komt) ongelijk meerder
Verdraeying en Vervormingen van Consonanten gevonden worden, dan bij de Onzen
van THcutonischen en Kimbrischen Stamme, alwaer alles eeuvoudiger loopt: waerom
we ook in gevolge bij onze Voorgenome Afleidinge onzer Woorden ons niet zullen
behoeven te redden met zulke onverwagte Letter-wisselingen van M, voor B en P,
of F en V; van L, in plaetse van V, en H, en R; van T, in P, of F en V; van C, of K,
of QU, in steê van P, of F, en V; van S, in G of CH, of H; en van D, voor N.
Daerenboven is deze nu gemelde behandeling van 't Etymon, schoon wij daer bij
naeukeuriger dan men gewoon is, ijder Letter verantwoord hebben, nogthans slegts
een Comparative Afleiding, dienende alleen tot bewijs van de Gemeenschap der
Takken, waer toe wy ook dit gebruikt hebben; dog de Comparative Afleiding raekt
den Grond en eersten Wortelstam der Woorden niet, waer op 't egter eigentlijk
aenkomt, en waer toe zig ons Nederduitsch met behulp van de andere Duitsche en
Kimbrische Taelverwanten, door Opmerking, en Naesporinge van een gantschelijk
nieuwen weg, bij uitstek bequaem vertoont heeft; en waer in we, als treê voor treê,
voorzigtig en net langs den draed, op eene zeer geregelde wijze onzen arbeid
konnen opnemen, en, 't gene nog vrij wat hooger gaet, onze Afleiding tot aen de
Eerstelingen toe vervolgen; gelijk we in onze voorgenomene Proeven van Geregelde
Afleiding verhopen aen te toonen. Verder zullen we wegens deze Gemeenschap
tusschen het Brittisch-Keltisch en onze andere gemelde Taelverwanten, nog een
aenmerkelijk Stacltje vertoonen bij ons Worteldeel WEEZ, in one Eerste Proeve.
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‡

Oud-Noords Gedigt van Regner Lodbrog
Waer van gemeld is in onze VI. Redewiss: §. XVI.
o
Bijlage N : II.
Biarki genus
carminis

quod

cecinit

Regnerus

Lodbrog.

a

sem

orte

Ragnar

Lodbrog .

Biark-gezang

't welk

zong

Reyner

Lodbrog.

Biarkamal

b

I.
gladiis.

*

Pugnavimus
1

2

med hiorve.

Hiuggum vier
Wij streden

met zwaerden.

Haud post

longum tempus,

Hitt var aei

fyrir longu /

Het was niet

(verre zeer) langgeleden,

2

1

Cum

in Gotlandia

accessimus

Er

a Gautlande

geinkum

Toen

wij in Gotland

gingen

Ad

Serpentis immensi

necem,

At

Graf-vitins

morde /

Tot

c
des Grooten Aerd-gravers moord,

‡
b

Zie Ol: Wormii Literat: Danica, in 4. pag: 197.
Deze was Koning der Denen, die dit zijn Uitvaert-gezang in zijne gevankenis maekte, toen
de Slangen in stêe van eenen beul zijn ingewand en hert afknaegden in 't jaer 857, zo Ol:
o

a
*

c

Wormius zet; dog Pontanus schijnt in zijne Historia Danica te stellen dat hij A : 850, al dood
was.
Biarka was een oud Poët, en vinder van dit soort van Gedigten.
Hoewel we de Nederduitse vertaling getragt hebben woordelijk te nemen, om de min of meer
overeenkomst tussen 't Oud-Noords en 't Onze te netter te zien, zo moesten we nogtans, om
de waerde van 't gedigt niet te kort te doen, de plaetsschikking daer ze t'eenemael hard en
strijdig tegen den aert van onze tael zou geworden zijn, te mets veranderen; in welke gevallen
wij Getal-letters boven aen die woorden gestelt hebben, op dat uit de overeenkomst van die
de standverwisseling te vinden ware.
Als bij zinspelinge de Slang verbeeldende.
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Tunc

impetravimus

Thoram:

Da

feinkum vier

Thoru:

Of daer

(vingen verkregen) wij

Thorad :

d

Ex hoc

vocarunt

me

virum,

Dadan

heitu

mig

firdar /

Daer van

heetten zij

mij

eenen man,

Quod

Serpentem

transfodi,

Er

Lingaulum

lagdag /

Als die

den Traegkruiper

doorstak,

Hirsutam braccam ob

illam

cedem.

Lodbrog

ad

thui

vige .

om

dat

strijds beleid.

e

en Ruigbroek ,

Cuspide ictum intuli
1

2

Stak eg
2

1

Ik stak

f

in

colubrum

a

Stordar-lykiu

in

den Kronkelworm

Ferro

lucidorum stipendiorum.

Stale

biartra mala.

Het stael

van 't blinkende krijgsloon .

g

II.
Pugnavimus
d

f
e

g

ensibus.

Deze zoude volgens Sax: Grammat: eenes Gottischen Konings Dogter geweest zijn, die
bewaert wierd in een Huis, dat van wegen verschiklijke Slangen ontoeganklijk was: en volgens
Pontani Hist: Danica pag. 803. wierd deze na hare verlossinge de Vrou van dezen Koning
Reyner Lodbrog, uit welke hij sedert vele kinderen kreeg. Zie ook deze Historie in 't breeder
bij Ol: Magni Gent: Septentrional: Historie, Breviar: Lib: V. Cap. XVII. Of die Slangen-historie
nog een Nae-gons zij van den ouden Fabel-dreun, dan of die tijd waerlijk zulke groote Slangen
voedde, heeft de Lezer in zijn keur om te gelooven.
Moeso-Gotth: Wigan / Bellum gerere, en Angel-Sax: Alamann: en Frankd: Wige / Bellum,
praelium, en eertijds bij ons Wych / wyg Praelium, zie Kil: Dict.
De Zinspeling van Ruigbroek komt hier vrij wat duister voor, ten zij men wete dat hij zig met
een ruige grove wollen' krijgsmantel en broek gewapent had tegen de Slangebeten: zie Ol:
Magni Gent. Sept: Histor: breviarum Lib: V. Cap: XVII. alwaer nog bij verhaelt word, dat hij,
vermits 't een strenge winter was, zijne wollene kleeding sterk met water had overstort, en
aen zijn lijf laten bevriezen.
Namelijk het Zwaerd.
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1

2

med hiorve.

Hiuggum vier
Wij streden

met zwaerden.

Multum juvenis fui

quando acquisivimus

2

1

1

2

Helldur var eg ungur
1

2

Zeer jong was ik

er feingum
toen wij (vingen verkregen)
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Orientem versus

in

Oreonico fretu.

Austur

i

Eirar-sunde.

Het Oostwaert

in

Oresond.

Vulnerum amnes

avidae ferae,

Undarm

frekum Varge /

Wonden-vloed voor 't

vrekke gedierte,

a

b

Et

Flavipedi

avi,

Og

Fotgulum

Fugle /

Ook voor de

Geelvoetige

Vogels ,

Accepimus,

ibidem

sonuerunt

Fengum vier,

dar

er sungu

Ontfingen wij,

daer

zij (zongen klonken)

Ad

sublimes

Galeas,

Vid

haseymda

Hialma /

Tegen

de verhevene

Helmen,

c

Dura

ferra,

magnam

escam.

Hord

iorn,

migils

verdar.

Hard

yzer,

veel

spijze.

Omnis

erat

Oceanus

vulnus;

Allur

var

Aeger

sollium;

Alsints

was

de Zee

vol wonden-bloed;

Vadavit

Corvus

in sanguine caesorum.

Od

Rafn

i val-blode.

en Waedde zig

de Raven

in 't bloed der gevallenen.

d

a
b
c
d

Het Kimbrische Dialect brengt mêe, te zeggen Und of Ond voor Wond / Ulf of Olf voor Wolf
&c.
Nam: de Havikken, en Ravens.
Nam: den Arend.
Od is 't praeterit: van Vada (vadere) bij ons Waden (vadare). Zie Diction: Island: in 't woord
o

Ved / pag: 129, agter de Gramm: Island: in 4: door Hickesius A . 1688 uitgegeven.
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III.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

med hiorve.

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Alte

tulimus

tunc

Lanceas,

Hatt

barum

da

geira /

Hoog

beurden wij

toen

de Lancen,
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Quando

viginti annos

numeravimus:

Er

tvituger

toldunst:

Als wij

twintig jaren

telden:

Et

celebrem Laudem

comparavimus

passim:

Og

tyr

rudum

vyda:

Ook

den krijgsroem

voerden wij

wijd heen:

Vicimus

octo

Barones,

Vunnum

atta

Jarla /

Wij verwonnen

agt

Baroenen,

In Oriente

ante

Dimini portum.

Austur

fyrir

Dinu-minne.

In 't Oosten

voor

Dimmer haven.

Aquilae

impetravimus

tunc

sufficientem

Gera

fergum

da

gnoka

Voor den (Arend
Gier)

vongen kregen) wij daer

genoegsame

Hospitii sumptum

in

illa

strage:

Gisting

ad

dui

vike:

Gasten-kost

in

dien

strijd:

Sudor

decidit

in

vulnerum

Sveiti

fiell

i

sollium

't Roode zweet

viel

in

der wonden

Oceano;

perdidit

exercitus

aetatem.

Sae;

tynde

lid

aefe .

Zee;

en verloor

het heir

het leven.

a

a
b

b

Naemlijk de doode lijken.
Aete / is aetas, Ouderdom / en hier bij zinspeling Vita het Leben: ons Eew Seculum is van
gelijke geboorte als Aefe.
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IV.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

med hiorve.

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Pugnae

facta

copia,

vard

andit /

Des koenen , strijds

was 'er

overvloed,

Cum

Helsingianos

postulavimus,

Da er

Helsingin

heimtun ,

Toen wij

de Helsigneurs

thuis zonden,

1

2

Hiedins kuonar
2

a

1

a

Heym beteekende ook eertijds een verblijf en woning bij ons.
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Ad

aulam

Odini.

Til

Heim-sala

Odins .

Na

't Hof-verblijf

van Odin.

b

c

Naves direximus

in ostium Vistulae:

Lokdum

uppi ivu:

Wij stuerden 't op

na den Wyssel:

Mucro

potuit

tum

mordere:

2

da

byta:

1

1

nalde

2

konde

toen

toebijten:

Omnis

erat

vulnus

unda,

Oll

var

unda

gialfre /

Al-aen

was een

wonde een

bloedgolve,

Oddur
‡

't Punt

Terra

rubefacta

calido;

Asver

rodine

heitu;

en de Aerde

rood door 't

heete zweet ,

Frendebat

gladius

in loricas;

Grenjada

brandur

i brynu;

en Knerste het

brandige zwaerd

op 't pantsier;

Gladius

findebat

clypeos.

Ben-silldur

klufu

skylldi.

De Striem-haring Het
zwaerd)

kliefde

de schilden.

d

e

c

b
‡
d
*
e

*

Odin / zo veel omtrent als Mercurius; waer voor de oude Duitschen zeiden Woden /. en hier
van onze Wodens- of bij inkorting Woens-dag (dies Mercurii). Aen dezen God wierden de
gesneuvelden in den krijg, na der ouden Noorluiden meening, als opgeoffert, en in zijn Hof
ontfangen:
Zale beteekent nu bij ons een voornaem op-vertrek in 't huis.
Het Punt ofte de Krijgsnaelde, in plaets van het zwaerd.
Odin wierd ook As genaemt: dus beteekende Asver de Vrou van Odin die poëticè de Aerde
verbeeldde.
Voor 't Bloed, dus ook Heitur op 't laetste van 't VI: vers.
Ben beteek: een Strieme, een Wonde, en Silldur / een Haring: dus, om de gelijkheid van
gedaente aen het eerste, en van kouleur aen 't laetste, noemt de Dichter, als bij zinspeling,
het Zwaerd.
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V.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

med hiorve.

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Memini
1

2

Hygg eg
1

2

Ik geheuge

neminem

tunc

fugisse,

onguan

da

flyde /

niemand

daer

vlood,
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Priusquam,

in navibus,

Adur /

a Hemlis hestum /

Eer dat,

in de Roei-barken,

Heraudus

in bello

caderet.

Heraudur

i styr

fielle.

Herald

in den strijd

(viele sneuvelde).

Non

findit

navibus

klyfur

ei aevin

Lundrum

en Kliefde

{niet in eeuwigheid
nimmer}

met Zee-vogels

Alius

Baro

praestantior

Annar

Jarlin

faegre

Eenig

Baron

(heuglijker heerlijker)

Mare

ad

Portum,

Lundavoll

til

Loegis /

De Zee

tot in

de Haven,

a

b

In navibus longis

post illum.

c

A langskipum

sydan.

In lange schepen

sedert.

Sic attulit

Princeps

passim

Sa bar

Sik-lungur

vida

Zo bragt

die (Zegen-haelder Vorst) wijd heen

Alacre

in bellum cor.

1

2

Snart

fram i styr hiarta .
1

Een (wakker snarig )

a

b
c

2

hart in den stryd.

't Was eene Herald die te gelijk met dezen Regner Denemarken als Koning bestiert heeft:
dog zij in een langdurigen tweespalt en in strijd geraekt zijnde, bleef eindeling de overwinning
aen de zijde van dezen Regner: indien nu deze Koninglijke Digter, dien Herald op 't oog had,
zo zingt hij nog al loflijk van zijnen vijand.
Lundur / een Zee-vogel die gewoon is op Zee te rusten, dus noemt hij bij zinspelinge de
Schepen.
Deze regel schijnt te stoppen, en weet ik van lammigheid nog niet vrij te spreken.
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VI.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier
2

1

Wij streden

med hiorve.
met zwaerden.
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Exercitus

abjecit

clypeos,

Her

kastada

skiolldum /

Het Heir

verwierp

de schilden,

Cum

hasta

volavit

Da er

hrae-gagari

rende

Toen het

met (den lijf-roover de
spietse)

toe-rende

Ardua

ad virorum

pectora;

Geistur

ad gunna

briostum;

Gestreng

op der mannen

borst;

Momordit

Scarforum

cautes

Beit

i Scarfua

skerium

en Beet

op der Zee-duikren

klippen

Gladius

in pugna.

Skaeri-bildur

at hialdri.

(De Krijgs-lancet Het zwaerd)

in 't Krijgs-rumoer.

a

Sanguineus

erat

clypeus,

Godinn

var

randarmane /

Bloedrood

was

(de ronde maen-schille het
schilt)

Antequam

Rafno

Rex

caderet;

Adur

Gafn

Kongur

fielle;

Eer

Rafn

de Koning

viele;

Fluxit

ex

virorum

capitibus

Dreif

ur

holda

hausum

en Dreef

uit

der (helden
mannen)

hoofden

Calidus
1

b

Heitur
a
b

in loricas sudor.
3

2

a brynnium sveite .

Skaera / beteekent een Krijgs-slagting, en Bildur / een lancet.
Deze Krijgsheld spreekt hier van 't gestorte bloed zo dral en onversaegt, als of een ander van
het zweet sprak.
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1

2

't Heete zweet

3

op de pantsieren .

VII.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier
2

1

Wij streden

med hiorve.
met zwaerden.
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Habere potuerunt

tum corvi,

Haft gatu

da Gafnar /

Hebben konden

toen de Ravens,

Ante

Indirorum

insulas,

Fyrir

Indyrum

eium /

Voor

der Induren

eilanden,

Sufficientem

praedam

dilaniandam:

Aerna

braad

ad slyta :

Genoegsaemen

buit

om te verslinden:

a

Acquisivimus

feris carnivoris

Fengum

faluhestum

Wij (vingen verkregen) voor de

wilde vleeschvreters

Plenum

prandium

unico actu:

Fullan

verd

ad sinne:

Een volle

maeltijd

in eene reis.

Difficile

erat

unius

facere mentionem

Innt

var

eins

ad geta

Naeulijks

was

van eenen

gewag te maken

Oriente

sole.

I upprunna

solar.

In den (op-ren opgang)

der Zonne.

Spicula

vidi

pungere;

Streing-haumlur

sa eg

stinga;

De Streng-ophouders

zag ik

toeschieten;

Propulerunt arcus

ex se

ferra.

Stak almur

af fier

maalme.

en Stak de boge

van zig

de metale pijlen.

b

a
b

Bij ons Slyten (terere, atterere).
Strengur (nervus) en Haumla (cohibitio), dus noemt hij bij zinspelinge de Pijlen.
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VIII.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier
2

1

Wij streden

med hiorve.
met zwaerden.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel
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Altum

mugierunt

enses,

Hett

greniudu

hrottar /

Hoog Louter)

(knarsten rammelden)

(de houw-gevers, de
zwaerden,)

Antequam

in

Laneo campo

Aldur

a

Ullar agre

Eer

in

de Wol-akker

Eistinus

Rex

cecidit.

Eisteinn

Kongur

fielle.

Eistein

de Koning

viele.

Processimus,

auro ditati,

Geingum /

gulle faedur /

Wij gingen,

met goud verrijkt,

Ad terram prostratorum

dimicandum.

Grandur vals

ad braundum.

Om de op den Grond

gevallene te bevegten.

Gladius
a

Hraekindill

secuit

scutorum

sneid

randa

De (lijk-kandel lijk-toortse) doorsneed

der rondassen

Picturas

in galearum

conventu.

Ritur

ad hialma

mote.

Beschilderingen

in der helmen

bijeenkomst.

Cervicum mustum

ex

vulneribus

Snira virtur

ur

Sarum

uit

de bezeer-wonden

b

Der halsen most

Diffusum

per cerebrum fissum.

Sveif

of hiarna-kleifa.

Vloeide

door de hersen-kloven.

a
b

Naemlijk het Zwaerd.
Hier mede word het bloed gemeent.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

IX.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

med hiorve.

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Tenuimus

clypeos

in sanguine,

Hofdum

rendur

i blode /

Wij hielden

de rondschilden

in 't bloed,

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel
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Cum

hastam

unximus

Da er

ben dvera

braeddum

Toen we

de (wond-boren spietsen) bezoetelden

Ante

Boringholmum.

Fyrir

Borgundarholme.

Voor

Borgunderholm.

Telorum nubes

disrumpunt

clypeum;

Reggsky

flitu

rander;

De (schiet-regens
pijl-wolken)

vernielden

het rondas;

Extrusit

arcus

ex se

metallum:

Ratt

almur

af sier

malme:

en Stiet

de boge

van zig

het metael:

Volnir

cecidit

in conflictu;

Volnir

fiell

at vige;

Volner

viel

in den strijd;

Non

erat illo

Rex

major.

Var

at aei

Kongur

en was 'er

nooit

(grooter meerder)

Koning .

Gaesi

dispersi

late

per Littora;

Val

rak

vitt

um Strandir;

De gevallene

(lag raekte)

wijd

langs de Stranden;

1

2

meire .
2

1

Ferae

amplectebantur

escam.

Vargur

fagnade

tafne

Het Wild-gedierte

verheugde zig

met den buit.

X.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier

med hiorve.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Wij streden

met zwaerden.

Pugna

manifeste crescebat,

Hilldur

var synt i vehste/

De Strijd

was sterk in aenwasch,

2

1

Antequam

Freyr

Rex

caderet,

Adur

Freyr

Kongur

fille /

Eer

Freir

de Koning

viele,

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel
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In

Flandrorum

terra

A

Flemingia

lande

In

der Vlamingen

lande

Caepit

caeruleus

ad incidendum,

Nade

blaer

ad byta /

Begon die

blaeuwert

te bijten,

Sanguine

illitus

in auream

Blode

smelldur

i gultann

Met bloed

besmet

op het guldene

Loricam

in pugna:

Hogna-kufl

ad hialidre:

Wapentuig

in den strijd:

Durus

armorum mucro:

olim

Hardur

Bengrefill

fordum

Hard was

de Wondgriffie:

voormaels

Virgo

deploravit

matutinam

lanienam:

Maer

griet

morgin

skaeru:

De Maegden

bekreten

de (morgensche
vroege)

manslagting:

Multa

praeda

dabatur

feris.

Morg

en tafn

gafst

vorgum.

Dog veel

tot buit

(gaf men wierd 'er
gegeven)

voor het Wild.

XI.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier

med hiorve.

Wij streden

met zwaerden.

Centies centenos

vidi jacere,

2

1

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Hundredum

sa eg liggia /

Vele honderden

zag ik liggen,

In

Navibus.

A

Eireis aundrum.

In

Ouderwetse rooflchuitkens.

Ubi

AEnglanes vocatur

Dar

Aeinglanes heitir

Daer

het Einglanes heet

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel
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Navigavimus

ad pugnam.

Sigldum vier

til snaeru.

Zeilden wij heen

(tot den vierigen strijd na de Krijgs
vlamme).

Per sex dies,

antequam exercitus

caderet,

Sehs daegum /

adur lid

fielle /

Zes dagen lang,

eer 't gevegt

(verviele ophield),

Transegimus

mucronum missam:

Attum

odda messu:

Volherden wij

in dat spits-kampen:

In

exortu

Solis

Fyrir

upruna

Solar

Voor den

(op-ren opgang)

der Zonne

Coactus est

pro

nostris

gladiis

Vard

fyrir

vorum

sverdum

Moest

voor

onze

zwaerden

Valdiofur

in

bello occumbere.

Valdiofur

i

styr sniga.

Valdiefur

in den

slag beswijken.

XII.
Pugnavimus

ensibus;
2

1

med hiorve;

Hiuggum vier
2

met zwaerden;

1

Wij streden

Praeceps

in

Bardafyrde.

Bryn

i

Bardafyrde.

Stijl af

in

Bardafurde.

Pallidum

corpus

pro

accipitribus:

Bleikan

na

fyrir

havka:

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Het bleeke

lijk was

voor

den havik:

Murmuravit

arcus

ubi

mucro

Umde

almur

da

oddar

en Snorde

de pijlboge

alwaer

het punt

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel
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Acriter

mordebat

Loricas.

Alstrit

bitu

skyrtur.

Scherp

toebeet op 't

borstharnas.

In

conflictu

Ad

slidur-loga-sennu

In

die tweedragts-vlamme

Odini

pileus

Galea.

Svolnis

hatte

daefdar.

Was Swolnis

hooft deksel

de Helm.

Cucurrit

arcus

ad vulnus:

Rende

almur

til unda:

en (rende vloog)

de boogpijle

tot de wonden:

Venenatè acutus

conspersus

sudore sanguineo.

Eiturhvas

drifium

sveita.

Het vergiftigde scherp

was bespat

met bloedig zweet.

XIII.
Pugnavimus

ensibus.
2

1

med hiorve.

Hiuggum vier
Wij streden

met zwaerden.

Tenuimus

magica scuta

Hielldum

hlakar-tiolldum

Wij hielden

de Toover-schilden

Alte

in Pugnae ludo

Hatt

ad Hildur-leike

(Hoogtrots)

in het Kamp-spel

2

1

Ante

Hiadningum

sinum.

Fyrir

Hiadninga

vage.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Voor

den Hiadninger

boezem.

Videre

licuit

tum

viros

Sia

maettu

da

seggir

Zien

mogt men

toen

mannen

Qui

gladiis

lacerarunt clypeos,

Er

sverd

rifu scialdu /

Die

met zwaerden

de schilden van een

1

2

2

1

reten ,
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In

gladiatorio

murmure.

Ad

hraesilldur

hialldre.

Onder

een kampvegters

gerammel.

Galeae

attritae virorum.

Hialm

slitnad ann gotna .

De Helmen

der Helden waren versleten .

1

2

2

1

sicut

splendidam

virgenim

sem

biarta

brude

1
2
Dit was [zo lustig] als

eene edele

bruid

In lecto

juxta

se

collocare.

I bing

hia

sier

leggia

In 't bedde

neffens

zig te

leggen.

Erat
1

2

Var at

XIV.
Pugnavimus

ensibus.
2

1

med hiorve

Hiuggium vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Dura

venit

tempestas

clypeis:

Hard

kam

hrid

skioldum:

(Hard Sterk)

kwam 'er

onweer op voor

de schilden:

Cadaver

cecidit

in terram,

Naer

fiell nidur

til jardar /

't Lijk

viel neder

ter aerde,

In

Nortumbria;

A

Nordhumbra lande;

In

der Nordhumbren lande;

Erat circa

matutinum tempus:

Var at um

eina ottu:

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

't Was omtrent

eenen ochtendstond:

Hominibus

necesse erat

fugere

Olldum

dorf

at flya

Den Menschen

was 't noodig

te vlieden

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel
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Ex prelio,

ubi acute

Hilldar leik

dar er hvasser

Uit het kampspel,

daer scherpelijk

Cassidis campos

mordebant gladii.

Hialm-tun

bitu Skiomar .

Op de (Helm-tuinen Koppen)

de Scherm-houwers toe-beten .

1

Erat hoc

2

2

veluti juvenem

Viduam

sem als

Ekkiu

Dit was [zo heuchlijk]

als eene jonge

Weduwe

In

primaria sede

osculari.

I

ondveige

kussa.

Op

de (hoogste beste)
zitplaets

te kussen.

1

2

Dar at
2

1

1

XV.
Pugnavimus

ensibus.
2

1

med hiorve.

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Herthiofe

cvasit

fortunatus

Herthiofe

vard

audit

Herthiefe

gewierd

geluk

In

Australibus Orcadibus

ipse

I

Sudur Eium

sialfum

In

de Zuider Orcadische
Eilanden,

zelf

Victoriae

in nostris hominibus.

Sigurs

a vorum monnum.

De Krijg-zegen

op onze mannen.

Cogebatur

in

armorum nimbo

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Vard

i

rauda regne

Zo moest

in

dien stortregen van

1

2
2

3

wapenen

Rogvaldus

occumbere:

Raugnvalldur

firir hniga:

Rogwald

verder bezwijken:
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94

Iste

venit

summus

super

accipitres

So

kom

haestur

yfer

havka

Zo

kwam

sterk

(over onder)

de havikken

Luctus

in gladiorum ludo

Harmur

ad sverda-leike

Een Rouwgeschrei

[want] in 't zwaerdenspel

Strenue

jactabat

concussor

Hvast

kastade

hrister

Dapper

ter neder hieuw

die verbreker

Galeae

sanguinis

teli.

Hialms

streng-laugar

palme.

Van den Helm

van de bloed-strengen

der palmpijlen.

XV.
Pugnavimus
1

ensibus.
med hiorve.

2

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Quilibet

jacebat

transversim

super alium

Hvor

la

dver

um anan

Yder

lag

dwers

over den ander:

Gaudebat

pugna

laetus

Gladur vard

geira

hrydur

Verheugt wierd

in 't gevegt

de blijde

Accipiter

ob gladiorum ludum.

Havkur

at sverda-leike

Havik

om het zwaerden-spel.

Non fecit

Aquilam

aut Aprum

Giet ei

Aurn

nie ylge

Hij maekte nogt'

Arend

nogte Wild-zwijn
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Qui Irlandiam

gubernavit.

Sa er Irlande

styrde.

Die de Ierlanders

bestierde.

Conventus

fiebat

ferri

& clypei

Mot

vard

malms

og ritar

van stael

en schilden.

Een
wierd 'er
(toeloop-ontmoeting)

Marstanus

Rex

jejunis

Marstan

kongur

fasta.

Marstan

de Koning

Fiebat

in

Vedrae sinu

Vard

i

Vedra firde

Wierd

in

Wedrafierd

Praeda

data

corvis

Valtafn

gesit

. . . . hrafne

Tot een (slagt-roof
verval-buit)

gegeven voor de
hongerige Ravens.

c

XVII.
Pugnavimus

ensibus.

1

med hiorve.

2

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Bellatorem multum

vidi

cadere

sa eg

falla

Menieg (Heir-man
Krijgsheld)

zag ik

vallen

Mane

ante

Macheram

Morgenstund

fyrir

Maeker

1

2

Her margan
2

c

1

Bij dit woord Hrafne (Corves, Ravens) behoort het woord Fasta (jejunis, d: i: hongerige of
gevast hebbende); 't welk in 't Kimbrisch twee regels hooger staet.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

In den Morgenstond

voor

Maeker

Virum in

mucronum

dissidio.

Mann

i oddo

senniu.

..... onder der

spietsen

tweespalt.

Filio meo

incidit

mature

hneit

snemma

doorstak.

ter veel te vroe ger ure,

a

1

2

Syne minum
2

1

Mijnen zoon

a

Dit woord Mann behoort bij 't woord Her dat twee regels hooger staet; gelijk ook Ol: Worm
in zijne aenteek: vermaent, naemlijk aldus, Her / exercitum notat quae vox conjungenda cum
Man / in quarto versu; conjunctim, Herman Bellatorem significat. Zulk een verstrooying van
Composita laet ons Belgisch niet toe.
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Gladius

juxta

cor

Slida-dorn

vid

hiarta

Een (Scheden-doorn
Zwaerd)

bij

't harte

Egillus

fecit

Agnerum

Eigill

giet

Agnar

Eigil

maekte

Agner

spoliatum

b

c

raentann

Imperterritum

virum

..... vita.

Oblaudann

hal

..... lyfe.

Dien (onblooden
onverschrokken)

held

berooft van 't leven.

Sonuit Lancea
1

prope Hamdi
2

d

vid Hamdes

Glumde geyr
2

en tegen (Hamdes de onverwinlijke

1

De Speer rammelde ;

Griseam Loricam

splendebant

vexilla.

Grann serk

bliku

merke.

Grijze Harnas Pantsieren) blonken

de (merk-vanen
standaerts).

XVIII.
Pugnavimus
1

ensibus.
med hiorve.

2

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Verborum tenaces
a

Halld-orda

c
b
d
a

vidi

dissecare

sa eg

prytia

Dit Raentann (spoliatum, berooft) bebehoort bij 't woord Lyfe (vita, Leven); eene regel
nederwaerts.
Deze was de Zoon van Koning Regner, dien hij tot Koning over Engeland gestelt had.
Hamder zeide men dat een Harnas gebruikte 't welk geen stael doordringen kon: dus wil dit
Hamdes grijze harnas zo veel zeggen als onverwinnelijke Pantzieren.
Halda (tenere, houden) en Ord (verbum, dictum, een woord) dus noemt de Poëet de trouwe
Krijgslieden, als die haer woord en beloften hielden.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

(Woord-houders Trouwe
Krijgslieden)

zag ik

doorkloven

Haud minutim

pro lupis

Eke smatt

fyrir ulfa

En dat niet weinigen

voor de wolven

Endili

maris

ensibus

Endils

nidar

brandum

van Endils

zee,

met brandige houwers:

b

c
b

c

Brandur/ (een brandhout, en poëticè een zwaerd of houwer) als tot vierige beweging gebruikt
wordende.
Endil (Deus Marinus, Zeegod) dus, poë-ticè, de Wolven van Endils Zee, voor de Zeegedrogten.
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Erat

per hebdomadae spatium

1

a Vikar skeide

2

Var at
2

eene Week lang.

1

Dit was

Quasi

mulieres vinum

Sem

vin konur

Gelijk of

de Vrouwen wijn

1

opportarent
baere

2
2

1

(aenbeurden aenbragten),

Rubefactae

erant

naves

Hrodin

var

AEgis-asne

Zo zeer

bloed-rood

waren

de (Water-ezels
Schepen )

Valde

in

strepitu

armorum

i

dyn

geira

in dien

twist van

wapenen:

d

Ofar

Scissa

erat

Lorica

Skorin

var

Skoglar-kapa

en Gescheurt

was

(de Krijgsmantel Pantsier)

In Scioldungorum

praelio.

Att Skioldunga

hialldre.

In de (Skioldinger Deens-Koninklijke)

zee-slag.

e

XIX.
Pugnavimus
1

ensibus.
med hiorve.

2

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Harfagrum
a

Harfagrann
d
e
a

vidi

crepusculascere

sa eg

rankva

De vertaling van Ofar heb ik eene regel opwaerts voor 't woord bloedrood geplaetst, om 't
vereisch van onze woord-schikking.
Skioldunga / wierden eertijds de Deensche Koningen genoemt, na Koning Skiold.
Koning Harald / de I: Monarch van Noorwegen, had den bijnaem van Harfagre/ dat is
Schoonhairige.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Harfager

zag ik

ter levens-kimme dalen,

Virginis Amatorem

circa matutinum

Meiar-dreng

enn um morgum

Dien Meiden-vrind,

ter morgen-ure,
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Et confabulationis amicum

viduarum.

Og Malvin

ekkiu

En dien kouter

bij de Weduwen.

Erat
1

2

Var at
2

1

Dit was

sicut

calidum balneum

sem

varmar laugur

als of

een warm bekken

Vinei vasis Nympha

portaret

Vin-kiors-Niorum

baere

Door een Wijn-vats-Nimfe

gedragen wierd'.

Nos

in Ilae fretu

Os

in Ilasunde

Wij waren

in Ilesond,

b

Antequam

Oru

Rex

caderet

Adur

Auru

kongur

fielle

Eer

Ooru

de Koning

viele.

Sanguineum clypeum

vidi

ruptum

Baud-mana

sa eg

bresta

Het bloedige maen-schild zag ik

(verbrijzelen bersten):

Hoc

virorum vitam

invertit
2

fira life

1

der (fieren leven Helden
moed).

1

dad

2

brak

Bra
Dat

XX.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Huiggum vier

b

med hiorve.

Als zijnde, volgens de fabel-schikkingen, de Nimfen gewoon op der Helden maeltijden den
wijn te schenken.
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2

met zwaerden.

1

Wij streden

Egimus

gladiorum

ad caedem

Hadum

sverds

ad morde

Wij hielden

de zwaerden

tot moorden,

Ludum

in Lindis

insula

Leig

a Lindis

eire

Het spel was

op Lindis

strand,

a

a

Een plaets in Ierland/ en Aere of Eire/ (littoralis Planities) vide Ol: Worm: Literat: Dan: in 4.
pag. 160.
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Cum

regibus tribus

Mid

b

1

2

Lof-dunga dreinna

Met Tegen

2

1

drie (Lof-dingers Koningen):

Pauci

potuerunt

inde laeteri

Faer

nade

dui fakna

Weinigen

konden zig

des verheugen;

Cecidit

multus

in rictum

ferarum.

Fiell

margur

i gyn

varge.

en Viel 'er

menig-een voor den gapenden muil

van 't wild.

Accipiter

dilaniavit

carnem

cum lupo

Haukur

sleit

holld

med Ulfe

De Havik

(verscheurde
versleet)

het vleesch

als mede de Wolf,

Ut

satur

inde

discederet

Ad hann

heill

dadann

kvaemist

Op dat zij

(van honger geheelt van daer
verzadigt)

kwamen

Hybernorum

sanguis

in Oceanum

Ira

blod.

i Aege

Der Ieren

bloed

viel

Copiose

decidit

Aerit

fiell

in den Oceaen

per mactationis tempus.
um skiru.

c

Geweldig

(om onder) die slagting'.

XXI.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier

b
c

med hiorve.

Naemlijk Koningen: als wien 't bij uitnemendheid past lof-waerdige dingen te betragten
Dit woord Fiell (decidit, viel) is, in mijne vertaling, eene regel hooger geplaetst.
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2

met zwaerden.

1

Wij streden

Altus

gladius

mordebat

clypeos

Ha

sverd

bitu

skioldum /

De
Hoogopgehevene

zwaerden

beten toe op de

schilden,

Tunc cum

aurei-coloris

Da er

gullrodin

Toen de

Goud-rodene

a

a

glumde
spietse

klaterde

Glumde (sonuit) zie Ol: Wormii Literat: Danic: 4. pag. 162. hier voor staet in 't Latijn eene
regel verder fricabat.
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Hasta

fricabat

Loricas

. . . . nid

Hildar-naefre

. . . . op

(der Helden-bast het
Kijgs-harnas).

Videre licuit

in

Onlugs insula

Sia man

i

Onlugs eiu

Zien kon men

op

't Onlugs eiland .

b

Geir

Per secula

c

d

multum post
1

2

Um alldum

3

mega sydan

3

2

[Dat], sint

1

zeer oude tijden ,

Ibi fuit

ad

gladiorum ludos

Dar er

ad

Logdis-leike

Daer

tot

het zwaerden-spel

Reges

processerunt

Lofdungar

fram-geingu

De (Lof-dingers Koningen)

overgingen:

Rubicundum

erat

circa insulam

Rodinn

var

ut fyrir eire

(Rood-verwig bloedig)

was

voor 't Eiland

Ar

volans draco vulnerum

Ar

flug-dreke -sara

Ar de

(vliegende bezeer -draek spietse).

2

1
1

2

e

XXII.
Pugnavimus
c
b
d
e

ensibus.

Naefre, (de Bast der Boomen) dog hier bij overdragt het Harnas; want gelijk de Bast om de
boomen, alzo is 't harnas om 't lijf van den Krijgsman.
Geir (hasta, spietse) is eene regel voorwaerts vertaelt.
Is één der Orcadische Eilanden.
't Latijn van deze zes laetste regels komt mij zeer duister voor.
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1

med hiorve.

2

Hiugguim vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Quid est

viro forti

morte certius

Hvad 'er

a

ad feigre

Wat is [heerlijker dan]

een dapper man

die veeg staet,

a

drengur

Drengur is Nominativus en heeft in dativo Drenge; zie Rud: Jonae Rudim: Gramm: Island:
o

door Hickesius uitgegen uitgegeven A . 1688 p: 15.
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Etsi ipse

in mucronum

nimbo

Ad hva

i odda

ele

Alschoon hij

in der pijlen

hagelbui

Adversus

collocatus sit

Ondurdur

latinn verde

Voor aen in den strijd

gelaten werde:

Saepe

deplorat aetatem

Oft

syter sa aefe

Dikwerf

beweent zijnen (eeuw-tijd ouderdom)

Qui

nunquam

premitur

Er

alldrege

nester

Hij die

nimmer

(geprangt word in 't naeuw
is.).

Malum

ferunt

timidum

incitare

Illt

kveda

arg

ann eggia

't Is een kwaed,

zeggen ze,

dat (erg te vreezen) op te steken
is,

Aquilam

ad gladiorum ludum

Auru

ad sverda-leike

Den Arend,

tot het zwaerden-kampspel:

[Dog]

Cordi suo
1

venit

nuspiam

Hug-blaudur

kiemur

hvorge

De Blood-hertige

bekomt

nergens

usui
2

Hiarte sit ad
2

Meticulosus

1

Zijn hart tot

gagne
gebruik.

XXIII.
Pugnavimus

ensibus.
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1

med hiorve.

2

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Hoc numero

aequum

ut procedat

Hit tel eg

jafnt

ad gange

Dit tel ik

voor billijk,

dat opgae
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In

contactu

gladiorum

At

sam-toger

sverda

Tot den

samen-togt

der zwaerden

Juvenis unus

contra alterum

1

2

Sveinn

3

i mote einum
3

1

2

De eene Jongeling

den ander te gemoete ;

Non retrocedat

vir à viro

1

degn fyrir degne

2

Hrokkve ei
2

een man voor eenen man:

1

en Dat niet wijke

Hoc

fuit

viri fortis

Nobilitas

diu

Dad

var

Drengs

Adal

leinge

Dat

was

des Kloeken

Adeldom

van overlang.

Semper

debet

amoris amicus

virginum

a

skal

astvinnur

meia

Altijd

(zal moet)

een minnaer

van maegden

Ae

Audax esse

in fremitu

armorum.

Einardur

i dyn

sverda.

Kloekhertig zijn

(in 't geding onder 't
geknars)

der zwaerden.

XXIV.
Pugnavimus
1

ensibus.
med hiorve.

2

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Hoc

videtur

mihi

revera

Hitt

siunist

mier

raunur

a

Twee regels schijnen 'er aen dit vers te ontbreken om dat 'er gewoonlijk tien in ijder Vers zijn,
te meer om dat ook de zin van deze twee laetste regels niet te keurlijk aen 't voorgaende
knoopt.
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Dit

schijnt

mij een

ronde waerheid,

Quod

fata

sequimur

At

Forlogum

fylgium

Dat wij

't Noodlot

volgen:

Rarus

transgreditur

fata

Percarum

Faer

geingur um

skop

Norva

Zelden

(over-gaet
over-treed) men 't

(geschep bestier)
der

Schikgodinnen,

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

103

Non

destinavi

Ellae

Aeke

hugdag

a

Niets heb

ik beschikt bij

Elle,

De

vitae exitu

meae

Att

alldur lage

minu

Wegens des

(ouderdoms aflegging
levens einde)

voor mij,

Cum ego

sanguinem

semimortuus tegerem

Da er eg

blod

vale braedda

Toen ik

het bloed

half dood zijnde bedekte

Ellu

Et

naves

in aquas

protrusi.

Og

Bord

a log

keirdag.

En de

(Zee borden
Schepen)

in 't water

stiet.

Passim

impetravimus tum . . . feris

Ditt

fengum da . . . . . vorge

Wijd heen

vingen wij toen roof-aes voor het Wild,

Escam
b

Verd

in

Scotiae

sinubus.

i

Skotlands

fiordum.

in der

Schotlanderen

zee-boezems.

XXV.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier

med hiorve.

Wij streden

met zwaerden.

Hoc ridere me facit

semper

Hit hlaeger mig

jafnam

2

a
b

1

Een Schotsch of Iersch Koning, die Regner gevangen hield, en elk, die Regner aenhing, op
het wreedste strafte.
Verd (Esca) is eene regel hooger vertaelt door Roof-aes.
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Over dit lach ik

immers,

Quod

Balderi patris

scamna

Dad

a

bekke

Dat ik

Baldurs-Vaders

rustbanken

Parata

scio in

aula

Buna

veiteg at

Sumlum

Voor mij bereid

weet; in dat

Hof

a

Balldur-fodur

Balldurfodur; is een bijnaem voor God Odin: om dat Balldur een zijner zonen was: en
zinspeelt de Poëet verder op 't gevoelen der Noordelingen, dat de Helden na hunne dood
met de Goden aanzaten, om hunne Lekkernijen te genieten, en bier dronken uit de
bekkeneelen hunner Vijanden.
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Bibemus

cerevisiam

Drekum

bior ad

Drinken wij

in 't korte

brevi

1

2

bragde
2

1

bier

Ex concavis crateribus

craniorum:

Ur Bingvidum

hausa:

Uit de holle bekers

van bekkeneelen:

Non gemit

vir fortis

contra mortem

Syter ei

drengur

vid dauda

Hij zugt niet,

die kloek is,

tegen de dood:

Magnifici in

Odini

domibus

Dyrs ad

b

husum

In des (doorlugtigen
grootmagtigen)

Feolins

huisverblijf,

Non venio

desperabundis

Feolins

1

2

med eidru

3

Ei kem eg
In Vidris Hof,

2

3

1

en kom ik niet

met wanhopige

Verbis

ad

Othini

aulam

Ord

till

Vidrisb

hallar

c

Woorden.

XXVI.
Pugnavimus
1

ensibus.
med hiorve.

2

Hiuggum vier
2

met zwaerden.

1

Wij streden

Hic

vellent

nunc

omnes

Hier

villdu

nu

aller

b
c

Feolins/ gelijk ook het volgende Vidris/ zijn bijnaemen van God Odin/ volgens Ol: Worm.
Deze drie laetste woorden till Vidris Hallar (In Vidris Hof) heb ik, om de lammigheid te
vermijden, voor de bovenstaende regel in de vertaling gebragt. Widar of Didar word in de
Edda een Zone van Odin genoemt, en in 't bijzonder Een God der Wrake: gelijk ook hier §.
XXVII.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Hier

wilden

nu wel

alle

Filii

Aslaugae

gladiis

Burir

a

braundum

De (geborene kinderen)
van

Aslogre met

krijgsgeweer

a

Aslaugar

Aslaugar is de Huisvrouw van Koning Regner geweest.
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Amarum

bellum

excitare

Bitrum

hillde

vekkia

Eenen bittren

Oorlog

verwekken ,

Si

exactè

scirent

Ef

vandlige

visse

Indien zij

naeuwkeurig

wisten

Calamitates

nostras

b

Um

vidfarar

Van

ons slegt

wedervaren ;

Quem

non pauci

angves

Hue

o-faer

ormar

Hoe

niet weinige

(Slangen Wormen)

Venenati

me

discerpant

Eiturfullir

mig

slyta

Die venijnig zijn

mij

(doen slijten verteeren)

Matrem

accepi

meis

Modernis

fek eg

minum

Den Moederlijken aert

ontfing ik in

mijne

1

2

ossar

2

1

Filiis

ita

ut corda

valeant.

Maugum

suo

at hiortun

duga.

Zonen,

alzoo,

dat de herten

deugdhaftig zijn.

c

XXVII.
Pugnavimus
1

ensibus.
2

Hiuggum vier
b
c

med hiorve.

Dat ook daer na deze kinderen hares Vaders dood op Elle gewroken hebben, is te zien in
Pontani Historia Danica. fol. 140.
Deze gevankenis en uitgang van Regner word door Saxo Grammaticus lib: IX. op gelijke
wijze verhaelt. Indien Pontanus van deze Regners eigene getuigenisse ware bewust geweest,
hij zou over 't schrijven van Saxo niet hebben behoeven te twijffelen.
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Wij streden

met zwaerden.

Valde inclinatur

ad haereditatem

Harda lidur

at aefve

(Harde gaet het Sterk nadert het)

na 't menschelijk erflot

Crudele

stat

nocumentum

a vipera

Grimt

stendur

grand

af nodru

Grimmig

staet

de bete

des adders;

2

1

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel
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Angvis

inhabitat

Aulam

cordis

Goin

biggur

Sal

hiarta

De Slange

bewoont

de Hofzale

des herten:

Speramus

alterius

ad Othini

Vaendum

hins

ad Vidris

Wij (hopen waenen)

hierom

dat God Vidris

Virgam

in Ellae

sanguine

Vondur

i Ellu

blode

Roede

over Elles

(bloed maegschap)

Filiis

meis

livescet

a

1

a

mune svella

2

Sonum

minum

Door mijne

Zonen

zal (bleek blankglinsterig)

Sua

ira

rubescet

Sin

modur

rodinn verda

en Zijne

gramschap

(rood verhit) worden.

Non

acres

juvenes

Ei munu

snarper

sveinar

Geensints zullen die

wakkere

jongelingen

Sessionem

tranquillam

facient.

Sittkurt

vera

lata.

Hem gerust

gewerden

laten.

2

1

XXVIII.
Pugnavimus
1

ensibus;
2

Hiuggum vier

a

med hiorve;

Vidris vondur/ (God Vidris roede) voor het zwaerd. De zin van Regners wensch is dan, dat
(1) God zijne zonen mogte doen 't zwaerd uit de schede halen; dus zoude men de bleeke of
blanke zwaerden zien; en (2) ten anderen, dat Gods Gramschap in wraek ontsteken zoude
tot straffe over Elle: en hier op ziet de zinspeling van door gramschap verhit of rood te worden.
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2

met zwaerden;

1

Wij streden

Habeo

quinquagies
simtigum

sinna

Ik heb

vijftigmael

(Volk-twistingen Veld- of
zee-slagen)

Praelia

sub signis

facta

orustur

framdar

onder eere-teikens

volbragt,

1

2

Hef eg
2

1

a

Folk

a

a

Sinna / Senna (Lis, discordia, Twist). zie Ol: Worm: Lit: Dan: 4: pag: 166 en 210. En Folk
o

(Populus, Volk) zie Gramm: Island: door Hick: A : 1688 in 4: uitgegeven pag: 20 en 105. dus
behooren deze woorden, Folk en Sinna bij een; waerom ik de vertaling van Folk bij 't
voorgaende woord Sinna gevoegt heb.
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Ex belli invitatione

& semel

Fleindings-bode

og eina

Op (spitsgedings aenbieding' gevegts
uitdaging')

ook eene.

Minime

putavi

hominum

Minst

hugde eg

manna

(Minst Geensints)

dagt ik

Quod

me

futurus esset

At

mier

vera skyllde

Dat

boven mij

wezen zoude

b

b

Juvenis

didici mucronem rubefacere

Unkur

nam eg odd at rioda

(Want nog jong zijnde

nam ik het spits om 't met bloed te
rooden)

Alius

Rex

praestantior.

Annar

Kongur

fremre,

Eenig ander

Koning,

die (vroomer kloeker) was.

Nos

Asae

invitabunt

Os munu

Aesar

bioda

Dog ons meenen nu de

Schikgodinnen

te ontbieden;

Non

est lugenda mors

Er

ei sytande daude

't Past niet

(te weenen om de dood weenende te
sterven.).

XXIX.
Fert animus
1

2

Fysu mut

b

finire:
hins at haetta:

Minst manna (Minime hominum) voor geensints.
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2

hier van afscheiden:

1

't Gemoed wil

Invitant

me

Dysae

Heim biode

mier

Dysir

t' Huis ontbieden

mij de

Dienaressen

Quas

ex Othini

Aula

Sem

fra Herians

Hollu

Welke

uit des Heeren

Hof
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Othinus
1

Hefur
3

Mij

mihi

2

Odinn

misit
3

sendar

4

heeft

1

gezonden :

cerevisiam

cum Asis

mier

2

Odin

Laetus

4

Gladur

skal eg

ol

med Asum

Blijde

zal ik

(Ael Bier)

met de
Schik-godinnen

In

summa sede

bibam.

I

ondvege

dreka.

Op

de hoogste zitplaets

drinken.

Vitae

elapsae sunt

horae

Lifs

eru lidnar

Des Levens

stonden zijn

1

2

3

3

stunder
1

2

(verleden verloopen) .

Ridens

moriar.

Laegjande

skal eg deia.

Lachende

zal ik sterven.

Einde.
De vreemde Uitdrukkingen in 't Vertalen van dit Gedicht zullen menig Lezer, ter
oorzake van de Ongewoonheid, mooglijk meer gehindert, dan wel de
Schilder-spelingen en Grootmoedigheid vermaekt hebben, of anderen, die op dit
laetste meest haren aendacht lieten gaen, zullen misschien egter den Dichter als
al te vreemd, stout, en buitensporig in de Zins-Overdragten verdenken; maer dezen
dienen zig te erinneren, dat elke Tael, als ze woordelijk vertaelt zou worden (gelijk
alhier, zo wel bij Ol: Worm: in 't Latijn, als bij mij in 't Nederduitsch betragt is) wel
Overdragten zal vertoonen, die vreemd en wonderlijk voor Vreemden zullen schijnen,
en die nogtans elk in hare eigene Tael, om hare gewoonheid aldaer, niet in 't minste
vreemd nog buitensporig klinken: en dus zullen mooglijk en niet onwaerschijnlijk
die Overdragten, welke ons in dit Gedicht het allerstoutste toeschijnen, ten tijde van
dezen Noordschen Dichter in zijne Tael wel al oud, en zeer gemeenzaem, en
derhalven al te gewettigt geweest zijn, om die te verwerpen of daer van af te wijken.
Ten minste dunkt mij, dat ik dezen Oud Noordschen Dichter te kort zou doen, zo ik
verzwege, dat ik tot nog toe op verre na niet onder eenig overblijfsel van Oud
Duitsche Dicht of Rijm zo veel blijk van Poëzij of Schilder-Geest gevonden heb.
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Onderzoek over onze Nederduitsche letterklanken
Eerste Verhandeling.
Wegens de Schikking der Letteren, gewoonlyk Spelkonst genaemt.
Zevende Redewisseling. N. en L.
N. VEelheid van werk, en vereisch van af te breken, waren oorzaek, dat we laestmael
verzuimden een voor-beschik te maken over welke stoffe onze tegenwoordige
Redenwisseling zou vallen; evenwel verwagt ik niet, dat onze bijeenkomst vrugteloos
zal zijn, overmits ik agte, dat men in het onderwerp, 't welk ik op het ooge heb, u
niet onbereid kan vinden, ik meene onze Nederduitsche Spelkonst.
+

L. Zeg liever Spil- of Quel-konst: want over al het Grammaticael word zo veel
+
mondelinge kibbeling niet gemaekt, als over die beuzelarije alleen.
I. Verdriet en
nutteloosheid van de
Elk schijnt in zijne voorgewende verbetering wel daer op te doelen dat men
gewoonlijke
Spellen moet zoo als men spreekt, dog hoe men spreekt, of spreken moet, is
Letter-krakkeelen over de
dan 't verschil. Meest ijder discht zijne eigene uitspraek, of die van zijne
Daaglijkse Spelling.
Geboorte-stad, als het beste rigtsnoer voor, zonder acht te geven op de
verschillige Uitspraken (Dialecten) der gelijk-regt-hebbende steden, of op de
onderscheidene klanken, die tot de Gemeene-lands Dialect behooren: buiten den
Schrijver van de Idea vond ik geen eenen die in Letterkonstige Lessen zulks gade
sloeg.
Weinigen vond ik 'er, die in 't verhandelen der Klanken opmerking namen op der
zelver verschillige vorming, terwijle nogtans daer uit al
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haer onderscheid ontstaet, en ook weinigen, die zig teder genoeg van gehoor
toonden om 't fijne onderscheid te agterhalen.
Onder de genen die, na hare uitspraek luisterende, meer klanken bemerken, dan
ons Letters door 't gebruik zijn nagelaten, en daerom nieuwe Letters of Teekenen
zouden willen invoeren, vind men meest al, dat ze zig ten onregte stooten aen de
dubbel-ledige gedaente van sommigen onzer Letteren, als CH, OE, EU enz: en
deswegen met eene noodelooze menigte van nieuwe Letterteekenen den Lezer
zouden bezwaren, voegende bij dezen misslag nog een' nieuwen, van hare vinding
of schikking tot een algemeen gebruik sterk aen te prijzen, als geen onderscheid
makende tussen 't gene tot het daaglijkse bedrijf vereist word, en tussen 't
Naeukeurige ('t Critique) dat voor de Letterkundigen dienstig is.
Weinigen vond ik ook, die niet of op strijdige of op verstrooide grondslagen
redeneerden, en niemand die uit eenvoudig begin alle zijne reden-gevingen over
die stoffe ging afleiden.
Hoe gebrekkig veelal tot nog toe over dit stuk gehandelt zij, elk nogtans zingt
even hoog een toon, ja de minste die ooit Letter aen den druk vertroude, durst
meesterlijke tael voeren, even of hij den Gordiaensen knoop zonder 't zwaerd van
Alexander wist te ontbinden, en wetten, of ten minste raedgevingen, voor te schrijven,
die elk redelijk mensch behoorde te volgen. Ik voor mij ben al langen tijd in dat zelfde
gevoelen geweest, 't welk ik onlangs bij onzen Vader der Nederduitse Digteren J.v.
Vondel in de Voorreden van zijnen Palamedes vermeld vond, naemlijk, dat hij ten
opzigte van de Spelling' meest den gemeenen sleur volgde, uitgezeit in weinige
dingen, als ook agtende dat 'er zo veel niet aen gelegen is, als zig sommigen wel
inbeelden; zeggende ook een weinig verder, dat, zou men hier af iet zekers besluiten,
het noodig ware, dat een tweede Cadmus verreze, die meer Letters vond, en het
A-Bee verrijkte, en dat wij vooreerst de Grieksche Eta, en de Deensche OE moesten
invoeren, en daer tegens eenige Letters mogten verwerpen. Dog zulk een hervorming
van 't Gebruik verwekte ligt een bittre Lettertwist; men houde mij ten goede dat ik
die kibbelingen niet veel tijd-spilling waerdig agte; naeulijks zou ik lust hebben om
rekenschap van mijn gewoonte van spellen te geven, veel min om eenen ander
daer in lessen voor te schrijven.
N. Ik eisch ook nogte 't een nogte 't ander: maer ik doelde op uwe Aenmerkingen,
die gij voor eenige jaren over die stoffe op het papier bragt, op dat we hier na met
vrugt mogten spreken over 't gene ik wegens de onderscheidene Spreekwijzen
(Dialecten) te vragen heb.
L. Dat onderzoek ondernam ik wel eer om mij zelf te voldoen, en dit opstel maekte
ik ten dienste van een mijner vrinden, die reets een ruuw denkbeeld bezat van 't
verschil onzer Dialecten: dog deze Aenmerkingen zien alleen op de Critique
Spel-kunde, zonder 't Gemeene gebruik daer aen te verbinden.
+
Ik merk de Letter-Spelling tweesints aen, voor eerst als Burgerlijk (Po+

II. Onderscheid tussen
de Burgerlijke (of
daeglijkse) en tussen de
Critique (of Physique)
Spelling.
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litice), hebbende haer opzicht op zulk een Algemeen en doorgaend Gebruik, waer
in de Voornaemste Schrijvers meestendeels over een komen; en ten andere als
Natuerkundig en Naeukeurig (Physicè & Criticè), rustende op een natuerkundige
Overweging van de onderscheidene Klankvormingen, en op een naeukeurige
Rede-schifting op zulk eene Overweging gebouwt.
De Burgerlijke, welke op het doorgaende agtbare gebruik is gevest, is bij mij van
zulk een gewigt, dat ik die ten eenemael aenzie als een Gewoonte-regt, 't welk tot
de Gemeente behoort, en dies ook voor zoo verre haer geheiligt ontsach verdient,
op dat men niet vervalle in beklaaglijke verwerringen en moeite, door strijdige
Spellingen, die den zin der woorden verbijsteren; en op dat ook niet alle de agtbare
en lofwaerdige schriften onzer beroemde Letterhelden in hare verdiende waerde
en eere verkort, en voor den naekomeling minder nut werden. Politicè dan rust ik
in het agtbare Gebruik zonder tegenstribbeling, zonder andere gewoonte te willen
invoeren, schoon 'er bij uitpluizing (Criticè) wat op te zeggen is. Zoo vind ik ook dat
ieder Tael politicè een eigen Gebruik van Spelling heeft, dat onder hare Geleerden
doorgaet en stand houd, schoon 'er Physicè vrij wat aen hapert, waer van het Fransch
ons een aenzienlijke proef verstrekt. Indien 50 jaren herwaerts elk onder ons op
dien voet zig gehouden had, geen vreemdeling zou reden gevonden hebben om te
klagen over de velerhande Spelling bij de hedendaegse Nederduitsche Schriften.
Dog als Physicus agt ik dat het elk vrij staet om op zijn naeukeurigst (criticè) deze
Stoffe te onderzoeken, als kunnende geschieden niet alleen zonder hinder of leed
te doen aen 't Gemeen, maer met vrugt, tot opscherping van 't verstand, om te leeren
kennen, wat Klanken tot onze Tael behooren; waer in ze onderscheiden zijn; hoe
die gevormt worden; welke gemengt zijn, of niet; welke Letterteekens ons door 't
Gebruik overgelevert zijn, om die uit te drukken; of we ook voor elken bijzonderen
Klank een bijzondere Letter hebben, dan of niet een zelfde Letterteeken te mets
voor meer als eenerhanden Klank dient, en of niet wederom eenige gemengde of
dubbele Klanken door eene enkele Letter worden uitgebeeld; in welk criticq
onderzoek voor al te betragten is, dat men zo min nieuwe teekenen neme, en zo
min van de gewoonlijke of meest bekende afwijke, als eenigsints mooglijk is, op dat
niet door te veel vreemds de moeilijkheid meerder werde dan het nut: Wijders strekt
zulk een onderzoek niet alleen tot vermaek van dien, die lust schept in 't
Natuerkundige, maer ook om door dit middel de eigenschappen der onderscheidene
Dialecten elkander ten netsten verstaenbaer te kunnen voorstellen.
+

N. Ik wist wel dat we hier in op eene hoogte lagen; zeker, zo lastig en beuzelagtig
de gewoone kibbeling en streng-houding omtrent de daeglijkse Spelling mij
voorkomt, zo heerlijk en waerdig agt ik dit uw gemelde Critique en Physique
onderzoek; vermits hier in zig openbaert de

+

III. Nut en vermaek der
Critique Spelkunde.
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hoog-verwonderens-waerdigheid van de weinigte der klanken, door welken niet
alleen de woorden van onze Tael, maer ook van alle Talen, die elders zijn, gevormt
worden. Dus wandelen wij langs den weg en 't voet-spoor onzer al-oude wijze
Voorvaderen, die eertijds door natuerkundige beschouwingen en
zeer-naeu-luisterende opmerking dit tedere onderscheid der Klanken zo verre
hebben uitgevonden; dat ze daer door den grondslag leiden van alle volgende
Letter-geleertheid, toen zij deze vinding verrijkten met Merkteekenen of Letters om
ieder dier gevondene Klanken te verbeelden: hier uit sproot dan deze
Onwaerdeerlijke Kennis van in geschrift door weinige Teekens onze gedagten aen
een ander te doen verstaen; terwijl men te voren zonder deze wetenschap, op zijn
best, niet nader zig kon uitten, dan armmoedig door Characters of Merken die ijder
voor een woord of zaek dienen, na den trant van 't oude Gebruik der Egiptenaren
en van 't hedendaegse der Chinezen, waer toe een onnaspeurlijk getal van Teekens
van nooden is, en 's menschen levenstijd te kort schiet in 't leeren, uit hoofde van
de onnoemelijke verscheidenheid der zaken.
+

L. Mijn Heer wekt mijne verwondering op nieuws weder op; want de vinding van
+
't Onderscheid der Letter-klanken agt ik, dat in schranderheid opmag tegen de
IV. Edelheid van de
Vinding van 't onderscheid
edelste, die ooit uit 's menschen herssenen voortquam. Om door Characteren
der Letterklanken.
ieder woord of zaek te leeren uitbeelden, wierd meer Werklijkheit dan hoogen
Geest, meer Onvermoeitheid dan naeukeurig Onderzoek vereischt. Maer wat anders
had het in, die snelle t'samenkoppeling te onderscheiden, en te vinden uit hoe
weinigerlei klanken die bestaen; jae laet ijder vrij, hoe fijn zelf van gehoor, (mits dat
hij onbedreven zij in Zang- of Speel-konst) een ervaren' konstenaer bezig vindende
op snaer op pijp, eens naespeuren uit welke bijzondere klanken 't gezang en de
leiding van 't geluid bestae: verre van daer; zo de roering wat snel gaet, hij zal ze
niet kunnen tellen; en onvergelijkelijk sneller dan de snelste Toon-leiding rollen de
Letterklanken over onze tonge; ja zelf zo snel dat niemand de klanken kan
onderscheiden van eenen die hem een vreemde tael te voren spreekt, niet
tegenstaende hij de klanken van zijne eigene spraek, die van gelijke natuer en slegts
in t'samenschikking verschillende zijn, reets naeukeurig heeft leeren ontleden. Met
regt mogen wij dan uitroepen, ó, hoe fijn van oordeel hoe naerstig in 't onderzoeken
zijn die Geesten geweest, die allereerst zo edel een klankschifting' hebben
uitgevorscht!
+

N. Hoe komt u de bedenking der Geleerden te voren die de Lettervinding ouder
dan den Zundvloed stellen?
L. Zo die waer was, hoe zou 't begrijpelijk zijn dat eenigen van Noachs
nakomelingen, als tegenwoordig nog de Sineesch, en eertijds de Oud-Egiptenaer,
dien lastigen uitdruk van Characteren zouden onderhouden hebben? Wien zou 't
gelusten, die immer geleerd had met dertig Letter-

+

V. Aenmerking of de
Lettervorming ouder zij
dan de Zundvloed.
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teekenen, of minder, alle zijne gedagten uit te drukken, zig over te geven tot een
gebruik daer in hij met andere honderd-duizend minder vermogen zou dan met die
dartig? zelf die Characterkonst, hoewel naer alle schijn de oudste, vermits gemaklijkst
te vinden, en schoon ijder schrander Huisvader van de eerste tijd bevoegt en
bequaem was om onder zijne Huisgenooten zulk een konst vast te stellen, is
waerschijnlijk van nog jonger dag als Noachs tijden; ware het anders geweest, men
had ligtelijk onder alle Volkeren sedert de Verspreiding een algemeen overblijfsel
daer van gevonden; terwijle in tegendeel niet boven twee of drie Volkeren die gebruikt
hebben, waer van ijder, vermits verre van een gescheiden geweest zijnde, als eigen
vinder van zijne Characteren te schatten is.
Maer om weder ter zake te komen. Het vermaek in de natuerkundige
beschouwingen heeft mij wel eer tot het Critique onderzoek van die stoffe
aengespoort.
Geen hinder nogte verwarring kan 'er ook spruiten uit dit onderzoek, om dat het
gevondene niet tot daeglijks Gebruik, daer nieuwe Teekenen boven de Letters te
lastig komen, maer slegts als een Natuerkundige overweging word voorgestelt;
alschoon men dan dwaelde in zijn' grondslag, het behoeft niet verder als
Stellinger-wijze (Systematicè) aengemerkt te worden. En, zo 'er al onder de Critique
onderzoeken metter tijd eenige manier zig opdoen mogt, die zonder gevaer van
verwarring, zonder veel moeite, dienstig zou konnen zijn voor 't Gemeen, die keure
zou ik rekenen aen niemand beter te behooren als aen 's Lands Hooge Overheid,
't zij Haer EE: of door voorgang of door last zulk een nieuw Gebruik gelusteden te
wettigen en te doen gelden.
N. Dit voorberigt is genoeg om te verwittigen met welke oogen men uw Opstel van
't Onderzoek diene aen te zien. Na mijn geheugen, van toen ik het zag, hadje uit
keurlijkheid de Spelling van 't zelve in uwe Critique form gebragt, om alzoo in eenen
opslag te kunnen gewaer worden, waer in, en hoe weinig uwe gewoonlijke Spelling
(die gij na 't agtbare Gebruik schikt) van deze Critique verschilt. En, dewijl we 't hier
in eens zijn, dat dit Onderzoek als een Voorlooper den weg dient te baenen, om de
beduidinge der Dialecten gemak en licht toe te brengen, zo verwagt ik ook niet
anders als uw toestemmen, dat dit uw Opstel onmiddelijk hier op volge; verzoekende
wijders het zelve nu nog eens nader te mogen overlezen, als wanneer ik aenneem,
't gene ik opmerk, vrijborstig te zullen inbrengen.
L. Ik zie niet hoe ik het verbij kan, als we, volgens uw voornemen, na dezen tot het
onderzoek der Dialecten met hope van vrugt zouden overgaen. Zie daer dan, mijn
Heer, het begeerde; voldoe uwen lust, en vergeet uwe beloften niet.
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Onderzoek over onze
Aanmérkingen Over de critique spélkúnde Onzer Hóllandsche
Spraake.
I.
+

De Spélling onzer déftigste Schrijveren, voldoet beeter aan de waare úitspraak dan
+
die bij éénig ander vólk mij beként, en schóón ze te méts in gevallen van kléin
Voor-Verhaal.
belang verschillig zij, ze hówd égter zó veel proeve, dat, eene úiterste volmaaking
voor daaglijks gebrúik, zonder klém van eene agtbare hand, te willen invoeren,
eenigsints rúikt na Drift tót wat Niews, óf na Ontijdige Néthéid. Om béiden te
schuuwen bediene ik mij méést al van de Gewoonlijke. Het rówt mij nógtans niet
dat de lúst tót beschaaving der gedagten mij wél-éér aandreef tót eene vrije
naaspeúring onzer Klank-kúnde. Hoe ik het vond, dééle ik uu thans meê, op uuw
verzoek. Het geene gij goed-keúrt, behówd voor uu; 't geene gij niet verstaat, vraag
naader; 't geene gij kwaad vind, verwérp. Deeze Aanmérkingen zúllen ten minste
uuwe gedagten kúnnen ophélderen, zóó weegens eene goede Uitspraak, die de
grondslag is van Wélspreekendhéid, als weegens de teedere onderschéiding van
sommige Klanken onzer beschaafde Gemééne-Lands-Spraake. Deeze worden
alhier aangeweezen door Téékenen booven de Létters, aangezien, ter óórzaake
dat wij méérder Klanken als Létters in gebrúik hébben, zonder dit behúlp, aan de
Létterkúndige Critique verhandeling haar volleedig beslag niet te geeven was;
nógtans bedoelde ik, om zó min moochlijk ware van 't Gewoonlijke af te gaan.

II.
+

Alle de veréischte Klanken eener beschaefde Taele volmaektelijk en wiskonstig
+
door Léttertéékenen úit te drúkken, is het onderwérp en óógmérk van de
Onderwérp en óógmérk
van de Spélkúnst, vólgens
Naewkeúrige (Critique of Physique) Spélkúnst: dóg de Búrgerlijke, die tót het
't Critiqúe.
daeglijkse gebrúik behóórt, neemt de agtbaerste gewoonte tót haer voorbeeld.

III.
+

Tót de volmaakte úitvoering van de Critique Spélkúnde is slégts één éénige
+

éénige Grondslag van de
Critique Spélkunde.
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grondslag van nóóde, naamlijk, dat ijder bezondre Klank, zó korte als lange, zijn
éigene Léttertééken hébbe, en dat gevólchlijk ieder bezonder Tééken, zonder
overtóllighéid, in zúlk eene órde geschikt staa, gelijk élks veréischte Klanken in de
beschaafde Spraak' agter één worden voortgebragt.

IV.
+

Dóg zonder waere kénnis van het onderschéid onzer Klanken, en van ijders éigene
+
Léttertééken, is 't onmoochlijk deeze Reegel te voldoen, van te Spéllen, gelijk
't Vereisch hier too.
men beschaefdelijk spreekt.

V.
+

Om hier toe te geraeken, heb ik., onder eene vlijtige opmérking' in 't hóóren, mij
bedient van twéé middelen. het éérste was een onderzoek van de onderschéidene +Twééderhande Middelen
om 't veréisch te
Vórming der Klanken; en het andere strékte tót eene Toets en Proeve, óf de
bekoomen.
gestélde Léttertéikens, na élks éigene aert úitgesprooken zijnde, 't begéérde
woord te saemen úitmaeken; deeze Proeve bestond in een' veelvówdige én
ongewoone Léttergreep-snijding': als bij voorbeeld; het woord gebrúikelijk, zó het
wél gespélt zij, lijd gééne verandering in de éigenschap zijner Klanken, schóón de
Snijding verschillig valle;
als Ge-brúike-lijk
óf Geb-rúikel-ijk
óf Geb-rúik-e-lijk
óf Ge-brúik-e-lijk, enz:
mits dat men zig wagte van eene ongewoone óf te lamme tússenpóózinge in het
saemenbinden der Léttergreepen, en, dat men, zóó bij dit woord, als bij alle anderen,
gééne zagte E úitspreeke als de harde É, gééne zagte O als de harde Ó, en géénen
Kort-klinker lang, nógte Lang-klinker kort; nógte óók dat men éénig
Dúbbeld-létter-téiken, 't wélk eenen waeren énkelen klank verbeeld (als daer zijn
de OE, EÚ, CH, en wijders alle de verlangde Klinkers), in de Létter-snijding van-één
schéide. Door behúlp van deeze Toetse vond ik misslaegen, die ik te vooren niet
bedacht.

VI.
+

In 't Onderzoek van de Klank-vórmingen doen zig op twéé gants onderschéidene
+
soorten. Bij de ééne behówden de Klankèn, van 't begin tot het éinde, hoe zéér
Onderschéid tussen de
ze mogten verlangt wérden, een zúiver stérk-doorgaend en eevendragtig gelúid, Vórming der Klinkers en
welks Vórming geschied zonder éénige volkoomene toeslúiting' van Keel', Tong' Medeklinkers.
of Lippen; deeze voeren den naam van KLINKERS (Vocales). De anderen lijden
gééne zúivere óf héldere Verlanging', als bestaande alléén in een zeeker Sis-gelúid,
dat voor óf naa de Klinkers, min óf méér hélder en snél, na maate van de
onderschéidene trapsgewijze slúiting' van Tong' en Lippen, gevórmt word; deeze
noemt men MEDEKLINKERS (Consonantes).
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VII.
+

In de Vórming der Klinkers bespeúre ik tienderléye kénnelijk-onderschéidene
+
graeden van rúimte tússen Tong' en Verheemelte.
Van de Vórming der
Uit den éérsten, bij wélken 't midden der Tong' zig opkrúlt langs 't Verheemelte, Klinkers IE, I, en Y (óf IJ); E
en EE; É en ÉÉ; A en AA (óf
en in 't midden, op het hóógste, het zélve bijna aenraekt, ontstaet de zagte
AE); Ó en ÓÓ; O en OO; Ú
Lang-klinker, die men door IE úitbeeld, gelijk bij 't woord DIE.
en EÚ; UU (óf UE); en OE.
Wannéér de rúimte tot den twéeden graed overgaet, bij wélken de naeste
naedering tússchen Tong' en Verheemelte wat agterwaerts wijkt (gelijk bij élken
graeds-oovergang geschied) zó word daer úit gebooren onze schérpe Kort-klinker
I, als bij MIN; en deeze tót omtrent op het dúbbeld verlangt zijnde onze Lang-klinker
Y (óf IJ), als bij MYN (Meus) en LYDEN (pati), mits dat men Y úitspreeke, vólgens
Geméén-Landse Dialéct, dóg niet vólgens de Rijn- en Amstel-landse, waer in ze
klinkt eeven als de twééklank ÉY (óf ÉI), nógt' óók niet als de plat-Rotterdamse, waer
in ze bij na eeven ééns lúid als de IE. De Latynsche Y, schóón die van de Grieksche
Ypsilon ontléént is, hébben onze Drúkkers seedert eenige jaeren het zélfde doen
gélden als onzen Lang-klinker IJ. Ik twiste hier niet oover de Gedaente der Létters,
maer handele van onze Klanken, en wélke Léttertéikens daar voor gangbaer zijn.
't Gebrúik geeft de Waerde zó wél aen de Characters als aen de Woorden.
Bij den dérden graad, al vérder voortzakkende, komt onze zagte Kort-klinker E,
als bij de woorden TE en DE; en verlangt zijnde de EE, als WEEK (hebdomas). Indien
men agter deeze zagte E onmiddelijk den Klank van onzen scharpen I liet vólgen,
zó zów men een' Twéé-klank óf Dúbbel-klinker maaken, die in gelúid weinig
verschillen zów van onzen boovengenoemden Lang-klinker Y (óf IJ).
Bij den vierden zakt de Tong nóg al vérder, en word onze héldre óf scharpe
Kort-klinker É gevórmt, als in 't woord BÉL; en verlangt zijnde de ÉÉ als bij WÉÉK
(mollis). De Stigtenaers spreeken deeze ÉÉ eeven-ééns úit als 't Gebléét der
Schaepen; de Maezenaers wat zagter, en minder van de zagte EE verschillende.
Dat zélfde Gelúid van deeze Stigtse ÉÉ is bij ons in 't Algeméén óók in gebrúik
omtrent sommige woorden, ten opzigte van welke de Spreeker óf Schrijver zijne
keúre heeft, óf hij den klank van ÉÉ óf AA (óf AE) gelieve te neemen; als ZWÉÉRD en
ZWAERD (óf ZWAARD); RÉGTVÉÉRDIG en REGTVAARDIG (óf REGTVAERDIG); enz.
Bij den vijfden vind ik onze Kort-klinkende A, als bij MAN; en deeze verlangt zijnde
onze AA (óf AE), als bij MAAN (óf MAEN).
Onder alle de Klinkers is de A, (vermits die nógte door Tong', nógte door Lippen
belémmert word) de Kragtigst-klinkende, waerom ik onder de anderen in 't vergelijken,
zúlk éénen Klinker den Héldersten óf Schérpsten óf Hardsten zal noemen, wélks
vórming naest aen die van de A komt.
Tót dús vérre had men zig niet zéér te bekommeren met de Lippen, die vrij mogten
oopen-staan, dewijl de Tong genoegsaam was voor de veréiste bepaaling' van
rúimte, maar vérder gaande, moeten deeze zig allénskens slúiten,
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zó de Toon-klank, in de Keel' gemaakt, in den Mond zijne bepaalde Léttervórming'
*
érlangen zal.
Bij de zésde verwijdering word de héldre óf harde Kort-klinkende Ó gevórmt, als
bij 't woord SLOT; en, verlangt zijnde, onze ÓÓ, als bij DÓÓP.
De zeevende graad bréngt de zagte óf doffe Kort-klinkende O voor den dag, als
bij BOT (stupidè); en lang zijnde onze OO, als bij DOOR (per).
In den agtsten komt onze schérpe Lang-klinker EÚ, als bij DEÚN, en kort zijnde
onze schérpe Ú, als bij DÚN.
Bij den neegenden onze zagte Lang-klinker UU (óf UE), als bij ZUUR (óf ZUER.
En úit den laetsten graad ontsprúit onze Lang-klinker OE, als bij ZOET.
+
Deeze Klanken EÚ en OE, (hoewél door dúbbel-leedige Téikens úitgebeeld)
hébben de éigenschap van zúivere en volmaakte Énkel-klinkers, want, hoe zéér +Dat EÚ en OE zúivere
ijder van, die verlangt wérde, hij zal in 't begin en éinde eevenééns lúiden, 't wélk énkel-klinkers zijn.
bij géénen andren dan bij een' waaren Énkel-klinker geschieden kan; derhalven is
ijder van deeze Dúbbel-téékenen altóós als onverdèélt aen te mérken, en verdienen
criticè húnne éigene plaetsen onder ons A-Bee; zonder dat men zig behoeve
gebonden te hówden, óf te stóóten, aan ijders gewoonlijken naam, die bij misslag
dúbbel-klankig genoomen is, ter óórzaeke van deezer Létteren gedaente. Voor
omtrént één ééw gebrúikte men dikwijls UE voor onze teegenwoordige EU, en
weederom EU voor onzen Lang-klinker UE; gelijk óók OU voor onze t' hans gewoonlijke
OE; en voor omtrént 2, 3, ééwen schreef men óók OE in plaatse van OO. Ten opzigte
van de naamen van onze EU en OE heeft men gééne anderen te zoeken, als zóó
als ijder klinkt, eeven-gelijk bij alle onze andere Énkel-klinkers geschied: die niewe
naamen zúllen gééne dúisterhéid meedebréngen, dewijl zij de zaaken zélf úitdrúkken.
't Is óók nóódelóós dat men na andere Léttertéikenen tót deeze Klanken omzie, dan
deeze van ooverlang gebrúikelijke; alzó niewighéid lastig valt, en deeze beként en
zonder dúbbelzinnighéid zijn.
+
Hoewél niet zonder misslag onze scharpe Kort-klinkende Ú den zélfden naem
+
voert als onze altóós-Lang-klinkende UU (óf UE), niettemin heeft onze Ú den
Van de Geméénschap
tússen U, EU.
zélfden stand van Mond en Lippen, als onze EÚ, en is in gelúid niet anders als
de EÚ op haer kortst úitgesprooken.
+
De moeilijke voortdrijving van Klank, ter óórzaake van de gróóte rúimte in den
Mond, en éngen doorgang tússen de Lippen, laet niet toe dat deeze Lang-klinkers +Waerom de IE, de OE en
de UU (óf UE) géén' éigene
UU (óf UE) en OE, gemakkelijk (gelijk de Hóllandse úitspraek de vloeyendheid
Kort-klinkers hébben.
bemint) en teevens kort wérden úitgesprooken: zóó belét óók de úitneemende
éngte tússen Tong en Verheemelte, dat de Lange IE géén' éigen' Kort-klinker heeft.
+
Wannéér één zélfde Léttertéiken nuu voor deezen dan voor dien Klank dient,
+
zúlks is een gants verwérpelijk gebrék in 't Critique, dóg als twéé of méér
Van 't noodelóóze
verschil tússchen AA en
AE, en tússen UU en UE.

*

Het betoog van dat de Toon-klank, in de Keel gemaekt, zijne bepaelde Lettervorming in den
mond moet erlangen, is hier gespaert, tot een nader Natuerkundig onderzoek over de
Klank-making, in de volgende Redewisseling.
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verschéidene Léttertéékens voor één' en den zélfden klank verstrékken, zulks kan
nimmer deeren, zó min als dat twéé woorden éénen zin betéékenen. Op dien voet
bedien ik mij onverschillig van AA óf AE, en van UU óf UE, vermits ik zó wél de AE als
AA, en de UE als UU, eeven gelijk óók de IE, de OE, en EÚ, als ondéélbaare Téékens
in deezen aenmérk, zóó dat AA en AE, bij mij één zélfden Klank bedúiden; zóó óók
UU en UE: andersints ontkén ik niet, dat AA en UU onze éffene doorgaende úitspraek,
en dat AE en UE en IE de eenigsints dúbbel-klankige van sommige Zúid-Hóllanders
nétter schijnt úit te beelden. Men zówde 't óók daer voor konnen hówden, dat de
Geméénen-landse Spraeke méér trékt na 't dúbbel-klankige, als óf deeze Klinkers
op de korte E overrólden, en dat daerom onze vermaerdste Schrijvers van de voorige
ééw, als die de éigenschap onzer Geméénelands-Spraeke bedoelden, niet ten
onrégt zig van de Téékens AE, IE, en UE, bedient hébben: maer als men daer teegen
overweegt, dat deeze dúbbel-klankige úitspraek thans bij de Steeden minder is als
op 't platte land en dat de Steê-lieden van élk beschaefder van Tael geägt worden
dan de Land-lúiden, en dat gevólchelijk de eevendragtighéid van Klank de
beschaefthéid naeder aenwijst, zó zówden AA en UU wel den voorrang verdienen;
maer alle deeze en andere twijffelingen van ooverwigt snijde ik af, als vrúgtelóós,
vermits ik ijder deezer genoemde Téékens als ondéélbaer aenzie; dit is mij eeven
gemaklyk als dat ik de Italiaense Schrijf-a, die úit o en i bestaet, als ondéélbaer
aenmérken moet.
Wijders, wannéér in dezélfde Léttergreep géén Mede-klinker vólgt, zó is wel de
mééste gewoonte der Geléérdsten, dat men alhoewél de verbeelde Klank lang zij,
slégts de korte énkele A, en énkele zagte E en O, na den trant van veele andere
Vólkeren stélt. Dóg dit kan niet voldoen in 't Critique, alwaar Lankhéid en Korthéid
altóós (en derhalven zó wél in dit geval, dan wannéér een Meedeklinker de
Léttergreep slúit) haare aanwijzing begééren.
Het kwam mij voor als iet mérkwaerdigs, 't geen ik onlangs bij Ericus Ericius
Pontoppidanus in zijne Grammatica Danica p: 17, vond aengehaelt, dat rééds de
ówde Latijnen de verdúbbeling van Vocalen ten téiken van Verlanging gebrúikt
hébben, bewijzende zúlks met de getúigenisse van Victorinus ‘Afer, lúidende aldús:
Naevius & Livius, cum longa Syllaba scribenda esset, duas Vocales ponebant, ut
aara voocem, feelix. Sequuta aetas usurpavit pro geminatione Lineolam, quae
+
superposita, ã, ẽ, õ, ũ; I vero longiori figura produxit, ut VIvus AEdIlis.’
Gelijk het onderschéid van Spélling tússen de Langklinkende EE en ÉÉ, OO en +Van 't veréischte
onderschéid tússchen EE
ÓÓ, veeltijds bij de teegenwoordige Schrijvers word naagelaaten, zó word zélf
het onderschéid in de Uitspraak bij ons, en de geenen die tússen Noord-Hólland en ÉÉ en tússen OO en ÓÓ.
en den Rijn woonen, niet waargenoomen, als gebrúikende alléén de zagte lange
EE en OO; waar door wij niet alléén zondigen teegens de Gemééne-lands Dialéct,
maar óók vervallen in een' Dúbbelzinnighéid van woorden; van 't wélke veele
Zúid-Hóllandsche Steeden, en andren van onze Nederdúitsche Provintiën, die dit
onderschéid in agt neemen, vrij zijn. De Volmaakthéid veréist onderschéid in de
Klanken, en dit weederom onderschéidene Létter-Téékenen. De agtbaarste
Schrijvers, in 't bloeyendste van de voorgaen-
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de ééw', bedienden zig in de Gemééne Spélling van dit vólgende onderschéid, ‘Dat
ze, wannéér in één zélfde Léttergreep' géén Meede-klinker vólgt, voor de zagte
Lang-klinkende EE en OO eene énkele E en O, én voor de harde ÉÉ en ÓÓ, eene
dúbbele EE en ÓÓ, gebrúikten, dús schreeven’ zij WEKEN (Hebdomadae), en WEEKEN
(Mollire), en HOPEN (sperare) en HOOPEN (accumulare), dóg niet het ééne voor het
andere. Zó lang men in 't Gemééne Gebrúik gééne Téékens booven de Létters
plaetst, is dit onderschéid nóg het volmaaktste, waarom ik, búiten 't Critique, dat
opvólg'; maar andersints is het vérre niet genoeg; want, behalven dat men dan niet
altijd een lang-tééken gebrúikt daar de Klank lang is, en dat men daarenbooven,
aan één en 't zélfde Tééken nuu eene verbeelding van een korten dan van een'
langen Klank toeschrijft, zó schiet dat gebrúik óók te kort, om het onderschéid tússen
EE en ÉÉ, en tússen OO en ÓÓ aan te wijzen, wannéér in dezélfde Silbe een
Meede-klinker agteraankomt, 't wélk meenigmaal gebeúrt, zó dat in 't Critique de
Téékens van nóóde zyn.
+
Onze Amstel- en Ryn-landse Dialéct steekt óók verwart in de Uitspraek van Y
+
en EY óf EI, als spreekende onzen Enkel-klinker Y verkéérdelijk zóódaenig úit,
Van 't veréischte
onderschéid tússen Y en
als onzen Dúbbel-klinker (Diphtongus) ÉI (óf ÉY): dús klinkt eeven ééns bij ons
ÉY (óf ÉI).
het woord WYKEN (Cedere) en WEYKEN (Mollire), enz: waer door 't ons moeilijk
valt désweegen in 't schrijven niet te dwaelen; want, schóón wij 't veréischte
onderschéid in de úitspraek' missen, nóóit was 'er Schrijver van waerde onder ons,
die dat in 't Spéllen zócht oover te slaen. De meeste Hóógdúitschers zijn niet alléén
aen dat zélfde gebrék in de úitspraek' vast, maer hébben 't onderschéid in 't Schryven
óók verlooren, gebrúikende overal EI; nietteegenstaende men in de
Régt-óud-Dúitsche Schriften IJ en EI altóós wél nét onderschéiden vind.

VIII.
+

Als twéé onderschéidene Klinkers in ééne Léttergreep, dat is, in ééne
+
aadem-blaezing' agter den ander vólgen, noemt men dezélve te régt
Van de Vórming der
Dúbbel-klinkers.
Dúbbel-klinkers.
Alle onze Dúbbel-klinkers éindigen in onzen schérpen Kort-klinker I óf in Y. Deeze
I óf Y, agter een' andren Klinker koomende zijn in 't Gelúid hier niet te onderschéiden,
vermits ze weezendlijk, als hier voorn gezégt is, niet dan in lankhéid verschillen,
mits dat men de Y niet vólgens de Amstellandse, maer vólgens
Gemééne-lands-Dialéct aanmérke; waerom ik dan die Spélling van I óf Y in deezen
óók als onverschillig stél.
Van de héldre É op I (óf Y) overróllende vórmt men den Dúbbel-klinker, wélken
men door het Dúbbeltééken ÉI (óf ÉY) úitdrúkt, als bij LEIDEN (óf LEYDEN) Ducere.
De AAY (óf AEY, óf AAI, óf AEI,) bestaet úit de Lange AA (óf AE) éindigende op I (óf
Y); als bij KRAAY (óf KRAEY) enz:
De OOY (óf OOI) is niet anders als de lange OO, op I (óf Y) úitgaende; als bij PLOOY
(óf PLOOI):
Bij de woorden op OOI óf OOY accénteerende spreeken de Brabanders en Zéé-
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landers de zagte lange OO, dóg de, Rótterdammers de harde lange ÓÓ.
De ÚI (óf ÚY) bestaat úit den Klank, die door onze kort-klinkende Ú verbeeld word,
agtervólgt van I (óf Y), als DÚIF (óf DÚYF). De Maaslander maekt óók nóg onderschéid
tússen EÚY en ÚY, dóg door gééne agtbare Schrijvers vind ik zúlk gebrúik óf gewéttigt,
óf, als tót des Gemééne-Lands Taale behóórende érként.
De OEY (óf OEI) onstaet úit onze OE op I (óf Y) oovergaende, als bij BLOEYSEM (óf
BLOEISEM).
Wijders, OU en AU hier onder de Dúbbel-klinkers te reekenen, kan mijnes agtens
gééne proef hówden; gelijk in gevólge getóónt zal worden wannéér ik van de U in
plaatse van W spreeke.
Dús vérre van de Klinkers.

IX.
+

De Meede-klinkers ontfangen hún onderschéid úit de verschillige wérking' van
Tong' en Lippen, en úit de verschéidenhéid van de plaats, alwaar de wérking
geschied.

+

Van 't onderschéid van
de Vórming der
Meede-klinkers.

X.
+

Het verschil der Wérking' beslaet in het volkoomen óf onvolkoomen toeslúiten van
+
de Tong' teegen 't Verheemelte, óf van Lip op Lip óf Tanden.
Van de onderschéidene
+
aert
van Meede-klinkers.
De Slúiting volkoomen zijnde, is des Meede-klinkers gelúid, óf (1) agtervólgt
+
van een weederkéérige gonzing' in de Neús, als bij M, N, NG en NK, die men
Van de Neús-létters, M,
Neús-létters mag noemen, wélke men vind bij de woorden DAM, BAN, ZANG, DANK N, NG, en NK; en de
Stomme Meede-klinkers,
enz; en van wélke NG en NK ik straks naeder bedúiding stae te doen; óf (2)
bot-af-breekende, zonder éénig naegelúid, als bij D, T, B, P, en K, wélke vijf men D, T, B, P, én K.
Stomme noemt, om dat ze, ten éinde eener Léttergreep' koomende, géén de minste
naesissing konnen laeten hóóren, gelijk blijkt bij de woorden, GEBÉD, LÓT, RÓB, OP,
en IK.
+
Dóg wannéér de Toeslúiting onvolkoomen is, sprúiten daar óók twééderléije soort
van Meede-klinkers úit, als Schélle, en Héésche. De Schélle hébben een héldre +Van de Schélle, L en R;
trillende sissing', ter óórzaake van de hólle kromte en beweegbaaren stand van en Héésche G en CH, J,
S en Z, V en F, en W. De
't vrije déél der Tonge: deeze trilling is booven aan de Tonge bij de R, en ter
weederzijde bij de L. Bij de Héésche vind men, van weege den onschúdbaeren Schélle L en R, worden
óók Smélt-létters (Liquidi)
stand van Tong óf Lippen, niet dan eene éffene Voor- óf Naa-sissing; gelijk de
genaamt.
Voor-sissing bij de J (als JAAR), bij de Z (als ZÓÓ), bij de S (als SOM), bij de W
(als WAT), bij de V (als VOOR), bij de F (als FY), bij de G (als GOED), bij de CH (als
+
CHRISTEN); én de Naa-sissing bij de Z (als VRÉÉZ'), bij de S (als GLAS), bij de W
+
(als ÉÉW), bij de F (als LAF) bij de G (als WÉG), en bij de CH (als LACH).
Van de Zagte en
Maer in béide gevallen, 't zij volkoomene óf onvolkoomene. Toeslúiting, doen Schérpe (óf harde)
Meede-klinker.
zig zúlke Meede-klinkers op, die ten opzigte van húnne Vórming en úit-
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spraak van den ander niet vérder verschillen dan in schérphéid van afsnijding': in
zóó vérre koomen bij ons in aart overéén
de V en F;
de B en P;
de D en T;
de Z en S;
de G en CH.
van wélken de Voorsten de Zagte, en de agtersten de Schérpe zijn. Van de laatste
CH staa ik in gevólge nóg iet naaders te zéggen.
+
Voor omtrént één ééw was de Z bij ons nóg búiten gebrúik; de Létterkonstenaars
+
érkénden wel dat 'er tót onze zagte en harde Uitspraak élk een bijzonder
Van 't onderschéidene
gebrúik van S en Z.
Léttertééken veréischt wierd; maar de ééne zag de Z aan op de Hóógduitsche
wijze, als Schérp, en de andere op de Fransche, als Zagt; dús bleeven veele
Geléérden nóg een wijl bij de ówde gewoonte van S in béide gevallen te gebrúiken;
dóg éindeling drong het onderschéid van Z voor de Zagte, en S voor de Scharpe
úitspraak stérk door, onder de Geléérdsten; zóó dat dit nútte gebrúik nuu als onder
't agtbaare mag getélt worden; immers in 't Critique is 't voor al niet te verzúimen:
want onderschéid van Klank veréist onderschéid in Létters.

XI.
+

De plaatsen van de Vórming der Meede-klinkers vond ik in deezer voege
+
onderschéiden.
Van de Vórmingplaatsen
I. Tússen béiden de Lippen maakt men de W, M, B en P. 't Verschil van deezen der Meede-klinkers, als
meede hún verschil.
bestaat hier in, dat de slúiting volkoomen is bij eP, eB, en eM: dog bij eP
+
rad en schérp, bij eB bolder en traager, en bij eM, mét een Neúsklank verzélt;
+
daar en teegen is de slúiting onvolkoomen bij de W e , óf eW en daar door
Van de Lip-Létters
(Labiales) W, M, B en P.
mét een fijne sissing' gepaart.
II. Tússen Onderlip en Booventanden worden V en F gevórmt. De onvolkoomene
+
slúiting bij deeze bréngt haar óók een' sissing toe, dóg wat groover als bij eW
+
: Radst en schérpst geschied ze bij eF, traag en bol bij eV óf Vc.
Van de Lip- en
III. Voor de dérde plaats' neem' ik het pérk van de Booventanden tót een +wéinig Tand-Létters V en F.
opwaarts naa 't hóóge van 't Verheemelte toe. Daar worden gemaakt de R, +Van de Tand- óf
L, N, S, Z, T en D. Voor zóó vérre verschillen deezen, dat bij D en T, en N Tand-vléésch-Létters.
een' volkoomene slúiting geschied, als rad en schérp bij eT, zagt en bol bij (Dentales) R, L, N, S, Z, T
eD; zóó óók bij eN; dóg deeze heeft een Neúsklank bij zig, terwijle bij S en en D.
Z de slúiting onvolkoomen is; zagt en traag bij eZ, stérk en snél bij eS: de
sissing, wélke úit de oopenhéid sprúit, is nóg fijnder als bij eF en eV; én, om
die sissinge te hulp' te koomen, krúlt men 't midden der Tonge wat bol opwaarts:
in teegendéél wannéér men 't zélfde midden wat hól laat zakken, en den púnt
der Tonge voor opwaarts krúlt, zó slaat de klank-blaazing', wélke úit de Keel'
komt, teegens den púnt der Tonge, en maakt alzóó de trilling', wélke bij de R
geschied; dóg, wannéér de púnt onschúdbaar gehówden
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word, zó slaat ze teegens de zijden der Tonge, die, tril-baar staande, eene
dúbbelde trilling' óf snor-gelúid maaken, 't wélk bij de L gehóórt word. Bij R en
L, en bij S en Z, voornaemlijk bij de éérsten, geschied de zétting van den púnt
der Tong' ter óórzaake van gemélde kromming', een weinig vérder opwaarts
naa 't Verheemelte, dan bij D, T, en N, bij wélken 't voorste van de Tong' óf
Tand óf Tandvléésch raakt.
IV. +Omtrént het middelste van Tong' en Verheemelte word de J gevórmt, niet als
+
te voorn, met den púnt óf rand der Tonge, maar mét het bolverheevene
Van de
Verheemelte-Létter, J.
midden zonder volkoomene slúiting'.
V. +Agter in den Mond, digt bij de Keel', maakt men mét het agterste der Tong' de
+
K en NK, de G, en CH, en NG. Het onderschéid van deezen is insgelijks,
Van de Keel-Létters K en
NK, G, CH, en NG.
dat bij eK en eNK de slúiting volkoomen is; bij de éérste zonder, bij de
laatste, mét een Neús-klank; terwijl bij eG en eCH en eNG de slúiting
onvolkoomen geschied; zagt bij eG, en schérp bij eCH, én, mét een Neús-klank
verzélt bij eNG. De Naa-sissing bij eG en eCH is de minst fijne van alle de
Meede-klinkers.
VI. +De H is Klinker nógte Meede-klinker, maar bestaat alléén in een' schielijken
+
ophéf, en scharpe úitblaazing' van aadem voor 't begin van een' Klinker.
Van de H.
+

En, eeven gelijk de boovengemélde Bij-sissingen der Meede-klinkers verschillen
in fijnte, na maate dat ze voor óf agterwaerts in den Mond gevórmt worden, zóó +Van 't onschéid der
verschillen óók de trapsgewijze veranderingen van Klank, die úit de toeslúiting' Sissingen en trapsgewijze
in 't vórmen der Meede-klinkers ontstaat, na maate dat ze op deeze óf die plaatse Klank-veranderingen der
Meede-klinkers.
gevórmt worden; naamlijk - minst fijn agter in de Keel', en fijnst voor aan den
Mond. De éR en éL kúnnen bij haare trilling' eene bijzondere Naa-gonzing (óf
Snor-gelúid) hébben, dóg de éL wel de grófste; béiden, ter óórzaake dat het opkrúllen
der Tonge het sisgelúid, dat in de trilling doorbrak, voor, in 't hólle van den Mond,
teegen Wang en Kaaken doet vallen. Gelijke Naa-gonzing kan 'er óók bij éW en éV
tússen Tand en Lippen, als mede éénig sins bij éG en éCH in den Mond, blijven
naaspeelen.

XII.
+

De CH, NG, en NK, (die men CHE, ING, en ENK mag noemen) worden in den rang
+
van ons gewoon ABee niet getélt. De waan, úit haare gedaante opgevat, deed
Van de Enkele
ijder als twéé-klankig doorgaan: Ik vond nógtans haar gelúid eeven zó énkel en Meede-klinkers, die door
éénvówdig als dat van G, M, óf N, waarom ik élk in 't Critiqúe A-Bee haare plaats dúbbel-leedige
toeschik; én, om niewe Létters te mijden, zie ik deeze gewoonlijken als ondéélbaer Léttertéékens verbeeld
worden.
aan.
+
Dat de Klank van onze CH (wélke mét de Griekse χ overéénkemt) éénvówdig,
en dérhalven een' énkele Meede-klinker is, word kénbaar, als men opmérkt, dat +Van de CH.
hij op dezélfde plaats', en op dezélfde wijze als de G gevórmt word, verschillende
niet dan in schérphéid, eeven gelijk de T schérper is als D. Men neeme slégts ten
proeve de woorden LACH (Ride) en LAG (jace-
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bat) als men téffens de overéénkomst in aart, en 't nétte onderschéid van schérpte
tússen CH en G lúst te weeten.
+
De twééleedige gedaante heeft sommigen van niewer tijd misléid gehad, om de
+
CH te willen verbannen, vermits in den Klank, voor wélken CH dient, gééne
Van de SG, in stee van
SCH.
dúbbelhéid, veel min C nógte H gehóórt word; waarom ze óók SG voor SCH (als
Sgóón voor SCHÓÓN) zóchten in te voeren: Dóg, als men wél op 't veréiste gelúid
lét, zal men de G veel te zagt in dit geval bevinden. Indien men zig ontslaat van dien
verbijsterenden ówden naam van Ceha, en dit Léttertééken CHI óf CHE noemt, als
dan zal de gelijk-aardighéid tússen G en CH zélf in naam en úitspraak blijken.
+
Bij aldien óf NG óf NK in eene zélfde Léttergreep' (als bij DING, KLING, en DANK,
KLANK, enz:) gevonden worden zo is ijders Geluid, ten minste zó als 't in beschaafd +Van onze NG en NK.
Hóllands zig laat hóóren, éénvówdig; men zégt niet DIN-GEN, DAN-KEN, maar
DING-EN, DANK-EN: een Téiken dat NG en NK alhier onschéidbaar zijn in Klank, en
derhalven gééne Dúbbele Meede-klinkers. Gehéél anders klinken N en G, wannéér
die in bijzondre Létgreepen gestélt zijn, als bij IN-GENOOMEN, IN-GANG enz:. De
Vórming is óók gants verschillig, want in 't maaken van de Klanken NG en NK bij
de woorden DING en DANK, geschied gants gééne Tong-zétting', die met N
overéénstémt; aangezien de N voor in den Mond, met de tong' aan het Tandvlées
geklémt, en eNG en eNK agter in de Keel' gevórmt worden, ter zélfder plaatse als
de G en K: en van deeze verschillen ze niet dan dat altóós een' Neús-gonzing zó
wél eNG als eNK verzélt, dat bij eG nógte bij eK niet geschied.
Deeze gelijkvórmighéid bewijst, dat onze NG en NK eeven zo zúiverlijk énkele
Meede-klinkers zijn, als N en M; vermits éN van éD, en éM van éB, eevenééns
verschillen als onze éNG van éG, en éNK van éK; gelijk bij de voorgaande afdééling
te zien is.

XIII.
+

Búiten de gemélde 17 zó Kort- als Lang-klinkers A en AA (óf AE), E en EE, É, en ÉÉ,

I en Y en IE, Ó en ÓÓ, O, en OO, Ú en EÚ en UU (óf UE), en OE, en 19 Meede-klinkers

+

Van de overtóllige

Létterteikens, die veel-al
B, D, F, G, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, Z, CH, NG, en NK; waer bij men de
in gebrúik zijn, als C, Q en
scharp-úitbérstende H als een toevoegsel kan schikken, héb ik gééne andere
X.
éénvówdige Klanken bij ons konnen vinden; want C en X, schóón ze een
bijzondere plaats beklééden onder ons gewoone AB, verbeelden bij ons gééne
andere Klanken, dan die wij rééts hébben verhandelt; aangezien onze C eevenééns
klinkt als onze S, gelijk het agterdéél van den naam ES-SE béiden naam en Klank
van onze C vervat. Hier in verschillen wij van de Hóógdúitsen, en sommige andere
vólkeren, die de Ce dúbbel-klankig úitspreeken, naamlijk omtrént als bij ons TSe.
Van ówds, toen de Géestelijke Klérken 't gantsche bewind van schrijven in handen
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hadden, gebrúikte men bij ons op de Franse wijse voor A, O, en U, de C in plaats
*
van K : dóg dit ampt is rééds versleeten en óók voor ons ten éénemaal onnút.
*
**
Isidor: Hispalensis in
De X , die den Klank en naam voert van IKS, laat, bij de minste
zyne Grammat Cap: XXVI.
schrijft aldus; K Literam
Antiqui praeponebant,
quoties A sequebatur, ut
Kaput, Kama, Kalamus,
nunc tantum Kartago &
Kalendae per eandem
scribitur. en Cap: IV.
**
X, Litera usque ad
Augusli tempora
nondum.apud Latinos erat,
sed pro ea C en S ponitur;
unde & ex eisdem Literis
compositum nomen habet.
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opmérking' hóóren, dat ze bestaat úit eene K van eene S agtervólgt; zó dat óók dit
tééken bij ons overtóllig is.
Dús staat het óók met de QU, bij wélke Q voor K, en U voor W verstrékt: Want,
bij saamenvoeging' en úitspraak van KW worden de Klanken, door QU verbeeld,
***
volmaaktelijk úitgedrúkt .
***

XIV.
+

Q, Literam nec Graeci
resonant nec Hebraei:
exceptis enim Latinis nulla
alia Lingua hanc habet.
Haec prius non erat; unde
& ipsae supervacua est
vocata, &c
+
Van de Voortdrijving' en
Ooverrólling' onzer
Meede-klinkers.

Onder de Meede-klinkers is een' éigenschap, dat sommigen, zonder
tússen-voeging' van éénigen Klinker, aan den ander kúnnen gehégt en verbonden
worden. Wannéér de éérste een twééden meêsleept, in 't begin eener Silbe, éér
hij tot een' Klinker komt, zó noem ik zúlks Drijven óf Voortdrijven: én, wannéér
agter een' Klinker, ten éinde van een' Silb', de ééne Meede-klinker op den ander
vólgt, zó noem ik zúlks Ooverróllen. Dús drijft dan de K de L in 't woord KLAMP, en
in 't zélfde woord rólt de M op de P oover
In deezer voege is het onze Tael' éigen, dat
B, G, P en V kúnnen voortdrijven L en R.
D en T, . . . . . . . . R en W.
F, . . . . . . . . . . . L, N en R.
CH en W, . . . . . . . . R.
K, . . . . . . . . . . . L, N, R, en W, voor wélke KW geméénlijk QU gebrúikt word.
S, . . . . . . . L, M, N, CH, P, T, en CHR en TR en PR en PL.
Z, . . . . . . . . . . . W.
En kúnnen ooverróllen onze
B, . . . . . . op D óf T en S en TST.
D en T, . . . op S en ST.
F, en G, en N, . . op S, D óf T, en ST en agter D óf T óók S en ST.
K en P en W, . . . op S en T, en ST en TST.
L. . . . . . . op D, F, G, K, M, P, S, T, V en Z, en agter F, G, K, M, en P, óók S
en T; en agter D óf T, óók S en ST; en agter S óók T en ST, en agter PS óf PT
óók ST.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

125
M. . . . . . . op D, P, S en T; en DS, PS, PT, ST, TS, en TST.
R. . . . . . . op alles, als bij L; en daer en boven nóg op L, N, en W; en LS, LT;
NS, NT; WS, WST; WT, en WTST.
S, . . . . . . op K, P, T en CH en PT.
CH, . . . . . op S en T.
NG en NK . . . op S en ST.

Als men in 't Rijmen om een Slúitwoord verleegen is, kan dit Lijstje van de
Voortdrijvenden dienst doen, en één en ander Lijstje méér anderen dienst.

XV.
+

Dat, om alle onze onderschéidene Klanken te verbeelden, niet nóódig is niewe
+
Létters te verzinnen, blijkt úit het voor-verhandelde. Niewe Létters zijn van te
Van onze Téikenen
gróót een' naasleep, éér ze kénbaar en van dienst konnen zijn. Ten gevalle van booven de Létters.
't Critique héb ik bij de harde Klanken mij hier bedient van een schúin streepje
booven sommige Létters, dóg van zúlk één, 't welk rééts bij 't Grieks, Latijns, Frans
en andre Taalen, voor een Téiken van harder en schérper naadruk in de úitspraak
beként is. Dit stélde ik booven onze harde É en Ó; én, tot aanwijzing' van haare
*
verlangingen, nam ik de verdúbbeling (als ÉÉ en ÓÓ) , eeven gelijk altóós de
verdúbbeling van onze zagte E en O gebrúikt word, wannéér die verlangt en téffens
in dezélfde Silb' van een' Meede-klinker agtervólgt worden, als VEEL, DOOR, enz:;
zúlks dat EE en OO rééds in zúlke gevallen beként staan voor Lang-klinkers.
De Verschillen en zwaerigheeden, ontstaande úit de Dúbbelleedighéid van de
gedaante der Lang-klinkers AE, IE, UE, EU en OE, als meede der Meede-klinkers
CH, NG en NK, mééne ik af te snijden door een' bloote aanmérking' van ijders
ondéélbaarhéid van Tééken. Dús behoeve ik óók hier toe in gééne niewighéid van
Létters te vervallen. Verkiest men eevenwél, ten dienste van Vrémden, óf anders
van de geenen die zig ligtelijk door den Naam en de Gedaente der dingen laaten
verbijsteren, een kromhaakje booven óf onder ijder, ten téiken van élks onverdéélden
Klank, te stéllen, als , , , , , , , en , zúlks zówde óók zijn' núttighéid
kúnnen hébben.

XVI.
+

De Klanken en húnne Téikens óf Létteren dús beként zijnde, zó word in de
+
volmaakte toepassing' en 't gebrúik van de gestélde Léttertéékens niet anders
Van 't veréisch in de
Critique Létter-schikking'.
veréist, dan dat men de voortgebragte Klanken wél onderschéiden aenmérke,
en zóódaenig in órde stélle, dat élk Léttertéiken met zijn' waerlijk verbeelden Klank
in kragt en plaets' overéénkoome; vólgens den gróndslag in onze III: af-

*

Eenige Jaren na het opstellen van deze Aenmerkingen zag ik onder de Werken van den
Ridder Hoofd, die ik te voren niet bezat, dat die Letterheld zig op dezelfde manier van
bovenstreping' bedient heeft.
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dééling' ter neêr gestélt. Dóg, schóón veelen, zélfs in 't daeglijkse gebrúik, zúlks op
't óóg' hadden, de ongelijke opmérking heeft hén eenig sints verschillige weegen
doen inslaen; over wélke voornaemsten, die ik mij érrinnere, ik nóg iets te zéggen
héb.

XVII.
+

Het onderschéid tússen onze harde en zagte Meede-klinkers, wannéér ze ten éinde
eener Silbe staan, als tússen eF en eV; eS en eZ; eT en eD; eCH en eG; en eP +Van 't verschil tússen de
en eB, hoewél 't kléin is, en zonder proeve naawlijks te hóóren, (waarom 'er óók Zagte en Harde
niet veel keúre in schijnt te weezen) word door middel van onzen voorgemélden Mede-klinkers ten éinde
Toets (§ V) voor het gehóór vrij kénbaar. Vólgens deezen zégt men in vloeijend eener Silbe.
Hóllands.
RÓÓ-V OPHAALEN, en niet RÓÓ-F
OPHAALEN;

Dóg

RÓÓF TOEBRÉNGEN, en niet ROOV
TOEBRÉNGEN.

Weederom

LÓ-V EN DANK, en niet LÓ-F EN DANK;

Dóg

LÓF KRYGEN, en niet, LÓV KRYGEN.

Insgelijks

KAA-Z EETEN, en niet, KAA-S EETEN;

Dóg

KAAS KÓÓPEN, en niet, KAAZ KÓÓPEN.

GLA-Z AANBRÉNGEN, en niet, GLA-S
AANBRÉNGEN;

Dóg

GLAS STÓÓTEN, en niet, GLAZ STÓÓTEN.

a

HET RA-D OMDRAAYEN, en niet, HET RA-T
a
OMDRAAYEN;
Rota.

Dóg

HET RAT STÚITEN, en niet, HET RAD
STUITEN.

In teegendéél,
STRA-F AANZIEN, en niet, STRA-V AANZIEN.
EEN KA-S OPDOEN, en niet, EEN KA-Z OPDOEN.
b
DEN RA-T AANGRYPEN, en niet, DEN RA-D AANGRYPEN.
Dús óók,

b

Glis.

STRAF SIEN, niet STRAF ZIEN, nóg minder STRAV ZIEN, schóón de natuurlijke
Klank van Z bij 't woord ZIEN volkoomen zagt zij.
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+

In dit alles speelt de Trék tot een Gevallige Uitspraak (Euphonie) een' méésterlijken
+
ról; als willende, dat een scharpe Meede-klinker, wannéér hij, zonder
Hoe de Euphonie een'
tússen-wijlinge, een' anderen zagten voor óf agter zig heeft, den zagten in een' zagte Létter doet
verscharpen.
schérpen doe verwandelen; als meede, dat een zagte Meede-klinker in éénen
schérpen verwissele, wannéér hij onmiddelijk agtervólgt word van eenen andren
Meede-klinker, wélken hij niet voortdrijven, óf op wélken hij niet ooverróllen kan.
Dóg bij eenen van natuere scharpen Meede-klinker vond ik gééne gevallen die hem
zagt deeden worden. Op deezen Léést schoeyen alle de boovengemélde
veranderingen, die, búiten deeze aanmérkinge, gants in 't wilde schijnen te lóópen.
En, om te weeten óf een' Silb' óf woord van natuure op een' zagten Meede-klinker
stúite óf niet, kan men dúbbelde proeve neemen, naamlijk (1) mét eenen Klinker
daar
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op te laaten , als wannéér zijn natuerlijke aart een onbelémmerden gang heeft, óf,
(2) met agt te geeven op het Méérvówd óf op de Verbúiging', óf op dészélfs
Wérkwoord; want zó die Meede-klinker in de éérste proeve zagt is, zal hij 't óók in
de laatste zijn. Dús wannéér het Méérvówd en de Verbúiging één óf méér harde
Meede-klinkers veréischt, zó zal altóós in 't ÉÉNVÓWD die Meede-klinker scharp zijn;
c
als KAS, KASSEN; STRAF, STRAFFEN; RAT , RATTEN: dóg, zó in 't Méérvówd een' zagte
c
d
Glis.
Meede-klinker héérscht, als GLAZ, GLAAZEN; KAAZ, KAAZEN; RAD , RAADEN; en
d
e
Rota.
Adjectivè RAD , RADDE; als dan is die in 't ÉÉNVÓWD als een' natuerlijk zagten te
e
reekenen, en zal zagt klinken, als een Klinker daar op vólgt, hoewél de Euphonie,
Celer.
in de boovengemélde gevallen, hém in een' scharpen kan doen oovergaan. Criticè
is 't onnóódig en núttelóós, om door de spélling' te willen aanwijzen, wannéér de
Verscharping' van Létter geschieden moet, dewijl de drang van de Euphonie de
Tonge van zelf désweegen wel rigtsnoeren zal. De gewoone Spélling der Agtbaaren
is wel, dat F en S de Silbe slúiten, en dat DT alhier voor D diene (als BRIEF, KAAS,
RADT enz:) schóón de natuerlijke Klank zagt zij; dóg naast aan de natuerlijke kragt
zówde de niewer Spélling van sommigen koomen, die altóós den Meede-klinker,
die in het Méérvówd en in de Geslagt-búiging' zig laat vinden, in het ÉÉNVÓWD zétten;
behalven dat de Afléiding en de Verbúiging zig dan gelijkdraadiger hówden, zó kan
men óók veeltijds Dúbbel-zinnigheeden daar door verhoeden; als EEN WÉT (Lex),
en EEN WÉD' (Aquarium) enz:.
Men zówde moogen twijffelen óf niet V en Z, vermits de onvolkoomene slúiting
in haare Klankvórming', te zagt en te zwak zijn, om voor een slót van een' Silb te
dienen; dóg ons woord WRIV-VELEN óf VER-GRÓV-VEN kan ons 'er úit rédden; want
WRIF-VELEN óf VER-GRÓF-VEN is rééds te scharp, en WRIFFELEN óf VER-GRÓFFEN
gelijkt niet-met-al na de behóórlijke Uitspraak; én, onze Z is niet zwakker als onze
V.
Als men naaw lét op een' nétte úitspraak, zó geeven wij, zó 't mij toeschijnt, aan
de Bijnaamen (Adjectiva) en Déélwoor den (Participia) op D óf T éindigende, wannéér
ze Onbúig saam (Indeclinabilè) en Bijwoordelijk (Adverbialiter) gebrúikt worden, een
scharper naazét, als anders: Dús zówde ik Criticè dan óók dit onderschéid bést
hówden, dat men die, wannéér ze onverbúig saam waaren, mét eene T spélle, dóg
anders mét een D; als DE BÉÉSTEN ZYN VERJAAGT; dóg EEN VERJAAGD BÉÉST; eeven
gelijk men zégt EEN VERJAAGDE WOLF, enz.

XVIII.
+

Het algemééne Gebrúik van U in steê van W, ten éinde eener Silbe, als ROU,
HOUDEN, AU, LAAU, EEU enz: in plaats' van ROW, HÓWDEN, AW, LAAW, ÉÉW enz:, +Van de U, ten éinde
kan, mijns bedúnkens, in 't Critique op vérre naa géén' proef úitstaan; gelijk óók eener Silbe in plaats' van
W.
onze Toets aanwijst, als HO-ÚDEN, RO-Ú, enz: Want zó OU een Twéé-klank
(Dipthongus) is, zó moet bij snijding' kunnen verdraagen. Dat de Klanken van RÓW,
HOW enz: op géénen Klinker éindigen, blijkt ontwijffelbaar, als men aanmérkt, dat
dit woord, óf deeze Silbe, op het éinde gééne héldre en volstrékte verlanging' toelaat,
't wélk nógtans alle Klinkers lijden konnen: én, dat de Meede-klinker, op wélken de
stúiting valt, een' W is, léért zó wél de aart van den Klank als de plaats en manier
van de Vórming'. Het invoegen van de U tússen O en W, als ROUW, HOUWDEN enz:,
schóón minder schaa-
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delijk als éénige andere Létter, is égter niet vrij van overtóllighéid; want onze drie
Létters R, Ó, W, voldoen alsints in schikking en kragt aan 't begéérde, als dúldende
gééne andere úitspraak dan de veréiste. De Engelschen hébben deeze kragt van
de W in zúlke gevallen óók lang geként, en schrijven daarom (LAW Lex), enz.

XIX.
+

E Er ik afbreeke heb ik nog eene aenmérking' meede te déélen, weegens de Létter
N, wannéér die in de onzaakelijke úitgangen ten éinde van een woord, agter de +Van de úitspraak onzer
N, ten éinde der zagte
korte zagte E, gevonden word, als GEEVEN, MÉNSCHEN enz.
onzaaklijke úitgangen van
Deeze N word méést ooveral in Hólland, bij aldien géén Klinker haer in 't
een woord.
vólgende woord ondervangt, in de úitspraak agtergelaeten, dóg nimmer in 't
behóórlijk schrijven. Dit gebrúik heeft bij ons in gééne andre dan deeze Létter plaets.
Veelen nógtans onzer Neederdúitsche Naebueren spreeken haer, zówél in deeze,
als in andere gevallen, wél kénlijk úit, zó dat dit naelaeten niet tót de Algemééne
Neederdúitsche Spraek' behóórende is.
Dit Gebrúik onzer Naebúeren voor een gebrék, en als minder beschaeft dan 't
onze, aen te zien, alléén om dat wij zúlks op eene andere wijze gewoon zijn te doen
en te hóóren (terwijl we zélfs deeze N in 't Méérvówd, en in den Onbepaelden tijd
voor onze Tael' nóótzaeklijk agten tót onderschéid, en daerom in 't schrijven die niet
verzúimen) zúlks waare gants niet wéttig. Dóg eene andere gewigtiger reeden is
'er, die ons de úitspraek van N in deeze gevallen, zó ik agte, heeft doen naelaeten;
te weeten de Rólling en Lieflijke vloeying van Klank, op wélke de Hóllandse Tong
zó kragtig gezét is: Want, hoewél wij bij de woorden GAEN, STAEN, SLAEN, DOEN,
ZIEN, en ZYN, en bij allen daer de Létter N aen het zaeklijke Déél gehégt is, die wel
dúidelijk úitspreeken, en dat zélf zonder mérkelijke stóóting', zó is 't nógtans zeeker,
dat deeze gevallen wéinig zijn in vergelijking van de anderen, én, dat de
Vloeyendhéid bij de Onzaeklijke déélen, als die snél en zagt moeten doorschieten,
allerbést past; en zeeker is het óók, dat de N, zig geplaetst vindende voor een
vólgend woord, dat met B, D, F, G, K, L, M, P, R, S, T, V, W óf Z, begint, zéér stram
van de Tong wil. Als ik dit overweege, dúrf ik mijne óóren van Voor-óórdéél, úit
ongewoonte gesprooten, niet beschúldigen, wannéér ze de úitspraak onzer gemélde
Nabueren, in dit stúk als verstramt aenmérken: eevenwél wil ik hén in dit geval den
voorrang, van volleediger na de Létterkonst te spreeken, niet betwisten, laeten ze
ons slégts den roem van vloeyender úitspraek niet benijden.

XX.
+

Dit alles voor zó vérre zúlks het Critique betréft: dóg, ten opzigte van 't Gemééne
+
gebrúik van Spélling', beslúit ik, gelijk ik begon, dat eene úiterste volmaaking,
Beslúit.
zonder klém van eene Agtbaere hand, te willen invoeren, mij toeschijnt te rúiken
na drift tót wat niews óf ontijdige Néthéid.

Toegift.
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Tót beknópter bevatting en te vaster indrúk van het voorverhandelde voeg ik hier
op, als een Toegift, deeze mijne invallende bedénking, hoe men door de
Léttertéékens I, E, A, O, U en OE, (óf anders door de Getal-Létters 1, 2, 3, 4, 5 en
6) onze zeeventien zó korte als Lange Énkel-klinkers, en door de Létters B, V, D,
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J, K, en H, (óf anders door de omgekéérde Nommers , , , , , en ) onze
neegentien Enkele Meede-klinkers, en de H daarenbooven, mits met behúlp van
eenige wéinige Booventéikens, kort, klaar, en op eene Philosophische wijze die 't
onderschéid van ijders Aart en Vórming aantóónt, kan úitbeelden: en dat alles met
Téikens, die bij den Drúkker voor handen zijn.

Voor Húlp-téikens stélle men, Booven de
Klinkers,
Tót aanwijzing' van Lankhéid. -.......
Schérphéid. /.}

en deeze bij één zijnde 7.

En booven de Meede-klinkers,
Insgelijks de schúine Schérpe /, en dan en deeze bij één zijnde v/.
nóg, tót aanwijzing' van een verzéllende
Neúsklank, v.}
.... van een' Voor- óf Naa-sissing', om de en deeze bij één zijnde vo.
onvolkoomene slúiting,:... o.}
...... van de énkele Tong-trilling, (als bij
R).
...... van de dúbbele Tong-trilling, (als bij
L)..

Dús dan, vólgens de 6 hóófdplaetsen van de Klank-vórming der Klinkers,
afdaalende van het Fijn tót het Gróf, ten opzigte van des Klanks aart, zó pas ik toe.
Aan de lange

zagte IE,

de ī

de korte

scharpe 1,

de Í

J́.

de lange

Y

(óf 1J),

de Ì.

J.

Aan de korte

zagte E,

de E,

2.

de lange

zagte EE,

de ē,

{2}.

de korte

schérpe É,

de É,

{2}.

de lange

schérpe ÉÉ,

de È,

{2}.

Aan de korte

A,

de A,

3.

de lange

AA

de ā,

{3}.

Aan de korte

harde Ó,

de Ó,

{4}.

de lange

harde ÓÓ,

de Ò,

{4}.

dé korte

zagte O,

de O,

4.

de lange

zagte OO,

de ō,

{4}.

Aan de korte

scharpe Ú,

de Ú,

5.

de lange

scharpe EÚ,

de Ù

5.

de lange

zagte UU, (óf
UE)

de ū,

{5}.

(óf AE)

óf anders

J.
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Aan de lange

doffe OE,

de OE,

{6}.
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Het begin der Meede-klinkers neem ik vólgens de órdre der Vórming', van de Lippen
af na de Keel toe; dat is, van 't fijne na 't groove, ten opzigte van de Sissing; op dien
voet stél ik dan, vólgens de 5 hóófdplaatsen van haare Vórming'

Om eene proeve te hébben wat vertóóning deeze Philosophise Létters zówden
maaken, héb ik tót onderwérp dit névensstaende Zeedenrijm, in 't wélke alle onze
gemélde A-Bee-klanken begreepen zijn, zó kort en goed, als 't úit de pén wilde,
toegestélt.

Einde.
N. Toen ik laestmael 't gelezene zag, was 'er deze Toegift niet bij.
L. Geen wonder, want-onlangs in 't overzien kreeg ik eerst dien inval. Zulke
Philosophise kraem geef ik u niet hooger op dan voor een' speling van gedagten of
voor een Hersen-schilderij; niet te min, of die vinding beknopter geschieden kan,
laet ik anderen onderzoeken en oordeelen, zo ze slegts overwegens waerdig geagt
mogt werden: Hoe vrugteloos dit onderzoek schijnen mogt, het toont nogtans aen,
of niet de eerste Lettervinders hunne Leerlingen nog al beter waere hadden kun-
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nen opdissen, dan bij overlevering ons nagelaten is. Maar, om te vorderen, Mijn
Heer, nu wagt ik al op 't voltrekken van uwe beloften.
N. De tijd is verloopen: 't is te veel, dat ik te vragen heb, en in te brengen: onze
naeste bijeenkomst zal 'er Stof genoeg aen vinden; waerom ik deze verkies af te
breken.
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Onderzoek over onze Nederduitsche letterklanken
Tweede verhandeling.
Wegens de Natuerkundige oorzaek van het Geluid, benevens de
Toonverandering' in de Zangkonst, en bijzonderlijk van de
Letterklanken.
Agtste Redewisseling. N. en L.
+

N. TEn opzigte van onze vorige stoffe, wenschte ik vooreerst uwe gedagten te
hooren, waer in Physicè onze Letterklanken verschillen van alle ander Geluid,
dat door Werktuigen te maken is; want hier over vond ik nog niemand die mij
eenige voldoeninge gaf.

+

I. Onderwerp van deze
Verhandeling.

L. Ik voel wel waer uwE: heen wil, naemelijk dat ik ook dit niet genoeg in onze vorige
Aenmerkingen heb uitgehaelt. Die beduiding', mijn Heer, scheen mij toen te breed
van omslag, en de zaken ruim ho̊og genoeg om bevat te worden in de niet wel rijpe
jaren van hem, voor wien ik het opstelde.
N. Diergelijke rede had ik wel begist, nogtans geloof ik dat velen neffens mij, zonder
uw nader berigt, niet in zijn kragt zullen bevatten 't gene gij daer van aengeroert
hebt. In onze tweede Redewisteling, toen de verwonderlijkheid van de Klankvorming
op het tapijt quam, hoorde ik u wel zeggen, dat de Letterklanken alle
+
Klankverandering van Hoogte en Laegte, van Zagt-en Sterk-heid kunnen aennemen,
+
en daer en boven iet bijzonders hebben, dat nogte door Bons- nog Blaes- nog
Zie bijhet VII Artikel agter
Snaer-tuigen kan nagebootst wor- en nu in uwe Aenmerkingen over de Spelkonst de Letter A.
las ik wel, dat de Toonklank,
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in de Keel' gemaakt, in den Mond zijne bepaelde Lettervorming moet erlangen: Dog
hoewel de waerheid van uw eerste gezeg klaer opkomt, voor elk die agt geeft op
zijn' eigene klankvorming, niet te min het waere onderscheid en de oorzaek is nog
met een duisteren nevel bezwalkt, welken een Weetgierige liefst verdreven zag.
En, belangende uw tweede gezeg; buiten de genen, die zig met de Zangkunst
bemoeit hebben, zal men weinigen vinden die regt weten wat Toonklank is, en nog
minder die naegespeurt hebben, waer ter plaetse de Toonklank, en waer de
Letterklanken hun Geluidvormingen krijgen, en nog ongelijk minder, die hun inwendig
en wezendlijk verschil kennen, zo dat hier een nader beduiding nuttelijk en wel
voeglijk komt.
L. Die, gelijk velen, geene ooren nog begrip tot Physicque Verhandelingen hebben,
zijn bequaemer om zig blindelings te verwonderen, dan om 't innerlijke te bevatten;
niettemin stae ik U toe, dat.uwe afvordedering wettig is, en mij niet onverwagt te
voren komt; dies heb ik ook mijne gedagten en bevindingen gereed: zo uwE:
+
ondertusschen nog zwarigheid of tegenwerpingen inschieten, verlang ik die dan te
+
hooren: want, wie bedenkt alles? 't Is evenwel nu ruim elf jaren geleden, dat ik
(Ao. 1711.)
op eigene riemen drijvende uit weet-lust deze zaken onderzogt, en voor mij zelf
+
op het papier bragt; en sedert is in al dien tijd mij nog niets in de Natuer
+
voorgekomen, dat strijdig was tegen mijne daer op gevondene oplossingen.
II. Onderzoek waer in de
Om een goeden Grondslag te hebben, dienen we vooraf te onderzoeken, waer Klankbeweging der
Lugtdeelen bestaet.
in de Klank bestaet.
I. Onze allerminste opmerking kan ons wel onderrigten dat 'er Klank of Geluid
is, en dat dit ontstaet uit een zekere beweging van Klinkbare Deeltjes in de
Lucht; als mede, dat onze Lucht vervult moet wezen van zulke Deeltjes, die
deze of gene Klankbeweging hebbende ontfangen, dezelve elk aen zijne rondom
aenpalende en van buiten aenrakende makkers konnen overdragen en
mededeelen, vermits de ervarentheid leert, dat, waer men zij, het gemaekte
Geluid zig overal aen alle kanten verspreid zonder tusschengaping.
II. Ten anderen is uit de Trilling der Snaren handtastelijk te toonen, dat het
onderscheid tussen Zagt-en Sterk-heid van Geluid, uit de min of meerder kragt
spruit, die men in 't Klankmaken bijzet; want, men bonze vrij op een klok of
strijke op een' snaer, zo sterk men will', de Toon (Tonus) blijft de zelfde, schoon
de Klank (Sonus) in kragt versterken of verslaeuwen mogte.
III. Dog het verschil tussen hooger en lager Toon ontstaet uit de schielijker of
trager vernieuwingen van Trilling en klankbeweging; want dit kan veroorzaekt
worden door het strakker opspannen of korter bezetten van een' snaer, 't welk
klaerder blijken zal uit het vervolg
Maer, wat soort van Beweging de Lugtdeelen in 't Klankvormen ontfangen, valt in
dezen na te vorschen.
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Niet meer dan tweederhande Beweging bespeur ik bij de Lichamen. (1) Eene
Voortgaende, en (2) Eene Plaets-of Omtrent-plaets-houdende.
De eerste geschied wanneer het Lichaem van de eene na de andere steê, 't zij
door regte, 't zij door kromme wegen overgaet.
De tweede in tegendeel verwandelt weinig of niets, en is ook tweederhande, als
(1) Omdraeijende om haren As of Draeispil, en (2) In-en Uitpuilende, even gelijk de
Water-bellen of dunne Ring-banden (Sphaerae), die van ter zijde, als tot eene
schijve, ingedrukt, en dus uit haeren ruststand of evenwigt geperst zijnde, na 't
ophouden van de prangende kragt, weder uitspringen.
Dat nu de Klankbeweging onder de Lugtdeelen niet ontstaet uit de Voortgaende
beweging leert ons de tegenstrijdige eigenschap der Klanken, want het Geluid is
gants niet enkel een-streeks voortgaende, maer word op en neder, ook zijdwaerts,
gelijk ook na agteren en na voren, bij na even sterk en te gelijk gehoort.
De Omdraeijende beweging van eenige Lugtdeeltjes op haer As is even
onbequaem om Klank te maken: want, volgens de onwrikbare wetten der
Beweegkunde (Mechanica) kan geene breede of wijduitstrekkende mededeeling
en overgang van kragt bij zulk een Omdraeijende beweging plaets hebben, 't welk
nogtans bij den Klank vereist word, als welken men met geringe kragt wijd heen
kan doen verspreiden. De waerom van de gemelde Onmooglijkheid bestaet hier in,
dat geene drie, veel min meerder, lichamen, op hunne Aspunten omdraeijende,
elkander onderling kunnen aenraken, zonder des anders beweging te verhinderen.
Bij Voorbeeld;

De Bol A zij de eerste Beweger, die om zijnen As wentelt; zijne werking en
aenschuiving zij op B, en C, te gelijk; zijne draeijing zij regts-om van 1 nae 2, als
dan zullen gevolglijk B en C beiden zig links-om (van 3 na 4 en van 5 na 6 toe)
keeren; want eene aangeschovene draeij is altoos anders-om als die van den
aenschuiver: zo drae nu B aen C, of C aen B schuive, dat onder de aenpalende
Klank-deelen onvermijdelijk geschieden zou moeten, zo zouden noodwendig B en
C, ter plaetse van haere onderlinge ontmoeting een gestadig-tegenstrijdigen draeij
hebben, die elkanders kragt van beweging vernietigen zou. Weshalven dan ijder
Klank-deeltje, (vermits dat niet alleen van 2, maer van omtrent 12 zijns-gelijken
omringt is) al wentelende om zijn As, terwijl het elk van de anderen eene
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omdraeijing quame bij te zetten, terstond zijn eigene belemmering en stilstand zou
veroorzaken door de kragt van zijne eigene medegedeelde beweging: Daerenboven
zou uit de gemelde Omdraeijing, zoo ze al plaets kon hebben, wel een verandering
van kragt, maer geen onderscheid van toon-geluid kunnen ontstaen, aengezien de
Omdraeijing maer alleenlijk of sneller of trager geschieden kan.
Nu schiet 'er dus voor de Klankbeweging in de Lugt niet anders over dan de Inen uit-puiling eeniger bel-agtige of Spheer-agtige Klank- of Lugt-deelen.
N. Mij dunkt ik kan nog een' andere beweging, hoewel ook maer eene, bedenken,
namelijk de Kring-golving, gelijk als die gene welke op het water komt bij 't inwerpen
van een steen of iet anders: En, deze beweging is mede wijd en breed uitstrekkende
even als de Klank. Ik kan ook uit de Schriften der Geleerden niet anders begrijpen,
als dat ze zulk eene Golving (Undulatio) bij den Klank onderstellen, hoewel zonder
bewijs of nette beduiding.
L. Ik bekén dat men de Kring-golving aenmerken kan als een tweede soort van
Voortgaende beweging, die haer oorspronk uit een punt neemt, en van daer bij
golfwijze uitstraling, zig rontom verspreid; en van deze had ik niet onderscheidentlijk
aengeroert. Maer, dat ook de Kring-golving tot het Klankvormen onbequaem is, blijkt
uit het volgende. I. Om dat deze Golving niet anders gevonden word dan bij de
Oppervlaktens van eenige vloeibare stoffe, boven welke een merkelijk fijnder en
ligter vloeijende zweeft, (als naemlijk de Oppervlakte van 't Water onder tegen de
Lugtdeelen, enz:) en werkt dus alleenlijk in plano: de Klank in tegendeel word gevormt
midden onder de Lugtdeelen, en werkt op-en neder-en zijd-waerts, cubicè. II. Men
onderstelle vrij, hoe mis het ook zij, dat de Klank uit zulk eene Golving onder de
Lugtdeelen geboren werde; in dier voege dat (1) uit de maete van de kragt der
beweging in 't begin het verschil van Zwakte en Sterkheid van Klank, en (2) uit het
snelder of trager vernieuwen van de Golving of Golf- onderhaling het verschil van
Toonklank ontstaen zoude. Maer dan moest, tegen alle onwedersprekelijke
ervarentheid aen, het Geluid altoos van een anderen Toon zijn voor den gene die
digt bij deszelfs oorspronk stond, dan voor dien die 'er verre af was; want de
Kring-golven agtervolgen elkander veel schielijker digte bij het middelpunt, dan verre
van daer.
Ik heb de kragt van mijne bewijzen niet willen ontleenen uit de menigte en grooten
hoop van redenen, schoon van alle kanten, hoe men 't keeren of wende, stoffe
genoeg daer toe zig opdoet: Als ik slegts voor ijder zaek een of twee vond, die mij
van de waerheid verzekeren konden, zo rekende ik de rest overtollig: Ik onderstelle
dat ik in dit stuk met menschen te doen heb, die de redenen wegen en niet tellen;
voor anderen dient deze kóst bezonder weinig.
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N. Mij dunkt ook dat de gene, die al te veel de redenen bij den stapel omhaelt,
eenigen schijn geeft, als of hij geene van die op zig zelfs mans genoeg mogt agten,
om stand te kunnen houden; hoewel ik meê niet onbewust ben, dat kóst, die alle
man behoorde te smaken, op allerhande wijze zou dienen toebereid te worden, en
dat het derhalven bij sommige zaken zeer nut kan zijn, dat men behalven de kragt
der Redenen ook de velerhande soort van kragtige bewijzen aentoone. Maer, om
ons door tussenredenen niet op te houden; Ik zie nu wel uit uwe beduiding, dat
onder alle de Lichaemlijke bewegingen alleenlijk de In-en Uit-puiling eeniger
Lugtdeelen voor de Klankvorming overschiet: Laet ons die nu tegen de voornaemste
eigenschappen van 't Geluid overwegen.
+

L. Men behoeft, mijn Heer, niet lange stil te staen, om te vinden dat deze beweging
+
alle de verschijnselen der Klanken kan voortbrengen.
III. Waerom de Klanken
zig aen alle kanten
I. De minste schielijke bonzing of beknelling van die In- en Uitpuilbaere
verspreiden.
Lugtdeeltjes, moet de bel- of spheer-agtige gedaente in een schijf-agtige
veranderen, waer door de uitpuilende ronding tegen en op de rontom
naestbestaende, en van gelijke natuer zijnde, Lugtdeeltjes, een mededeelende
bonzing, en gevolglijke inpuiling moet overbrengen; en deze naesten wederom
aen haere naestaenvolgenden, onder, en boven, en na alle zijden toe: En hier
+
door verspreid zig dan de Klank zeer schielijk en verre uit na alle kanten.
+
II. En hier uit volgt genoegsaem van zelf, dat, hoe sterker de bonzing of
IV. Van de kragt en
duerzaemheid van 't
klankvorming geschiede, des te kragtiger het Geluid tot de andere
Geluid.
omringende Lugtdeeltjes zal overgaen, te langer dueren, en te wijder af
gehoort kunnen worden.
III. +Op vijfderhande wijzen kan men inpuiling aen een Lugt-bel of eenig klinkbaer
Lugtdeeltje toebrengen; als (1) Door een schielijke Aenbonzing, in dier voege +V. Van de verscheidene
Middelen en Wijzen der
dat ze snelder en kragtiger zij, dan dat het aengebonsde zonder inpuiling'
Klankvorming.
ontwijken kan: aldus bonzen de Snaeren in haere vinnige heen- en
weer-slingeringen op de Lugtdeelen. (2) Door klemming of beknelling tussen
twee andere vaste Lichamen, zulks dat de doorgang of uitbarsting der
Lugtdeelen niet zonder inpuiling' geschieden kan; aldus word de eerste Klank
verwekt bij 't bonzen op een Klok of Ambeeld enz: (3) Door Aenperssing van
Lugtdeelen tegen een scherpagtigen kant van een vast Lichaem: dus worden
de Lugtdeelen geblazen tegen het Tongetje van een' fluit. (4) Door een
overmatige sterke Uitbersting van Lugt op Lugt aldus buldert het kanon. En (5)
Door geprangde Doorpersing: aldus gaet het toe in het maken van de Stem,
+
en in 't blaezen door het Rietje van een Basson of Hautbois-riet.
IV. Vermits de Lugtdeeltjes hare inwijkende beweging, eensdeels door die aen +VI. Waer in het
onderscheid van Hooger
anderen over te geven, anderdeels door hare kleinheid, zeer snel komen
te verliezen, zo is telkens vernieuwing van noode, indien de Klank bestaen en Lager toon bestaet.
zal: en uit de mate van Traeg- of Snel-heid van ver-
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nieuwing zal het onderscheid spruiten van Hooger of Lager Toon-geluid; even
gelijk in de mate van de kragt van inbuiging de Zwak- en Sterkheid van Klank
bestaet. De snelle Trilling of Slingering der Werktuigen, door welke de Klank
of Inbuiging der Lugtdeelen gevormt word, is oorzaek van deze vernieuwingen.
V. +En, hoewel bij een welgesteld en bedreven gehoor de minste verandering van
Toon te vermerken is, de traegste trilling bij den laegsten Toon is niettemin +VII. Van de Snelheid der
Klank-vernieuwingen.
zo snel, dat geene grooter tussenpoozing van vernieuwen daer bij op 't
gehoor te vinden is, dan bij een Toon van vier Octaven hooger, schoon die
zestienmael zo snel in een zelfden tijd vernieuwt; even gelijk ook bij de
slingeringen van een gespannene snaer' daer dezelfde rede (ratio of proportio)
van verniewingen plaets heeft, het min of meerder snel gaen met het oog' niet
te vermerken, nogte te agterhalen is.
N. Maer, hoe kan men dan weten, dat de Vernieuwingen snelder geschieden bij het
Hooge, en trager bij het lage Geluid?
+

L. VI. De Rede en Wiskonstige proeven leeren ons dit: Men neme een zekere
+
Snaer op een Viool gespannen, en beschouwe eerst het onderscheid van het
VIII. Van deZekerheid
zwakker of sterker aenstrijken van dezelve, en de gevolgen daer uit spruitende; omtrent het onderscheid
der Verniewingen bij de
als dan is het klaer voor de Rede, en tastelijk in de Ondervinding, dat die
bewogene Snaer een min of meer breeden slinger-gang zal maken na mate van hooger en lager
de strijkkragt, namelijk tweemael zo breed bij een dubbelden aendrang, en zoo Toonklanken; en wegens
de Ware Proportie der
voort; gelijk ook altoos de tegenstand of herstelkragt van Wederom-slingering
Klanken vernieuwingen.
gelijk is aen de eerste kragt van Heen-slingering; waer uit volgt, dat die
snaerslingering den grooter weg van beweging ook net zo veel snelder doorwandelt,
als ze kragtiger aengezet is geweest, en gevolglijk even veel tijd besteed in ijder
slingergang, of ze sterk of zwak werde aengestreken, gelijk ook daerom nimmer de
toon verandert door zwakker of kragtiger aendrang op de Snaer, maer 't geluid
alleen word sterker of zwakker. Maer, ten andere, om den aert der Toonverandering
te kennen, zo merke men nu die zelfde snaer eens tweesints aen, eerstelijk vrij en
ongeslopt;, ten tweede op de halve Lengte met den vinger bezet en op de toets
gedrukt; dus dan, de strijkkragt in beide gevallen gelijk zijnde, zo zal de geheele
snaer, vermits tweemael zo veel stoffe vervattende, tweemael zo traeg haren
slingergang volbrengen, dan de bekorte: en schoon men de Langste sterker
aenstreek, zulks zou dien gang wel versnellen, maer ook tevens zo veel verbreeden,
en gevolglijk den waren tijd van Wederomslingering niet verhaesten, nogte den
Toon veranderen, gelijk we hier voor gezegt hebben. Op deze wijze blijkt dan;
+
(1) Dat de ware Redigheid (Proportio) van den Tusschentijd van
Klank-vernieuwing, ten opzigte van een zelfde onbezette, en bezette Snaer, even +IX: De Proportie van de
Verdeeling eener Snaer;
eens is als die van hare geheele Lengte tot haer Deel; en 't getal van de
en van haere
onderscheidene spanning.
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Slingergangen in een zelfde tijd is in de Omgekeerde reden. Bij voorbeeld; Een
gespannene Snaer, onbezet zijnde, zal tweemael grooter tussentijd van verniewingen
hebben, dan haer halve deel, dat met den vinger ter halve lengte bezet is: en, wijders,
indien de bekorte lengte tot de onbekorte is als 2 tegen 3, zo zullen de
Slinger-gangen van de bekorte Snaer ook driemael geschieden, tegen tweemael
bij de onbekorte, en derhalven de tussentijden zijn als 2 tegen 3: En, zoo voort met
alle de Verdeelingen. En, ten opzigte van de onderscheidene spanning der snaren
met gewigten, zo word vereischt, gelijk ook de proef van ondervinding zulks kan
aentoonen, dat de gewigten genomen werden in de dubbelde reden van de begeerde
snelheden der snaer-slingeringen, naemlijk aen eene zelfde snaer, tot spanning,
viermael zo veel gewigt gehangen zijnde als te voren, zal de Klank-makende
snaer-slingering tweemael zo snel geschieden, en negenmael zo veel gewigt maekt
die slingergangen driemael zo snel, enz.
+
(2.) Ten opzigte van twee Snaren, met gelijk gewigt gespannen, dog ongelijk van
+
dikte zijnde, zal de onderlinge rede (Proportio) van de Tussentijden der
X. De Proportie van de
onderlinge diktens der
Klankvernieuwingen dezelfde zijn als die der Middellijnen van ijders dikte; bij
Snaren.
voorbeeld; zoo de Middellijn der dikste Snaer' zij als 3, en die der dunste als 2,
zo zal de Lager Toonklank bij de dikste twee verniewingen hebben, terwijle de
Hooger Toonklank bij de Dunste driemael verniewen zal; of, dat het zelfde is, zo zal
de Tussentijd bij den Lager Toon tegens den Tussentijd bij den Hooger zijn als 3
tegen 2.
N. Dit laetste stuk schijnt mij van belang te wezen, zou je mij geen klaerder begrip
op nog een andre wijze daer van konnen geven?
L. Mooglijk jae. Neem een snaer met een zeker gewigt gespannen; en neem een
andere Snaer, even lang, dog 4 mael zo dik in zig zelf, dat is, 2 mael zo groot van
Diameter; en vermits deze 4 mael zo veel stoffe inheeft dan de eerstgenoemde, zo
hang ook 4 mael zo veel gewigt daer aen, om gevolglijk net even strak gespannen
en even hoog van toon te worden als de eerste. Maer wederom aen die dikker snaer
in plaets van 4 mael zo veel gewigt, slegts gelijk gewigt als bij de eerste gehangen
zijnde, zo moet die toon verlagen of de slingenng vertragen als 2 tot 1; vermits de
gewigten van spanning moeten zijn in de dubbelde rede van de snelheden, gelijk
ik in 't vorige lid vermeld hebbe; en gevolglijk worden ook de Tusschentijden der
Klank-vernieuwingen als de middellijnen van ijders dikte, aengezien de diktens zijn
in de dubbelde rede van hare Diameters:
N. Dat begrijp ik beter, vervolg nu verder uwe Aenmerkingen.
+
L. Wanneer de Klankvorming geschied door Beknelling' der Lugtdeelen, als
bij de Fluit, of door een' geprangde Uit- of door-persing als bij

+

XI. Oorzaek en Proportie
van de Toon-verandering
bij de Stem en
Blaes-instrumenten.
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de Stem, en Op riet te blaezene Instrumenten, zo word altoos een zeker vertrek of
vergaderplaets van Lugt vereischt, waer in de doorgeprangde klankmakende
Lugtdeeltjes hare onderscheidene bepaling van Toon erlangen zullen; En, na mate
dat 'er veel of weinig Lugtdeelen in dat Vang-vertrek vervat zijn, en alzoo de
Klanks-doorgang na de vrije Lugt min of meer belet vind, zo zal de vernieuwing van
Klank snel of traaglijk volgen: hierom is het Geluid eener Fluite zo veel lager, wanneer
al de gaten met den vinger gestopt zijn, dan wanneer eenigen of allen open gelaten
worden, vermits in 't laetste geval de Doorgang na de vrije Lugt minder belemmert
is als bij het eerste.
N. Wel meermalen vond ik bij verscheidene Schrijvers ter loops aengehaelt, dat de
eene Toon-klank tot den ander is als 2 tot 1, of als 3 tot 2, enz: maer nimmer kreeg
ik daer een regt begrip van. Ik bevond wel dat de Inkorting of Bezetting van een'
Snaer een zeker verschil van Toon maakte, en giste daerom, dat van wegen die
verdeeling de Toonen haren naem ontleenden; dog wist toen niet, dat 'er in de
Klank-beweging waerlijk en wezendlijk zulk eene Proportie van Tussentijd der
Vernieuwingen gelegen is. Nu dunkt mij heb ik te veel doorzigt van den Grondslag
der Zangkonst om 'er niet bij te hebben een verslag van de voornaemste Tonen die
daer in te passe komen. Al wat opbouwt versterkt.
+

L. Mijn tijd is voor u ten beste. Onderstel eene bequaem-gespannene Snaer in
sestig gelijke deelen gemerkt te zijn, en dat op ijder deel de vinger of iet anders, +XII. Van de Tonen of
tot bepaling' en inkorting van de Slingering en gevolglijke Toonverandering kan Trappen van Klank welke
in de Musyk gebruikt
gezet worden: In dezer voege zal de Tussentijd der Klankvernieuwingen bij de
onbezette Snaer van 60 deelen lang, tot den Tijd der Klank-vernieuwingen bij de worden,
bezette op 30 deelen, zijn als 2 tot 1. Noem die plaets van 60 deelen C (of Ut), en
die van 30 deelen CC (of de Hooge Ut) die een Octaaf hooger is. Het verschil van
deze twee Klanken voert in de Zangkonst den naem van 't Octaaf, om dat het den
Agtsten trap uitmaekt der zoogenaemde Natuerlijke Tonen.
Wijders neem de Snaer-bezetting of Stopping op 40, en noem deze plaets G (of
Sol), zo zal de Toonklank C tot G zijn als 60 tot 40, dat is, als 3 tot 2: welke Proportie
eigen is aen den Quint of Vijfden Trap.
Stop verder den vinger op 45; en noem deze plaets F, (of Fa), zo komt de C (60)
tot F (45) als 4 tot 3. Dit verschil is eigen aen den Quart of Vierden Trap.
Men neme zoo verder voort de Stopping op 54; op 48; op 36; en 32; en noeme
die in gelijke orde D (of Re); E (of Mi); A (of La); en B (of Ci); als dan zullen de 7
natuerlijke Tonen, na de verdeeling, die bequaemst is om de meeste Harmonieuse
Klanken op te leveren, zig in orde en Proportie vertoonen, als volgt.
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De C tot E, gelijk ook de G tot B, zijn als 5 tot 4: Dezen noemt men Groote Tercen;
2

De E tot G en de A tot C . zijn ijder als 6 tot 5; de zulken worden Kleine Tercen
genaemt.
C tot D, als mede G tot A, zijn als 10 tot 9; en D tot E, en F tot G, en A tot B, zijn
ijder als 9 tot 8. Die van 10 tot 9, worden Kleine Heele Tonen, en die van 9 tot 8,
Groote heele Tonen genaemt.
2

E tot F, en B tot C zijn de Natuerlijke halve Tonen.
En ijder van deze Zeven Tonen, 't zij C tot D, of D tot E, of E tot F, enz: 't zij groote
of kleine, of halve Toon, noemt men een' Seconde, als ijders eerstvolgenden Trap
*
verbeeldende .
*

Na 't Schrijven van 't bovenstaende is mij ter hand gekomen het loffelijke Tractaetje van den
Losanschen Professor J.P. de Crousaz, genaemt Traité du Beau, in 8: a Amsterd: chez Fr:
l'Honoré 1715. p: 261. en 262. waer in ik zeer merkwaerdig vind zijn Verhael van de groote
Snelheid der Klank-vernieuwingen, en 't middel om het bijna ware getal der zelven in een
zeker tijdbestek (als een Minuet of een Seconde) te kunnen bepalen.
I. Stelt hij 3 Orgel-Fluiten; waer van de Eerste verschille van de Tweede een kleine
Terce, en van de Derde een groote Terce: dat is

II.

welke gevolglijk alle drie te samen niet eerder als om de 25 tikken in hare Vibratien
kunnen overeenkomen.
Wil hij dat de kortste van deze Fluiten zij 5 Voeten: zeggende verder ondervonden
te zijn, dat zulk een Fluit van 5 Voeten, binnen den tijd van eene Seconde, viermael
overeenquam met de twee anderen, en gevolglijk 100 vibratien of tikkingen van
klankvernieuwing maekte in eene Seconde, en derhalven eene Fluit van 1 Voet 500
Vibratien, of van 2 duim 3000 Vibratien in eene Seconde of Polsslag. Dog dit
Toon-geluid, dat uit zulk een twee-duimsche Fluit komt, is al van 't hoogste soort dat
men gewoon is te maken: En om 't aller-laegste soort van Toongeluid te bepalen,
stelt hij een Fluite-pijp van 40 Voet, die gevolglijk maer 12½ Vibratien in eene Seconde
kan verwekken.

Hier uit maek ik deze twee volgende Aenmerkingen op, als;
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N. Die Oplossingen van zo vele voornaeme Gevallen hebben mij in u-

(1) Dat de mooglijke Snelheid der Klankvernieuwingen bij dit Hoogste geluid, naemlijk 3000
Tikkingen of Vibratien in de kleine Tussentijd van den eenen Polsslag tot den ander,
ongeloofllijk en onnadenkelijk zou zijn, zo 't behulp van de Experimenten en Wiskonst ons
zulks niet leerde.
(2) Ten andere, dat de Klankvernieuwingen bij het Laegste Geluid ('t welk 12½ Vibratien
binnen een Seconde of Polsslag maekt, en 't gene van 't gemelde Hoogste net 8 octaven min
een halve Toon verschilt) egter nog zo snel gaen, dat het Toon-geluid slegts eene
Enkel-streeksche agtereenvloeijende beweginge gelijkt, waer van door 't Gehoor geene
Tussenpoozingen nogte Tikkingen te tellen nog te vermerken zijn; dog dat, bij nog lager
Tonen, en gevolglijk nog trager Klankvernieuwingen, van welken de Ooren elke
Tusschen-poozing mogte konnen gewaer worden, dat, zeg ik, die aendoeninge, dan in ons
geen eigentlijk Denkkeeld van Klank of Toon-geluid, maer wel van enkelde Tikkingen of
Aenbonzingen zou verwekken; even gelijk ook eene Lijn, die uit. aen-een-gevoegde of agtereen
vloeijende Stippen geboren is, dan eerst aen den Naem en 't denkbeeld van eene Lijn voldoet,
wanneer het Oog geen onderscheid of tussenstand dier Stippen kan bezien; dog zo drae dat
Onderscheid zig daer by vertoont, mag het wel eene Rije van Stippen, maer geene eigentlijlijke
Linie heeten.
Dit zij gezegt tot een vollediger begrip van den eigentlijken Aert der klanken en
Toon-veranderingen.
1717 8/m.
NB. Naderhand heb ik verder gezien in de Histoire de l'Academie Royale des Sciences van
o

A . MDCC, en MDCCI. dat deze opmerking van 3 Orgelpijpen, om daer door een vasten
r

Toon, en 't getal der Klankvernieu wingen te vinden, aen M : Sauveur is toe te schrijven; waer
r

uit ik vermoede dat H : Crousaz, dit ontleent heeft: alleenlijk zie ik daer bij, dat de kortste pijp
voor den hoogsten Klanktoon niet op 2 duim maer op 15/16 duim gestelt word; makende alzo
6400 Vibratien in eene Seconde, en gevolglyk 9 Octaven voor het gantsche Toon-verschil.
1717 11/m.
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wen Grondslag zo sterk al gemaekt, dat ik mij nu in staet dunk te zijn om met vrugt
tot de Stem te kunnen overgaen.
L. De Toonklanken en haer Verschil dus bekent zijnde, kan nu dit overgaen gevoeglijk
geschieden.
+
Bij eene vrije ademhaling' word de Lucht zonder beklemming uit de Longe door
de geopende Longepijp, en verder door Neus en Mond uitgedreven: maer even +XIII. Van de Stem- en
gelijk hij, die op eene Hautbois of eene Fluit blaest, het Geluid niet in zijn' Mond Zang-vorming.
maekt, maer tussen 't Rietje of op het Fluiten-tongetje waer op de wind breekt, zo
geschied ook de Klank-making nogte in de Longe nogte in de eigentlijke Longepijp;
dog het eerste werktuig, dat daer toe bequaem is, zijn de twee kraekbeenige
binnen-lipjes, die boven-aen even onder 't keel-klapje, bij het Strotten-hoofd van de
Longepijp, geplaetst zijn, en welke in het toeknijpen een schreef maken van gedaente
omtrent als de schreef van een Rietje bij een Hautbois.
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Zo dra deze Tollenaer, (dit toeknijpende kraekbeen meen ik) den uitgang zo digt
beprangt en bepaelt houd, dat de uitgedrongene Lugtdeelen niet tolvrij zonder
inbuiginge, door konnen, zo word wel voor eerst een zeker Geluid of Klank-beweging
daer door gewrocht, maer tot nog toe niet genoeg bepaelt in allerhande Toon of
Toon-verandering.
Deze nieugemaekte Klank vliegt niet terstond in de onbepaelde ruime lugt, dog
geraekt allereerst in het Kamer-vertrek, dat agter in de Keel boven den Uitgang der
Longepijp is, en dat geplaetst is tussen Neus en Mond. Dit is als het Hof daer de
vereiste Vrij-brief te halen is. En, even als in de buis van een Blaes-instrument door
het bezetten der gaten de vrije uitgang of beweegbaerheid der Lugtdeelen en
gevolglijk de Toon bepaelt word, zo moet door 't bestieren van het agterdeel onzer
Tong met behulp van deszelfs Spieren, dit Kamervertrek enger of ruimer, en gevolglijk
de Toon hooger of lager gemaekt worden. Dat nu te dezer plaetse de Stem- en
Toon-vorming geschied, blijkt daer uit dat men alle Wijzen duidelijk kan zingen door
de Neus alleen, schoon men den Mond digt gesloten houd, en ook duidelijk door
den Mond alleen, al is de Neus digt gestopt; zo dat derhalven deze vorming op eene
plaets geschied, die voor Neus en Mond even nae is.
N. Maer zou men ook niet door het enger- of naeuwer-maken van de Longe- of
Strotte-pijp, en met een door het min of meer geprangt houden van deze
Keel-Sluiting, het onderscheid der Tonen konnen verwekken? Zouden in zulken
gevalle de Luchtdeeltjes, die door de naeuwte bij dit kraekbeen in klankbeweging
gebragt zijn, niet een snelder of trager agtereenvolgende doorschieting en
Klankvernieuwing, en gevolglijk een hooger of lager Toon-klank kunnen krijgen?
Mij dunkt van een zeer bedreven spelmeester gehoort te hebben, die op een enkel
Blaes-rietje van een Haut-bois, zonder buispijp daer aen vast, verscheidene Tonen
kon uit-blazen.
L. Dat dit wel iets kan geven, stae ik ligtelijk toe, en in gevalle onze Strotpijp een
dun en lenig gestel waer, dat zig na allerhande ver-enging en uitzetting verploijen
liet, even als de Kamering boven den Strot, men zou 'er mooglijk al de verscheidene
Tonen van een Octaef of meer door kunnen bepalen, gelijk men bij het Fluiten op
den Mond, alwaer de Klank eigentlijk op 't scherp van de Tanden gemaekt word, zo
wel in 't uitblazen als inzuigen de Toonveranderingen en deuntjes onderscheidentlijk
voortbrengt, en dat enkelijk door 't vernaeuwen of verruimen van het voorste van
den Mond met behulp van onze buigsame Tong en Wangen.
Dog de stevigheid van de kraekbeenige Ringen onzer Strotte-pijp, dunkt mij,
maekt dit gestel veel te onbequaem om alleenig en gemaklijk al de
Toonveranderingen te bepalen; behalven dat het lenige agterdeel van de Tong verre
veel gereeder dit ampt kan waernemen; terwijl de weinige min of meer verenging
van de Strotte-pijp beneffens het onderschei-
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dentlijk geklemt houden van dit kraekbeeninge, ook strekken kan tot vervullinge van
't gene aen 't andere te kort mogte schieten. Dus stae ik dan wel toe, dat het iets
zou kunnen geven, maer niet dat dit het gemakkelijke nogte gemeene Middel is van
onze Toon-veranderingen; hoewel het voornaemlijk dienen kan, om daer door te
bequamer de onderscheidene Toontrappen in de hooge of laege Octaven te kunnen
voltrekken. Ons gevoel zo m'er naeuw opmerkt kan ook leeren, dat een zelfde
persoon zijn Strot- en Keel-sluiting anders moet gezet houden bij een Bas dan bij
een Superius. En dus word het oplosselijk, 't gene buiten dat mij duister scheen, te
weten, waerom ijmand, wiens gewoone Stem op een Bas of Lagen Tenor loopt,
willende eens buiten zijn trant een facét of Superius-Zang uitvoeren, in geen zelfde
soort van Stem kan blijven; zulks dat zijn lage Superius-toon, en zijn Hooge Bas-toon,
schoon die beiden net gelijk-tonig waren, elk een geheel bijzonder Stem-geluid
zullen uitmaken; vermits als dan bij de prang- of Stem-zetting van den Superius,
voor den laegsten Toon, de Kamering daer boven op haer allerruimst, dog bij de
Stem-zetting van den Bas voor den hoogsten Toon, die zelfde Kamering op haer
allerengst moet zijn, hoewel die beide Tonen, volgens de onderstelling, even hoog,
of even snel van Klank-vernieuwingen loopen. Waerom ook, 't gene geen minder
opmerking verdient, zijn vermogen van 't Geluid-maken, zo wel in 't allerlaegste van
zijn Superius, als in 't laegste van zijn Bas ten einde raekt, schoon die Tonen een
Octaef of anderhalf verschillen; om dat, volgens deze Oplossing, bij een en ander
de gemelde Kamering reets zo ruim staet, dat het agterste van de Tong, bij verder
verwijdering, het kraekbeenige van zijne vereischte prang-zetting om Klank te kunnen
maken, aftrekt; waer door alzo 't geluid moet agter blijven. Men vind ook sommige
Mans-personen, die in 't dagelijks spreken met ijmand, schoon men daer bij weinig
verschil van Toon-verheffingen behoeft, geduerig in tweederhande Stem-geluid
vervallen; vermits de Hoogste Toon hunner Bas-stem te laeg zijnde om de
verheffingen van de gemeene Praet-stem te bereiken, zij genootzaekt worden, om
tot de Prang-zetting van een hooger stem over te gaen, en gevolglijk ook de
Kamering boven 't Strottenhoofd te vervormen; 't gene behalven de moeilijkheid, en
andere bijgaende ongevalligheden, ligtelijk valsche Toon-sprongen geven kan; gelijk
men die gebreken ook gewoonlijk bij zulke Twee-stem-praters gewaer word. Dog
dewijl we tot berigt van 't volgende geen netter bescheid van dit zullen noodig hebben,
zo laet ons verder tot de Spraek- en Letter-vorming overgaen.
N. Maer eerst heb ik nog iets te zeggen; uwe beduiding heeft mij in een eerbiedige
Verwondering gebracht, bijzonderlijk als ik wederom overweeg, hoe de Luchtstreek,
daer we in leven, zo vol van deze klinkbare kringbolletjes moet zijn, en die zo
aenpalend aen elkander, dat elk van die zijn ontfangene in- en uit-puilende beweging
aen zijne omringende bueren kan mededeelen; want nergens komt 'er gaping, nooit
hapert de verspreiding van 't Geluid. O! Onuitputlijke Wijsheid! o Goddelijke
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voorzorg, zonder welke alle ooren vergeefs waren: en alle spraekvoering onmooglijk!
Dwazer dan dwaes moest hij zijn, die dit kennende, zulks aen een los geval, of aen
een blind en weteloos Noodlot zou toeschrijven.
L. Ja de verwonderlijkheid van ijder klinkbaer Luchtbolletje verdient nog merkelijk
grooter te worden, als men overdenkt, eensdeels hoe sterk en onslijtbaer dat ijder
Deeltje zij, dewijl door geene knelling, scheuring of kerving nog verbranding de
klankverspreiding verhindert of vermindert word; en anderdeels, hoe dun, fijn en
min-stoffelijk nogtans ijder dezer onslijtbare deeltjes zij, dewijl de Ligtdeelen
allerwegen zo vrij en ongesteurt met hare bewegingen daer door heen spelen, dat
men geen de minste verandering van Licht bespeuren kan, of de klankbare
Luchtbolletjes door een Luchtpomp uit een fles uitgezogen zijn of niet. Maer laten
we onzen Text vervolgen.
+
Zo men zonder Letterklanken, even als de Vogelen, lust te zingen, is 'er niet
anders als 't beschrevene noodig; dog, om spraek te voeren, moet aen 't Hof van +XIV. Van de
Letter-Klank-vorming.
den Mond nog een schik-brief afgevordert worden, die den Toonklank zijn
Spraekgeluid bijzet; in den Mond zeg ik, want, deze gesloten zijnde, schoon de
Toonzang door de Neusgaten al vrij uit mogt', kan 'er geen eenige Letter-klank veel
min eenig woord gemaekt worden.
N. Maer, waer in bestaet tog dat Eigentlijke der Letterklanken: ik weet niet dat ik
ooit Schrijver over Zang- of Klank-konst ontmoette, die deswegen iet op het papier
bragt. Dog, wie heeft alle boeken gelezen?
L. Immers ik niet; ik vermije den breeden omslag van boeken zo veel ik kan; en om
te vrijer te denken, en voor mij het spoedigst te vorderen, heb ik mij doorgaends
niet qualijk bevonden bij mijne gewoonte, of om ligtelijk beter te spreken, bij mijne
kinderlijke Grootmoedigheid, van op mijn eigen' beenen te loopen, zonder steun
van een Leiband, of handreiking, zo lange ik niet meene dat behulp van noode te
hebben. Nog heb ik 'er iet anders kinderlijks bij, ik knutsel gaerne zelf wat, hierom
beminne ik bijzonderlijk allen die mij eenig bequaem timmerstof verschaffen; hoewel
ik tevens de zulken, die mij zulk iets, dat mijn doelwit treft, reeds bewerkt te voren
brengen, hertelijk de handen zou kussen; dog ontbreekt mij dat, zo blijf ik gemeenlijk
zelf al voortknutselen, verkiezende dat ondertusschen het werk van anderen een
weinig ter zijde stae, ik zeg een weinig ter zijde, namelijk, wel van onder de handen,
om ruimte te hebben, maer niet uit het oog, op dat ik eensdeels in het haere hulp
zou konnen zoeken, zo drae ik in 't mijne stuiten mogt, of anderdeels, zo drae ik 't
mijne ten ende had, door vergelijking bij dat van anderen, mijne gebreken en
verbetering mogt vinden. Dus heb ik ook wel eer, na 't afloopen van mijn onderzoek
over de Klank-kunde, toen ik van de Schrijvers wat be-
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ter als te voren oordeelen mogt, mij van de voornaemste die ik vinden kon, voorzien,
om vergelijks wille; ik vond egter tot nog toe niets daer van gemeld, schoon ik veel
vond, dat ik overliep als de haen over de heete kolen, vermits ik 'er van mijn
*
spele-goed niet vond. Dog, belangende mijne gedagten: De verwulfagtige gedaente
van 't Verhemelte leert mij, dat de doorgedrevene Toonklank bij de minste
nader-bepaling in den Mond, een soort van Wedergalm (resonantie) moet ontfangen;
buiten deze ken ik nog geene andere eigentlijke oorzaek van de Letterklanken.
+
Hoe naeuwer nu dit ons Wulstvertrek van den Mond door Tong en Lippen bepaelt
word, hoe fijnder van aert gevolglijk de Wedergalm of Letterklank zal worden; en +XV. Van het Onderscheid
tusschen den eenen
zoo de bepaling ruim is, zal de Wedergalm grover zijn; en dus ontstaet 'er
Klinker (of Vocael), en den
onderscheid tusschen Klinker en Klinker, dat is, tusschen Vocael en Vocael.
+
Om Klinkers te vormen word 'er vereischt, dat de zetting en nadering van Tong anderen.
+
aen 't Verhemelte nooit naeuwer genomen werde, dan dat de Toonklank, in de
XVI. Van 't Physique
Keel' gemaekt, zonder van Toon te veranderen, vrij door kan; hierom is 't eigen onderscheid tussen
aen de Klinkers (of Vocalen), dat men, op ieder van hen, alle Tonen alle Wijzen Klinkers en
Meede-klinkers of Vocalen
kan zingen, zonder dat of Toon- of Letter-klank iet verlieze van zijn' natuer; en
en Consonanten.
hierom is het ook, dat ijder Enkele Klinker, hoe zeer hij verlangt werde, van 't
begin tot het einde eenstreeks en van 't zelfde Geluid is.
Regt anders is het bij de Mede-klinkers (of Consonanten); deze spruiten uit de
Overtreding van 't voorbeschrevene vereisch: want, zo dra de bepaling zo naeuw
genomen werde, dat het Toon-geluid niet ongekreukt mag doorglijden, zulks dat
het (vermits tussen vleeschige deelen gedrongen zijnde) in een zeker traps-wijzig
verminderend of toenemend Sis-geluid verandere, zo ontstaet daer uit een
Mede-klinker (of Consonant). Deze enge en snel-voltrokkene bepaling is ook de
rede, waerom op een' Mede-klinker geen Toon-geluid of Zang kan gehouden worden.
Bij Opening geschied deze Vorming der Mede-klinkers, wanneer we een Consonant
voor een Vocael willen voegen, en bij Toesluiting, wanneer op de Vocael de
Consonant volgt.
+
. Maer, bij deze trapsgewijze naeuwer bepaling, die niet langer duert dan van de
vrije ruimte, die bequaem voor een' Klinker was, af, tot op de volkomene of bij-na +XVII. Van het
onderscheid tussen den
volkomene sluiting toe, moet een schielijke Overgang zijn van grover tot fijnder
eenen Meede-klinker en
Sissing.
den anderen

*

* Eenige jaren na 't schrijven van 't bovenstaende heb ik van een naeukeurig Anatomist nog
iets geleert, 't gene zijn opmerking verdient, en tot nog verder Opheldering van deze stoffe
verstrekt, namelijk, dat bij de Menschen het Verhemelte-vlies in zijn natuerlijken of gewonen
stand agterwaerts na de Keel merkelijk verder dan 't Verhemelte-been luifelwijzig afschiet,
en met de Huig gemeenschap heeft, en dat dezen te samen, door hare spieren wat
opgetrokken zijnde, een nieuw beschut en leiding geven om den reedsgemaekten Klank uit
de Toon-kamer niet zo licht door de neus weg te laten schieten, maer haren meesten gang
door den Mond langs 't Verhemelte-wulft te doen nemen: zijnde mij daer nevehs berigt, dat
de Spraek-looze Dieren van deze beschutting versteken zijn. 't is de Heer Dr: Sermes aen
o

wien ik deze opmerking verschuldigt ben. A : 1721.
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Deze Overgang kan snelder geschieden en trager, na mate de sluiting of nadering
schielijk aengevoert werde: en hier in bestaet het verschil tussen Scharpe en Zagte
Mede-klinkers.
Het gantse Samenstel van Sissing moet bij den eenen Mede-klinker grover of
fijnder vallen dan bij den anderen, na mate dat ijder agter of voor in den Mond
gemaekt werde, vermits voor aen geene, agter aen vele Lugtdeelen voort te stuwen
zijn, eer ze in de vrije Lugt komen; deshalven zijn de Lip-Consonanten de fijnste en
die van de Keel de grofste.
Wijders in 't Volkomen of Onvolkomen sluiten, en daer uit volgende Voor- of
na-sissing en bij-gonzing bestaet het verdere verschil der Mede-klinkers.
Welke Tong- en Lip-zetting nu tot dezen of dien Klinker of Mede-klinker behoort,
heb ik in 't VII, X, en XI: Art: van mijne Aenmerkingen verhandelt.
Dus agt ik uw verzoek voldaen.
N. Ten dezen opzigte ja, maer nog schort 'er iets, te weten, dat uwe Aenmerkingen
niet spreken van de Gelding of Waerde (Valor) onzer Letteren of Letter-klanken,
tegen die van andere voorname Volkeren, als Fransen, Hoogduitsers en Italianen:
Zulk werk is te gewigtig om over te slaen, behalven dat het ook strekken kan om de
Klanken van onze Gemeenlandse Dialect te netter te doen bevatten.
L. Als die Stoffe tot de Drukpers voor In- en Uit-lander geschikt word, agt ik zulke
vergelijkingen van belang, maer in mijne Aenmerkingen, die wel eer tot een ander
einde opgestelt wierden, waren ze overtollig geweest.
De Waerde der Letteren kan men tweesints aenmerken; (1.) Eensdeels
Orthographicè , voor zo verre deze of gene van onze Letters bij een ander Volk van
verwantschapte Tael met eene andre Letter of altoos of gemeenlijk beantwoord
word: Dus schrijven de Hoogduitsers Geben / Loben / alwaer de Hollander schrijft
GEVEN, LOVEN, en zoo komt gewoonlijk bij hen de B tussen twee Vocalen staende,
terwijle wij de V hebben. In zulken zin zeg ik dat de eene Letter den ander
beantwoord, zonder dat men uit dit schrijven, of besluiten, of ontkennen kan, dat de
eene en andre eveneens in Uitspraek klinkt. (2.) Ten anderen is de Waerde ten
opzigte van de ware: Overeenkomst van Klank aen te merken, schoon de Letters
van verschillige gedaente mogten zijn: En, hier op is het, geloof ik, dat Mijn Heer
het oog' heeft, vermits hij eene vergelijking tegens levende Talen begeert.
N. Zoo was 't ook, en ik twijffel niet of je zult de vergelijking willen bouwen op de
agtbaerste Uitspraek, die als Gemeenen-lands Tale moet erkent worden, zoodanig
als een Geleerd man eenen Vremdeling raden zoude onze Spraek te leeren, of
zoodanig als ijmand van jongs af, nu op deze dan op die plaets van verschillige
Dialect wonende, en steeds met de
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Deftigsten verkeerende zig van zelf en ongevoelig zou gewennen te spreken.
L. Wel zekerlijk, want anders was de vergelijking oneindig werkelijk, dewijl elk bekent
is, dat overal, niet alleen in de Landstreken van een en 't zelfde Rijk, maer in ijder
Stad op zig zelf, ja, bij Hooge en Lage Gemeente in ijder Stad, een bijzonderen
Dialect heerscht.
+
Op dien Grondslag komt dan de Waerde en Uitspraek overeen, van onze
+
Korte A, .. met de korte A der Hoogduitsers (als in Statt) en der Italiaenen
XVIII. Waerde of Gelding
of Overeenkomst van
en Fransen (als in 't woord Grande), en met de Fransche E, in en.
Uitspraek onzer Letteren,
Lange AA (of AE, of in gemeene Spelling ook wel enkele A, wanneer in
dezelfde Silb' geen Consonant volgt); .. met de A, in de Fransche woorden vergeleken tegen de
Persuade, Miracle, en in de Italiaense Ordinario, Formare: De Hoogduitse Fransche Italiaensche en
Hoogduitsche.
lange A voor welke zij zetten AH (als bij Mahl) word bij sommigen wat
óó-agtiger uitgesproken.
Onze Korte Zagte E .. klinkt als de zagte E in 't Italiaense woord che, in 't Franse
que, en in 't Hoogd: Angel / Aculeus, Hamus.
Onze Lange Zagte EE .. (of in Gemeene Spelling ook wel een enkele E, bij
aldien die Silb met deze Vocael eindigt); is gelijkluidig aen de E in 't Italiaense
woord Presa en Vedêre, en in 't Franse Donner.
Onze Korte Harde É .. klinkt als de harde E in 't Italiaense woord Quella, in 't
Fransche Quel, en in 't Hoogd: Etwas.
Onze Lange Harde ÉÉ .. (of in gemeene Spelling de dubbele EE zonder
bovenstreping, wanneer geen Mede-klinker in die zelfde Silb te volgen heeft),
luid omtrent als de Franse AI, in 't woord Mais, of OI, in 't woord Avoit, en als
de Hoogduitse ä in Schären / en eh in Lehren; en als de Italiaense E in de
middelste Silb van 't woord Pensieri.
Onze Lange IE .. als de I in 't Franse woord Dire, en 't Ital: Dîre en Sentire, en
de IE in 't Hoogd: Giessen.
Onze Korte Scharpe I, .. komt over een met de korte I der Italiaenen en
Duitschers bij 't woord In, en der Fransen bij Inceste.
Onze Y of IJ, .. met der Fransen I in Vin. De hedendaegse Hoogduitsers
gebruiken, in plaetse van IJ, zo wel het Letter-teeken als de Uitspraek van
onzen tweeklank EI of EY, niet tegenstaende de lange Enkel-klinker IJ of II bij
den Oud-Duitschen in gebruik was: De Neder-Saxischen evenwel zijn in de
Uitspraek aen dat gebrek niet vast.
Onze Korte zagte O, .. met de O in 't Franse woord Non, en 't Hoogd: Kommen.
Onze Lange zagte OO (of in Gemeene Spelling ook wel O alleen, bij aldien die
Silbe geen Mede-klinker daer agter heeft), klinkt even als de O bij 't Italiaense
woord Nò, en bij 't Franse Propre en 't Hoogd: Bogen.
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Onze Korte harde Ó, .. als de O in 't Italiaense woord Forma, en 't Franse Forme,
en 't Hoogd: Borg.
Onze Lange harde ÓÓ, (of in Gemeene Spelling de dubbele OO zonder
bovenstreping, wanneer deze Letter de laetste van die Silb is), als der Fransen
AU in Originaux, of EAU in Eaux.
Onze Korte scharpe U .. als de Franse U in Juste, Turbe, &c. De Hoogd: & Ital:
korte U klinkt wat doffer als onze korte zagte O; omtrent als of men onze OE
kort en schielijk uitsprak.
Onze Lange EU; als der Fransen EU in Douceur, of OEU in Coeur, of U in Un;
en als der Hoogd: öh in Söhnen. Dog de Hoogduitse EU is een Diphthongus,
en klinkt als bij ons UY of UI.
Onze UE of UU, als der Fransen U in Dur, der Hoogd: üh in Führen.
Onze OE, als der Fransen OU als in Doux, en der Hoogd: u als in Thun (facere),
en der Italiaenen ù als bij Più, Liume, en als der Grieken .
Dus verre van de Enkelde Vocalen.
Onze Consonanten B, D, F, H, L, M, N, P, R, S, T en V spreken wij even eens uit
als de Fransen en Italianen de hunne; dog de B, D en V, klinkt bij den Hoogduitscher
omtrent even scharp als onze en als hare P, T, en F, voornaemlijk bij die genen,
welke 't Hooge van Duitsland bewonen, dog die van den Neder-Saxischen Kreits
komen ons merkelijk nader.
Onze G luid altoos eveneens, en even als de Italiaense en Franse G, wanneer
die voor. A of O of U staet. Maer de Hoogduitse trekt, (voornaemlijk als 'er A, O, of
U volgt) eenigermate na onze en na hare K; na de Pomerschen en Pruissischen
kant komt 'er, als ze voor de E of I gaet, nog een draei van de J bij, als of het ware
kj, of gj. De Franse en Italiaense G, voor een E of I komende, is geen Enkele Klank,
maer verdubbelt, gelijkende aen onze dzj, of sj. Hierom is 't ook geweest, zo ik gisse,
dat onze voorname Letterhelden van voor omtrent eene eeuw, als Kilianus &c. te
mets GHE en GHI in plaetse van GE en GI gebruikt hebben; op dat niet de
Vremdeling denken mogte, dat onze G, voor E of I staende, mede op de Franse of
Italiaense wijze moest uitgesproken worden.
Onze J, gelijkt in de uitspraek aen de J der Hoogduitschen, als bij Ja. De Fransche
en Italiaensche J, is een twee-klank, en klinkt als bij ons zj zoude doen. Voor onzen
Klank hebben de Italianen en Fransen geen bijzonder Letter-teeken, hoewel ze hem
in samenvoeging te mets uitspreken, als bij 't Franse woord Besogne, en 't Italiaense
Bisogna; alwaer gn volmaektelijk in Klank over een komen met een n van onze j,
agtervolgt.
Onze K klinkt als der Hoogd: K, en Italianen en Fransen C voor A, of O, of U; en
als der Italianen CH en der Franschen QU.
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Onze CH, is enkel-klankig even als der Grieken Chi (χ) en niet dubbelklankig. Dog
de Fransche CH is geen enkele Consonant, en klinkt als of wij stelden Sjh of Sgjh:
Zoo klinkt ook de Hoogduitse CH, wanneer ze agter een S komt, als bij Schön.
Onze NG in een' zelfde Silbe, klinkt als der Engelschen NG in Thing / en der
Hoogd: in Ding.
Onze NK in dezelfde Silbe, komt overeen met de Franse NC in 't woord Onc-que,
en met de Hoogd: NK in Dank / en Engelsche in Thanke.
Onze W klinkt als de Hoogduitse W; en als de Italiaense U agter de Q (mits dat
men de Q als K aenmerke), of als der Fransen Hu bij 't woord Huit.
Onze Z als der Fransen Z in Onze, Douze; dog der Hoogd: en Ital: Z klinkt niet
enkel, maer als bij ons ts.
+
Dus verre van de Enkele Mede-klinkers.
Dewijle wij in de Klank-vorming de twee uiterstens, naemlijk de fijnste en grofste +XIX. Van onze zuiverheid
Vocalen (als IE en OE,) en Consonanten (als W en K), en wijders alle de duidelijke van Uitspraek der
Letteren, en 't voorregt der
Tussen-graden in onze Gemeenen-landse Dialect in gebruik hebben, en zeer
Hollanders om vreemde
zuiver, zonder bijklanken, gewoon zijn uit te spreken, zo is 't geen wonder dat
de Hollanders boven veel andere Volkeren bequaem zijn om de vreemde Talen Talen te leeren.
in haer eigenschap van Klank te konnen leeren; want weinig Volk is 'er dat zo veel
enkele Klanken in hare Tael laet hooren.
De Hooglandse Hoogduitser, gelijk ook de Italiaender mist in uitspraek onze lange
Y of IJ, onze harde lange ÓÓ, en korte scharpe Ú.
De Italiaen heeft geen Letter-klank tegen onze EU en lange UU of UE, en kan ook
niet wel een L agter B of P uitspreken, veranderende de BL of PL in BJ of PJ, waer
voor zij zetten BI of PI, als Bianca, afkomstig van het Gotthische of Lombardische
Blank; en Placere afkomstig van 't Latijnse Placere.
De Hoogduitser mist doorgaends de zuivre uitspraek van onze B, G, V, en Z; de
Italiaen ook die van de Z.
De Uitspraek onzer J, komt nooit in Fransch of Italiaensch, dan bij een anderen
Consonant gekoppelt; zo dat het dien volke moeilijk valt de J, enkel voort te brengen.
Nog Italiaen, nog Fransman, nog Hoogduitscher heeft onze enkele en zuivere
CH; zo dat ik die niet als bij de Griekse Chi kan vergelijken.
Met onze enkele NG, en NK, en W, kan nog Fransman nog Italiaen ligtelijk te regt
raken.
Daer en tegen komt alleenlijk ten onzen nae-deele, dat de Fransen en Italianen
onder hare te saemgezette Klanken (hoewel ze die door enkele Letter-teikens
uitbeelden) hunne J en G hebben, die een weinig moeilijk zijn voor ons, om dezelven
net op haer behooren vaerdig uit te spreken, vermits, zo wel zj als dzj, in onze Tael'
zelden of nooit in zulk een' schik-
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king bij elkander gevonden worden. Even eens is 't gelegen met de Fransche en
Hoogduitse CH, vermits nimmer de moeilijke koppeling van Sjh of Sgjh in onze Tael
te pas komt. De TH der Duitsers en Engelsen klinkt tussen onze D en T in; en is
derhalven ligtelijk te leeren. De grootste moeite voor ons is van zig te gewennen tot
de Zakelooze bijklanken, als Tand- of Lip-sissingen, en Keel-rochelingen, die veel'
andere Volkeren onderworpen zijn, als waer tegen onze zuivre Tong-slag ten
eenemael strijdig is.
Dit gebrek van Bijklanken houd al een opmerkenswaerdigen streek; want de
Engelsman lispt voor op de Tanden; de Volkeren van de Noorder en Wester vaste
kust van Europa (daer onder ook wij) spreken vrij en midden uit den Mond; dog van
ons Nederland af, na 't Hooge van Duitsland op, tot in Oostenrijk toe, ziet men dat
de Dialecten in hardigheid en Keel-klank aenwassen: maer verder opgaende vind
men een' Rommeling van lastige Consonant-schikking zonder tussenkomen van
Vocalen onder de Volkeren van Slavoenschen Dialect.
N. Nog heb ik met u te overwegen, hoe men 't best aenlegge met de Spelling der
Bastaert-of Konst-woorden, die van andere Talen ontleent zijn? zal men die nemen
volgens onzen of haren trant?
+

L. Onze Tael is wel zo rijk van egte woorden, dat ze doorgaends geene
Bastaerden behoeft: dog door den ommegang nogtans met andere Volkeren zijn +XX. Wegens de Spelling
der Bastaert-woorden.
'er eenige zulken bij ons ingeslopen, waer van de nette vertaling, of naeulijks
verstaenbaer, of ten minsten duister en lastig zou worden. En, even gelijk een'
verstandig mensch niet schroomt zig van een Vreemdeling te bedienen, wanneer
hem die merkelijk meerder nuttelijk zou konnen zijn dan zijn Mede-inboorling, hoewel
de schuldige en natuerlijke Liefde tot zijne Landzaten hem den laetsten zouden
doen kiezen, zo hij met den eersten gelijk stond, zo vind ik ook dat zelf de deftigste
Schrijvers in gelijk geval zig niet ontzien hebben van eenige weinige
Bastaert-woorden te gebruiken. Haere voornaemste gewoonte van Spelling, die in
dit stuk naest aen de rede komt, loopt daer op uit, dat men Bastaert-woorden, voor
zo verre zij bastaert zijn, die Spelling' geve, welke de Tael mede brengt van welke
zij ontleent zijn, en dat men aen 't Voor- of agter-deel van die, voor zo verre zij door
de Verbuiging en in de Uitgangen de onzen geworden zijn, eene Spelling' toepasse
volgens onze gebruikelijke wijze.
N. Ik zie wel dat de Liefhebberij onzen tijd stilletjes heeft weg gestolen, even als de
jonge Bengel Merkuur uit boerterij den Pijlkoker van Apol beroofde, terwijle die zijne
Moeder Maia klagtig viel over de kort te voren weggevoerde Ossen: vroeg quam ik,
en laet is het geworden eer ik het wijs wierd; ja zelf, terwijl ik 'er over klaeg, verlies
ik nog al meer tijd. Ik heb tot nog toe uitgestelt te vragen 't gene waer op het begin
van dit ons Onderzoek gedoelt heeft, en 't welk ik weet, dat zo
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schielijk niet af te handelen is, ik meene een Nader berigt wegens het verschil tussen
onzen Amstellandsen en Gemeenenlandsen Dialect; maer dit verschuive ik agt
dagen, alzoo het nu hoog tijd is om af te breken.
L. Physique Verhandelingen kosten Aendagt en Tijd. Door uwe afgevergde vragen
hebben wij 't agterste voor gewerkt, en den Grondslag later bezien dan den Opstal.
Dien 't Physique dienst heeft gedaen, mag de Aenmerkingen over de Critiqne
Spelkunde herlezen, zo 't hem nut kan doen en vermaken.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

152

Derde Verhandeling van 't onderzoek over onze Nederduitsche
letterklanken,
Ten opzigte van het Onderscheid tussen de Gemeene-Landsche
Dialect, en die van ons Amstel- en Rijnlanders.
Negende Redewisseling. N. en L.
+

N. IN uwe Aenmerkingen over de Critique Spelkunde (Art: 7), alwaer uwE: spreekt
van de vereiste Klank-onderscheidihg tussen EE en ÉÉ, tussen OO en ÓÓ, en
tussen Y en EY (of EI), vermeldje, dat ons gebrek van onderscheidene Uitspraek
ons in bezwaerenisse houd, om in dit stuk aen de Gemeenenlandsche Dialect
te voldoen.

+

I. Afvordering van nader
berigt en van bewijs
wegens het Onderscheid
tussen ÉÉ & EE, ÓÓ & OO,
EY & Y.

L. 't Is ook alleen hier in; want buiten dat word (volgens Vondel in zijne Aenleiding
o

ter Dichtkunst, A 1650 gedrukt) in Amsterdam en in den Hage bij Lieden van goede
opvoeding het Nederduitsch allervolmaekst gesproken.
N. Maer, dewijl uwe Opmerkingen en eigene waernemingen, schoon uwe geboorte
en opvoeding u hier in even zo arm en zwak als ons andere Amstel- en Rijn-landers
gestelt en gelaten heeft, u daer in op de been hebben geholpen, zo verlang ik na
uw nader bescheid en onderrigtinge. Als ik lieden van de Maes, of anderen, dien
volgens uw zeggen dit onderscheid van uitspraek in haere pap is te eten gegeven,
over deze stoffe sprak of hare schriften las, vond ik wel schoolmeesterlijke zeggingen,
maer geene beduidingen wanneer en waer dat onderscheid plaets heeft,
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veel-min door welke regels men zulks bequaemlijk kan te weten komen; ja zelfs
ontbrak hen bewijs of zulks tot den oud-egten grond van onze Gemeene-landse
Tale behoorende is. Ook verwonder ik mij niet, dat ik bij deze Luiden zo slegten
heul vond; want die uit de natuer, of door van jongs af ingewortelde gewoonte, iet
bezit, bekommert zig zelden hoe een ander dat zelve gevoeglijkst kan bekomen.
Maer ondertussen, hoe sober een toeverlaet is 't voor bejaerden ouderdom, wanneer
men in zaken van wijde uitgestrektheid geen anderen toevlugt heeft dan tot den
langwijligen weg van gebruik. En, hoewel het gene gij hier van in uwe Aenmerkingen
hebt aengeroert, genoeg zou kunnen zijn voor ijmand die der zaken kundig is, en
ook genoeg om aen te toonen, dat dit onderscheid, waer van een Letterkundige niet
behoort onbewust te zijn, van u gekent en geagt word; evenwel, om rond uit te
spreken, zo dunkt mij dat het te min is voor ons en anderen, welker moederlijke
Dialect hier in te kort schiet. Gij hebt ons wel den staet van ons gebrek verhaelt,
maer 't bewijs, en de genezing schort 'er nog aen.
L. Dat ontken ik niet, de geboorteplaets van den persoon, voor wien ik die
Aenmerkingen opstelde, ontsloeg mij van zulk een vertoog, vermits die hem 't
voorregt gegeven had om met zijne eigene uitspraek' hier in te rade te kunnen gaen.
Maer, belangende uw verzoek; Immers heeft de Schrijver van de Idea Linguae
Belgicae bij zijn' Brief aen den Heere D: van Hoogstraten, over de Vocael-spelling,
o

A : 1708 in de Boekzale van September en October geplaetst, geleerdelijk en in 't
breede hier over uitgeweid.
N. Hij heeft; maer ik verlange na meerder Regelen, na zulke die de nood of 't gebrek
u heeft doen zoeken, terwijle hem het rustige vertrouwen op 't vereischte onderscheid
van uitspraek, dat zijne geboortestad hem geleert heeft, nootwendig minder tot
begeerte van Reddering moet aengedreven hebben.
L. Wij zullen nogtans bezwaerelijk die stoffe konnen ondernemen, zonder ook eenige
dingen te zeggen die de zijne zullen gelijken, vermits wij in dit stuk op één punt
uitloopen. In zulk stelen of pronken met eenes anders veêren heb ik altoos een
weêrzin gehad; liefst wees ik elk na zijne lezenswaerde schriften.
N. Verschil van Leidinge, verschil van bewijzen, en ook onderscheid van zaken en
toepassingen verwagt ik zekerlijk uit de vragen, die ik u voorstellen zal; waer uit dan
opheldering van duisterheid, bevestiging van Waerheid, en vermeerdering van
genoegen kan spruiten.
+

L. Ik stae evenwel bezet, hoe ik het uitvoeren zal, niet uit vreeze voor
Dwaelsporen; in tegendeel, het bewijs heeft zo groot een overvloed van welgerigte
toe-wegen, dat alleen mijn ijver tot de kortste en klaerste mij in twijffeling' houd,
wien ik van die zal inslaen; maer, om door

+

II. Welke orde in dezen
staet gehouden te worden.
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wikken en wegen niet meerder tijd te verliezen dan ik met de kortheid uithalen zou,
wil ik de zaek opvatten, zo als uw gemelde voorstel mij de gelegentheid aenbied,
mits omgekeert van orde: want op uwe begeerte van bewijs past het aen te toonen,
eerstelijk, dat de voorgegevene zaak 'er is, daer na hoe ze is, en dan ook hoe die
te bekomen is.
N. Die orde voldoet aen mijne genegentheid: ook stel ik vast dat mijn eisch u niet
onbillijk te vorenkomt, dewijl diergelijk een spoor van onderzoek bij u zelf moet
bewandelt geweest zijn, bevorens deze kennis u eigen wierd. Zonder bewijs of
geregeld onderzoek eene zaek te omhelzen verbied ons de voorzigtigheid. Hierom
zal ik niet laten kunnen mijne tegenwerpingen in te brengen, zo lange ik schijn van
rede kan vinden, op dat ik naemaels, overtuigt zijnde, te vaster in mijne schoenen
stae. Ik zal u evenwel niet tragten op te houden met haer-warringen of beuzelingen
die niet kunnen voortkomen dan uit den mond of de penne van een, die gants
onbedreven zij in schrijftale, of van een, die, door eigen behagen vervoert, alle
andere gewoonte dan de zijne onsmakelijk en verwerpelijk houd; dies zal ik ons
gebrek niet willen voorstaen met een glimp van Voorregt, als of wij Amstel- en
Rijn-landers, vermits het Voornaemste lid zijnde van de Voornaemste Provincie,
gevolglijk een Rigtsnoer voor anderen behoorden te verstrekken; verre van daer:
daerenboven zou mijne eigene overtuiging in gevallen van gelijke natuer mijne
stellingen dooden, zo ik diergelijke redenen voortbragt: want ik weet al te wel, dat
bij aldien wij eenen vreemdeling ons behoorlijk onderscheid van Klank tussen de
harde en zagte korte E, (als bij KÉLDER, enz:) en tussen onze zagte en harde korte
O (als bij DOL-ÓS, enz:) in welk stuk genoegsaem alle de Nederlanders, zo verre ik
weet, overeenkomen, hooren verwaerloozen, zulk gebrek ons als Bastaert-tael in
de ooren klinkt, die strijdig is met het eigen onzer Sprake; waerom we ook zulk een
als verbijstert van zinnen zouden agten, die uit waen, als of dit onderscheid onnut
en verwerpelijk was, zou willen staende houden, dat het goed Nederduitsch moest
heeten, als men een Bólle wind zeide (voor EEN BOLLE WIND), een Rónde Bol (voor
EEN RONDE BÓL), of hij Kórf het groen (voor HY KORF) of een teene Korf (voor KÓRF),
of Hop voor HÓP, Hol voor HÓL, en Dól voor DOL (insanus) enz. En hoewel hij zeggen
kon en mogte, dat zijne ooren dit ons onderscheid van klank niet vermerken konnen
(gelijk ik inder daed zelden een vreemdeling vond die 't hooren kon, schoon het voor
ons kenlijk genoeg is), en hoewel hij ook zijne stelling bekragtigen kon, met te zeggen
dat zulks bijna door geene agtbare Geleerden in spellinge aengewezen is, en
dieshalven geen blijk van gemeene erkentenisse heeft, niettemin, nogte zijne
onbedreventheid of stompheid van gehoor, nogte ook het agterblijven van 't
onderscheid in 't spellen (vermits teekens boven de Letters nog nooit onder ons een
algemeenen doorgang in 't gebruik hebben gekregen) zouden bij anderen of mij
eenig gewigt toebrengen tot twijffeling' in een' zaek waer van onze ooren zo verzekert
ons overtuigen. In gelijken graed moet ons verzuim daer we van spreken aenstoo-
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telijk klinken voor de andere Nederlanders, die nooit dat gebrek onder hare
Medeburgers hooren. Maer nader Berigt of Bewijs verlang ik of deze
Klank-onderscheidingen bij onze andere Nederlanders wezendlijk in de Uitsprake
plaets hebben, en of die van onze agtbaerste Schrijvers, zodanig als je in uwe
Aenmerkingen hebt aengeroert, in hare Spelling zijn aengeduid. Dit zo zijnde, ben
ik voor de rest daer in eens met de Geleerden van Oordeel, dat geen eene Stad zig
beroemen kan volmaekt te zijn van Dialect, en dat men daerom de beschaving moet
opmaken uit de Schrijftaele, voor zo verre die genoegsaem eenstemmig bij de
beroemste Schrijvers in gebruik gebragt is, of voor zo verre die op de tonge zou
vallen van ijmand van opmerking, die van zijne jonge jaren af in de voornaemste
Steden van verschillige Dialect, nu hier dan daer zig hadde onthouden, en steeds
met de deftigste Lieden omgang gehad. Ik erken ook dat elk die voor alle
Nederlanders Taelkundig en keurlijk tragt te schrijven, zig dient te quijten om aen
de Gemeene-landse Dialect te voldoen, hoewel ijder voor zig volstaen kan met de
Dialect van zijne eigene Stad, zo hij geenen anderen Lezer op 't ooge heeft, dan
die van zijne Medeburgers; ja dat meer is, de tael van de agterstraten zou men voor
genoeg konnen houden, bij aldien 't geschrevene niet anders zal dienen dan voor
luiden van die buerten.
L. In den eersten en noodigen Grondslag hebben wij dan geen verschil: Mijn Heer
erkent met mij dat ijmand, die na de Taelkunde dingt, de kennisse van een
Gemeene-lands Tale moet beoogen: Maer of dit gemelde Onderscheid van Klank
hier toe behoort, of van onze Agtbaerste Schrijvers daer voor erkent zij, is uwe vrage
die te bewijzen is.
+
Tot een begin van 't werk kan ik u zeggen ten opzigte van het Onderscheid van
+
Klank tussen EI (of EY) en Y, dat het nog heden onder alle onze Nederlandsche
III. Bewijs van 't
Provincien, en zelf onder ijder lid van die eenpaerig en net op dezelfde woorden vereischte Onderscheid
tussen EY en Y, en
word in agt genomen, uitgezondert bij ons Amstellanders en die van Rynland,
deszelfs Oudheid.
(als welken de Y eveneens uitspreken als den Diphtongus EY), gelijk mede in 't
Plat-Brabands (alwaer beide EY en Y, als AI klinken): De Zaenlander spreekt wel de
EY uit als AAY, en de Y als EY, dog 't onderscheid blijft 'er nogtans in gelijke waerde.
Dus zijn 'er vele woorden, welke bij ons dubbel- of twijffel-zinnig luiden, bij de anderen
onderscheiden van Klank; en, buiten boerterij, die meesten tijd misslagen tot
onderwerp neemt, is verwarde beteekenis geen klein gebrek in een Tael.
N. Maer alle Onderscheid in Uitspraek, hoewel Onderscheid een groote deugd is,
voornaemlijk als 'er dubbelzinnigheid mede verhoed word, verkrijgt juist geen'
gemeene erkentenis: onze geboorte stad Amsterdam heeft een tweederhanden
Tongeslag op vele woorden welker klemtoom op aa of ae dringt, als GAEN, STAEN,
NAE, RADEN (Divinare), VAERT, (Celeritas), BAERDEN (Barbae), WAERDEN (Hospites),
enz: welke onze lage Gemeente ook nog gewoon is voort te brengen met een geluid
als
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AE,

wat harder als ÉÉ: ik zegge op vele woorden, want bij alle geschied zulks niet,
naemlijk nooit bij VAREN, MAAN, GRAAT (Spina), GRAAD (Gradus), ZAAK, BATEN,
DAAD, GRAAN, HAAG, KAAG, KAAK, LAAN, NAAR (Horridus), RADEN (Rotae), VAART
(Canalis, fossa), ZY BAARDEN (Pepererunt), ZY WAARDEN (Observabant), enz: Dit
Onderscheid is nogtans niet als een Gemeenlands Eigen erkent.
L. Dat van EI en Y is al erkent; want het is van ouds af, en aen allen zo sprekende
o

en overtuiglijk geweest, dat ik sedert onzen oudsten Schrijver Melis Stoke, van A .
1300 af, geen een onzer Schrijveren (zelf hoe gering en ongeleerd hij waer', zo hij
o

slegts voor A . 1650 schreef) ontmoet heb, die 't zelve in de Spelling' niet heeft
waergenomen; zo dat dit gemelde Onderscheid bij alle Lieden van oordeel, schoon
Amstellanders, is aengezien als iet, dat in geenerleije Schrijftael, veel min nog in
beschaefde Gemeen-lands Tale, mag verzuimt worden. Ik heb ook met opmerking
meer als eenmael gade geslagen, dat personen die van der jeugd af in verscheidene
onzer Nederduitsche Provinciën zig hadden opgehouden, en welker Uitspraek, zelf
buiten haer weten, aldus als tot een Gemeen-landsen Tongeslag was overgegaen,
op een' lieflijke en niemand stootelijke wijze dit vereischte onderscheid in agt namen.
Van Luiden van jaren ben ik insgelijks berigt, hoe hen nog duidelijk voorstaet, dat
ze in haer jonge tijd bij den deftigen grijzen Ouderdom van Amsterdam dit
Onderscheid (hoewel op de Zaenlandse wijze) nog in gebruik vonden; zo dat ons
verzuim van jonge geboorte is. Zoo getuigen ook die van Leiden ten opzigte van
haer Stad. Van Haerlem, als Hooftstad van Kennemerland, waer onder de
Zaenlanders behooren, is 't zelfde te denken. Dus heb ik mij overtuigt bevonden,
dat niet alleen aen onze Gemeenlandse Sprake dit Onderscheid eigen is, maer dat
alle onze Schrijvers van Agtbaerheid door haer gebruikelijke Spelling zulks ook
gewettigt hebben, van den oudsten tot den jongsten toe: En, toen ik in de Oudheid
bezig was, bevond ik dat bij 't Moeso-Gottisch, Angel-Saxisch, Frank-Duitsch,
Alamannisch, en Kimbrisch dit onderscheid al diep en onwrikbaer is gewortelt
geweest; zo dat men duizende jaren te rug voor den oorspronk mag rekenen.
N. Is 'er geene rede te begissen van dit ons verloop?
L. Ik wijte het eensdeels aen de menigte Hoogduitsers die onder ons sig sedert een
eeuw hebben neergezet; en dezen, gelijk gezegt, steken in 't zelfde gebrek, ja nog
erger, dewijl ze in 't schrijven zelf het Onderscheid verloren hebben; anderdeels
aen onze woonplaets, als gelegen tussen Zuid-Hollander en Zaenlander; en eindeling
aen 't vermengen van deze twee oorzaken onder een; want toen we van onze oude
Noord-Hollandse Uitspraek (die de Y even als bij den Zuid-Hollander de EI, en
wederom de EI als AI deed klinken) begosten af te wijken met het agterlaten van AI,
om alzo nader aen de Schrijftale te komen, en om meer
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met den Hoogduitser, daer we sterken handel meê dreven, en ook meer met den
Zuid-Hollander en die van de andere Provinciën over-een te komen, zo vervielen
wij van zelf in dit gebrek, dat ons geluid voor Y en EY even-eens wierd.
Maer laet ons onze stoffe vervolgen om niet te lang te verwijlen.
+
Ten opzigte van 't behoorlijke Onderscheid van Uitspraek tussen EE en ÉÉ vond
+
ik onder onze Nederlanders geen andere makkers in ons verzuim dan die van
IV. Bewijs van 't
Over-Yssel; dog de Zuid-Hollanders, Stigtenaers, Zeeuwen, Vlamingen, & eenige onderscheid tussen ÉÉ en
EE en tusschen ÓÓ en OO;
Brabanders staen 'er beter bij; zo ook onze overbueren de Zaenlanders: de
Vriezen voornaemlijk de Land-Friezen onderhouden 't desgelijks, hoewel op eene en wegens des zelfs
andere wijze; want voor de ÉÉ spreken zij een klank als IE; welke Friesche Dialect Oudheid.
bij onze lage Gemeente in dit stuk nog in wezen is; als zeggende ien voor ÉÉN, bien
voor BÉÉN, wiek voor WÉÉK (mollis), stien voor STÉÉN, gien voor GÉÉN (nullus), enz:
gelijk in tegendeel bij de woorden daer de Gemeen-landse Dialect de zagte lange
EE heeft, als bij WEEK (Hebdomas) GEEN of GENE (ille, iste), dit gebruik van IE nimmer
plaets grijpt: een zeker teeken dat ook eertijds dit onderscheid tussen EE en ÉÉ bij
onze Voorvaderen in zijn' waerde te vinden was: hoewel ons tegenwoordige verzuim
al een eeuw lang ingewortelt schijnt geweest te zijn; want de Nederduitsche
Spraekkonst van 't Konstgenootschap De Kamer in Liefde bloeyende van Ao. 1584,
daer niets van vermeld, hoewel ze vermaen doet van ÓÓ en OO onderscheidelijk te
gebruiken. Dit geeft schijn als of dit laetste onderscheid van Klank tussen OO en ÓÓ
nog later dan het eerste bij onze Amsterdammers (evens als nog heden bij den
Zuid-Hollander, Zeeuw enz:) in zwang gebleven is, schoon thans niet alleen wij
Amstel- en Rijn-landers, maer, zo veel ik heb konnen vermerken, gants
Noord-Holland, Vriesland en Over-Yssel met ons het zelve verloren hebben.
N. Evenwel bij de Rijm-Kronijk van Melis Stoke (die van de jaren 1300 is) en bij de
o

verdere. Schrijvers tot A . 1600 toe, bevind ik dat de Spelling van de Lange Klinkers
wanneer in een zelfde Silbe geen Mede-klinker agteropvolgt, op de Latijnse wijze
doorgaends enkel genomen word, zo wel bij de A als E en O: zulks dat 'er toen geen
onderscheid van Spelling was ten opzigte van de lange EE en ÉÉ, en OO en ÓÓ: zou
men derhalven niet wel mogen twijffelen, of niet het gemelde onderscheid van
Uitspraek van jonger geboorte ware, en gevolglijk niet verre boven een eeuw oud?
L. Men zou, maer met geen schijn van goede rede. Ik zal eerst uwe vrage
beantwoorden, en namaels spreken van 't Historiael waer op die gebouwt is.
Ten opzigte van uwe Vraeg kan dienen, dat Verzuim van onderscheid in Spelling
geen de minste bewijs is van 't gebrek in de Uitspraek, even gelijk Mijn Heer zelf
ten opzigte van de korte o en ó een weinig te voren verhaelt heeft. Dog twijffel eens
of het nieuw ware; zou Mijn Heer
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wel kunnen gelooven, dat dit als nieuw onderstelde Onderscheid van Uitspraek,
door Hooger Magt, naemlijk toen wij nog onder Karel en Philips stonden, onzen
Grootvaderen stiptelijk was aenbevolen geweest?
N. Neen ik, mijn Vrind; want behalven dat van zulks geen gewag gemaekt word, zo
had men toen met Staet- en Godsdienst-Zaken de handen zo vol, dat geen
Overigheid om zulke Letter-lief hebberij kon denken. Daer en boven zou ik geen
Overheid ter Wereld, al waer het een Asiatische, die als een Afgod geëert word,
magtig genoeg kennen om hare Gemeente zulk een Onderscheid van Uitspraek
(schoon 't in 't schrijven gelukken mogte) daeglijks te leeren waernemen: want, al
wierd' tot noodzaeklijk behulp, bij een openbare lijst van woorden, zulk onderscheid
aengewezen, en, tot prikkel van oppassen, de dierste straffen gedreigt, alle pleging
van die, of alle invordering van boeten zou moeten stil staen in zaken, daer de
gantsche Gemeente, oud en jong, Wetgever en Onderdaen, de besten niet
uitgezondert, daeglijks ontellijke reizen moesten zondigen, zelf tegen wil en dank.
L. Wat dunkt u? zou dan wel zulk Onderscheid van Uitspraek, bij Opstemming en
Overeenkomst van Gemeentens, en dat zelf van geheele Provinciën, onder groot
en klein, op 't land en in Steê, zonder bevel of kennis van Overheid, kunnen stand
gekregen hebben? want, gelijk ik gemeld heb, het is 'er tegenwoordig, en moest
derhalven, zo 't nieuw ware, of met of zonder toedoen van Hooger hand zijn
ingedrongen geweest.
N. Ik. beken 't, nog immers zo min; ik merk al dat ik door uw' vragen het net over 't
hoofd heb.
L. 't Is zeker, mijn Heer, dat dezelfde zwarigheid die 'er nu zou zijn, om in een groote
Gemeente zulk eene Spraek-verandering in te brengen, 'er altijd was, en nog meerder
van ouds toen Druk- en Schrijfkonst nog te zoeken waren. Verre is het van daer,
dat dit Onderscheid nieuw zou zijn; in tegendeel heb ik bij de Oud-Duitsche en
Frankische Schriften, van 7, 8, en 10 Eeuwente rug, als mede bij het Kimbrische
van voor omtrent 10 Eeuwen, gelijk ook bij 't Moeso-Gotthisch, dat omtrent 14
Eeuwen oud, en een Lid Van den Oud-Duitschen Stamboom is, en wijders bij de
tegenwoordige Tale der Yslanders (die, ruim 8 Eeuwen van alle andere Volkeren
afgescheiden, 't Oud-Kimbrisch of Oud-Noordsch vrij zuiver bewaert hebben) dat
Onderscheid eenstemmiglijk op dezelfde woorden, eenige weinige verloopene
uitgezondert, in gelijke waerde bevonden; gelijk ik in een beknopt lijstje van
*
vergelijking u vertoonen kan . Welke Overeenkomst aen wijst, dat al voor duizende
*
jaren, bevorens de Kimbrische en Duitsche Volkeren verdeelde Takken waren,
Zie agter aen in deze
in de eerste worteling namelijk van onzer aller gemeene Moedersprake, een oude Redewisseling.
en kragtig ingeplante Eigenschap moet gezeten hebben, die deze gelijkaerdigheid
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aen den Stam, en van daer aen ijder der Takken', zo eenpariglijk heeft bijgezet, dat
geen eene daer aen versteken is, ten zij bij toeval van verloop of in-enting van
ongelijkaerdige; even als dit, sedert ruim eene Eeuw, te beurte is gevallen aen ons
Amstel- en Rijn-landers, als welken grootendeels uit een toevloed van Uitlanders
bestaen, waer van de meeste Hoogduitsers zijn, die dit streekhoudende Onderscheid
en de waerde van dat al een wijle voor ons verloren hebben gehad.
+
Ter dezer gelegentheid kan ik niet voorbij te zeggen, hoe ik ten uiterste mij
+
verwonder, dat ik, onaengezien een verloop van zo vele eeuwen agter-een,
V. Gewigtige toepassing
gedurende welke bij onze Voorouderen het Schrijven 'er niet, of wat zeldzaems en bewijs wegens de
was, dien tederen Grondslag van ons Onderscheid der Klanken, welke niet anders Zorge onzer Voorvaderen
omtrent het bestendig
dan op de tongen van Ongeletterden zijn bestand moest houden, zo mih, of
genoegsaem niet-met-al verbastert heb bevonden: waer uit blijkt eensdeels dat bewaren der
Grondklanken hunner
onze Ael-oude Voorvaderen, hoe onbeschaeft men hen verdenken mag, niet
Tale.
losselijk en onbedagt met hare Tale hebben gespeelt, maer altoos werk gemaekt
van harc Tongen met een nette tederheid te bestieren na den grond van hun
Vaderlijke overleveringen; en anderdeels, dat onder zulk een' voorzorge, zo geen
Volkvermenging daer tussen komt, een Tael vele eeuwen kan verdueren, zonder
te verloopen: waerom dan ook wij niet volstaen kunnen met dat oudegte Onderscheid,
enkel uit kleinagtinge om dat nu onze uitspraek het reeds quijt geraekt is, in den
wind te slaen: ten minste past het ons niet qualijk, zo wij voor Nederduitschers in 't
Gemeen, en taelkundig willen schrijven, dat we in navolging van 't voorbeeld onzer
Agtbaerste Schrijvers, door de onderscheidene spellinge van dubbele en enkele
*
klinkers, op den voet hier voren in mijne Aenmerkingen gemeld, dit vereischte
onderscheid van Klank tragten aen te duiden.
En ten opzigte van 't Historiael of feit, daer uwe vrage uitgesproten is, zo bekenne
o

ik, dat die maniere van korte spelling tot niet lange voor A . 1600, de gebruikelijke
was. Zij had ook twee redenen; eerstelijk om dat in die 3 eeuwen, namelijk tussen
1300 en 1600, bij na niemand dan Geestelijken de penne voerden, die aen de
schoolse Latijnse spelling zig vast hielden; ten anderen had men voormaels, toen
alles bij gebrek van de Drukkonst op de dadelijke penhandeling aenquam, reden
om die inkrimpende en bekorte manier te handhaven tot besparinge van moeite en
tijd. Dog met het verbreiden der Druk-kunst en het doordringen der Reformatie, toen
elk gelegentheid kreeg om hiet kleine kosten zig op te queeken in kennisse en
wetenschappen, en 't onderzoek der zaken niet blindelings op een ander te laten
rusten, toen hebben onze opmerkende Schrijvers getragt, om dit in schrift verzuimde
Onderscheid tussen de lange harde éé en zagte ee, en lange harde óó en zagte
oo, in de spelling, zo verre zulks zonder bovenstreping te doen was, ook aen te
wijzen.

*

Zie Art: VII, in de Aenmerkingen over de Critique Spelkunde; en wijders alhier een weinig
verder §. VI. alwaer die agtbaerste wijze van Spelling in 't breede-herhaelt word.
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+

Hier toe hielden ze zig, eensdeels, ten opzigte van de lange zagte E en O, wanneer
+
in dezelve Lettergreep geen Mede-klinker op den Klinker volgt, aen uwe
VI. Verhael van't Gebruik
der Agtbaerste Geleerden
bovengenoemde verkorte spelling, gevende als dan aan dezelve niet meer als
op wat wijze zij het
een enkele E en O; naemlijk HOPEN (Sperare), en HELEN (occultare) enz: dog
onderscheid tussen de
anderdeels, Bij de woorden die op de harde lange ÉÉ en ÓÓ accenteerden,
gebruikten ze in zulk geval de dubbele EE en OO: als HEELEN (Sanare), en HOOPEN, harde en zagte lange E en
O gewoon zijn in 't pellen
OPHOOPEN (acervare) enz. Dit is dat agtbare gebruik, dat sedert van onze
uit te drukken.
Allervoornaemsten gevolgt is: hoewel andersints, uitgenomen bij deze
hardklinkende ÉÉ en ÓÓ, onze Letterhelden zig nog lange wijl gekant hebben tegen
het verdubbelen van Vocalen, bij aldien de accent-silbe door geen Consonant
o

gesloten wierd: in dezen ijver stak ook Vader Vondel, toen hij, A 1654 zijn Noodig
berecht over de nieuwe Nederduitsche Misspellinge maekte; alwaer hij de
verdubbeling verbant, hoewel hij met goed oordeel zig ter zelver plaetse, wanneer
in 't Gemeen-lands de Klank hard viel, zig van de dubbele EE en OO bediende; dog
bij drukfouten sloop 'er ook wel EE en OO onder, op verkeerde plaetsen tegen zijne
eigene stelling aen.
N. Ik heb langen tijd niet geweten, waerom ik nu een enkele dan een dubbele E en
O, schoon bij beiden de Klank lang was, in de schriften van onze voornaemste
Lettergeleerden vond; het scheen mij toe, of'er geen bestendigheid, nog vaste
Grondslag van Spellen bij haer was: anderen wilden mij wijs maken, of dit opzigt
had op den Singularis, en of de verdubbeling beteekende dat in Singulari een
Langklinker was, terwijl de enkele zou aenwijzen, dat de Singularis een korten klinker
had: dog dit vond ik vals, bij menigte van woorden; maer nu begrijp ik uit al uw berigt,
dat zulks op 't onderscheid van Uitspraek ziet.
+

L. Zo doet het: en dit onderscheid van Uitspraek en Spelling heeft ook deze
nuttigheid, dat hier door in Gemeene-lands Sprake vele woorden onderscheiden +VII. Vrugten van het
onderscheid, door 't
van zin worden of blijven, die bij ons Amstel-en Rijnlanders eveneens klinken,
en daer door dubbelzinnig zijn: als de bovengenoemde HELEN en HEELEN, HOPEN verhoeden van
en HOOPEN, wijders LYDEN (pati), en LEIDEN (Ducere) enz: van welk soort ik geen Dubbelzinnigheid.
geringe lijst kan aentoonen.
En behalven deze Vrugt is er nog eene andre, die voor een Tael-lief-hebber niet
minder waerdig is, naemlijk in 't stuk van de Afleiding' (Derivatio); want zonder de
regte kennis van dit gemelde Onderscheid zal men vele woorden verkeerdelijk en
ook sommige als eenerleije aenzien, welke nogtans waerlijk een bezondere Rede
van Afleiding' hebben.
N. Maer ten opzigte van 't eerste, zou die Dubbelzinnigheid door de omstandigheden
niet wel meesten tijd zig ontwarren?
+

L. Dikwijls ja, en somtijds gantschelijk niet, ten zij door een konstige schikking',
of gemaekte Omschrijvinge.

+

VIII. Vereisch van 't
Onderscheid, zelf buiten
aenmerking van die
Vrugten.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

161
Dog schoon genomen dat 'er geene Dubbelzinnigheid der woorden door verhoed
wierde, het Onderscheid zou niet te min moeten geagt en betragt worden als een
Eigen tot onze Gemeene-landse Sprake behoorende, eveneens en met gelijk regt
als, volgens uwe en onzer aller gemeene stelling, het onderscheid van Uitspraek
tussen de korte harde en zagte o, even noodzaeklijk, en niet meer moet
waergenomen worden, bij de woorden daer zulks Dubbelzinnigheid wegneemt
(naemlijk bij BOL en BÓL, DOL en DÓL enz:) dan bij den grooten hoop anderen omtrent
welke geen zin-twijffeling plaets heeft.
N. Bij welken onzer Autheuren vind je dit gemelde Onderscheid van Spelling
opgevolgt.
+

L. Op dat Compas zeilden sedert meest alle voorname Letterhelden, die den
opbouw en beschaving onzer Tale, bijzonderlijk ten opzigte van den Cieraedstijl, +IX. Verhael der
zo manhastig bij der hand gevat, en loflijk uitgevoert hebben. Onder de eersten voornaemste Autheuren
was Dirk Volkertsz Koornhert, voornaemlijk in zijne laetste schriften van omtrent welke dit Onderscheid van
Klank in 't Spellen hebben
1580 en 1590: van dezen man getuigde Lipsius, dat meest alle zijne stukken
getragt aen te wijzen.
subtijl en wijslijk geschreven zijn, en dat het hem mishaegde, dat hij eens met
Coornhert getwistet hebbe: voorts J: Uitenbogaert, die kort daer na befaemt wierd;
Wijders Kiliaen in zijn Woordenboek, dat zo berugt en bij alle Geleerden geprezen
is, voerende den Tijtel van Etymologicum Teutonicae Linguae, sive Dictionarium
o

Teutonico-latinum, waer van de Plantijnse druk van A . 1599 door hem zelf
d
vermeerdert en verbetert is. Vorders Ever : van Reyd in zijne Nederlantsche
Oorloghen: het Europische Ligt van Geleertheid Hugo de Groot in zijn tractaet van
o
de Batavische Republijk A . 1610 in 's Gravenhage gedrukt: De Verhevene en
r
weergalooze P ; C: Hoofd, al in zijn Achilles en Polixenas, Ao. 1600 geschreven;
o

dog in zijn Hendrik de Gróót als-mede in zijn Baeto, beiden van A . 1626, heeft hij
zig van bovenstreping bedient, om ook de onderscheiding van Klank aen te wijzen
bij die Accent-silben, daer een Mede-klinker agter de Vocalen komt: Wijders ook de
o

Rechtsgeleerde Anthonius de Hubert in zijne Psalmen, A . 1624 uitgegeven: P:
o

Merula in zijn Tijdthresoor, A . 1614 tot Leiden: D: R: Kamphuizen in zijne konstige
Rijmen: de Geest- en Zin-rijke Const: Huygens in zijn' Koorn-bloemen en Zeestraet;
van 1624 tot 1667. als mede onze Nederduitsche Virgyl, Joost van den Vondel in
zijne Werken bij A: de Wees gedrukt, voornaemlijk die gemaekt zijn sedert de
o
vergadering over de Letterkunde, hier te Amsterdam bij eenige Digteren voor A .
1624 gehouden, waer van gemelde A: de Hubert een lid is geweest: nog ook de
Nederduitsche Overzetting van den Bybel, uit last van de EE. Heeren Staten
o
Generael A . 1637, volbragt: Daerenboven de nette Dichter Jeremias de Dekker in
zijne Werken: en eindeling behalven nog verscheidene anderen, ook veel-al de
Placcaten en Ordonnantien van den Lande.
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N. Mag de gene, die zig hier in zoekt te quijten, den streek van deze Voorgangeren
onbezorgt opvolgen?
L. In die woorden wel, omtrent welken ze nogt' onder den ander, nogt' in haer zelf
verschillen. Het oogmerk was wel eenerlei, maer dat ze te mets verschillen had
meer als eene rede; want die waerneming was toen nog ongewoon voor Schrijver
en Drukker, de Letterzetter ging ook wel toen, gelijk als nu, met de uitkomst van
zijne regels te raed; daerenboven was de Geest van onze Tael-liefhebbers,
voornaemlijk die van onze voorname Dichters, toen ter tijd als in een strijdperk met
een krijgel aengezet, wie de meeste en waerdigste steenen zou toeleggen tot het
nieuwe Nederduitsche Gebouw van keurlijken Cieraetstijl; dat gebouw, dat thans
zo veel aenbidders heeft, en reets hoog en trots het hoofd in de lucht steekt,
pronkende met de Konststukken van onze verstorvene Letterligten, als van den
Drost Hoofd, van Vader Vondel, en van onzen Nederlandschen Ovidius J: Antonides
van der Goes, als mede die van de Branden. Dus is 't geen wonder dat die
ongewoonte, en andre bezigheid van Geest, oorzaeken zijn, dat men in dit stuk van
spellen nog vele struikelingen bij hen vind, die het blindelings navolgen onveilig
maken. Van dit gebrek zondere ik genoegsaem uit dat allerkeurlijkste Woordenboek
van Kiliaen, zo even genoemt, als mede de gemelde Overzetting bij den Staten
Bijbel, als door welker overzienderen neerstige zorge hier in niet dan weinige
Drukfeilen ingeslopen zijn; en zo verre ik de Werken van Huigens, den Druk van
o

A . 1658, nog onlangs hier op inzag, zo verwagt ik, dat ook die doorgaens vrij goede
proef konnen houden.
N. Nu zijn we tot aen 't Hoe gevordert, en aen 't overwegen van de Middelen, om
dat gemaklijk te bekomen. Bij eene lijst van ijder soort van woorden kan je 't Hoe
aenwijzen, en, zo je de Regelen daer agter voegt, zo hebben wij de begeerde
Middelen, maer of het niet best zij, dat het eerste onder 't laetste betrokken werde,
om bekortings wille, geef ik u in beraed.
+

L. Verre weg best, mijns agtens. Het Onderscheid tussen EY (of EI) en Y vind
+
men bij alle Schrijvers van agting waergenomen.
X. Van de Middelen om
dit Onderscheid op ijder
En betreffende de lange E en O, wanneer die zagt of hard klinken, zo moet
woord te leeren kennen.
men de woorden tweederhande aenmerken, als (1) zulke, welker accent-silbe
geen Mede-klinker agter zig heeft, als LEEREN, STEKEN enz:, en (2) zulke, welker
accent-silbe door een of meer Mede-klinkers gesloten word, als SPÉÉK-SEL,
LÉÉR-ZAEM enz.
Ten opzigte van de eerste soort kan ik u geen korter aenwijzing doen
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als tot het gemelde Woordenboek van Kiliaen en tot den Staten Bybel of de
Concordantie van Trommius, alwaer in zulk geval de dubbele EE en OO geplaetst
zijn, wanneer de Klank hard komt, en de enkele E en O wanneer die zagt komt.
Ten opzigte van de laetste soort, zou een bovenstreping bij de hard klinkende
van noode zijn, zo men 't onderscheid wilde aenwijzen, en hoewel men deze kennis
schijnt te kunnen missen, zo lange de bovenstreping bij de schriften der Geleerden
nog geen doorgang vind, niettemin in Letterkundige verhandelingen, en tot een
welgegronde Afleiding (derivatio) der woorden, is ze ten uiterste noodig; en
daerenboven dient men bij die woorden, die niet meer dan eene Mede-klinker tot
slot hunner accent-silbe hebben, dit vereischte onderscheid te kennen, vermits die
Mede-klinker bij onzen Pluralis tot de volgende Silbe overgaet, als LÉÉR (Doctrina)
in Plur: LEE-REN, en STEEK in Plur: STE-KEN; want dewijl onze woorden, zo ze in
Singul: op een harde lange EE of OO vallen in Plur: die blijven behouden, of zo ze
op een zagte accenteren ook die in Plur: zoodanig blijft, zo word vereist, dat men
hier van ook bewust zij, zo men 't onderscheid in 't spellen, volgens 't meergemelde
Agtbare gebruik, wil in agt nemen. Dies was het dienstig, dat dit onderscheid van
Klank met behulp van bovenstreping wierd aengewezen, bij een' Lijste van zulke
woorden, welker lange EE en OO door één of meer Consonanten in dezelfde Silbe
agtervolgt worden. Zoodanig een Lijste was ik voornemens voor u op te maken, uit
het Ligt, dat het onderzoek van de Afleiding, en van de Regelmatigheid, beneffens
de kennis van de Oudheid mij gaf; alles vergeleken en beproest tegen 't berigt en
de Uitsprack der zulken, die dit Onderscheid van Klank met haer opvoeding, zonder
les of regel geleert hebben, en op welker tongen 't gebruik van Ouder tot Kinderen
in wezen gebleven is; welk alles gezamentlijk ik niet dan zelden verschillig vond.
Uit dusdanig een' Lijst trek ik dit gemak, dat ik mij in deze Verhandeling nu niet
(gelijk te voren in mijne Geméénschap tussen de Gotthische Sprake en de
Nederduitsche, om ook in dit stuk aen de eigenschap van de Gemeen-landse Dialect
te voldoen, geschied is) met bovenstreping heb te bemoeyen, dewijl ik dus eenmael
ijder woord op zijn plaets in orde schik.
N. Dat gemak of voordeel zoek ik niet weg te nemen, maer ik hope op breeder
verslag, naemlijk een Aenwijzing niet alleen van de laetstgemelde soort van woorden,
dog ook van de eerste; want die eerste door 't gebruik te leeren, is te lastig; bij de
Autheuren zulks op te zoeken, is al te werkelijk; zelf een Woordenboek is naeulijks
gereed genoeg; dies verwagt ik uwe Regelen of Aenmerkingen over een en ander
soort, en dunkt mij best dat agter ijder Regel of Waerneming' de Rije gevoegt werde
van die woorden, welke daer toe passen; op dat de waerde van ijder Regel met
hare Uitzonderingen te klaerder blijke. Dus zal niet alleen ijder, dien het met ons
Amstel- en Ryn-landers hier in hapert, stoffe van ge-
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noegen vinden in een gereed hulpmiddel, maer ook, die sterker zijn, zullen rede
hebben van vermaek, dat ze hare Moederlijke Dialect hier onder Regelen betrokken,
en met de Oudheid bewezen kunnen zien; 't gene voor dezen niet gedaen is.
L. In tegendeel vreeze ik dat de Eigen liefde, dat algemeene Koesterkind, al het
bewijs, hoe omstandiger en kragtiger het zij, te onzoeter zal maken voor velen mijner
Mede-burgeren; want wie ziet gaerne zijnen minder-staet ten toon gestelt?
N. Dog die 't Verheven beminnen, zijn daer onder niet te tellen. 't Is zeker een teeken
van lage gedagten, te wanen dat 'er geene gewoonte beter zij, dan juist die van ons
en de onzen: 't is ook een teeken van onedelen drift, niet te willen hooren van 't
fraeyer van een ander, en de middelen te haten, die ons de hand reiken tot
verbetering.
L. Schoon ik de redenen goed keure van 't gene mijn Heer mij aenraed, niettemin
schrikt mij de arbeid nog af; ik heb in 't klein beproeft, wat werk het Woorden-zamelen
in heeft, welk een tijd het wegsleept: ondertussen, welk eene Rije van Lijsten zou
zulk eene Bijlage uitmaken? Immers weinig minder dan een boekje? Want over
menig duizend Woorden valt 'er te handelen.
N. Gewilligheid maekt arbeid ligt.
L. Maer, schoon ik oppasse om alle woorden, daer toe behoorende, bij-een te
gaêren, ik wil nogtans niet aennemen, dat 'er geenen mij ontslippen zullen.
N. Wien zou geen eene Visch ontsnappen, die een groot water zocht ledig te
visschen.
L. Evenwel, eer ik die groote Bijlage bij der hand neme, dunkt mij best, dat ik vooraf
hier tussen-in-voege mijn Lijstje van Vergelijking tussen onze en de Oude met ons
vermaegschapte Talen, ten opzigte van dit gemelde Onderscheid van Klank;
beneffens de streekhoudende Dialect-regel, door mij hier op gevonden: op dat alzo
't bewijs van de Oudheid voorgae voor het tegenwoordige gebruik.
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+

De Streekhoudende D I A L E C T - R E G E L is aldus.
+

Onze

M-G

Ki: & Ysl:

AL: & F-TH:

A-S.

EY,

ai...

ei.....

ei......

ae / of a.

Zag: lan: EE, of i / of e.
E.

e / of i..

i / of e....

y / of i / of e /
of eo.

Onze Y.....

i / of ii / of y

i / of ii / of y..

i / of te mets
eo / of y.

Har: lan: ÓÓ... au...

au....

Al: au / F-TH,
ou

ea.

Zag: lan: OO,
of O.

o / of u.

o.....

o / of u....

o / of u / ook
wel y.

Onze OE....

o....

oo....

Al: ua / F-TH,
uo

o / of e / of oe.

of EI}
Har: lan: ÉÉ}
tegen

ei / of i.

XI. Korte Dialect-regel op
welke wijze bij de Oude
Vermaegschapte Talen
onze Vocalen beantwoord
worden.

Bij de Merkteekenen beduiden M-G, Moeso-Gottisch; Ki: & Ysl: Kimbrisch of
Oud-Noordsch, & Yslandsch; AL: & F-TH, Alamannisch & Frank-THeutsch; & A-S,
Angel-saxisch.
En, om de Lijst niet te groot, maer te gereeder voor 't onderzoek te maken, heb
ik voor eerst die Woorden bij een gebragt, welke gevonden worden in 't Glossarium
Gothicum, dat Junius agter zijn Gothic: Euangelium gevoegt heeft; waer in ik met
eenen betragt heb ook die niet over te slaen, bij welken of eenige strijdigheit of
Verloop van Dialect schijnt plaets te hebben.
Ondertussen zal ik de Spelling van deze onze Woorden, waer van wij handelen,
zo hier, als in de volgende Bijlage, ten opzigte van de lange EE en OO, op den
*
voorverhandelden voet nemen, namelijk.
*

De dubbele EE en OO, voor de Harde} wanneer geen Mede-klinker agter hen
De enkele E en O, voor de Zagte}
die Silbe sluit.

Zie bij deze Redewiss: §
VI.

Dog de bovengestreepte ÉÉ en ÓÓ voor bij aldien hen een Mede-klinker in die
de Harde en de ongestreepte EE en OO Silbe volgt.
voor de Zagte

Lystje van vergelyking.
+

Wegens onze EY of EI.

Wegens onze Y.
+

XII. Lijstje van
Vergelijking tussen onze
Tale, en de Ouden die met
ons vermaegt-schapt zijn,
ten opzigte van 't gemelde
Onderscheid van Klank, of
Dialect.
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ARBEIDEN. M-G, arbaidjan; AL: en F-TH,
arbeiten / (laborare).
BEREID. M-G, garaids (Constitutus).
BEIDEN (ambo) M-G, bai / ba; A-S, ba /
begen; AL: beidu; Ki: badur.
BEIDEN (morari) M-G, beidan;

DYN (tuus) M-G, theins / A-S: thin; AL:
din.
GELYK. M-G: leiks / galeiks; A-S, lic /
gelic; AL: lih (similis).
LYK. (Cadaver) M-G, leik; A-S: lic
(corpus).
MYN (Meus) M-G; meins / A-S, min / Ysl:
minn.
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A-S, bidan / abidan / Ki: bida; Ysl: bidia
en byda dog AL: beiton / peiton en
piton (morari). Hier wijken we af van alle
de Ouden, behalven van 't Alam: mei ei;
want de andren duiden onze Y aen: dog
oulinks had men ook bij ons BYDEN. II.
CL: (Morari).
EIGEN, EIGENDOM (proprium). M-G, aigin;
A-S, agen; AL: eigan; Ki: eiga; Ysl: eyga
(proprium): en A-S, aegan / agan
(possidere).
HEIDE (ericetum). M-G: haithja; A-S,
haeth; F-TH, heyd.
HEIDEN (Ethnicus); M-G, haithna; A-S;
haethne; AL: heidane; Ki: heidner
mann.
HEIL, M-G, hails; A-S hal / AL: heil
(salus, sanus).
KEIZER (Caesar); M-G kaisar; AL: keisar;
A-S, Casere.
NEIGEN. M-G, hynaiwjan / hnaigjan I
CL: AL: hneigen (proclinare).
REIN (mundus, purus); M-G hrains; AL:
rein; Ki: en Ysl: hreinn; en ons REINIGEN,
M-G. hrainjan; (mundare); en ons
ONREIN (impurus) M-G unhrains.
SCHEIDEN. M-G skaidan; A-S scaedan
/ scadan / sceadan; AL: scheidan /
skeithan (dividere).
WEITE. M-G hwaitei; A-S hwaete; AL:
hweizze / weitse (Triticum).

NYD (invidia); M-G, neiths; A-S, nith; AL:
nith / niith.
NYGEN. M-G: hneiwan / hneigan II. CL:
A-S hnigan; F-TH, hnyga Ysl:
(inclinatum esse).
PYE (tunica); M-G, paida. Hier schijnt
een verloop bij ons plaets te hebben, 't
en ware, bij drukof pen-foute, paida voor
peida gezet was geweest.
RYK, (Dives, & imperium) AL: reche /
riche; en M-G reiks (princeps, primus);
A-S rice / rica / en Ysl: rykur (dives).
VRY (liber); M-G; frijans en frije (liber):
en A-S, frian (Liberare).
VYAND (inimicus); M-G fiands; Ki: fiand;
Ysl: fiande; A-S feond en fynd; AL: fiant
/ viende (inimicus): en M-G fijan / A-S
fiwan en gefian (odisse).
VYF, M-G fimf; AL: finf, funf / A-S fif; Ki:
fem; Ysl: fimm (quinque).
WY, M-G weis; A-S we; Ysl: vier (nos).
WYHEN, WYDEN. I. CL (initiari) M-G
weihan I. CL: AL: en F-TH wihan /
wihen.
WYK (vicus, castellum); M-G weih / A-S
wic / wyc; en Ysl: vyk / vik en vige.
WYLEN (morari); M-G hweilan.
WYLE (spatium temporis); M-G hweila;
A-S hwil; AL: hwila / wila.
WYN. M-G wein; A-S win; AL: win; Ki:
Din; Ysl: vyn / (vinum).
YZER, (ferrum); M-G eisarn; AL: iser; A-S
isern / isen; Ki: iarn; Ysl: iaarn.
ZWYN (porcus); M-G swein; AL: suin;
A-S swyn.
ZYNE; M-G, seins; A-S sine (suus).
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Wegens onze harde lange éé.
Wegens onze zagte lange E.
BEGEEREN; (cupere) M-G, gairnan; A-S GEVEL; M-G gibla (Pinnaculum).
geornian, gyrnian / het A-S komt
GRETIG (avidus), M-G, graedags / dog
overeen met de Rotterdamsche Dialect, A-S, gredig en graedig: zo mede oul:
welke heeft BEGEREN; dog het M-G met bij ons GREITE (aviditas).
Kiliaen en den Staten Bybel.
HEMEL. M-G, himins; Ki: himin; Ysl:
BRÉÉD (Latus); M-G braids; A-S brad; himenn; AL: hemel / himil (caelum).
Ysl: breidur.
LEGER. M-G, ligr / Ysl: legur (lectus,
DEELEN; M-G dailjan / A-S daelan / AL: cubile).
teilen / Ki: Deila (dividere).
LEVEN; M-G, liban / AL: leben, Ki: lifa;
EÉD; M-G aiths; A-S aeh; AL: eid; Ki: en A-S, libban/ (vivere): en A-S, lif (vita).
Ysl: eidur; (juramentum).
LEVEREN (tradere, prodere); M-G, lewjan
EÉN, EENE. M-G ains; AL: ein; A-S an; / galewjan; dog A-S, belawan / laewan
Ki: ein; Ysl: eynn en ein (unus).
(prodere); hoewel ook A-S, belewa
EENIG. (unicus, solus) M-G: ains / aïnaha (proditor).
/ ainshun.
MEER (lac, mare); M-G, marei/ A-S, mere
EÉNVULDIG (simplex); M-G: ainfalths;
/ AL.: mere.
A-S, anfeald; AL: einfalt / Ysl:
MENIG (multi); M-G, manags; AL:
einfalldur.
menige; dog A-S, maenig en menig.
EÉR (prius); M-G. air.
Wijders ons MENIGTE (multitudo) M-G,
EÉUWIG (aeternus); M-G, aiweina; AL: managei / A-S, maenigeo / en
euuig aeternus: en, IN ÉÉUWIGHEID, M-G, menigeo.
NEVENS; M-G nehwa (juxta): en A-S
in aiwin.
GEMÉÉN, (communis); M-G, gamains; nehwan (adhaerere):
NEGEN. (Novem); M-G: en AL: niun; Ki:
A-S, gemaene / maene.
GEHÉÉL. M-G hails; A-S hal; AL: heil; Ki: niu; Ysl: nyu; A-S nigen / nigon.
REGEN; M-G, rign; A-S, regn / raegn;
heill / (lanus, integer).
Kimbr: regg / hregg; Ysl: hregg / regn;
HEELEN (sanare); M-G hailjan; A-S
haelan / AL: heilon (sanare, curare); dog AL: regen (pluvia): en ons REGENEN,
M-G rignjan (pluere).
ons HELEN (celare) heeft ook in 't A-S
helan; zo dat zagte en harde lange E wel STEGE, (via, semita ascendens) eertijds
ook STEEGE, STEIGE, M-G, staiga; AL:
onderscheiden komen.
HEETEN (jubere, nominari); M-G, haitan A-S, en Ki: stiga. Het Gotthische komt
/ A-S haetan / hetan / hettan.
met ons Oude, en de drie anderen met
ons Tegenwoordige Gebruik overeen.
LEEREN, M-G laisjan / A-S laeran
VELE, VEEL (multum), M-G filu; A-S fela;
(Docere).
MÉÉRDER, MÉÉR. M-G maiza, A-S maere AL: filu / felo.
WEDER; M-G withra; A-S wither; AL:
/ mare (plus, magis, major); dog ons
MEER. (lac, mare) heeft de zagte lange widar, (contra, obviam).
E; gelijk ook in
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't A-S, mere (palus, mare). Wijders
MÉÉST (plurimus), M-G, maists/ A-S
maest/ en mest.
RÉÉP. M-G, raips; Ki; en Ysl: reip / A-S,
rape (funis, rudens) en A-S, raepan
(vincire).
SNÉÉUW; M-G snaiws; A-S, snaw; AL:
sne; dog Ysl: snioor (Nix).
STÉÉN. M-G stains / staina; A-S stan /
AL: stein: Ki: stein; Ysl: steirn (lapis):
en A-S, staenan (lapidare).
TEEKEN; M-G, taikns; A-S tacen / tacn
/ AL: zeichan / zeichn (signum): en ons
TEEKENEN, M-G taiknjan; A-S taecan/
tacnian; AL: zeignan (signare).
TEENE (Virga); M-G tains; en A-S taenel/
AL: zeinna (corbis); en A-S tan (vimen;
virgultum).
TWEE; M-G twai / A-S tu / tua / tweo /
twa / twi / en twy (duo): en ons TWINTIG,
oulinks ook TWÉÉNTIG, TWEINTIG (viginti);
M-G twaintig; A-S twentig / tweontig /
twyntig.
WÉÉ; M-G wai; A-S wa / wae; AL: we
(vae!)
WEENEN. M-G wainon; A-S wanian; AL:
weinon (Lugere).

WEDUWE (vidua), M-G widowo; A-S
weodewe / wydewe / en widewe; AL:
wituwa.
WEREN, en WEEREN. M-G warjan; A-S
weran / werian; ook A-S, waeran /
warigan / AL. weren. (defendere).
WEG, WEGE (via); M-G wigs; A-S, weg /
en waeg; AL: wech / wec / Ki: en Ysl:
vegur.
WETEN (scire), M-G witan; A-S witan,
AL: wizan / wizzan; Ki: vita.
WEZEN (esse), M-G, wisan / A-S en AL:
wesan; Ki: en Ysl: vera.
ZEGELEN, M-G sighan (sigillare): en
ZEGEL A-S sigel; AL: insieghil; Ysl:
innsigle / (sigillum).
ZETEL, M-G stitls, A-S setol (cathedra,
nidus).
ZEVEN, M-G sibun; AL: sibun; A-S
seofon; Ki: siau / Ysl: siø: (septem): en
SEVENTIG (septuaginta) M-G sibuntig /
A-S seofontig.
ZWEGELEN (tibiis canere); M-G swiglon;
en A-S swegan (sonare); en F-TH
swegelara (tibicines).
ZWEREN, en ZWEEREN. M-G swaran; A-S
swerian. AL: sweren (jurare).
ZWEVEL, ZWAVEL; M-G swibla. A-S
swefel / swaelf.(Sulphur).

Wegens onze harde lange óó.

Wegens onze zagte lange o, als mede
wegens eenigen van de oe, om aen te
toonen, dat ua in 't AL: en uo in 't F-TH:
tegen onze oe komen, dog AU en ou
tegen onze óó.
BÓÓM (arbor) M-G bagms; A-S beam; BLOED, M-G bloth / A-S, en Ki: blod/ AL:
F-TH en AL: boum / paum
en F-TH, plut / bluat / bluod (sanguis).
DÓÓD (mortuus); M-G dauths; A-S dead
/ Ki: en Ysl: daudur / dog AL: dode; welk
laetste van ons allen afwijkt.
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DÓÓD (mors), M-G, dauthus / Ysl:
daude: en ons DOODEN, M-G
gadauthjan (occidere): gelijk mede M-G,
afdauthjan (morti tradere).
DOOPEN (baptizare), M-G, daupjan / dog
A-S, depan: en ons DÓÓP, DOOPINGE
(baptisma), M-G, daupeins / A-S,
deapung.
GELOOVEN; M-G, galaubjan; A-S, leafan/
geleafan/ en gelyfan; F-TH, gilouban;
H-D, glauben (credere); en ons
GELOOVE, GELÓÓF, (fides); A-S, gelyfa;
AL:, giloubo / kilauba en kilaupa.
HÓÓFD; M-G, haubith; AL: haubit / F-TH,
houbit; A-S, heafod; Ysl:, haus (caput).
HÓÓG, M-G, hauhs; AL: en F-TH, houch
/ houg; A-S, heah / hea; Ki: hau (altus).
en ons HÓÓGHÉRTIGHEID, M-G,
hauhhartei.
HOOREN (audire), M-G, hausjan; dog
A-S, hyran / hiran / heran.
KOOPEN, (emere, vendere); M-G,
kaupjan; F-TH, coufan / coufen; Ysl: en
Ki: kaupa; A-S; ceapan en cypan; AL:
caufen; H-D, kauffen.
LÓÓN (premium); M-G, laun; Ki: en Ysl:
laun; A-S, lean; dog AL: loon / lon. Dit
Alam: wijkt af van ons en alle de
anderen.
LOOCHENEN; M-G, laugnjan / AL: en
F-TH, lougnen / (negare).
LOOPEN (currere); M-G, hlaupan; en A-S,
hleapan (saltare); en F-TH, loufan; AL:
louphen; Ysl: hlaupa (currere); en Ysl:
hlaup (cursus).
LÓÓS (postpos: Expers, Vacuus, inanis);
M-G, laus / Ysl: en Ki: laus; A-S, leas
(falsus); dog

BLOEME, M-G, bloma, AL: en F-TH,
bluom; AL:, blosma Ysl: bloma (flos).
BOEK, M-G, boka; A-S, boc; AL: buach
/ buoch; Ki: bog; Ysl: book (liber).
DOOR, DEUR (per); M-G, thairg / A-S,
thorh / thurh (per); dog ons DEURE,
oulinks DOOR (ostium), M-G, daur; A-S,
dur; AL: duru; Ki: tyr; dit M-G zoude
DÓÓR vereischen; maer de anderen
stemmen overéén met onze EU, of zagte
OO.
DOREN, DOORNE (spina); M-G, thaurnus;
dog A-S, thorn / thyrn; AL: dorn; thorn;
dus pleiten ze allen voor onze zagte o,
behalven 't M-G.
GEBOREN (natus); A-S, geboren; F-TH,
giboran / giburan; Ysl: borenn: dog
M-G, baurans / gabaurans.
GOED (bonus), M-G, gods.
GODEN (Dii), M-G, guda.
HOERERYE; M-G, horinassus (fornicatio);
en HOERE, A-S, hor; AL: huar / F-TH,
huor; Ysl: hoora (Meretrix).
HOREN, oul: ook HOOREN (cornu) M-G,
haurn; dog Ysl: hørn AL: en A-S, horn;
het M-G is voor ons oude, de laetste drie
zijn voor ons hedendaegse gebruik.
KOREN (frumentum); M-G, kaurno; A-S,
corn / AL: korn. De 2 laetsten komen
overeen met onze zagte o; dog de Gotth:
au zou de harde oo vereischen.
MOED, M-G, mods; Ki: modur / A-S, en
F-TH, mod / AL: muat (ira, mens,
animus).
OVEN, A-S:, ofen; AL: ouan / ouen;
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AL: los / loes; welk AL: afwijkt van ons
en de andren; en overeenkomt met het
A-S, lyfan / loefen / AL: lossen / en Ki:
leisa (liberare), bij ons ook LOZEN,
LOSSEN, oulinks mede LOOZEN, even als
in 't M-G, lausjan / galausjan (liberare);
en Ysl: lausn (redemptio, solutio).
LOOVEREN, LÓÓF (folia), M-G, laub /
lauba; A-S, laef / leaf; AL: loub / louf;
Ki: lauf.
MÓÓRD, en MOORD (caedes); M-G,
maurthr; A-S, morth-daed; en ons
MÓÓRDEN, MOORDEN; (occidere) M-G;
maurthrjan. Die de harde lange oo
gebruiken, hebben 't M-G voor hen; dog
de zagte oo komt met het A-S overeen.
NÓÓD (necessitas), Ysl: naud; A-S,
nead; en ook neod / nyd; en AL: not;
wijders Ysl: anaud (aerumna); en M-G,
ananauthjan / nauthjan (angariare); en
Ysl: naudthurfft / bij ons NÓÓD-DRUFT.
OOGE, M-G, augo; A-S, eage; AL: en
F-TH, auga / ouga; Ki: aug; Ysl: auga
(oculus); en M-G, andaugjo (palam), en
auglit (vultus, facies).
OÓK; M-G, auk; A-S, eac; AL: auch
(etiam); en M-G, aukan; Ysl: auka
(augere, adjicere), A-S, eacan / ecan /
AL: auchon / ouchon.
ROOPEN; M-G, raupjan (vellere), Angl:
reap.
ROOVEN, BEROOVEN (spoliare), MG,
raubon / biraubon; A-S, reafan: en ons
RÓÓF, A-S, reaf (spolium).
SCHOÓT (gremium), M-G, skauths
(fimbria), A-S, sceat / en scyte / scete;
Ysl: skaut.

dog M-G, auhns (fornax).
OVER, M-G, ufar; A-S, ofer; AL: ubar /
ouir; Ki: ofur (super, trans).
ROEPEN (clamare); M-G, hropjan; AL:
ruafen / ruofen; en ons GEROEP Ki:
hrop; Ysl: hroop (clamor).
VERLOVEN (permittere); M-G, uslaubjan
/ A-S, alyfian / lyfian / lyfan / en ook
leafe syllan / Ki: giefa liefe (veniam
dare), AL: verlouwan. Het M-G: en AL:
schijnen ons een verloop aen to duiden;
dog het A-S pleit zo wel voor de zagte
als harde o; en 't Kimbr: keurt onze zagte
goed.
VOGEL, VEUGEL; M-G, fugls; A-S, fugl;
AL: fogal / fugal; Ki: fugl (avis).
VOLEN, VEULEN; M-G, fula; A-S, fola /
fole; AL: vole; Ki: fole (Pullus).
VLOED; M-G, flodus; A-S, flod; AL: vluot
/ Ysl: flood (fluxus).
VOEDEN; M-G, fodjan; A-S, fedan /
foedan; AL: fuaten / fuotiren (nutrire,
pascere).
VOET; M-G, fotus; A-S, fot; AL: fuaz /
fuoz / fuot; Ysl: footur (pes).
VOLTOGEN; M-G, fullatogis (perfectus).
VOOR, VEUR (ante, prae); M-G, faur /
faura; dog A-S, for / fore. Hier wijken wij
van 't oude M-G, maer het A-S is met
ons.
VROED; M-G, frods; A-S, frod; AL: fruat;
Ysl: froodur (sapiens).
ZOEKEN, M-G, sokjan; A-S, secan /
soecan / AL: en F-TH, suachen /
suochen; Ki: sekia (quaerere).
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STOOTEN (trudere), M-G, stautan; dog
AL: stozzan.
WÓÓRD en WOORD (verbum), M-G,
waurds; dog AL: wort; A-S, word; Ki:
ord; Ysl: ørd. Het M-G pleit voor de
harde óó; dog alle de anderen spreken
voor de zagte: gelijk mede het A-S,
andwyrd (responsum).

ZOEN (reconciliatio); F-TH, suona; dog
M-G, saun: en ons ZOENEN, VERZOENEN
(reconciliare), Ki: sona; AL: kasuannan
/ F-TH, gisuonnen; Behalven bij het
M-G, is hier geen Dialect-verschil.
ZOLE; M-G, sulja; A-S, sole (solea).
ZONE; M-G, sunus; A-S, suna / sune;
AL: sun; Ki: son; Ysl: sonur (filius).

Indien men hier bijvoegde alle de Gelijkluidende Woorden, welke bij de oude
Frank-Duitsche Alam: Angel-Sax: en Ysl: schriften of boeken gevonden worden, en
welke ter dezer stoffe zouden dienen, het getal wierd ongelijk grooter, dan het hier
bij een beknopt Vertoog zou voegen.
Dog, om deze Vergelijking en 't Vertoon van Dialect-regel ten overvloed met een
dubbelen' wal te versterken, voeg ik hier bij eenige Ongelijk-vloeyende Verba, bij
welke de Wortel-Vocalen verwisselen; en welken ik opgezogt en gevonden heb bij
't Gotth: Euang:, en bij Tat: Harmonia Euangelica, en Willer: Abbatis paraphrasin in
't Frank-Duitsch, beneffens Junii Observationes in Willeramum; Voorts bij het
Vocabularium Anglosax: Th: Bensonis; en bij de Grammatica Islandica van R: Jonas
door Hickesius uitgegeven: op dat blijke hoe net deze Dialect-regel streek houd in
de verandering van ijder Verbum op zig zelf.
Ons
DRYVEN.

M-G.
Dreiban.

F-TH.
Triban (&
Driban).

DREEF.

Draib/ (in plur: Treib / (in pl: i. Draf / dreaf /
i. voor ai).
voor ei).
(in pl: i).

Dreif (in pl: i.

GEDREVEN.

Dribans.

Drifen.

Gitreban /
Gitriban.

A-S.
Drifan.

Gedrifen /
drifen.

Ysl:
Dryfa.

Aldus veranderen mede
BEGRYPEN. A-S begripan. F-TH begrifan.
BESCHYNEN. A-S scinan. F-TH bischiuan; M-G skeinan.
BESNYDEN. M-G sneithan. F-TH bisnidan; A-S snidan.
BYTEN. A-S bitan. Ysl: byta.
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BLYVEN. A-S belifan / lifan. Ysl: blyfa.
DRYTEN. Ysl: dryta.
GRYPEN. M-G greipan F-TH grifan. A-S gripan. Ysl: grypa.
INGLYDEN. M-G ingaleithan / introire.
LYDEN (pati, & olim ire). M-G leithan (ire). F-TH lithan (ire, & pati). Ysl: lyda
(pati).
MYGEN. Ysl: myga.
NYGEN. M-G hneiwan. F-TH hnigan. A-S hnigan. Ysl: hnyga.
RYDEN. A-S ridan. Ysl: ryda.
RYZEN (surgere). M-G reisan. A-S risan. Ysl: rysa.
RYVEN. Ysl: rijfa.
SCHRYVEN. F-TH scriban. A-S scrifan.
SCHYNEN. M-G skeinan. A-S scinan / Ysl: skyna.
SLYPEN. A-S slipan.
SLYTEN. A-S slitan.
SPYGEN. M-G speiwan. F-TH spiwan. A-S spiwan.
STRYDEN. F-TH scritan.
STYGEN. M-G steigan. F-TH stigan. A-S stigan. Ysl: styga.
WYKEN. A-S wican. Ysl: vijkia.
ZWYGEN. A-S swigan. F-TH swigan; dog 't F-TH heeft ook in praeterit: swigeta.
ZYGEN. M-G sigan. A-S sigan. Ysl: syga.
en zoo voort.

Ons

M-G.

F-TH.

A-S.

Ysl:

GEVEN.

Giban.

Giban / geban. Gifan / gyfan / Gefa.
gefan.

GAF.

Gaf.

Gab.

Gaf.

Gaf.

GEGEVEN.

Gibans.

Gigeban.

Gegifen /
gyfen.

Gefenn.

Zoo mede
ETEN. M-G etan / itan. F-TH ezzan / ezen / & izzan. A-S etan. Ysl: eta.
GENEZEN. M-G ganisan.
LEZEN. M-G lisan. F-TH lesan. Ysl: lesa.
METEN. M-G mitan. F-TH mezzan. A-S metan.
TREDEN. F-TH tretan. A-S, tredan; dog 't Ysl: heeft troda / trad / trodenn.
Zoo ook deze participia.
GEBEDEN. M-G bidans. F-TH gibitan / gibetan. A-S gebeden / beden. Ysl:
bedenn.
GELEGEN. F-TH gilegan.
GEZETEN. M-G sitans. F-TH gisizzan. A-S seten.
en zoo voort.
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Ons
BREKEN.

M-G.
Brikan.

F-TH.
Brehhan.

A-S.
Brican / brecan /
braecan.

BRAK.

Brak.

Brah.

Brac.

GEBROKEN.

Brukans.

Brohhans.

Gebrucen /
brocen.

NEMEN.

Niman.

Neman.

Niman.

Ysl: Nema.

NAM.

Nam.

Nam.

Nam.

Nam.

GENOMEN.

Numans.

Ginoman.

Genumen.

Nomenn.

Aldus mede
SPREKEN. F-TH sprehhan. A-S spraecan / spraecan.
STEKEN. A-S stican
STELEN. M-G stilan. F-TH stelan. A-S stelan / staelan. Ysl: stela.
en zoo voort.
Ons
GIETEN.

M-G
Giutan.

F-TH.
Giuzzan.

GOOT.

Gaut (in pl: u). Goz & guoz & Geat.
gouzz.

Gaut.

GEGOTEN.

Gutans /
gautans.

Gotenn.

Gigozzan /
giguzzan.

A-S.
Geotan.

Goten /
gegoten.

Ysl:
Gioota.

Dus insgelijks
BEDRIEGEN. F-TH bitriugan & bi-driugan. A-S a-dreogan.
BIEDEN. F-TH biutan. A-S beodan. Ysl: biuda / baud / bodenn.
GEBIEDEN. M-G biudan. F-TH gibiutan. A-S gebeodan.
GENIETEN. M-G niutan / ganiutan. A-S niotan. Ysl: nioota.
KIEZEN. M-G kiusan. F-TH kiusan / ciusan. A-S geceosan. Ysl: kioosa.
KLIEVEN F-TH klyfon / kliufan. A-S cleofan. Ysl: klyufa / klauf / klofenn.
KLUIVEN F-TH klyfon / kliufan. A-S cleofan. Ysl: klyufa / klauf / klofenn.
LIEGEN. F-TH liugan / liogan. A-S leogan. Ysl: liuga / laug / logenn.
SCHIETEN. Ysl: skioota. A-S scytan.
VERLIEZEN. M-G fraliusan. F-TH forliusan. A-S forlysan.
VLIEDEN. AL: fliohan. F-TH fliuhan. A-S fleon / dog Ysl: flua / flude / fluenn.
VLIEGEN. A-S fleogan & contr: fleon. Ysl: fliuga. F-TH fliugan.
VRIEZEN. Ysl: frioosa.
ZIEDEN. Ysl: sioda.
en zoo voort.
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Ons
† LUIKEN
(claudere)

M-G.
Lukan.

LOOK.
GELOKEN.

F-TH.
Biliuchan.

A-S.
Lucan.

Ysl:
Liuka.

Lauk (in pl: u). Biluoc / loc /
luc.

Loc.

Lauk.

Lukans.

Gelocen.

Lokenn.

Bilochan.

Zoo mede
BUIGEN. F-TH biugan.
BESLUITEN. F-TH bisliuzzan.
DRUIPEN. Ysl: driupa. A-S Drypan / dripan; drop; dropenn.
KRUIPEN. Ysl: kriupa.
SLUITEN. F-TH sliuzzan.
ZUIGEN. F-TH siugan. A-S sugan. Ysl: siuga.
ZUIPEN. Ysl: siupa.
en zoo voort.
Ten opzigte van de Praeterita onzer Verba, op Y, en IE, en UY in Infinit: accenterende,
valt aen te merken, dat dezelve tegenwoordig van eenigen der Oude
Vermaegtschapte Talen verschillen, alzo die in Singul: bij den Indicat: de harde
lange ÉÉ of EY en ÓÓ willen aenduiden, hoewel ze ook in Plur: met onze zagte E en
O overeenkomen. Dat wij eertijds ook in Sing: de harde ÉÉ en ÓÓ in de uitspraek
hadden, blijkt uit velen onzer Substantiva, waer bij de harde ÉÉ en ÓÓ nog plaets
hebben, en welken oorspronkelijk van zulke Praeterita ontleent zijn geweest. Dog
sedert onze Voorouderen voor een regel hebben laten gaen, dat Singular: en Plural:
bij onze Verba op een zelfden klinker vallen, (uitgenomen dat bij NAM, BRAK, en
diergelijken, de korte A wel in een lange verwisselt), zo heeft de zagte o stand
gehouden. Dat ook dit laetste gebruik van zagte E en O al vele eeuwen oud is, ten
minste ten opzigte van de zagte oo in 't Praeterit:, is genoeg af te meten uit het
F-TH, alwaer doorgaends IO of UO of O, op welken onze zagte OO past, hoewel nu
en dan ook OU, die onze OO beantwoord, zig vertoont; zulks dat dit voor een en
ander gebruik spreekt.
L. Dus heb ik u getoont, mijn Heer, hoe ik mijn Onderzoek genomen, en in 't
overwegen de zaken gevonden heb.
N. Nu schort 'er niet meer aen de voldoening van mijn' vragen, dan dat de Bijlage,
vervattende de begeerde Regelen tot Redding, hier op volge; waer agter ik eene
verzameling verzoek van de gebruikelijkste Woorden, welke bij ons Amstel- en
Rijn-landers dubbelzinnig, dog in Gemeenlandse Dialect onderscheiden klinken; op
dat de nuttigheid van 't onderscheid met een' opslag van 't oog te vinden zij.
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+

L. Dit laetste kan ik u ligtelijk geven, want dat heb ik voor eenige jaren al op 't
papier gehad. Ondertussen zal ik in mijne Regelen of Aenmerkingen eenigsints +XIII. Maniere van 't
behandelen der Regelen
bedagt zijn op de Afleidinge der Woorden; om dat die, behalven dat ze de
of Aenmerkingen wegens
gedagten opheldert en vermaekt, ook het geheugen versterkt, en, even als bij
een' Regel, het eene door het andre doet onthouden: waer in zig schetsgewijze deze Gemeenlandse
een naeu-gezetter behandeling van Afleidinge dan de gewoone zal op doen, als Dialect.
onderwerpende mij zelf (om zo voorzigtig te gaen als moochlijk is) aen zo streng
een Wet, Dat ik geen' eene Letter zoek te veranderen, te verplaetsen, nogte toe of
af te doen, dan uit kragte van een' streekhoudende Rooi of Regel; 't bewijs van dit
alles nogtans overlatende voor mijn' voorgenomene vollediger Verhandeling van
de Woord-ontworteling', op dat niet de Aenleiding het werk in grootheid te boven
gae; om welke reden ook ik bij na alle zulke Afspruitelingen meene agter te laten,
die zonder nader uitleg en vertoog te zeer van verre gehaelt zouden schijnen.
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Regelen van de gemeenlandsche dialect.
Dat is R E G E L E N O F W A E R N E M I N G E N , Wanneer men Y moet
gebruiken, en wanneer EY (of EI); als mede bij welke Woorden, of de
Harde, of de Zagte lange EE, en OO, in Gemeen-landse Dialect plaets
hebben: tot redding voor die genen, die in de Vitspraek het Onderscheid
missen; en tot bevestiging voor hen, die 't hebben.
NB. Behalven de hier voorgemelde Merkteekenen van verkorting op pag: 165, zullen
wij nog ook deze volgende gebruiken.
() DE invoeging van een Vocael of Diphtongus, tusschen twee haekjes beteekent,
dat het zelve woord ook zoodanig word gebruikt, zonder van zinbeteekenis te
veranderen; als, VOGEL (EU) wil zeggen, dat VOGEL en VEUGEL het zelfde beduiden.
† Dit Kruisteekentje strekt tot aenwijzing, dat het woord, bij welk het gevoegt staet,
thans bij ons veroudert of in onbruik is; hoewel meest-al te vinden bij Kiliaen's
o

Dictionarium, A . 1599 uitgegeven.
I. CL: Beteekent Eerste Classis, van welke de Verba Eenparig- of Gelijk-vloeyend
zijn, zonder in de Tijd-veranderingen van Wortelvocael te verwisselen; als
LEIDEN (ducere), LEIDDE (duxi), GELEID (ductus); enz:
II. CL: Beteekent Tweede Classis, welker Verba Oneenparig- of Ongelijk-vloeyend
zijn, veranderende van Wortelvocael in Praeter: Imperf: en in Particip: pass:
bij ons eveneens; als bij LYDEN (pati), in Praet: LEED, in Part: GELEDEN; en
SCHIETEN (emittere telum &c:), in Praet: SCHOOT, in Partic: GESCHOTEN; en
SLUITEN (claudere), in Praet: SLOOT, in Part: GESLOTEN: enz.
tr: of b: o: Beteekent translativè, of bij overdragt, of oneigentlijk. v: afkomstig
van. d: v: daer van komt af. w: v: waer van afkomstig is. h: t: hier toe behoort.
w: t: waer toe behoort. en contr: beteekent contractè of ingetrokken.
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Regelen of Aenmerkingen wegens de Y, en de EY (of EI).

I. Regel; wegens de Y.
De Oneenparig- of Ongelijk-vloeyende Verba, die van Wortel-klinker veranderen,
en wij van de II. CL: noemen, vallen in Infinitivo, nogte in 't Praesens, nimmer op
EY (of EI), maer wel op Y. als LYDEN (pati), in Praet: LEED, in Praeter: partic: of
Partic: passiv: GELEDEN. En de Y blijft heerschen bij het Praes: in Sing: & Plur:, zo
in Indicat: als in Subjunct:. Aldus dan ons,
BEDYDEN, BEDYEN, BEDYGEN I. & II. CL: proficere, augescere; F-TH, thihan /
gethigan / furethigan proficere, augescere; A-S, Theogan / contr: theon
proficere; zo mede bij ons Dyen &c: proficere &c.
BEDRYVEN, Agere, committere, exercere; w: v: Bedrijf, actio, commissum, zie
DRYVEN, bij deze Regel.
BE-LYDEN, confiteri, van † LYDEN, narrare; dus bij Melis Stoke in den nieuwsten
o

druk v: A . 1699, pag: 85 en 106, LYEN, voor VERHALEN, als ik hoer lyen / en
hoerde ik lyen / w: v: † Beleid, nu Belijdenisse, confessio.
ZIG BELYDEN, parcè se sustinere aliquare, van LYDEN pati, Ysl: Lyda pati.
BENYDEN, † NYDEN, invidere, I. en II. CL: w: v: Nyd invidia, M-G, neiths / Ysl:
nyd / A-S, nith / AL: niith & nith: en ons Nyd-nagel, H-D, neid-nagel / reduvia.
BE-ZWYKEN, † ZWYKEN, deficere, F-TH, biswichan / A-S, swican. w: v: ons †
Zwijk, defectio.
BE-ZWYMEN, † ZWYMEN, animo deficere, I. en II. CL: w: v: Zwijm, Zwijmel, sopor,
vertigo; & d: v: Zwijmelen I. CL: vertigine laborare; wijders Verzwijmen,
hallucinari; en Ontzwijmelen, expergisci.
† BYDEN II. CL: morari; A-S, abidan / II. CL: dog nu bij ons BEIDEN, I. CL.
BYTEN, mordere, mandere; A-S; bitan / Ysl: byta, mordere; w: t: ons Iet
toebijten, procaci lingua quid proferre; M-G, audbeitan / increpare; en ons Iet
in 't Oor bijten, in aurem aliquid dicere; Wijders h: v: Bijt, apertura glaciei, cuneo
vel securi facta; en d: v: Bijten, I. CL: glaciem frangere securi; voorts ons
Ontbijten II. CL: jentare; w: v: Ontbijt, jentaculum; en zig Verbijten II. CL:
continescere se mordicus.
BLYKEN, patere, w: v: Blijk, indicium, en Blijkelijk, conspicuus.
BLYVEN, † BE-LYVEN, † LYVEN, manere, sistere; A-S, belifan / lifan / Ysl. blyfa.
w: t: Lyf, Corpus vivens, A-S, lif / vita; en lif-leas / inanimus.
DYDEN, DYEN, DYGEN, zie BE-DYDEN.
DRYTEN, pedere, cacare; Ysl: dryta /
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w: v: Drijt, Stercus, sordes; Ysl: drit.
DRYVEN, agere, impellere, fluitare; & caelare &c.; M-G, dreiban / A-S, drifan
/ F-TH & AL: triban / driban / Ysl: dryfa / zie pag: 171; h: t: ons Drijf-hamer,
marculus; en ons Bedrijven, agere &c:; zie hier voor.
† DWYNEN, disparere; A-S, twinan & dwinan; zie VERDWYNEN.
GE-LYKEN, zie LYKEN.
GLYDEN, GLYEN, Labi; A-S, glidan / labi; en M-G, ingaleithan / introire; en A-S,
glid / lubricus.
GRYNEN, flere, plorare; w: v: † Grijn, Grijns, os distortus, risus falsus, & larva;
w: v: GRYNEN I. CL: subridere; en Grijnen I. CL: en Grijniken, I. CL: ringere,
flere puerorum instar; A-S, grenian / grinian. Wijders ons Grijnkel, risus
equinus; w: v: Grijnkelen I. CL: subridere.
GRYPEN, prehendere, proripere; M-G, greipan / Ysl: grypa; w: t: ons Grijpvogel,
Gryps; en Be-grijpen, comprehendere, continere, intelligere; w: v: Begrijp,
comprehensio, captus; en Kort begrijp des inhouds, argumentum; enz:
HYGEN, I. en II. CL: oul: ook GYGEN, anhelare.
HYSCHEN I. en II. CL: sublevare, trochleâ sustollere.
KYKEN, videre, circumspicere; w: v: een Kijk-uit, specula; en Uit-de-kijk, extremè;
en Kijker, Verrekijker, Telescopium.
KYVEN, rixari; w: v: Kijverije, rixa.
KNYPEN, comprimere, arctare; w: v: † Knijpe, knip, decipulum &c.; en A-S, cnif
/ culter; bij ons Knip-mes, novacula.
KRYGEN, II. CL: acquirere; w: v: Krijg, bellum; en d: v: Krijgen I. CL:, bell o
concertare; en Krijgel; Zelus; & pertinax.
KRYTEN, II. CL: plorare, ejulare.
LYDEN, pati; & olim ire, praeterire; quin etiam narrare; M-G, leithan / galeithan
/ A-S en AL: lithan / ire, transire, fluctuare; F-TH, lithan / ire, & pati; en Ysl:
lyda / pati; h: v: onze spreekwijze HET LYD ZO LANG, tam diu est; Ysl: thad
lydur; en ons Lijde, lije, lij, dolor, angustia; en † Lijde, lijd † , lije, transitus,
meatus, gradus, gressus; en Lijde, lije, lije-boort, latus navis depressum, en
deur-lijd † , transitus; van † Deur-lijden II. CL: olim transire, nunc perpeti: Voorts
Lijdig groot, permagnè; en Lijd-den-tijd, of Tijd-lijd, homo ignavus: zie verder
BE-LYDEN, OVER-LYDEN, en † VERLYDEN: dog LEIDEN I. CL: ducere, zie bij de II.
Reg.
LYKEN, GELYKEN, II. CL: Assimulare & placere; w: v: Gelijk, similis; M-G, leiks
/ galeiks / A-S, lic / gelic / AL: & F-TH, lih: w: v: 't M-G, leikan / galeikan;
F-TH, gelichan / A-S, licean / gelician I. CL:, placere. Wijders h: t: ons Gelijk,
simul, aequalis; & justum; en Ongelijk, injustum, iniquum. Dog † LYKEN, funerare;
zie bij de II. Reg:
† LYVEN, manere; zie Blijven.
MYDEN, MYEN, VERMYDEN, I. & II. CL: Evitare; A-S, mithan / latere.
MYGEN, Mejere; A-S, migan / gemigan / Ysl: myga.
NYGEN II. CL: inclinatum esse, propendere; M-G, hneiwan & hneigan / II. CL:
Ysl: hnyga. Dog ons NEIGEN I. CL: flectere; zie bij de II. Reg: en bij de Lijft van
Vergelijkinge.
NYPEN, Arotare, comprimere, A-S, hnipan / concidere; w: v: ons Nijp-tange
forceps dentatus.
ONDER-WYZEN, docere; w: v: Onder-
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wijs, instructio; van WYZEN, monstrare; zie in 't vervolg.
ONTBYTEN, w: v: Ontbijt, zie bij BYTEN.
OVER-LYDEN, vitâ decedere, transire; van LYDEN † , ire. Dog OVERLEIDEN I. CL:
traducere, zie bij LEIDEN onder de II. Regel.
PRYZEN, laudare, w: v: Prijs, laus.
QUYNEN I. en II. CL: languere; A-S, cwinan.
QUYTEN, solvere, praestare; accepto ferre; w: v: Quijt, solutus, amissus perditus;
w: t: Quijt maken, missum facere; en Quijt geraken, amittere, distrahere; en
Quijt zijn, destitui, frustrari, disperdere; en Quijt schelden, remittere debita.
RYDEN, equitare, motitare; A-S, ridan / Ysl: ryda. h: v: ons † Rijder, † Ridder,
† Rijdter, A-S, hridr / hriddel: cribrum; en ons † Rijde, † Ridde, A-S,
ride-rohte/& hrith-adl / febris; en ons † RYDER, RIDDER, A-S, ridda / Ysl:
riddare / eques; en Rijder, nummus aureus Equitis effigie; en Rijder, cuniculus
mas; en † Rijder, † Rijer, radsperre, sufflamen; en † Rijde, † Rije, tremulus; w:
v: Rijderen, Rijeren, I. CL: tremere, & sufflaminare. Wijders ons BE-RYDEN II.
CL: inequitare. Dog BE-REIDEN I. CL: parare, zie bij de II. Reg:
RYGEN, Ligare, ordine nectere; w: v: Rijge, Rije, Ordo, series, regula, en Rijchel,
Richel, regula, repagulum.
RYTEN, Findere, rimas agere; M-G, diskreitan II. CL: scindere; w: v: † Rijte
rima, canalis; A-S, rit / ryt / spicae, w: t: ook ons Rijter, cribrum; als met
reet-wijze openingen.
RYVEN I. en II. CL: radere, fricare; Ysl: ryfa / lacerare, w: v: Rijf, Rijve, rastrum,
en Rijffel, rasura, & tr: sortitus, w: v: Rijftelen I. CL: radere, scalpere, rapere;
& tr: ludere tesseris.
RYZEN, surgere, assurgere; M-G, reisan II. CL: A-S, arisan / Ysl: rysa: w: t:
ons Verrijzen, resurgere; en w: v: Rijzig, procerus; en Rijs, Rijzeren, sarmenta,
virgulta; AL: ris; & A-S, risc / & hris, juncus, frondes; en ons Rijs, surculus,
virga, & tr: Virga virilis; w: v: ook Rijzen I. CL: mejere; als mede Rijsselen,
Risselen I. CL: A-S, hristlan / strepitu levi movere surculorum instar; w: v:
Rijsseler, lectus è stramento. Dog REIZEN I. CL: proficisci, zie bij de II. Regel.
SCHYNEN, splendere, fulgere, apparere, videri; M-G, skeinan II. CL: A-S, scinan
/ AL: scinen / Kimbr: en Ysl: skyna / w: v: ons Schijn, splendor, forma; Ysl:
skin / fulgor; A-S, scin / phantasma, nebula; en ons Schijnfel, splendor, nitor;
en Aenschijn, ook † Voorschijn, Facies; w: t: te voorschijn, in aspectu, coram;
Voorts Verschijnen II. CL: comparere; obire tempus constitutum; cadere; w: t:
Verschijndag, dies solutionis; & dies conveniendi.
SCHYTEN, pedere &c.; w: van Schijt † , contr: Schit, foria; A-S, scitta / stercus,
en A-S, scitan / cacare.
SCHRYDEN, Beschrijden, Overschrijden, varicari; A-S, scrithan / vagari,
commeare; w: v: ons † Schrijde, passus. Dog SCHREIDEN I. CL: plorare; zie bij
de II. Regel.
SCHRYVEN, scribere; F-TH, scriban / scriban / & scriphan / scribere; A-S,
scrifan / delictorum confessiones exigere; w: v: ons Schrijver, † Schrijve, scriba,
auctor, scriptor; Ysl: skrifare / scriba.
SLYPEN, acuere, atterere; w: v. Slijp, AErugo ferri, scobina; Dog SLEIPEN
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I. CL: trahere &c. zie bij de II. Regel.
SLYTEN, Terere, consumere; vendere; A-S, slitan / slytan / F-TH, slizan / Ysl:
slyta / rumpere, scindere, findere; w: v: ons Slijte, slijt, Tritus; tabes; consumptio,
distractio, venditio frequens mercium; A-S, slite / fissura, rima, ruptio.
SMYTEN, Projicere, percutere; & olim inquinare; A-S, smitan / besmitan II. CL:
inquinare, polluere, & M-G, bismeitan II. CL: ungere, linere.
SNYDEN, scindere, sculpere; metere; castrare; AL: snidan / scindere; M-G,
sneian II. CL: metere; & sneitahan II. CL: mactare; A-S, en F-TH, snidan /
snithan / secare, putare, mactare, dolare; w: v. ons Snijder, scisscor, sculptor,
& sartor; A-S, snidere / scissor: en ons Snijdsel, segmen: Voorts h: t: ons
Be-snijden II. CL: circumcidere.
SPLYTEN; Findere, hiulcare, dehiscere.
† SPYGEN, † SPYEN, Spuere; M-G, speiwan II. CL: en A-S, F-TH, en AL: spiwan;
w: v: ons † Spijge, † Spije, cataracta.
SPYTEN, indignari, pigere; w: v: Spijt indignatio; en Spijtig, indignabundus,
contumeliosus, miserandus.
STYGEN, scandere, elevare; M-G, steigan; A-S, en F-TH, stigan / gestigan /
ascendere; Ysl: styga / pede premere; w: v: ons † Stijg, acclivis; en Stijg-bogel;
A-S, stiga-rapa / stapia; en ons † Stijg, vicenarius; als een Stijg Eyeren, vicena
ova; zijnde een bequame opstapeling om te koop te staen.
STYVEN, Firmare, amylo linteum subigere; w: v: Stijfsel, amylon; en Stijf, rigidus,
durus, obstinatus; A-S, stife: w: v: ons Stijven I. CL: A-S, stifian / intendere,
rigidum facere, corroborare.
STRYDEN. certare; F-TH, stritan: w: v: Strijd, Acies, pugna, bellum; A-S, strithe
/ Ysl: stryd / certamen; AL: striiti / sectae.
STRYKEN, stringere, palpare; collinere; tendere, vergere; remittere; considere;
A-S, strican / vehi, tendere; w: v: ons † Strijker, Strijk-stok, Hostorium; & radius
Chelydis, Wijders h: t: ons Ver-strijken, relinere; & abire; dit laetste zegt men
van de Tijd.
TYGEN, TYEN, † TYDEN, trahere; tendere, vergere; & tr: narrare; & accusare;
M-G, gateihan / II. CL: narrare; en A-S, teon / ducere, trahere, protrahere; &
accusare; F-TH, zirhan / trahere; Germ: zeihen / trahere; w: v: ons Be-tijen,
ulterius tendere; en Be-tijgen II. CL: accusare. Wijders h: v: ons Getijde, Tijde;
Getije, Tije, AEstus marinus; tempus opportunum; statio anni; preces horariae;
en Tijd, A-S, tyd / tyde / tempus opportunum; als 't beloop der dingen
aenwijzende; w: t: ook Tijdinge, nuntium; en Tijdig, opportunus, maturus; en
Tijdige koe, Tijd-koe, vitula, bucula, junix; en Tijd-verdrijf, Ludicrum,
delectamentum; en † Tijd-lijd, Oblectamentum; & homo diem ignaviter
transigens; enz.
VER-DWYNEN, evanescere; zie † DWYNEN bij deze Reg:
† VERLYDEN, transigere, praeterire, transire, & tr: obire mortem, quin etiam
consiteri; van † Lijden, ire; & narrare; zie LYDEN & BELYDEN hier voor: Wijders
h: t: ons † Verlijd, Confessio; transitus, mors. Dog ons VER-LEIDEN I. CL:
deducere, zie bij de II. Reg: op LEIDEN.
VERWYZEN, Damnare; v: Wijzen, judicare; zie in 't Vervolg.
† VIDEN, † VYEN, † VYGEN, odio ha-
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bere; M-G, fiwan / AL: fien / A-S, fiwan / fian / figan; w: v: ons Part: praes:
Vijand, inimicus; M-G, fiands; Kimbr: fiand; A-S, fynd / feond; AL: fiant; F-TH,
viende; Ysl: fiande: Wijders ons Vijandinne, inimica.
VYSTEN I. en II. CL: pedere; w: v: † Vijste, status ventris; en Vijfter, moretum
aliatum, ventris status provccans.
VRYDEN, VRYEN I. en II. CL: amare, blandimentis deprecari; M-G, frijon / I. CL:
amare; w: t: ons Ontvrijen, ambiendo praeripere amicam; en w: v: ons Vrijder
† , Vrijer, Procus, amp tr: juvems; en Vrijfter, Amasia, virgo nubilis; als mede
† Vrije, † Frije, Venus Dea; van de Heidensche Voorouderen als eene Godheid
ge-eert; w: v: ons Vrijdag, A-S, frige-doeg / Dies veneris; F-TH, Frige-tag.
Dog ons VRYDEN, VRYEN I. CL: liberare; zie bij de II. Reg:
VRYVEN, WRYVEN, terere, atterere, fricare; w: v: Vrijver, tritor.
WYKEN, cedere; A-S, wican / Ysl: vykia: F-TH, wichan / w: v: ons Wijk,
Perfugium, propugnaculum; & flexio, cessio; M-G, weih / vicus, castellum; en
A-S, wit / wyce; Ysl: vyk / vik / sinus terrae.
WYTEN, adscribere, imputare, incusare; A-S, witan / edwitan / inculpare; en
M-G, idweitjan / I. CL: exprobrare; w: v: ons † Wijte, Verwijt, incusatio,
reprehensio; en ons Verwijten, II. CL: M-G, farweitjan I. CL: inculpare.
WYZEN, monstrare, indicare, ostendere; & tr: judicare, decernere; A-S, wisan
/ docere, monere; w: v: ons Wijs, sapiens, prudens, sagax; A-S, wis / wise /
Ysl: vys; w: t: ons Wijze vrouw obstetrix; en Wijs maken, persuadere & doctum
facere; en Wijs-heid; A-S, wis-dom / sapientia. V-orders b: o: ons -wijs, -gewijs,
instar; en Wijze, modus, mos, forma; A-S, wisa / wise. Wijders ons Wijzer,
monstrator, index; & index horologii; & olim judex: en ons Verwijzen II. CL:
damnare. Dog ons Wijzen, judicare, vind men ook als I. CL: gebruikt, en h: v:
ons Gewijsde, res judicata, dus ook A-S, wisian I. CL: docere, monere; en Ysl:
vysade / monstravit; zie verder ons ONDERWYZEN II. CL: instruere, hier voor.
ZYGEN, Percolare; en Zijgen, Nederzijgen, Inzijgen, labefactare, deficere; M-G,
sigan III. CL: A-S, sigan / gesigan; AL: gesigen / Kimbr: en Ysl: syga / cadere,
excidere, labi: h: v: ons Zijge, colum.
ZWYGEN, tacere; F-TH, en A-S, swigan / swygan.
† ZWYKEN, zie Be-zwijken.
† ZWYMEN, zie Be-zwijmen.
Voorts dezer aller verdere Verba Composita, en Derivativa Nomina.
NB. De bovenstaende Verba, agter welke. I. en II. CL: gevoegt staet, worden thans
meestentijd in de Steden als I. CL: en op 't Land nog als II. CL. gegebruikt.
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II. Regel; wegens onze EY en Y.
I. Het gaet vast, dat de Ongelijk-vloeyende Verba (gelijk bij de I: Regel vermeld is)
nimmer op EY accenteren, en dat alle die op EY aenslaen, van de I. Classis, dat is,
Eenparig- of Gelijk-vloeijende zijn, zonder Vocael-verwisseling, als LEIDEN (ducere),
in Praet: imperf: LEIDDE, & in Part: pass: GELEID.
II. Evenwel zijn 'er ook etlijken onzer Verba, welke op Y den Klemtoon ontfangen,
en niettemin mede tot de I. CL: behooren, vermits afgeleid van eenig diergelijk
woord, als BYTEN I. CL: (glaciem frangere securi), in Praeter: BYTTE, & in Part: pass:
GEBYT; zijnde ontleent van BYT (Apertura glaciei) enz:; gelijk ook alle onze Verba
derivata altoos van de I. Classis zijn.
Om nu deze beide Waernemingen vrij te houden van verwarring, voor den genen
die in de Afleidinge niet vast genoeg staet, zo zullen we deze tweederhande Verba
van de I. CL:, ijder bij zijn soort, onder twee Lijften betrekken; terwijl de
medegetuigenisse van de Oude Vermaegtschapte Talen de egtheid van 't
onderscheid bevestigen zal; alles te schatten volgens de Dialect-Regel hier voor in
onze 9. Redewiss: § XI. bijgebragt.

Wegens onze EY (of EI).
A.

Wegens de Y.
A.

ARBEIDEN, Laborare, moliri; M-G,
Arbaidjan / I. CL: AL: en F-TH, arbeiten
/ w: t: ons Arbeid, Labor, & tr: nixus; en
Arbeidsaem, laboriosus; zie ook in de
Lijft van Vergelijkinge.
B.

B.

BE-LEIDEN, Dirigere; w: t: Be-leid, di-

BEDYEN, DYEN I. en ook II. CL: zie bij de
I: Reg:
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rectio; zie bij LEIDEN, ducere; onder deze
Lijst.
BEIDEN, VER-BEIDEN, morari, exspectare;
dog M-G, beidan / A-S, abidan / II. CL:
enz: Zie bij de Lijste v: Vergel: als ook
de voorg: Regel op † BYDEN.
BE-REIDEN, † REIDEN ( † ÉÉ), parare,
praeparare; A-S, raedan / regere; w: t:
ons † Reid, Rééd, cito, paratus; en
Bereids, jam jam; en Be-reidsel,
apparatus; zie verder † REIDEN; als mede
de Kanteek: op REED bij de I: Reg: weg:
de E.
BLEIKEN (ÉÉ) Albefacere; A-S, blacian /
pallescere; v: BLEIK (éé) candidus, albus,
pallidus; A-S, blac / pallidus; en blaece
/ pallor; w: t: ons Bleik (éé) Solarium;
locus albefaciendi. Zie ook de Kantteek:
op BLEEK bij de I: Reg: weg: de E.
BREIDEN (ÉÉ) Amplificare, dilatare, & tr:
nectere telam, contexere rete; voor welk
laetste we ook zeggen BREYEN (AE), A-S,
braedan / extendere; h: t: ons Breidel,
habena, quae in reticuli modo contexi
solet; w: v: Breidelen, I. CL: frenare; en
Ontbreidelen I. CL: frenos detrahere. Zie
verder ons BRÉED in de Lijft van
Vergelijkinge.

BE-DYKEN, aggere munire; A-S, dician /
vallare; v: ons Dijk, agger; en A-S, dic /
vallum.
BE-KLYVEN, adhaerere; & concrescere,
proficere; A-S, clyfian / adhaerere; van
ons Klijf, † Klijve, hedera, lappa; A-S,
clife / clibe / agrimonia, lappa.
BE-NYDEN I. CL: en ook II. CL: zie bij de.
I. Regel.
BE-SLYKEN, luto maculare; v: SLYK, lutum.
BE-VLYTIGEN, zie † VLYTIGEN in deze
Lijst.
BYTEN, glaciem frangere securi; v: BYT
apertura glaciei, securi facta; dog ons
BYTEN II. CL: mordere; zie bij de I. Regel.
† BYZEN, aestuare; v: Bijze, tempestas,
Boreas; w: t: Bijzig, ook † Beizig,
aestuosus; en Bijster, enormis, demens,
ferus, nocens; w: v: Verbijsteren I. CL.
confundere, destruere; w: t: ook 't Ital:
Bizzarro, en 't Fransche Bizarre.
† BRYZEN, friare; A-S, brysan / conterere;
w: v: ons Brijzel, Brijzelken, mica; en d:
v: Brijzelen I. CL: friare, confringere; en
Verbrijzelen I. CL: confringere; w: t: ons
Brij, puls, pulmentum; A-S, briw / briig.

C.

C.
CYFFEREN, zie bij de VII. Regel.

D.

D.

DEILEN (ÉÉ) dividere, partire, & tr:
judicare; M-G, dailjan / I. CL: enz: w: t:
deil (éé) pars; Zie verder DEELEN bij de
Lijst van Vergelijking.
DEINZEN, DEIZEN, retrocedere inclinari.
DREIGEN, minari; A-S, threginge /
correptio; & threagan / threigan /
increpare.
DWEILEN, tergere; v: dweil, voor dwe-
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gel, peniculus, afkomstig van 't
verouderde † Dwegen, † Dwag,
gedwogen, lavare; welk particip: bij
Kiliaen nog te vinden is: M-G, thwahan
/ thwoh / twhahans / lavare; A-S,
thwehan / thwean; Zie ook bij de V.
Regel op DWEIL.
E.

E.

EIGENEN, proprium dicare, tribuere; v:
Eigen, proprium: M-G, aigin / enz: Zie
verder in de Lijst van Vergelijking.
EINDIGEN, ÉNDIGEN, finire; v: Eindig,
endig, finitus; desinens; v: Einde, ende,
finis; A-S, aende: en † Einden, enden †
, finire; en Vercinden † , finem capere,
pervenire.
EISCHEN, postulare, A-S, aescian; w: t:
Eisch, A-S, aesca / postulatio,
requisitum; oulinks ook Heischen,
postulare.
EIZEN † , zie YZEN, horrore perfundi; M-G,
aistan / revereri; en A-S, egeslic / en
F-TH, egeslich / terribilis.
F.

F.

FEILEN (AE) errare; v: Feile (ae) error,
crimen; A-S, faellan / scandalizare.
FEILEN, tergere, peniculo mundare
pavimentum; v: Feil, peniculus.

† FRYTEN, FRUITEN, Frigere; v: Frijt † ,
frictum.

G.

G.

† GEREYEN, † GREIDEN, † GREITEN,
standr:, placere; en Misgreiden † ,
displacere; w: t: † Greite, aviditas. Zie
GRETIG bij de Lijst van Vergelijking.
GEILEN, lascivire; van Geil, lascivus; A-S,
goelsa / Luxus; en gaelnysse / ardor;
enF-TH, geila / superbia; dog bij ons oul:
ook Gijlen, Gijl.
† GEINSTEREN, Gensteren, scintillare; v:
Geinster, Genster, scintilla.
† GEISEN, curare, mederi.
† GLEISEN, nitere, splendere; en †
Gleisenen, fingere; v: Gleye, terra figulina

GERYVEN, zie RYVEN, hier bij deze Lijst.
GYLEN, fervere, chylum emittere; v: Gijl,
chylus; zie bij de VII. Reg.
GYLEN † , fallere, ludificare; w: t: Afgijlen
† , eblandire, expalpare; en Begijlen † ,
decipere.
GYZELEN, obsidem capere; v: Gijzel † ,
nu Gijzelaer, obses; A-S, gisel / gisle /
gysel; w: t: Gijzeling, custodiae.
† GLYSTEREN, scintillare; v: Glijster, ook
Gleister, scintilla; A-S, glisigena /
coruscans.
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scintillans; w: t: Gleye pot, urceolus
fictilis: en Gleister † , scintilla. Zie ook de
Kantteekening bij GLEED, bij de I. Reg;
weg: de E.
† GREINZEN, ringere; van † GREINS, larva,
&c; zie de Kantteek: bij GREEN bij de I:
Reg: weg: de E.

GRYZEN, canescere v: Grijs, canus.
GRYZEN † , horrere; v: Grijze † , horror;
w: t: Afgrijzen, horrere; en w: v:
Afgrijselijk, horribilis.
† GRYNKELEN, subridere; en Grijnzen †
ringere; zie GRYNEN I. CL: en II. CL: bij
de I. Reg.

H.

H.

HEIDEN, HEIDEREN, coruscare,
clarescere.
HEYEN, fistucare; w: t: Heye, Hei, fistuca;
oul: ook Hyen, en Hye.
HEILEN (ÉÉ) Sanare, mederi, curare; A-S,
haelen: w: t: ons Heil, salus; en On-heil,
malum; en † Heil(éé) sanus, integer;
M-G, hails / AL: heil / A-S, hael / salus,
sanus, integer; en Heiland, A-S, haelend
/ Salvator; en Heilig, sanctus, A-S, halig;
w: v: Heiligen, sanctificare; en
Heilig-avond, feriae praecedaniae, & tr:
tempus remittendi labores; en Heilige
dag, Dies festus, sacer. Zie verder in de
Lijst van Vergelijking.
HEIMEN, HEINEN, sepire, obvallare; w: t:
Heim, Heiming, Heining, Sepes,
sepimentum; en † Heim, Domus; Patria;
& locus natalis; A-S, haem / ham /
habitatio; Ki: en AL: heim / Fris: & Sic:
heym / mansio, domus: wijdersons
Heim-raed, Curator, Praefectus
aggeribus curandis; M-G, haima / ager,
vicus, castellum; & haimothaia / agros;
en ons Heim † , Geheim, secretus; w: t:
Heimelen † , abscondere; w: v: Heimelijk,
occultus; en Geheimenisse, mysterium;
en Heimsch † , Inheimsch (éé) indigena;
en Uitheimsch (éé) extraneus: dus ook
de namen van plaetsen op HEIM
eindigende.
† HEITTEN (ÉÉ) I. CL: fervefacere; w: t:
Heit (éé) fervidus; en Heite (éé) Hitte,
ardor; A-S, haet / haetto / ca-

HYEN † , fistucare, & tr: vexare, zie
HEYEN, fistucare.
HYGEN, † GYGEN I. CL: en ook II. CL: zie
bij de I. Reg.
HYLIKEN, HUWLIKEN, Matrimonio jungi;
van Hijlik, Huwlijk, conjugium; A-S,
hiwung & hiw / familia.
HYSCHEN, I. en ook II. CL:, zie bij de I.
Reg.
† HYSEN, praecidere; v: Hijse, tomus,
carnis portio.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

186

lor; en ons † Heitse, fax; en † Heitsel (éé)
Virgultum siccum, ad ardendum idoneum.
Dog Heiten (éé) nominare, jubere, &
promittere, is niet van de I: CL:, hoewel
Gelijkvloeyende; Zie ten einde van deze
II. Reg:.
I. en Y.

I. en Y.
YDELEN, contr: Ylen, inanire, delirare; v:
Ydel, contr: Yl, inanis, vacuus; & amens;
A-S, idel / ydel / vacuus.
YLEN, properare; van Yle, Yl, festinantia.
YKEN, † IKEN, † HYKEN, mensuram &
pondus in vase designare; v: Yke, † Ieke,
Hijke, signum justae mensurae vasis.
YVEREN, zelari; v: Yver, zelus.
YSEN, horrere; oul: ook † Eisen, zie p:
184. w: v: Yselijk, horribilis; w: t: Yse † ,
hulcus; en Ysen-kruid, verbenaca, putrida
ulcera mitigans.
YZEN † , glaciare gelare, & rumpere
glaciem; en Ver-yzen † , conglaciari; v:
Ys, A-S, is / ise / glacies; en w: v: Yzel,
Hijzel, pruina glacialis; en d: v: Yzelen,
Hyzelen, pluere pruinam glacialem.

K.

K.

KEILEN, lamellis vel silicibus aquas
quatere lusoriè; v: Keile, Keije, silex; oul:
Kegel: w: t: ook Keiken, parvus silex; zie
ook KEILE bij de V. Regel.
KLADDEYEN, I. CL: zie bij de VI Reg.
KLAPPEYEN, I. CL: zie bij de VI Reg.
KLEINEN, Verkleinen, diminuere; w: t:
Klein, parvus; en d: v: Kleinsen, klensen
I. CL: percolare, mundare, purgare; A-S,
claensan / claensian; en ons Kleinser,
klenser, colum; en mede Kleine † ,
latrina; A-S, claen / clane / mundus,
purus; wijders ons Kleinsteren I. CL:
minutas emittere scintillas.

KASTYDEN, KASTYEN, castigare.
KRYGEN, bellum gerere; v: Krijg, bellum,
pugna, certamen: w: t: krijgel, pertinax;
en Krijgel, kregel, aemulatio; zie ook
KRYGEN II. CL: acquirere; bij de I. Regel.
KRYSCHEN, exclamare; van Krijsch,
Gekrijsch, clamor; v: Krije † , clamor; en
Krijen † , clamare; w: t: ook Krijsselen,
infrendere dentibus.
KRYTEN, BEKRYTEN, creta sublinere; v:
Krijt, creta; w: t: Krijtig, cretosus; dog
KRYTEN II. CL: ejulare, zie bij de I. Reg:
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† KREITEN, KREETEN, irritare, provocare,
w: v: † Kreitser, † Kreiser, † Kreeser,
seditiosus homo, zie de Kantteek: op
KREET bij de I. Reg: weg: de E.
L.

L.

LAVEYEN I. CL: zie bij de VI. Reg.
LEIDEN, ducere; A-S, laedan; v: Leide †
, ductus, meatus; w: v: Beleiden, gerere,
administrare; en ons Beleid,
administratio; en Over-leiden, traducere,
zie de Kantteek: bij LEED, bij de I. Reg:
wegens de E.
LEINEN † (ÉÉ) inniti; w: t: Leine † (éé)
fulcrum, zie de Kantteek: op LEED bij de
I. Reg: weg: de E.

† LYKEN, funerare; v: Lijk, funus, cadaver;
M-G, leik / A-S, lic / corpus.
† LYSTEN, BELYSTEN, circumducere ord
vel lymbo; v: Lijst, fimbria, margo, margo
tabulae distincta.
LYMEN, agglutinare; van Lijm, viscus,
gluten; w. t: Joden-lijm, bitumen,
Asphaltes.
LYNEN, lineas ducere; v: Lijne, linea.

M.

M.

MEINEN (ÉÉ) A-S, maenan / putare; w: v: MYDEN I. CL: en ook II. CL:, zie bij de I:
Reg:
Meininge, opinio; en Vermeinen,
MYNEN, ONDERMYNEN, agere cuniculos,
conjicere.
suffodere; v: Mijne, vena, fodina, zie bij
de VII. Regel.
MYNEN, venditione publica rem sibi
adsumere certo pretio, clamando, Mihi;
van Mijne, Mijn, meus, A-S, mine / v: ons
Mij, mihi.
MYTEN, struere metas; v: Mijte, meta,
strues in altum, dus ook Mijter, mitra; w:
v: Mijteren † , ornare mitrâ, zie bij de VII.
Regel.
MYMEREN, delirare.
N.

N:

NEYEN † , hinnire; A-S, hnaegan.
NYDEN † , obtundere clavum; zie
Nijd-nagel bij de VIII. Regel.
† NEYEN, nu NAEYEN, suere.
NEIGEN, flectere, inclinare; M-G,
hnaigjan / I. CL: &c, w: t: Afneigen,
proclinare; en Geneigt zijn, propendere,
inclinari; en Neiging, Geneigtheid, animi
inclinatio; zie wijders NYGEN II. CL: bij de
I. Regel, en NEIGEN bij de Lijst van
Vergelijkinge: als mede de Kantteekening
bij NEEG, bij de I. Reg: wegens de E.
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O.

O.

ONTWEIDEN, ONTWEYEN, eviscerare; v:
Weide, exta; zie WEIDEN † . Dog
Ontwyden, profanare; zie in de
nevenstaende Lijste by WYDEN, sacrare.

ONTLYVEN, occidere; v: Lijf, corpus; w: t:
Lijvig, corpulentus; en Aflijvig, mortuus;
en het Aflijven en de Aflijvigheid, obitus;
zie BLYVEN bij de I. Reg:
ONT-RYKEN, exuere divitiis, regno; en zig
Verrijken, † Rijken, se ditare; v: Rijk,
dives, imperium; AL: riche / A-S, rice /
&c. w: t: Deur-rijk, praedives; zie RYK bij
de Lijst van Vergelijking.

P.

P.

PEILEN, pensum proponere; & metiri
profunditates, metiri aquas bolidè; v: Peil,
pensum, bolis; mensura designata; contr:
voor Pegel, mensura statuta. Dog Pijlen
I. CL: profunditates metiri, diende niet
gebruikt te worden, ten zij de meting met
Pijlen (Pilae) of lange roeden geschiede:
zie ook PEIL bij de V. Regel.
PEINZEN, peizen Brab:, cogitare,
perpendere; en Bepeinzen, perpendere;
w: t: Gepeins, cogitatio.
PAVEYEN I. CL: zie bij de VI. Reg:
PLAVEYEN I. CL: zie bij de VI. Reg:
PLEITEN I. CL: Litigare; zie bij de VI. Reg:
PREYEN (AE) Navi obviam proficiscentes
Nautas alloqui, sciscitare unde veniant,
quò vadant.

Zig PYNEN, VERPYNEN, se cruciare; A-S,
pinan / pinian / Ysl: pyna; van ons Pijne,
Pijn, poena, dolor, torsio, molestia, opera,
labor; A-S, pin; en d: v: Pijnig † , nu
Pijnlijk, dolorosus, laboriosus, cruciabilis;
w: v: Pijnigen, torquere, cruciare; en Pijn
bank, tormentum, equuleus,
extorquendae veritatis gratia: wijders h:
t: Gepijnt, tortus, pressus; en Gepijnde
Honing, mel pressum; en Ongepijnde
Honig, mel eliquatum, non pressum.
PRYZEN † , pretium imponere; waer voor
meest al met een Bastaerd-staert
gebruikt word Pryzèren: komt af, zo 't
schijnt, van Prijs, pretium; zie bij de VII.
Reg: dog PRYZEN II. CL. laudare; zie bij
de I. Reg:

Q.

Q.

QUEIKEN (ÉÉ) Nutrire, fovere; w: v:
Queikerije (éé), seminarium.

QUYLEN, salivare; w: t: Quijl, saliva; w: v:
Bequijlen, salivá madefacere.
QUYNEN I. CL: languere; ook II. CL: A-S,
cwinan / II. CL: zie de I. Regel.

R.

R.

RAMMEYEN, zie bij de V. Reg:

RYFELEN, radere, &c.; zie RYVEN I.
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REIDEN † , BEREIDEN (ÉÉ), parare; w: t: †
Reid, (éé), cito; Bereids (éé), jamjam; en
Voor-gerey, antilena; A-S, raedlic / cito;
dog Rijden, Berijden II. CL: zie bij de I.
Reg:
REIKEN, tendere, extendere manus, A-S,
raecean; w: t: zig Verreiken, longius
extendendo membrum luxare; en,
Verreiken † , distendere, pertingere,
extorquere; h: t: Verreiken den schuld,
debitum liquidè probare; zo veel als den
schuld deugdlijk doen blijken, en alzo in
weerwil van den verweerder met
regt-geding hem ontwringen: zoo mede
Verreiken den Pande, instare ut sibi
addicatur fundus obligatus; en Verreikt
van Schuld, convictus debiti; en Verreikt
en uitgewonnen goed, Bona in nexu
possessionemque jure data.
REYEN † , choreas ducere, & subsilire;
en Reye, ook † Rije, Chorea; A-S, raewa
/ ordo; zie de Kantteek: op REEG bij de I.
Reg: wegens de E.
REINIGEN, Purgare, mundare, & expiare;
M-G, hrainjan / I. CL: v: ons † Reinig,
Rein purus; M-G, hrains / AL: rein w: t:
ons Rein-varen, parthenium; als
zuiverende de ingewanden van de
Wormen; en Reinsch, sincerus, absque
dolo; zie verder REIN bij de V. Regel; en
bij de Lijst van Vergelijking.
† REITEREN, cribrare; v:, Reiter † ,
cribrum; ook † Rijter, en Rijteren † ; zie
RYTEN II. CL: bij de I. Regel.
REIZEN, iter facere, proficisci; v: Reize,
iter, & tr: vice; A-S, raese / curfus;;

en II. CL: bij de I. Regel.
RYMEN, componere rhythmos, &
convenire; van Rijm, rhythmus; & finis
versus cum altero concordans; A-S, rim
/ numerus; & riman / numerare; w: t: ons
Gerijmt, rhythmicè compositus, & tr:
decens; en Ongerijmt, absonus.
RYMEN, RYPEN, pluere pruinam; v: Rijm,
Rijp, pruina; A-S, hrim.
RYPEN, maturescere; A-S, ripian / v: Rijp,
maturus; A-S, ripe / w: v: ons Onrijp,
praematurus, en deur-rijp, permaturus.
RYVEN † , nu GERYVEN (IE),
accommodare; v: † Rijve, Rijf † , largus;
w: t: het Gerijf (IE), commodum, copia;
A-S, ryfe / frequens; en Ysl: ryfur /
liberalis; en ryfd / liberalitas.
RYDEREN, RYEREN, tremere &
sufflaminari; zie Rijden II. CL: equitare;
bij de I. Regel.
RYSSELEN, Risselen, strepitare; zie
RYZEN II. CL: surgere; bij de I: Reg:
† RYZEN I. CL: mejere; v: † Rijs, rijze,
virga virilis, penis, tr: pro virga, surculus;
zie verder RYZEN II. CL: surgere; bij de
I. Reg.
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zie de Kantteek: op REES bij de I. Reg:
weg: de E. Wijders h: t: ons, † Reizig,
itineri accinctus; nu Reisvaerdig; en †
Reizig, nu Reisbaer, pervius; w: v: †
Reizigen, peregrinari; w: v: Reiziger,
peregrinator; voorts ons Verreizen,
insumere itineri.
ROTTEYEN I. CL: zie bij VI. Regel.
S.

S.

SCHREIDEN, SCHREYEN, flere; en
Beschreiden, deplorare. Dog Schrijden,
varicari, en Beschrijden, passu
pertingere, zijn van de II. CL: zie de I.
Reg
† SLEIKEN, repere; w: t: Sleik (éé) solo
aequatus, humi repens; en † Sleiker,
vulpes, & occultè invadens; en Blind
Sleiker, caecula, serpentis genus caeci,
A-S, slaec / sleac / tardus.
SLEIPEN (ÉÉ) trahere, verrere reptatim;
w: t: SLEIP (ÉÉ) tractus, syrma, & tr:
pompa comitum; en Sleipe, mulier
tardigrada; en Sleip, Sléép lenden,
elumbis, lumbos trahens; en Blok-sleiper
† , anteambulo. Dog Slijpen, acuere, is
van de II. CL: zie bij de I. Regel wegens
de E, bij SLEEP.
SPELE-MEYEN, apricari; zie VERMEYEN hier
onder, en MEYE in de Besluitlijfte.
SPEYEREN, stand:, diffringere; &
spargere, disgregare; zie bij de I. Reg:
weg: de E bij SPEEG.
SPREIDEN, SPREYEN, Verspreiden,
spergere, dispergere; A-S, spraedan.
† STEIGEN, in altum tollere, elevare,
stagnare; van Steig (éé), acclivis; en

SLYMEN, zie VERSLYMEN, hier onder.
SMYDGEN, mulcere, mollire; van Smijdig,
Gesmijdig, mollis, ductilis; v: † Smijde,
Gesmijde, machina fabrilis, & monilia ex
metallo mulsa; w: t: Gesmijde der
Peerden, phalerae; en Arm gesmijde,
brachiale; en Hals-gesmijde, monile, colli
& gutturis ornamentum; F-TH, sinithan
/ mollire; Ysl: smyde / fabricatio.
SPYEN, SPYKEN (IE), inspicare; van Spije
(ie), Spijke † spica, tr: assula in acumen
attenuata; clavus in modum spicae
acutus; w: t: Spijker, clavus ferreus; en
d: v: Spijkeren, clavo figere; A-S,
spicyng / clavus.
SPYZEN, cibare, nutrire; v: Spijze, esca;
w: v: Spijzigen I. CL: cibare.
STYVEN, intendere, roborare; v: Stijf,
rigidus; A-S, stife / zie ook STYVEN II. CL:
bij de I. Reg.
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Steige † , semita; w: v: Steiger, tollenon,
gradus sive ascensus ripae; A-S,
staeger; en d: v: Steigeren, elevare,
ascendere, pretium amplificare; &
stagnare; en Steigering, fori, pegmata;
en Steig-réép, Steiger-réép (éé) stapia;
dog STYGEN II. CL: scandere; zie verders
bij de I. Regel weg: de E, de
Kantteekening op STEEG.
STEILEN † , elevare, erigere; v: Steil,
acclivis; contr: voor Stegel: w: t:
Deursteil, valdè praeceps; zie ook STEIL
bij de V. Regel: wegens EY; en STEEG bij
de I. Reg: weg: de E, in de Kantteek:
T.

T.

TEIKENEN (ÉÉ) signare, designare; M-G,
taiknjan / &c: v: Teiken (éé) M-G, taikns
/ signum, nota, character; en A-S, taecan
/ docere; zie ook TEEKEN bij de Lijft van
Vergelijking.
† TEINEN (AE) concinnare coria; v: Teine
(ae) pulvis corticis quercinae.
TREIFELEN, blandiri, ineptire; w: t:
vertrciffelen, blanditiis allicere.
TREILEN † , fune navem trahere.
TWEINEN, conduplicare fila; v: Twein,
filum duplex; v: Twei † , nu twéé, duo;
M-G, twai / A-S, twa / duo; zie TWÉÉ, bij
de Lijst van Vergelijking: zie ook Twijnen
I. CL: in de nevenstaende Lijste; h: t: †
Tweintig, † Twijntig, nu Twintig, viginti.

TRYZELEN, incernere, cribrare frumentum;
& tr: lentè & segniter agere; v: Trijzel,
cribrum frumentarium.
TWYFFELEN, dubitare; v: Twijffel, dubium;
v: † Twij, duo; A-S, twigan / twyan /
Haesitare.
† TWYGEN, plantare, inserere, pangere
inoculare; v: † Twijg, A-S, twig / twiga /
ramus, virga, vimen, surculus; w: v:
Twijger † , frutex; A-S, twigga / palmes.
TWYNEN, Duplicare; A-S, twinan; v:
Twijn, A-S, twin / filum duplex; v: † Twij,
duo; zie ook TWEINEN.

V.

V.

VEILEN, venditare, venum exponere; v:
Veil, venalis; gelijk mede Onveil, non
venalis; h. t: ook Veile, Hedera; herba
venale vinum indicans; dog VYLEN I. CL:
limare; zie in de nevenstaende Lijste.
VEILIGEN, Beveiligen, securum reddere,

VERBLYDEN, gaudere; v: Blijde, A-S,
blithe / laetus.
VERBRYZELEN, zie BRYZEN † , friare, I. CL:
hier voor in deze Lijft.
VERBYSTEREN, zie † BYZEN, aetuare, I.
CL: hier voor in deze Lijft.
VERFYNEN, magis perficere, attenuare;
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tueri; v: Veilig, tutus, securus; w: t:
Onveil, Onveilig, insecurus; A-S, faele /
fidelis.
VEINZEN, † Geveinzen, dissimulare; w: v:
Veinzaert, Hypocrita; en Veinzerije,
dissimulatio.
VER-BEIDEN, zie BEIDEN, hier voor.
VERKLEINEN, zie KLEINEN, hier boven.
Zig VERMEYEN, SPELE-MEYEN, apricari,
vere novo recreari; van Meij, Majus
mensis; dog VERMYEN I. en II. CL: evitare;
zie bij de I. Regel op MYDEN.
VERPEIZEN I. CL: reconciliare; van PEIS,
zic bij de II. Reg.
Zig VERREIKEN, zie REIKEN, tendere &c.,
hier voor in deze Lijste.
VERREIZEN, insumere itineri; zie REIZEN
hier boven in deze Lijste.
VERTREIFFELEN (ÉE), blanditiis allicere;
zie TREIFELEN.
VESPEREYEN I. CL: zie bij de VI. Regel.
VLEIDEN, VLEYEN, blandiri; en AFVLEIDEN,
blanditiis deprecari; dog VLYDEN, VLYEN,
accommodare; zie in de nevenstaende
Lijste.

v: fijn, purus, perfectus, exactus, exilis,
subtilis; zie bij de VII. Regel.
VERRYKEN, ditare; v: Rijk, dives; zie hier
voor ONTRYKEN.
VERSLYMEN, limo obstringi; van Slijm,
limus; A-S, slim: w: t: Slijmig en
Slijmerig, limosus; & tr: tardissime verba
proferens.
VERWYDEN, † WYDEN; ampliare; v: Wijd,
A-S, wid / wide / amplus; w: v: Wijdte,
amplitudo; en Wijders, porrò.
VERWYLEN, WYLEN, morari; M-G, hweilan
/ v: Wijl, Wijle, mora, momentum, spatium
temporis, & vice, M-G, hweila / A-S, hwil
/ AL; hwila / wila: w: t: Wijlen, olim;
Onderwijlen, interim; Som-wijlen,
interdum; Bij-wijlen, interdum; en
Terwijle, Terwijl, interea, dum; en
Kortswijlen I. CL: jocis transmittere
tempus.
VERWYVEN, effoeminari; en † Wijven,
duxere uxorem; A-S, wifian / wifigan; v:
Wijf, mulier, uxor; A-S, wif: w: t: Bij-wijf,
concubina; en Ontwijven I. CL: uxorem
subducere.
VERZWYMEN, BEZWYMEN, en † Zwijmen,
zie BEZWYMEN, I. en II. CL: bij de I.
Regel.
VER-YZEN † , conglaciare; zie YZEN † ,
hier voor in deze Lijste.
VYZELEN, Opvijzelen, † Vijzen, cochleâ
spiratim attollere; van † Vijze, schroeve,
cochlea, A-S, fysan / differre.
VYLEN; afvylen, limare, delimare; v: Vijle,
A-S, feol / lima; w: v: Vijlfel, ramentum.
Dog VEILEN, venditare; zie in de
nevenstaende Lijst.
VLYDEN, VLYEN, ornare, concinnare,
aptare in ordinem, accommodare; van
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Vlij, Gevlij, accommodatio; dog VLEYEN
I. CL: blandiri; zie in de nevenstaende
Lijste.
VLYMEN (IE), scalpello pungere; van
Vlijme (ie) scalpellum, phlebotomum.
† VLYTIGEN, BEVLYTIGEN, en † BEVLYTEN,
diligentiam adhibere; v: Vlijt, diligentia;
en Vlijtig, diligens; A-S, flitan /
contendere.
VRYDEN, VRYEN, I. en II. CL. amare, zie
bij de I. Reg:
VRYDEN, VRYEN, Bevrijen, Bevrijden,
liberare; A-S, frian; van ons Vrij, M-G,
frye / A-S, freo / fri / & fry / liber &c.; w:
v: ons Ontvrijen † , libertatem adimere;
zie ook VRY in de Lijst van Vergelijking.
† VRYTEN, WRYTEN † , tornare.
W.

W.

WEIDEN, WEYEN, pascere; en Verweiden,
altero impellere prato; w: t: Weide,
pratum, pascua; en Na-weide, foenum
serotinum; en Weiland, ager pascuus;
en Weiman, Weidener, Weider, venator,
pastor, auceps; en Wei-vogel, accipiter;
en Wei-tassche, pera venatoria; dog
WYDEN, VERWYDEN, amplificare; zie in de
nevensgaende Lijst.
WEIDEN, WEYEN, Uitweiden, exenterare;
en Ontweiden, eviscerare, w: t: Weije,
weide, Geweide, exta, viscera animalium;
en Kraeij-weije, en bij letter-verzet,
Karweije, Korweije en Koreije, exta
ovium, porcorum, &c. vulgò cornix; als
een buiten gewoon Lekker-geregt voor
de Kraeijen; en Karweije, tr: Opera quae
gratis aut parva mercede factitatur; &
opera extraordinaria parvi temporis; dog
ook Her-geweide; symbolum, quod cliens
novo patrono adfert; Dog WYDEN, ini-

† WYDEN, † WYEN, VERWYDEN,
amplificare; van Wijd, A-S, wid / wide /
amplus; zie VERWYDEN, dog WEIDEN,
pascere; zie in de nevensgaande Lijst.
WYDEN, WYEN, en † WYHEN (IE) initiari,
M-G, weihan / I. CL: AL: & F-TH, wihan
/ wihen; van † Wijde, † Wije, † Wijch,
sacer; F-TH, wiho / en M-G, weiha /
weihs; w: t: ons Wije-water, aqua
lustralis; en Wij-róók, thus; w: v:
Wij-rooken I. CL: spargere thura; en
Ontwijden, profanare; wijders ook hier
toe ons Wijchelen, augurari; w: v:
Wijcheler, augur; en Wijchelerije (1)
auguria; als eigen aen 't oude
Heidensche Priesterdom: zie ook WYHEN
in de Lijst van Vergelijking.
WYCHELEN, zie WYDEN, WYEN hier
boven.
WYLEN, zie VERWYLEN, morari; hier boven
in deze Lijst, en WYLEN
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tiari; en ONTWYDEN, profanare; zie in de
nevensgaende Lijst.
WEIKEN (ÉÉ) emollire, macerari; v: Weik
(éé) mollis, maceratus, infirmus, A-S,
wac / wace / Ysl: veikur. Dog WYKEN II.
CL: cedere; zie verder bij de I. Regel
wegens de E, de Kantteek: op WEEK.
WEIFELEN, vacillare, vagari; A-S, wafian;
van Weifel, Weivel, viator; apparitor; A-S,
wafung / dubitatio; w: t: Weifeler, homo
vagus & inconstans; & viator.
WEIGEREN, negare, abnuere, recusare.
WEINDEN † , nu Wenden, vertere.
WEINEN (EÉ) flere, dolere; v: Wein † (éé)
dolor, fletus; A-S, hwan / calamitas; en
M-G, wainon / A-S, wanian / AL: weinon
/ lugere, plorare.
WEINTELEN † , nu Wentelen, volvere.
† WEISTEREN, mobilitare ante oculos.
WREIKEN † , nu Wrikken, extorquere.

in de Lijst van Vergelijking.
WYPEREN Flandr:, indignari; v: Wijper
Flandr:, indignatio.
WRYTEN, zie VRYTEN, hier voor in deze
Lijst.

Z.

Z.

ZEIKEN, mejere; w: t: Zeike, lotium, urina.
ZEYEN † , nu Zaeyen, serere; A-S,
saewan / sawan.
† ZEIGEN, colare; nu nog ZYGEN II. CL:;
zie bij de I. Regel.
ZEILEN, velificare; & tr: distringi per aërem
aut super aquae aequor veliferis instar;
w: t: Bezeilen, velificando appellere; v:
Zeil, oulings Zegel, velum; A-S, segel /
segl / velum; & seglian / velificare; h: t:
een bezeild schip, navis velivola; en
Zeil-bóóm, mast, malus; en Zeil-stang,
antenna; en Zeil-stéén, magnes; zie bij
de V. Regel.
ZEINDEN † , nu Zenden, mittere; w: t:
Zeinde † , synodus.
ZEINEN Flandr: contr: voor Zegenen,

ZYPEN, ZYPELEN, stillare, manare, fluere;
v: Zijpe, locus stillandi, cloaca; w: t:
Zijp-óóge, lippus, gramiosus; en
Af-zijpen, defluere; w: t: ons Zijpe, Zipa,
vadum Holl: aggeribus cinctum.
ZWYMELEN, Ontzwijmelen; zie BEZWYMEN,
I. en II. CL: bij de I. Regel.
ZWYNEN, VERZWYNEN, tabescere,
decrescere; w: t: Zwijn-puijste,
inflammatio tumore cum rubore; en Zwijn
zucht, Zwijn-ziekte, phtisis.
En wijders alle de verdere Composita en
Derivativa van dezen.
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benè precari; zie de V. Regel.
En Wijders alle de Composita en
Derivativa.
Hier kan men bijvoegen ons HEITEN (ÉÉ),
HEITTE, GEHEITEN, jubere, nominare, &
olim promittere; en SCHEIDEN, SCHEIDDE,
GESCHEIDEN, dividere; zijnde dezen mede
Gelijkvloeyend, dog niet van de I. CL: als
eindigende in Partic: op EN, in plaets van
T. Zie verder HEETEN en † SCHEEDEN, bij
de VII. Reg: wegens de ÉÉ.

III. Regel; wegens de EY (of EI).
Deze EI vind men bij onze Uitgangen –HEID en -LEY, waer van de eerste verstrekt
om het hoedanig tot een hoedanigheid te doen overgaen, en de laetste om het
hoe-veel der soorten aen te wijzen.
als BARMHÉRTIGHEID.
GEREGTIGHEID.
STANDVASTIGHEID; enz: zeer vele diergelijken.
en EENERLEY.
TWEEDERLEY.
GEENERLEY.
ALLERLEY.
MENIGERLEY.
VELERLEY; en zoo voort nog zeer vele zulken.

IV. Regel; wegens de Y.
Door de Terminatie YE (of nu veel-al bij inkrimping maer Y) maekt men
Naemwoorden om eene algemeene bediening, staet, of werking aen te duiden,
welke Uitgang mij ontleent schijnt te zijn van 't Latijnsche IA, in de
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Middel-Eeuwen, door toedoen der Monniken: gelijk ook de Bastaert-woorden, in 't
Latijn op IA of in 't Frans op IE aenslaende, bij ons op YE of Y den Uitgang hebben.
Hier toe dan.
ABDYE, Abbatia.
ALVERYE, praestigiae.
ARTILLERYE, Gall: artillerie.
† BEULERYE, † BEULYE, carcer.
BORGERYE, cives, civium jus praeferentes.
HAPERYE, haesitatio.
HAVERYE, AVARYE, jactura communis in mari, Gall: avarie.
HASPELERYE, intricatio.
HÉÉRSCHAPPYE, dominatio.
HOERERYE, stuprum.
HONGARYE, Gall: Hongarie.
HIPOCRISYE, Gall: Hipocrisie.
KANCELERYE, Gall: chancelerie.
† KASSELERYE, † KASTELERYE, en nu KASTELLENYE, territorium ur bis; Gall
chatelenie.
KLADDERYE, inquinatio; & maculosa & inepta pictura.
KOPPELERYE, loenocinium; dog Koppel-reije, chorea jugum, begeert EY of EI.
KRAMERYE, merx.
LANDVOOGDYE, satrapia.
LAZERYE, lepra.
LIBRYE, libraria, Gall: librairie.
LOMBARDYE, Lombardia.
† MÉÉSTERYE, magisterium, & curatio.
MEYERYE, Gall: mairie, Lat: praetura.
MALVAZYE, Gall: malvesie.
MARYE, Marijke, Maria.
† MEISSENYE, familia.
MENGELERYE, mixtura.
MELANCHOLYE, melancholia.
MELODYE, melodia.
NORMANDYE, Normandia.
PLAKKERYE, opus tectorium.
PAVYE, Pavia, Gall: pavie.
PICARDYE, Gall: Picardie.
POSTERYE, angaria.
QUISTERYE, prodigalitas.
RUITERYE, turmae equitum.
ROOVERYE, latrocinatio.
SACRISTYE, Gall: sacristie.
SCHAELDSYE, Lovan: nu Watersteen, impluvium.
SCHAPERYE, Fland: pascua ovium.
SLAVERNYE, servitudo illibera.
SPECERYE, aromata, Gall: epiceries.
STAFELERYE, tabula sartoria.
STROOPERYE, spoliatio.
TARTARYE, Tartaria, Gall: Tartarie.
TRESOORYE, gazophilacium.
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TURKYE, Turcia, Gall: Turquie.
VLEYERYE, adulatio.
VLYERYE, adornatio, accommodatio.
VRYERYE, procatio blandula.
En zoo voort meer diergelijken, beneffens derzelver composita.
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V. Regel; wegens de EY (of EI).
Zo EG op D of L of N komt te stuiten doet de Tong-rolling (Euphonia) dikwijls EG in
EY of EI verwisselen: als,
BREIN, cerebrum; Sax: & Sic: bregen / A-S, braegen / bregen / bragen /
cerebrum.
DWEIL, peniculus; voor † DWEGEL, † DWEGLE, † DWELE; v: † Dwegen, III. CL:
abstergere; w: v: Gedwogen, lotus; zo ook M-G, thwahan / thwoh / thwahans
/ III. CL: lavare; & A-S, gethwegen/ gethwogen / lotus, baptizatus; & thwaeale
/ ablutio: ondertusschen v: Dweil komt Dweilen I. CL: mundare peniculo; zie
de II. Regel.
† KEILE, KEYE, silex; voor † Kegel, † Kegle: w: v: Keilen I. CL: epostracismum
agere, lamellis aquas quatere: w: t: ook Keizel-stéén, minimae silices; zie ook
Keilen bij de II. Regel.
LEIDE, ponebat; & LEIDEN, ponebant; voor Legde en Legden, Praeter: v: Leggen,
ponere.
MEID, voor † Meged, Maged, zie bij de VIII. Regel.
PEIL, pensum, bolis; voor Pegel, statuta mensura; w: v: Peilen, metiri aquas
bolidè &c.; zie bij. de II. Regel.
PLEITEN, voor ons oude en nu nog Geldersche Plegten, lites agere.
REIN, Flandr: Sic: & Fris: voor Regen Pluvia; en Reinen, voor Regenen, pluere:
zoo mede Angl: rain / pluvia. Hier toe komt niet vreemd ons Rein, Reinig, purus,
mundus; w: v: ons Reinigen I. CL: mundare, purgare; bij de II. Regel.
REINSBORG voor Regensborg, Reginoburgum; urbs Germ: ad Danub: fluv: dog
ons RYNSBORG, Rhenoburgum, pagus Holland: prope Lugd: Bat:
STEIL, acclivis, praceps; voor † Stegel, v: Stijgen, Steeg, gestegen, ascendere;
w: v: † Steilen, elevare, erigere; zie de II. Regel.
ZEIDE, dicebat; en ZEIDEN, dicebant; voor Zegde en Zegden; Praeter: v: Zeggen,
dicere.
ZEIL, oul: † Zegel, velum; w: v: Zeilen I. CL: velificare; en w: t: ons Rae-zeil,
majus navis velum; en Zeilbóóm, Zeil-stang, en Zeil-stéén; zie bij de II. Regel.
ZEINE, voor Zegene, Zeegne, Zegen. sagena.
ZEINEN Flandr: voor Zegenen, benè precari.
Aldus ook de verdere diergelijken; beneffens derzelver Composita & Derivativa.

VI. Regel; wegens de EY (of EI).
De Bastaerd-terminatien, welke in 't Fransch op ai of ée of é de Stem-kragt
(emphasis) laten vallen, en de Bastaerd-woorden op ai accenterende, veranderen
bij ons op EY of
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EI; gelijk ook de Latijnsche terminatie in tas (waer voor de Fransen té hebben) bij
ons in TEIT verwisselt. Onder 't eerste betrekken wij ook de Fransche Terminatie ée
door de Walen, Vlamingen, of Brabanders agter Duitsche woorden gevoegt, en ons
mede gedeelt met EY of EI.
ARMEYE † , nu ARMÉÉ, Gall: Armée.
CICOREYE (ay) Gall: cicorée.
CONTERFEIT, Gall: contrefait; w: v: Conterfeiten I. CL: effigiare, assimilare.
CONTREYE, Gall: contrée.
CUREYE, Gall: curée.
DEIN, Gall: Dain.
DIGNITEIT, dignitas, Gall: dignité: dus ook Majesteit, graviteit, perplexiteit,
qualiteit, en verder alle diergelijken, als boven in de Regel vermeld.
DOMEINE, dominie, Dominium, Gall: Domaine.
FONTEINE, Gall: Fontaine.
FORNEIS, Gall: Fornaise.
FUSTEIN, Gall: fustaine.
FUZEYE, Gall: fusée.
GELEYE, JELEYE, Zjelei, Gall: gelée.
GREIN, Gall: grein.
KAPITEIN, Gall: Capitaine.
KASSEYE, Gall: chaussée.
KASTELLEIN, Gall: chattelain.
KERWEYEN I. CL: inscindere; v: Kerweije, Wall: kervée, incisura; v: ons Kerven,
inscindere.
KLADDEYEN I. CL: dissipare maculando; van 't Wall: Claddée, foemina sordida;
ontleent van ons Kladden, maculare.
KLAPPEYEN I. CL: fabulari instar mulierum; v: Klappeye, garrula; Wallonsch
clappée, ontleent van ons Klappen, garrire.
LAVEYEN I. CL: vagari otiosè; van 't Wall: lavée, mulier ignava.
LIVREYE, Gall: livrée.
LAKKEI, Gall: laquai.
MAJOLEINE, Mageleine, Margeleine, Gall: Majolaine.
MASSEPEIN, Gall: massepain.
MEI, MAI, Majus mensis, Gall: mai; w: t: Meiboom, Mei-doorne, oxyacantha,
mense majo spectatissimè florescens; en w: t: mooglijk ook Zig Vermeyen I.
CL: apricari; zie bij de II. Reg: en zie ook MEI bij de Besluit-lijft.
MEYER, Gall: Maire; v: 't Lat: Major.
PALEIS, Gall: Palais.
PAVEYEN, PLAVEYEN I. CL: pavimentare, Gall: paver; v: Paveye, Plaveye, Gall:
pavé, pavée; w: t: ons Paveisel, Plaveisel, pavimentum.
PASTEYE, Gall: pasté, paté.
PEIS, pax, Gall: paix; hier van Verpeizen I. CL: reconciliare, Gall: appaiser.
PEISTEREN I. CL: Gall: paistre, repaistre.
PLEIN, planum, Gall: plain.
PLEITEN, Pleideren † , Pleyeren † , I. CL: Gall: Plaidoier; v: Pleit, lis, judicium,
Gall: plaid: dog hier van zie ook bij de V. Regel.
POMEYE, Pommeye, Gall: pommée.
PURREYE, Porreye, Flandr: jus, sive cremor pisorum, Gall: purée.
PORCELEIN, portulaca; quin etiam vasa murrhina, vasa Indica, Gall: porcelaine.
RAMMEYEN I. CL: arietare, & vectibus munire; v: Rammeye, aries, vectis; Wall:
Rammée, ontleent van ons Ram, aries, vectis.
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REFREIN, versus, Gall: refrain; w: v: Refreinen I. CL: referre versus.
ROTTEYEN I. CL: concursare; v: Rotteye, tumultus; Wallonsch Rottée; ontleent
van ons Rot, turma, grex hominum.
SISEINE, Gall: sixain.
SCHRIVEIN, Gall: ecrivain.
TREIN, Gall: train; w: t: Treineren I. CL: Gall: trainer.
VESPEREYEN I. CL: merendam sumere; v: Vespereye, merenda, antecoenium;
van 't Fransche Vesprée.
VILEIN, Gall: vilain.
En wijders derzelver Composita en Derivativa.
NB. Van deze Regel is uitgezondert, DOZYN, Gall: douzaine.

VII. Regel; wegens de Y.
De Bastaerd-woorden, of Basterd-gelijkende, die in de Oude of Oorspronkelijke
Tael op I den nadruk hebben, vind men bij ons wel met Y, maer niet met EY. Hier
toe betrekken wij ook de Eigen-namen, en andere, die in 't Latijn (schoon in de
Middel-Eeuwen of later eerst opgekomen) bekent zijn geworden met I of Y.
† ALFYN nu ALFEN, Albiniana.
† AMYE, amica, Gall: amie.
ANTYK, antiquus.
ARMEZYN, pannus sericus, ormuzinus.
ARMYNE, Ermijne, Hermijne, mus armenius; en Armijnen, pelles alpinae, vulgò
Armelinae; Gall: hermine.
ARTYKE † , morbus articularis.
ARTYKEL, articulus, Gall. article.
BEGYNE, virgo vestalis, vulgò beguina.
BALDEWYN, Balduinus.
BANDYT, Ital: Bandito.
BYBEL, Biblia.
† CAMYN, caminus.
CAPPELYNE, Gall: capeline.
CARLYNE, vulgò carlina, Gall: carline.
CARBYNE, Carabijne, Gall: carabine, en Carabyn, eques expeditus, Gall: carabin;
w: v: Carabijnen, I. CL: Praedari.
CARMOZYN, Kermezijn, vestis purpurea, vulgò carmesinum, Gall: cramoisin.
CASSYNE, Gall: chassis.
CHIRURGYN, Gall: chirurgien.
COKETRYS, Angl: Cocatrice.
COLYK, colica.
CLEMYN-STÉÉN, KALMYN-STÉÉN, lapis calaminaris, Gall: calamine.
COMYN, Gall: comin.
CONFYT, Confituer, Gall: confit, confitures; w: v: Confyten, I. CL: confire, Gall.
CYFER, numerus Arithmeticus, vulgò cifra, ziphera; & zephyra Hebr: numerus;
h: v: ons Cijferen, computare; & Cijffer-schrift, literae secretiores per notas
occultas vel numerarias scriptae; en Cijfer, propriorum nominum primae literae
ab utroque latere inter se contextae.
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FYN, Gall: fin; w: v: ons Verfynen, I. CL: zie de II. Regel.
FLUWYNE, † Fouwijne, Gall: fouine, Latin: mustela domestica, vulgò fouina.
GARDYN, Gordijn, cortina.
GYL, chylus; w: v: Gijlen I. CL: chylum emittere; zie bij de II. Reg.
GYSBERT, GYS, Gisobertus.
HEREMYT, Eremita.
HERPYEN, Harpijen, Harpylae.
HYSOP, YSOP, Hyssopum.
JASMYN, Gall: Jasmyn.
JAVELYN, Gall: Javeline.
YPEREN, Ipera, opp: Flandr:.
YSSEL, Isala, fl: Germ: infer.
KARPYE, Gall: charpie.
KONYN, cuniculus, Gall: conin, hoewel 't Fransche van 't onze schijnt gesproten.
LEVYN, Levinus.
LYFLAND, Livonia.
† LYN, linum, Gall: lin; w: v: Lijnen, Linnen, Lijnden, Linden, linteus, & linteum;
en Lijn-waed, linteum, sindon, en Lijn, funis tortus, Heloium.
LYNE, LYNIE, LINIE, linia; w: v: Lijn, Lyniael, Liniael, regula, amussis; w: v: Lijnen
I. CL: lineas ducere.
LYM, limus, argilla & tr: viscus; w: v: Lijmen I. CL: zie bij de II. Reg.
LUPYN, Lupinus.
MEDICYN, Medicina.
MAGAZYN, Gall: Magazin.
MYLE, Milliarium, Gall: mile.
MYNE, Berg-mijne, fodina, Gall: mine.
MYNEN, Gebaerden, gestus, Gall: mines.
MYTE, acarus, Gall: mite; & oboli vilissimi genus, vulgò mita.
MYTER, Mitra vulgò; Gall: mitre; w: v: Mijteren I. CL: ornare mitra; zo 't schijnt,
van Mijte, strues in altum Meta; zie bij de II. Regel,
MOTYF, Gall: motif.
MUSYK, Musica; Gall: Musique.
NYL, Nilus, Gall: Nil.
OLYVE, Oliva.
ONYKEL, onychium, Gall: onicle.
PARADYS, Paradisus.
PARYS, Gall: Paris.
PATRYS, Pardrijs, Gall: Perdrix, Lat: Perdix.
PARVYS, Gall: paruis.
PELERYN, Gall: Pelerin.
PERYKEL, Periculum.
PIPYN, Pipinus.
POLYT, POLYST, Gall: polite, poliste; w: v: Polijsten I. CL: Gall. polir.
PRACTIZYN, Gall: praticien.
PROFYT, Gall: profit.
PRYS, pretium, Gall: pris.
PRYS, praeda, Gall: prise.
PYL, sagitta, pila.
PYLER, PYLAER, pila, Gall: pilier.
PYN-BÓÓM, Pinus; w: v: Pijn-appel, nux pinea.
t

S . QUINTYN, fanum Quintini, opp: Gall: Belg.
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QUIRYN, Quirinus.
RAZYN, ROZYN, Gall: raisin.
RESPYT, Gall: respit.
RETORYKE, Gall: Retorique.
ROS-MARYN, Rosmarinus.
ROBYN, Rubijn, Gall: Rubis.
RYGA, Riga, Rige, Rica, opp: Livoniae.
RYS, orisa; Gall: ris.
RYSSEL, Insulae, vulgò Lila, opp: Gall: Fland:
† RYSTE, RISTE, Restis, Racemus.
SARASYN, Saracenus, Gall: saracien.
SARDYN, Gall: Sardine, Lat: Sarda.
SATYN, Gall: Satin.
SAUSYZE, isicium, vulgò salsifium, Gall: saucise.
SCHRYNE, scrinium; w: v: Schrijn-werker, scriniarius.
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SYLE, † SILLE, en ZYLE, incile, aquagium; waer toe vele plaetsjes van uitwatering
in Vriesland &c. met SYL eindigende, als Bloksyl, Delfsyl &c.
SODOMYT, Sodomita.
SOPHYE, Sophia.
SPYKE, spica nardi; w: t: Spijk-olie, oleum ex foliis Spicis Nardi; zie verder
Spyen, Spyken I. CL: bij de II. Regel.
STETYNER-LAND, territorium Stetinense.
STYL, stilus; pila; & scribendi forma; w: t: ook Deur-stijl, postica.
SUBTYL, Gall: subtil.
SUBYT, Gall: subit.
TAMBORYN, Gall: Tambourin.
TAPYT, Gall: Tapit.
TARRYN-VOGEL, Gall: Tarin.
TERBENTYN, TERPENTYN, en Termentyn, Terebintinus.
TERMYN, Gall: termin.
TRAFYK, Gall: trafic.
TURYN, Turinum, opp: Sabaudiae.
TYBER, Tiberis, Fl: Ital.
TYGER, Tigris.
TYM, Thijm, thymus, Gall: tim.
† TYNE, nu Tonne, Tobbe, tina, Gall: tine; w: t: Tijn-bóóm, vectis, vulgò Tinale;
waer meê de tonnen gedragen worden.
VALENCYN, Gall: Valencin.
VENYN, FENYN, venenum, Gall: venin.
St. VYT, viti fanum, in Luxemb: & in Noricis.
VERMALEDYDEN, I. CL: Maledicere, Gall: Maudire; en Lat: Maledictum, Gall:
Maudit.
VYGE, ficus Gall: figue.
VYVER, vivarium, Gall: vivier.
WYNAND, Winandus, q: d: Amans; A-S, wine / dilectus; Ysl: vinur / amicus.
WYN, vinum; w: t: Wijn-daede, dactylus recens; en Wijnig, Wijn-achtig, vinosus;
A-S, winlic.
WYK, vicus, regio, urbis tractus, & jurisdictio; w: t: Wijk-mééster, tribunus,
magister vici: hoewel ons Wijk ook gevoeglijk kan afgeleid worden van ons
Wijken II. CL: cedere, recedere; zie bij de I. Regel; h: t: ook alle de namen van
plaetsen met Wijk uitgaende, als Beverwijk, enz.
ZYLE, zie SYLE hier voor.
En dus andere diergelijken; als mede de Composita & Derivativa.

VIII. Regel; wegens de EY en Y.
Behalven de reeds gemelde bij 't Lijstje van Vergelijking en bij de voorgaende VII.
Regelen, kunnen de volgende Woorden ijder onder zijne eigene Lijst haer licht en
beveftiging ontleenen uit de Oudheid, en voornaemlijk uit het Angel-Saxisch, vermits
daer van een groot Woordenboek is; alles volgens de voorgenoemde Dialect-Regel,
naemlijk tegen onze EY (of EI) in 't Angel-Sax: AE of A; en tegen onze Y, in 't
Angel-Sax: I, of ook EO. Zijnde dit Angel-Saxisch
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getrokken uit het Vocabularium Anglosaxonicum, Th: Bens: waer bij op te merken
valt, dat te mets tweederhande Dialect zig op doet, ter oorzake zulke Woordeboeken
niet vrij konnen zijn van Woorden, getrokken uit Schrijvers, die niet zeer naeukeurig
waren, of die geschreven hebben, sedert het verval van 't Angel-Saxisch, toen de
Noormannen in Engeland meester wierden.

Wegens de EY (of EI).
A.

Wegens de Y.
A.

B.

B.

BEYE, BEZIË, BÉS, Acinus; A-S, beg; h: t:
ons Aerd-beyen, fragum; en
doren-beziën, Kruis-beyen, Kroes-beziën,
uvae crispae.
BEYEREN, Bavaria; A-S, Baegeras &
Baeght-ware/ Bavari.
† BEIR (ÉÉ) ursus, aper; A-S,. bar/ aper.
BEITEL, cuneus, caelon, scalprum; A-S,
baetan/ parare.
BOEKWEIT, fagotriticum; zie Weite, A-S,
hwaette / hwaet / frumentum triticum, bij
de Lijst van Vergelijking; als mede verder
bij deze Regel: h: t: ook ons †
Weiten-bróód, panis triticeus.
BREIN, ook † Brijne, cerebrum; A-S,
braegen / bregen / bragen / cerebrum;
en A-S, bregean / terrere; zie ook de V.
Regel.

BY, apud; A-S, bi.
BYE, apes; A-S, beo.
BLY, Lóót, Plumbum; w: t: † Biij-wage,
rigt-lóót, amussis; & Blij-wit, Lóótwit,
cerussa; Isl: bly/ plumbum.

C.

C.

D.

D.
† DY, tu, & tibi, & te; A-S, thu / tu; w: t:
ons † DYNE, tuus; A-S, thine.
DYE, femur; A-S, thio / thioh / & thegh.

E.

E.

EY, ovum, A-S, aeg / w: t: ons Tas-
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-eye, moretum, libum ex pomis, pyris,
herbis, & ovis confectum.
EIK, (ÉÉ) quercus; A-S, ac / w: t: ons
Eik-lóóf, Ey-lóóf, hedera; enz: zie de VII.
Reg: weg: de ÉÉ, bij Eeke.
EILAND, Insula; oul: † Eij, † Eijle, A-S,
aege.
F.

F.

G.

G.

GELEIZER, kalant, commercium exercens; GY, Vos, nunc etiam Tu; A-S, gyt / vos.
en Geleizig † , assuetus; en † Geleizen,
† Kalleizer, concubinus; w: t: † Geleisten,
facere, praestare; A-S, gelaestan /
implere persolvere.
GEITE, capra; A-S, gaete / gate.
H.

H.

HEIDE, HEYE, ericetum; M-G, haitha /
A-S, haeth / F-TH, heyd / zie ook de Lijst
van Vergelijking.
HEIKE, Fland: Toga; A-S, haecile /
haecla / pallium.
HEIR, Agmen; A-S, haerenesse /
congregatio; & haeran / congregare.

HY, ille, A-S, hi; w: t: ons † Hytken, pater;
& parus major; & avis quaelibet ex
masculo genere.
† HYNDE, nu Hinde, cerva; A-S, hynd /
hinde.

I.

I. en Y.
Y, YE, 't Y, Ya, fluv: Hollandiae; zijnde
van 't begin tot het einde Eb en en Vloet
onderworpen. A-S, ytha / aestus
marinus.
YF-BÓÓM, IBEN-BÓÓM, IEVEN-BÓÓM, taxus;
A-S, iw.
† YGEL, YLE, Igel en Egel, echinus; A-S,
iil / iel / & il.

K.

K.

KLEYE, KLEY, argilla; A-S, claeg.
KLEIN, parvus; A-S, claen / purus; en ons
Kleinsen, A-S, claensian / purgare; zie
de II. Reg.

KYN-BÓÓM, Kien-bóóm, pinus, taeda; als
harst uitbottende; van Kynen, Kienen,
Kenen I. CL: germinare; A-S, cinan /
cinean / hiare.
KYZEL-STÉÉN, Kezel-stéén, silex; A-S,
cisilstan / sabulum; ook bij ons
Keizel-stéén, zie op Keile, Keye, bij de
V. Reg.
† KLYTE, Klijt † , argilla; en † Klijster,
gluten, colla; A-S, clitha / cly-

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

204

tha / plasma, malagma.
† KNYF, culter, gladius; A-S, cnif; zie
KNYPEN in de II. Reg.
L.

L.
LYK-TEEKEN, cicatrix, vulneris persanati
signum corpori inhaerens; M-G, leikeis
/ A-S, leca/ medicus.

M.

M.

MEID, † MEGED; † MAGED, & contr: †
MY, mihi, & me; w: t: Mijne, meus; A-S,
MAID, ancilla, puella, virgo; A-S, maeden mine.
/ maegden / maid, & maidden / virgo,
puella; w: t: ons Meissen † , Meidsen †
, en Meisje, puella, ancilla.
MEIN-ÉÉD, perjurium; A-S, maen-ath /
man-ath/ F-TH, mein-eitha; v: ons †
Mein, malus, falsus; A-S, maene / malus;
& man / facinus, scelus.
N.

N.
NYD-NAGEL, NY-NAGEL, Dwang-nagel,
reduvia; A-S, nyth/ vis; mooglijk vermits
het opscheuren van 't vel aen de nagels
zo smertelijk is, dat men bij wijze van
pijniging, de bekentenis van begane
misdaed ijmand daer door kan
afdwingen. Zie ook Nijden I. CL: bij de II.
Reg: dog eigentlijkst behoort dit mijnes
agtens, tot ons Benijden; zie verder in
onze Proeven van Afleiding.

O.

O.

P.

P.
† PYK, PIEK, hasta; A-S, piic / acicula.
PYPE, PYP, fistula, tubus; A-S, pipe /
fistula; w: t: ons Pijper, A-S, pipere/
fistulator; en ons † Pijpen I. CL: tibiis
canere; en Pijpe stellen, circumcursitare,
& personare, saltando, canendo, resque
obvias invadendo; en wijders Armpijp,
pechus, ulna, radius brachii; en Rietpijp,
canna, buxus.
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PYNT, PINTE, A-S, pynt / mensurae
genus, vulgò pinta.
Q.

Q.

R.

R.

REIGER, Ardea; A-S, hragra.
REINETTE, barbicapra; A-S, ran / capra;
& raha/ capreolus; & raege / caprea.
REIPEL, ligamentum; w: v: Agter-reipel,
postilena; en Voor-reipel, antilena; A-S,
raepan / vincire; zie ook Réép (ei) bij de
VII. Regel weg: de ÉÉ.

RYN, Rhenus, Fl: A-S, rin / rine / cursus,
& Rhenus, Fl:, w: t: ons Rijnsche Wijn,
vinum rhenanum; w: v: Rijnsch, Rinsch,
subacidus; en Rijnschburg,
Rhenoburgum, pag: Holl:

S.

S.

STEIN (ÉÉ), lapis; A-S, stan / staen /
lapis; zie verder ons STÉÉN bij de Lijst
van Vergelijking; h: t: behooren alle de
namen van Plaetsen op Stein uitgaende,
als Ysel-stein, enz.

SLYE, Zeelt, ook † SLEYE, tinca; A-S,
sliw.
† STYP-GAT, Broei-nest, loculamentum
avium; A-S, stipere / fulcimen.
† STYE, Zwijn-stije, hara, porcile; A-S,
stige / item.

T.

T.
TYTE, TYTKEN, pullus gallinaceus, vulgò
Tita, Titus; A-S, tytt / titte / uber,
mamma, pulticula.

V.

V.

† VEY, Flandr: Vigens; A-S, faegen /
laetus.

† VERZYK, periculum, quasi, cadens in
lacunam; w: v: † Verzijkelijk, periculosus;
A-S, sic / lacuna.

W.

W.

WEY, Melk-wey, serum lactis; A-S,
hwaeg / hwaege.
WEINIG (ÉÉ) paucus, A-S, wanian /
decrescere, minui; zie ook † Weenig bij
de VII. Reg: weg: de ÉÉ.
WEITE, triticum; M-G, hwaitei / A-S,
hwaet / hwaette / AL: hweizze / weitse;
w: t: ons Weiten, triticeus; A-S,
hwaetene: zie ook ons Lijstje van
Vergelijking.

WY, nos; M-G, weis / Ysl: vier / A-S, we
/ zie ook ons Lijstje van Vergelijking.
† WYCK, praelium; A-S, wig / wih /
bellum; & wiga / heros; AL: wige /
praelium; en M-G, wigan / bellum gerere.
WYSEL, vistula, Fluv: Borussiae; A-S,
wisle.

Z.

Z.

† ZEIDE, nu Snaer, chorda, nervus; A-S, ZYDE, Zije, Zij, sericum, vulgò seta, seda;
sad / sade / laqueus; & seatha, tendi- A-S, sid / side; w: t: ons Zij-
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culum; w: t: ons † Zeiden-spel, fides, lyra;
eertijds ook Zijte, en Zijten-spel.
ZEISSEN, † Zeissel, en † Zeine, secula;
A-S, soer / & ser / culter, & saegene /
saecg / gladiolus; & sear / culter,
gladius.
† ZWEIDELER, Knapzak, mantica,
viatoribus in usu; A-S, swaeth /
vestigium, semita; & swaethil / fascia.

den, Zijdene, A-S, sidene / sericus.
ZYDE, Zije, Zij, latus, pagina; & olim tr:
conjux, foemina; A-S, sid / side / latus;
w: t: ons Bezijden, ter zijde, juxta, ex
obliquo; en Ter zijde alléén, Aen een
zijde, seorsum.
† ZYD, ook † Zeid, postea; A-S, sithe /
& siththan / vice; & othre sithe / alio
tempore.

Voorts derzelver Composita en
Derivativa.

Voorts derzelver Composita en
Derivativa.

Besluit-Lijsten; wegens de EY, en Y.
De Overigen, welke te weinig zijn om onder Regelen of Waernemingen te verdeelen,
zullen we hier onde, yder in zijne Lijste, besluiten.

Wegens de EY (of EI).
A.

Wegens de Y.
A.

AKELEYE, Aquilegia, Ital: Aquileia.

ACCYS, Accijns, Cijns, Cijs, census,
accensus; w: v: Vercijnzen I. CL: censum
solvere.

B.

B.

BALLEIS, carbunculus candidus.
† BLYE, trutina, statera, ballista.
BEYAERD, BEYERD, BAEYERD, chaos.
BRYNE, Zout-brijne, Pekel, muria.
BEYAERD, badius color.
† BRYKE, BRIKKE, later.
BEYAERD, frequentamentum
tintinnabulorum; w: v: Beijaerden I. CL:
modulari tintinnabulis.
BLEYE, alburnus, pisciculus, Angl: bleye.
BLEINE, pustula; Angl: blayne.
BREISSEM, spuma lethalis.
BREINE, Brennia, oppid: Hannon: dog
BREIN, cerebrum; zie bij de VIII. Reg.
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C.

C.

CONDEIT, Condetum, opp: Hannon:
CUREIT, Curatus.

CYS, CYNZE, zie Accijs.
CYSKEN, Cijsje, Sijsken, acanthis.

D.

D.

DEINZE, Deinza, donsa; opp: Fland.
DOZYN, numerus duodenarius, Gall:
DEIN, euclio, homo avarus, sordidus; w: douzaine.
v: Dein-agtig, avarus, sordidus.
† DYSSEL, DISSEL, Temo.
DEIN Fland: Korenbijter, dardanarius.
DEININGE, fluctus decumanus; & tumulus
arenarius.
E.

E.

EY! ecce! proh! en Ei-lieve, sodes.
EYE, Sicambr:, socer; & Eidom, gener.
EIFFEL, Rigodulus, vallis prope Confluent:
in Germ.
EIGSTAD, Aureatum, opp: Germ.
EIL-BOT, HEIL-BOT (ÉÉ) passer piscis.
F.

F.

† FREISSEL, spuma lethalis.
G.

G.

† GEZWEYE, ook † Gezwije, glos, &
† GESMYS, Sax: insecta, orum.
nurus.
† GYGE, chelis.
St: GISLEIN, GELEIN, fanum Gisleni, opp: † GRYMSEL, fuligo.
Hannon.
GLEYE, GLUYE, stramen arundinaceum.
GLEYE, terra figulina scintillans; zie
Gleisen bij de II. Reg.
H.

H.

HEIDELBERG, Heidelberga, opp: Germ.
HEIGDE Fland:, bij ons Egge, rastrum.
HEIL-BOT, éélbot, zie Eil-bot.
HEIL, bravium.
† HEIL-OWER, ciconia.
HEINSE, EINSE, HEISE, ansa; w: t:
Heins-korf, corbis ansata.

HYTKEN, Flandr:, mensurae aridae genus.

I.

I.

JORNEYE, sagum, tunica militaris, vulgò YP, IEP, Ypen-bóóm, ulmus.
Giornea.
K.

K.

KARSEYE (ae) panni genus.
KERWEYE, zie Weye.
KLÉÉRSCHAPPREY (ae) vestiarium.

KAMERSYE, Cameracesium, opp.
KASSYE, via strata; w: v: Kassyen I. CL:
sternere lapidibus.
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KREITS, Kreit † , en Krijt † , circus, agon. KLYE, ook KLEY, furfur, acus, palea.
L.

L.

LAMPREYE, Lampreta, Gall: Lamproie.
LAUWEIT, praeludium, ludus matutinus;
w: v: Lauweiten I. CL: gesticulari, Gall:
jouer l'aubade.
LEIDE, LEYE, Schalie, lamina, & aquae
ductus, aquagium; behoorende tot Leiden
I. CL: ducere; bij de II. Reg.
LEIDEN, Lugdunum Batavorum.
LEYE, Legia, flu: Flandr.

LYNEN, Ries, viburnum, genus fruticis,
lentum imprimis & flexibile; w: t: Lijns,
Lijnze, Lins, lentis, lenis, mitis.
LYST, lymbus, margo tabulae, norma,
series, catalogus, elenchus; w: v: Lijsten,
Belijsten, lymbo circumducere; zie bij de
II. Reg.
LYSTER, turdus.

M.

M.

MAZEIK, Masacium.
MEY, MEYE, ramus frondosus, frons festa:
w: v: Meijen I. CL: desectis ramis ornare;
en diergelijk ons Spele-meijen, zig
vermeijen I. CL: apricari, aperto coelo
spatiari, vernisquè oblectationibus uti;
hoewel dit ook op MEI, Majus, kan zien.
Wijders hier toe ons Berken-mei, ramus
betulaceus, sive faginus; w: v:
Berken-meijer, poculum faginum; en
Hammeije, obex, vectis, clathrus; v: †
Hame, Ham, poples, of Ham † , septum,
en Meije, ramus defectus; en tr:
Hammeije, viculus; als onder eene
koppeling van geboomte betrokken, of
met eene Hamme afgesloten: dus ook
Olm-meije, Olmeije, Almeije, clathrus, v:
Olm, ulmus: als mede Kammeije,
Kameije, Balken-vlot, ratis scedia; als
Kamsgewijze door groote takken bij een
verknogt.
MEIN, Menus, Fl: Germ.
† MEIN, stuifmeel, pollen.
MEINARD, Meindert, Meinardus.
† MEINKEL, multus.
MEISSEN, Misnia.
N.

N.

NEREIN, en NOREIN, Noreus.
O.

O.

OMEISSE, Sicamb:, formica.
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P.

P.

PALEYE, POLEYE, PLEYE, trochlea, climax, PYSEL, Fris: Culina.
trochlea cructabilis.
PLADDYS, passer, piscis.
PERWEIS, Pervesiae regio, & pagus Brab: PRYE, cadaver.
Gall:
PLEITE, navis oblonga & plana.
POLEYE, pulegium.
PORREYE, PREYE, porrum, Gall: poureau.
Q.

Q.
QUINTYNE, Drachma.

R.

R.

REIMS, Durocattarum, urbs in Gall: Belg. RYSTER, Ploegschuerder, rulla; ook
REINIER, Regnerus.
REISTER.
REINKEN, vulpes.
REIS, aequus, planus solum.
S.

S.

SCHALMEYE, tibia simplex, Gall:
chalumeau.
SCHARLEI, horminum sativum, salvia
romana, vulgò Scarlea; Germ:
Scharlach.
SEINE, Sequana, Fl: Gall.
SIZEINE, quarta pars unciae.
SPEI-VOGEL, sannio.
STEIGER-WALD, Abnoba, mons Germ.
STEIR, Gessodurum, opp: Austriae.

SCHAVERDYNEN, SCHUIVERDYNEN,
schaetsen, calopodia ferrata.
SYSKEN, CYSKEN, acanthis.
SPYE, SPIE, clavus; zie Spyen bij de II.
Reg.
SPYKER, armamentarium Agricolae.
† SPYLEN, stipites intergerini in alveariis.
SPYNDE † , Spinde, promptuarium.
† STRYPE, STREPE, stria.

T.

T.

TEILE, testa, w: t: Vier-teile, ignitabulum. TYKE, TYK, Bedde-tijk, culcitra.
TIERETEIN, DIERETEIN, pannus linolaneus. TRYP, heteromallum.
TEIS, Tibiscus, Fl: in Dacia.
† TRYP, intestinum; w: t: Trijp-zak,
Trip-zak, Trijp-buik, venter, abdomen
insaturabile.
† TWYNT, nihilum.
V.

V.

VEIL, Haedera; zie Veilen bij de II. Reg.
VEIN-NOOT, Vei-noot socius; Fris: Veint,
Feint, rusticus, juvenis.
VLEISSEM, spuma lethalis.
VOGELHEIN, onocrotalus; avis cygno
similis.

† VYLE, sagitta acuminata; dog Vijl, lima;
zie bij de II. en VIII. Reg.
VYT, FYT, hulcus digitalis.
VYVE, FYVE, VYVER, verminatio, morbus
animalibus periculosissimus.
† VISCH-WYER, vivarium, piscina.
† VLYME, VLIEME † , nu FLUIME, phlegma.
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W.

W.

WAERDEIN, custos, praefectus, Gall:
Gardien.
WEIDE, GEWEIDE, WEYE, exta, animalium
viscera; w: t: Weiden, Weyen,
exenterare; zie bij de II. Reg: alwaer ook
Karweye, Korweye, Hergeweide.
† WEIDELYK, magnus; w: t: Weidsch,
Zwierig, amictus fastosis vestimentis.
WEIPE, cornus.
WEITEL, scarabeus.
WEITEN, graculus.
WEID-KRUID, Weit-kruid, Weite, Weide,
Wééd, Weete, isatis.

WOESTYNE, ook † Woesteine, desertum.
WYDE, WYE, salix.
WYE, WYWE, Wouwe, Kieken-wye,
milvus; dog † Wye, sacer; zie bij Wijden
I. CL:, bij de II. Reg.
WYLE, WIELE, velum; dog Wijle,
momentum, zie bij WYLEN bij de II. Reg.
WYME, pumila salix; & salix viminalis; &
locus vimmalis, & transenna viminea.
WYM-BRAEUWE, Wijn-braeuwe,
Wenkbraeuwe, palpebra.
WYP, Wijpe, Wip, fax.
WYTING, Witting, asellus mollis.

En de verdere Composita en Derivativa. En de verdere Composita en Derivativa.
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Regelen of aenmerkingen Wegens de ÉÉ en EE.
NB. De Spelling te rekenen na den agtbaersten trant, gegelijk even voor 't Lijstje
van Vergelijkinge p: 165. vermeld staet.

I. Regel; wegens de E (of EE).
IN 't algemeen is de lange accent-E (of EE) bij de On-eenparigvloeyende
Werk-woorden thans niet anders als zagt, zo wel de Natuerlijke die in Infinit: en
verder zig opdoet, als de Ingelijfde die door verandering van Wortel-Vocael inkomt:
uitgezondert dat SCHEEREN en ZWEEREN, op beiderhande wijze met de zagte en
harde lange EE gebruikt worden.
Dog om dit wat meer in 't bijzonder in te zien, betrek ik zulks onder deze twee
Hoofdwaernemingen op de Ongelijkvloeyende Verba.

I. Hoofdwaerneming.
Wegens de Natuerlijke E (of EE) in Infinit: welke altoos zagt komt, en gevolglijk ook
zagt in 't Praes: Particip: en in 't Praesens Indic: & Subj: en in Imperat:, want die,
beneffens hunne Afgeleide benamingen, hebben bij ons dezelfde Vocael als de
Infinit:, uitgenomen bij WEZEN; dat in 't Praes: Indic: & Subjunctivi van gedaente
verandert als IK BÉN &c., IK ZY enz.
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(I.) Sommigen dezer Verba verliezen deze E (of EE) alleen in 't Praeterit: Imperf:
Indic: & Subj: Als
ETEN, eertijds ook wel † EETEN, comedere; dus ook A-S, aetan & etan; dog
M-G, itan / etan / Ysl: eta; AL: ezen / ezzen. Ons Part: Praet: was † Ge-eten,
is nu Gegeten, esus; hier van, ons Subst. het Eten, cibus, esca; esus; Na den
Eten, post caenam, vel prandium. Etelijk, Eetbaer, esui aptus; Eter, estor; &
tr: Edo, Dardanarius; en † Eet-mael, Et-mael, dies naturalis 24 horarum, à
prandio ad prandium, vel à caena ad caenam; enz. Wijders hier toe ons
Composit: Vreten, als of 't ware Ver-eten, of overmatig Eten, vorare; M-G.
fretan; A-S, fraetan / fretan; AL: frezzen; w: v: ons: Part: Praet: is, Gevreten,
voratus; enz.
GEVEN, Dare, praebere, donare; w: v: te Geef, donò; Gever, dator; en Gevig †
, dativus; in Partic: Gegeven, datus, donatus; h: t: de Compos: Ymand Begeven,
deserere aliquem; zig Begeven, se conferre; Een ampt Begeven, addicere
munus; Vergeven, condonare; & inficere veneno; en Vergeefs, † Vergevens,
frustra; als qualijk gegeven; en Vergeving, condonatio; Wijders Voor-geven,
Praetendere, praebere; Hier toe betrek ik ook ons Gevel, fastigium, &
frontispicium; en Voor-gevel, frontispicium; even als 't M-G, gibla / fastigium;
van 't M-G, giban III. CL: dare; als vertoonende hoe 't gebouw zig opdoet en
voorgeeft, enz. Voorts F-TH, giban / geban; A-S, gifan / gefan; Ysl: gefa /
dare; zie bij ons Lijstje van Vergelijkinge.
GENEZEN, sanare, & sanari; oulinks † NEZEN, in Partic: GENEZEN, sanatus, M-G,
ganisan / ganas / ganisans / III. CL: sanari, servari; en ganasjan / nasjan I.
CL: servare, salvare, & sanare; & F-TH, genesan / conservare; h: v:
Genees-drank, potio medica; Geneeslijk, medicabilis; en Genees-héér,
Genees-raed, medicus, enz.
LEZEN. Colligere; & tr: legere, quasi litteras colligere; quin etiam publicè docere,
profiteri; w: v: Lezer, lector; collector; Professor; in Partic: Praet: GELEZEN,
lectus &c., enz., M-G, lisan III. CL: colligere; Ysl: lesa / legere; zie verder ons
Lijstje van Vergelijkinge.
METEN, Metiri, en GEMETEN, mensus; w: v: Meter, mensor; M-G, mitan / metiri;
en A-S, metan / metiri, pingere; invenire; h: t: ons Vermeten, remensurare; en
zig Vermeten, sibi arrogare; als of 't ware zig toemeten; w: t: Vermeten,
Vermetel, arrogans; en Vermeten-, Vermetel-heid, arrogantia.
TREDEN, gradi, subigere, calcare, & tr: contumeliis aliquem persequi; AL: tretan
/ A-S tredan / gradi, pedibus proterere &c.; en bij ons GETREDEN, conculcatus,
&c., A-S, treden; h: t: ons Trede, bij inkort: Tréd, en bij insmelt: Treê, passus,
gradus.
VERGETEN, oblivisci, A-S, forgitan; en VERGETEN, oblitus; A-S, forgiten; van
ons † GETEN III. CL: obtinere, intelligere, cognoscere; A-S, getan / gytan /
obtinere, confirmare; & begeten / obtentus; agytan / cognoscere, & agyten /
notus, angytan / intelligere; gytenys / cognitio, acquisitio: h: t: ons
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Vergetig, Vergetel, Vergetelijk, Vergetel-agtig, obliviosus; en Vergeten-heid,
Vergetel-heid, en Vergetenisse, oblivio.
WETEN, scire; en GEWETEN, notus; M-G, en A-S, witan / scire; h: t: ons † Wete,
Weet † , notificatio; dus de Weet doen, notificare; en Wetelóós, inscius; en
Wetig † , sciens, prudens, ingeniosus; en Geweten, Medeweten, conscientia;
en † Gewetig, conscius; wijders, Wetens, ex industria; en Wetenisse † , cognitio;
tr: Testis; testimonium; en Wetenschap, scientia; en Te Weten, nempè.
WEZEN, esse; M-G, wisan / esse, existere, manere; F-TH, wesan / esse, A-S,
wesan / esse, fieri, futurum esse; in Praet: Partic: GEWEEST, oulinks GEWEZEN;
M-G, weisiths / F-TH, gewesan / Germ: gewezen / gewest. Ons oude Praet:
Particip: gebruiken wij nog als adject: dus Gewezene Raed, quondam Senatus
consultus. Tot ons Partic: Praes: behoort ons Wezendheid, essentia; Wezendlijk,
essentialiter; Wezendlijkheid, essentialitas; van een jonggeboren kindje zegt
men, Het ziet 'er Wezendlijk uit, notitiam praebet vultu. Tot den Infinit: is
behoorende, ons Wezen, status conditio; & tr: gestus, mores; vultus; affectus;
dus ook, Van iet Wezen hebben of maken, assici aliquâ, re: Wijders Wezenlijk
† , modestus, compositus, decens, modicus; 't Bijwezen, praesentia, en 't
Afwezen, absentia. Dog ons WEEZEN, pupilli, zie bij de Besluit-lijst weg: de ÉÉ.
(II.) Sommigen verliezen de E (of EE) in Praeter: Imperf: en in Praeter: Partip: als
BE-VELEN, mandare, commendare, committere, imperare; w: v: Bevele † , nu
Bevél, mandatum, munus &c.; in Plur: Bevelen, mandata &c.
BEWEGEN, movere, commovere, incitare; w: v: Beweeglijk; res quae permovet;
& mobilis; w: v: Beweeglijkheid, mobilitas, motus animi; Beweginge, agitatio,
motio &c. Het Verbum Primitivum is † WEGEN, olim Movere, motitare; nunc
Trutinare, librare; AL: wegan / movere; M-G, gawigan III. CL: concutere; A-S,
wegan / movere, trutinare, portare: Hier toe ons Wege † , nu Wég, via; in Plur:
nog Wegen, viae; als mede † Wege, modus, ratio, motio, causa movens; M-G,
wegs / motus; dus, Derwege, Dierwege, illô modo, tali modo; Allerwege, passim,
ubique locorum; van Wege, ob, propter; Zijnentwegen, ejus causa, ejus nomine;
en Te wege brengen, efficere; w: v: ons Wegen † , I. CL: dirigere in viam,
instrucre, commovere aliquem; als mede ons Bewegen, commovere, dat te
mets als I. CL: gebruikt word; waer toe ons Beweegt, commotus: Wijders
Wegeschael † , Weegschael, lanx, bilanx; en Weger, ponderator. Voorts ons
Composit: Overwegen, reponderare, praeponderare; & perpendere; en ook
hier toe ons † GEWEGEN, pensus, expensus, appensus.
BREKEN, frangere, infringere, dissolvere, deficere; M-G, brikan / gabrikan / II.
CL: frangere; A-S, brecan / braecan / AL:, brechan. Hier van ons Breke † ,
factura; en Breek-spel, disruptor lusus; en Brék-ijzer † , breek-yzer, aries ferreus;
en Brék-, Breek-stéén, fracturae, materia lapidea vel caementitia, quae murorum
interstitium implet; en Brekelijk, Breek-baer, fragilis.
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Wijders van Breken, Gebreken, Ontbreken, deficere; komt ons † Breke, Gebreke
† , nu Brék, Gebrék, egestas, defectus, delictum; in Plur: als nog Gebreken,
delicta vitia; dus ook In Gebreke zijn of blijven, deficere, deesse; w: t: Gebrekig,
gebrékkig, Indigens, defectivus, morbidus, mancus.
HELEN, VERHELEN, Celare, A-S, helan / AL: helen. Hier toe Heler, Heelder,
occultator, receptator, celator: dus zegt men bij ons, de Heler is zo goed als
de Steler, aequè probus qui celat, ac fur.
NEMEN, Capere, sumere; Ysl: nema / M-G, niman II. CL: 3. A-S, niman. Hier
van ons Nemer, acceptor, raptor; en Neem-agtig, rapax; en Aen-nemen,
accipere, recipere, suscipere; accrescere; addiscere, &c.; w: v: Aennemelijk,
acceptabilis, docilis; en Aennemelink, discipulus; & adoptivus; en Voor-nemen,
decernere, animo proponere; & tr: aliquem objurgare; w: v: 't Voornemen,
propositum, decretum; en Voorneemlijk, praecipuè: en Vernemen, intelligere,
comperire, accipere, sciscitari; w: v: Verneminge; indagatio, perceptio; en
Verneem-agtig, curiosus sciscitandi; en Vernemelst † , praecipuus; en
Weg-nemen, auserre.
SCHEREN (bij de Rotterd:) en SCHEEREN (bij Kiliaen, en Staten Bijbel) Parare,
praeparare; ordinare; agere; & arctè extendere; tondere, radere; & tr: ludere,
nugari; & detondere, exuere pecuniis. Dus, Scheeren den Raed, inire Consilium;
een Webbe Scheren, extendere stamina, praeparare telam; een Touw scheeren,
funem arctè extendere. Hier toe, Scheere, Scheere † , Schaer, forfex; en
Scheere, vomer; en Scheeren, Krab-scheeren, acetabula, cancrorum forcipata
brachia; en Paerd-scheere, scarabeus; en Scheere, Aelschere, fuscina; en
Scheer-békken, pelvis tonsoria; en Scheer-draed, Scheer-garen, stamen, als
regt langs 't Webbe gespannen, tussen welke de Schietspoelen met den inslag
doorgeschoten moeten worden. Voorts de Compos: Bescheren, detondere,
attondere; & praefinire, ordinare; dus, Ymand of over ijmand eenig quaed
Bescheren, coquere malum alicui; en Bescheringe, Beschere † , ordinatio,
dispositio; & Fatalis necessitas; en Gék-scheren, ludibrio habere; w: v:
Gék-scherer, morio; Wijders Schép-scheeren, strictim attondere pannum, ut
probè attensus sartori, qui † Schepe, † Schépper, quasi conditor, dicitur, vesti
conficiendae aptus tradatur. Even als de Primitiva, zoo zijn ook de Derivativa
& Composita deze tweederhande Dialect onderworpen. A-S, scearan / sceran
/ sciran / tondere, radere; Ysl: skera. Voorts, A-S, scoer / vomis; & scare /
sceare/ tonsura.
SPREKEN, loqui; A-S, sprecan / sproecan/ F-TH, sprechan / sprehhan. Hier
van ons, Spreek-woord, dictum, adagium, proverbium; en † Spreek-, †
Sprék-barig, affabilis; en Gespreke † , Gesprék, interloquium: Wijders deze
Composita, Bespreken, condicere; & legare; & obloqui, calumniari; w: v:
Bespreke † , Besprék, stipulatio, fidejussus, & legatum; en Aen-spreken, alloqui;
Voor-spreken, defendere verbis; en Verspreken, condicere; & labi dictis; w: v:
Versprék, stipulatio, condictum; en Versprekinge, lapsus linguae.
STEKEN, pungere; tr: verbis pungere; stimulare; figere, scalpere, & tr: haerere,
&c.; A-S, stican / confodere; & haerere; w: v: Steke, Steek, punctio; ic-
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tus cuspidis; & tr: verborum laesio; en Steke † , decipulum aucupium; en Stekel,
stimulus, aculeus; Steke-blind, excaecatus, exoculatus; Steek-bijtel, scalprum;
Steek-ijzer, caelum, tridens; Stekel-bezie, uva crispa; enz: en Steek-Sték-ballen
I. CL: datatim ludere pilâ; als naemlijk Steeks-gewijze langs den grond elkander
de ballen toeslaen. Voorts, Den spot steken, ludibrio habere. Wijders de
Compos: Besteken, circumfigere; punctatim praefinire; & moliri, tendere plagas;
w: v: Besteke † , Besték, operis delineatio; en Aen-steken, incendere,
accendere; inflammare; en In-steken, infigere; indere; suggerere; Ontsteken,
acendere; inflammari; stimulare; Het ligt Ontsteken, Op-steken, alluminare;
een vat Ontsteken, Op-steken, relinere dolium; en Versteken, abdere. Bij het
Partic: Praet:, het welk accenteert op o, gebruikte men eertijds ook E: even als
in Infinit:; en hier van Besteken en Bestoken werk, opus machinatum; en
Deur-steken, insidiis & fraude instructus, enz.
STELEN, Furari, M-G, stilan / II. CL: A-S, stelan / stoelan / Ysl: stela; w: v: ons
† Steler, Steelder † , fur; welk woord nog gebruikt word in deze Spreuk van de
Heler is zo goed als de Steler. Wijders h: v: ons Steels-stelends-gewijze, en
Stelender-wijze, furtim; w: t: Be-stelen, Ontstelen, furto auferre, enz.
WEGEN, Librare; & olim movere, &c., zie BEWEGEN.
WREKEN, vindicare; persequi; M-G, wrikan / gawrikan / II. CL: A-S, wrecan.
Hier van ons Wreker, ultor; & tr: Homo permagnus & fortis torvido vultu.
ZWEREN (bij den Rotterd:) en ZWEEREN (bij Kil: en St: Bijbel) (1) jurare; & (2)
ulcerare, dolere; M-G, swaran / A-S, sweran / AL: sweren / swerren: Germ:
schweren; Ysl: svera / jurare. Hier toe (1) Bezweren, juramento confirmare;
& conjurare; en Bezweeringe, adjuratio; incantatio; en (2) Zwere, Zweer, Zweir
† , dolor, hulcus, apostema; en Zweringe, Zweiring † , exulceratio, apostema.
Deze tweederhande Dialect heerscht ook over de Composita en Derivativa.
(III.) Onder de Natuerlijke zagte lange E behoort ook ons
HEEFT, habet; contr: voor Hevet † , 3. Pers: Sing: Praes. Indic: van HÉBBEN,
habere, oulinks ook † HEVEN: waer van nog overig is ons Onderhevig, obnoxius,
subjectus, assuetus.

II. Hoofdwaerneming.
Wegens de Inge-ëntte lange zagte E (of EE).
(I.) Ik en Hij DEED, faciebam -at; Ik en Hij DEDE, fecerim, -it; Gij, en Gijl: DEED,
faciebas, -atis; & feceris itis; en Wij en Zij DEDEN, faciebamus, -ant & fecerimus, -int;
van Doen, facere: Hier van Dedig † , actuosus, actu juvans; en Deding † , litigium;
& pactum; en d: v: † Dedingen I. CL: en † Dedigen I. CL:, litigare; & componere
pactum; en Dedings-lieden † , disceptatores, & Arbitri; en Verdedigen I. CL:
defendere; & olim, Componere causam; en † Afdedingen, transigere, controversiam
dirimere.
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(II.) Zulken die thans in Praet: Participii ingezet worden, en mede altoos zagt zijn:
als
GEBEDEN, rogatus, oratus; van Bidden, oul: BEDEN, orare, petere; M-G, bidjan
/ Ysl: bidia / A-S, biddan / & abedan; AL: bedan; pitten; F-TH, bedon / peton/
Dan: bede / precari, petere; & M-G, bidans / A-S, biden / F-TH, gibeton /
rogatus; h: v: ons Bede, precatio; en Bede, Bedegeld, exactio, census; en
Bede-zétter, censor; en Bede-vaert, peregrinatio religionis ergo; q: d: iter
praecationum gratia; en Bedelen I. CL: mendicare; en Gebede † , Gebéd,
oratio, preces, precatio; in Plur: Gebeden, preces; & in casu obliq: in den
Gebede, in precatione, enz.
GEHEVEN, OPGEHEVEN, Levatus, elevatus; en Verheven, elevatus; sublimis; &
convexus; en Ontheven, sublevatus; van HÉFFEN, oul: HEVEN, levare, sublevare;
M-G, hafjan/ Ysl: hesia; Germ: heben; F-TH, hefan / hevan / Angl: heave.
Hier toe ons Heve † , contr: Hef, elevatio, fermentum; en Heve † , nutrix; als
den Zoog-last verligtende; † Heve moeder, Hevel- en Héf-moeder, obstetrix,
quae maturum utero molliter aufert onus; en Hevel, faex, fermentum; w: v:
Hevelen I. CL: fermentare; en Hevel-garen, inslag, trama; fila quae stamini
intertexuntur; als de Verheventheid aen 't werk gevende; en Hevig, Héftig,
fervens, tr: vehemens, iracundus; w: v: Hevigheid vehementia, iracundia:
Wijders 't Verheven, de Verheventheid, sublimitas; en Verheventheid,
convexitas, excelsitas; caelatura.
GELEGEN, situs; M-G, ligans / F-TH, gilegans / Germ: gelegen; v: Liggen, oul:
† LEGEN, jacere; M-G, ligan III. AL: ligen / F-TH, ligan / A-S, alegan / liggan
/ Ysl: en Kimbr: liggia / Germ: liegen / ligen. Dus van 't oude Praes: of van
dien Infin: komt Leger, lustrum, cubile ferarum; stratum; en Heirleger, Leger,
castra, stativae; en d: v: Legeren I. CL: en Legerslaen, castra metari, ponere
&c.; en Béd-legerig, clinicus, ita morbo affectus, ut surgere è lecto non possit;
en Belegeren I. CL: obsidere; w: v: Be-legeringe, Belég, obsidio. Wijders Lege
† , Gelege, contr: Lég † , Gelég, positura, situs; en d: v: ons Leggen I. CL:
ponere; in Praet: † Legde, & per Euphon: (zie de VI. Reg: weg: de EY) Leide,
in Praet: Part: Gelegt: Wijders Ge-lege † , villa habitatio. En van 't Praet: Particip:
komt Gelegen, positus, situs; en Wel gelegen, Gelegen, opportunus; w: v:
Gelegentheid, situs; & opportunitas; en Verlegen, depositus; & tr: importunus;
difficultate laborans; dus Verlegen zijn met geld, incommodari pecuniâ; en
Verlegen zijn om geld, premi inopiâ pecuniae; en Aen-gelegen, vicinus, attinens;
en 'er Aen-gelegen zijn, pertinere; enz.
GEZETEN, Situs; M-G, sitans / gasitans / A-S, seten / F-TH, gisizzan / Germ:
gesessen; van ons Zitten, oul: † ZETEN, sedere, habitare; M-G, sitan/ gasitan
III. CL: AL: en F-TH, sizzan / sizan; A-S, sittan; Kimbr: sitia; Germ: sitzen.
Dus van ons oude † ZETEN komt Zete, Zeet, sedes, statio, habitatio; en Zete
† , Zét, positura; w: v: ons Zétten I. CL: ponere, collocare, &c.; en Zete † ,
Gezete † , Zét † , sedes, anus; en Gezete † , Gezét, constitutio, lex; w: v:
Gezétten I. CL: constituere; en Zetel, sedile,
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cathedra, thronus; en Zete, zét, zétte, pecten rusticalis denticulatus, quo ager
pisis, glandibus &c. conserendus, foditur; van 't Partic: Praet: komt Bezeten,
possessus; & tr: daemoniacus; en In-ge zetenen, incolae, enz.
(III.) Zulken, alwaer deze zagte lange E (of EE) in 't Praeterit: Imperf: in Singul: &
Plural: en in 't Praet: Particip: plaets krijgen; als naemlijk de Verba van de II. CL: op
Y in Infinit: aenslaende, welke in de I. Reg: wegensde Y vermeld staen; gelijk de
Praeter: LEED in Indic:, en LEDE in Subjunct; en 't Partic: GELEDEN, van LYDEN; enz.
Oulinks nogtans, gelijk ik agter aen bij mijn Lijstje van Vergelijking vermaent
hebbe, had de Singul: van 't Praeteritum Imperf: Indicat: ook de harde lange ÉÉ, of
de EY (of ook na de Oud-Friesche Dialect de IE); hoewel bij den Plural:, gelijk mede
bij den Sing: & Plural: van 't Praeter: Imperf: Subjunct: de zagte lange E (of EE) even
als nog heeft plaets gehouden.
Om dan in de Derivativa van 't Verouderde en van het Tegenwoordige Praeterit:
niet te verwarren, zullen we de laetste soort, als hier onder de zagte lange E (of EE)
behoorende, de voornaemste plaets laten bekleeden, terwijl we de eersten ter zijde,
als een kantteekening tot te meerder opheldering van zaken, hier neffens voegen.
En, om niet telkens de benamingen van Praeterit: Imperf: Indicat: (1), en Praeter:
Imperf: Subj: (2), en Praeter: Particip: (3) te herhalen, zullen we agter de Woorden
van ijder soort, na elks rang, als hier nevens, tussen twee haekjes stellen 1, 2, 3,
terwijl we hier door met gemak zullen kunnen aenwijzen van welk Lid ijders
Afgeleiden spruiten.
Van 't Verouderde Praeterit: Indic: in
Sing: op ÉÉ, of EY.
BEDEEG † (1), BEDEGE † (2), en BEDEGEN
† (3), van Be-dijgen, proficere;
augescere.
BEDREEF (1), BEDREVE (2), en BEDREVEN
(3), van Bedrijven, agere, committere,
exercere; w: v: (3) Bedreven, agendo
doctus; en (3) Bedreven zijn, expertum
esse, & olim anxium esse; en Bedreven
Weg, via trita; en Bedreventheid,
experientia, eruditio.
† BÉÉT, morsus, infectus; w: t:
Béét-water, Nautea, aqua coriariorum;
als door Kalk enz: scherp-bijtig
geworden; en w: v: Beeten I. CL: inficere,
officere, & praeparare coria; w: v: Beete,
Fland:

BEET (1), BETE (2), en GEBETEN (3), van
Bijten, mordere, mandere, pungere; A-S,
bitan / Ysl: byta; w: v: (1) Beet, morsio:
(2) Bete, frustum, morsus; Buccea, bolus;
A-S, bita / offa; en Betig † , Gebetig † ,
mordax, dentatus, infestus; en †
Gebetige Woorden, verba dentata,
aculeata, enz.
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sedile avium, om de Scherp-bijtende
drek; en d: v: Beeten I. CL: descendere,
sidere, confidere; A-S, boetan / parare;
& batan / in-escare.
BELEED (1), BELEDE (2), en BELEDEN (3).
Eerstelijk van Be-lijden, fateri, confiteri,
agnoscere; v: 't verouderde Lijden,
narrare; zie de I. Reg: weg: de Y: als
mede, ten tweede van Zig Belijden, se
sustinere, &c.; v: Lijden, pati.
BENEED † (1), BENEDE † (2), en BENEDEN
† (3), van Be-nijden, † Nijden, invidere.
Hier toe niet ongevoeglijk ons † Nede,
Neden † , Beneden, infra; A-S,
beneothan / nithan/ Germ: niden; en
ons Neder, nêer, inferior, infra, humilis,
depressus; A-S, nither / Ysl: nedre:
Want den Nijdigen is 't eigen te morren
over zijne laegte tegen eenes anders
voorspoed, zoekende altoos 't geluk van
zijn evennaesten te doen dalen: Wijders
van ons Neder komt Nederig, humilis,
submissus; en Nedrigheid, humilitas; en
† Nederen I. CL: nu Vernederen, I. CL:
demittere, submittere, humiliare; w: v:
Nederinge † , vallis; en mooglijk ons †
Dorsch-nere, voor † Dorsch-nedere,
area; nu Dorsch-vloer.
BEZWEEK (1), BEZWEKE (2), en BEZWEKEN
(3), van Be-zwijken, † Zwijken, deficere;
F-TH, biswichan.
ZWÉÉM, similitudo formae, somniosa
similitudo; w: v: Zweemen I. CL:
assimilem esse.

BE-ZWEEM (1); BE-ZWEME (2), en
BE-ZWEMEN (3), van Be-zwijmen,
Zwijmen, animo deficere, vertigine
laborare, & instar somniantium falsa
videre.
BLEEF (1), BLEVE (2); GE-BLEVEN (3), van
Blijven, † Be-lijven, † Lijven, manere,
supresse; A-S, lifan / belifan; AL:
pi-liban. Hier toe ons (2) Leve † ,
reliquum; & tr: vivus; A-S,
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lafe / AL: a-leibon / Ysl: leiff/ reliquiae;
en A-S, lif/ vita; w: v: ons Leven I. CL:
vivere; A-S, lifian / be-lifian / M-G, liban/
vivere: en 't Leven, vita; en Levendig,
vitalis, vividus, vivax, agilis, vegetus, enz.
BLÉÉK (ey), lucidus, candidus, pallidus; BLEEK (1), BLEKE (2), en GEBLEKEN (3),
w: v: Bleeken (ey) I. CL: pallere,
van Blijken, patere, liquido constare,
pallescere; & insolare; enz:, A-S, blac / lucidum esse.
pallidus; & blacian / pallescere; en
bloece / pallor; w: t: ook ons Bléék (ey),
dealbatorium.
DÉÉG (ei), massa, farina, subacta; A-S,
dage / dah; als 't welke tot uit-dyen
bereid word: w: v: Déégbróód, panis malè
depsitus, non probè excoctus; als te
Déég-agtig en niet wel gerezen: h: v:
Déégsem (ei), Dééssem (ei), fermentum;
cn d: v: Dééssemen (ei) I. CL:
fermentare; zie wijders bij de VII. Reg:
wegens de ÉÉ.

DEEG (1), DEGE (2), GEDEGEN (3), van
Dyen, Dijgen, proficere, augescere: A-S,
theon /proficere: h: v: (2) Dege †, salus;
prosperitas; vigor, augmentum, decentia,
decorum; Probitas, honestas; virtus; w:
v: te Dege, ter Dege, probè, insigniter,
decenter; w: v: Degelijk, probus,
honestus; eximius, insignis; A-S, thegelic
/ viriliter; w: v: Degelijkheid, probitas,
praestantia, &c.; en † Wederdegig,
rejiculus; & † Weder-dege, ovis rejicula:
Wijders mooglijk h: t: Degen, pugio,
machera; om, volgens Edelmans tael,
zijne Degelijkheid en eer te beschermen:
w: t: Degen †, Degen-man †, pugil,
athleta; vir praestans, strenuus. Voorts
Ondege]ijk, improbus; en (3) Gedegen
†, formosus; en Ongedegen †, deformis.
DREEF (1), DREVE (2), GEDREVEN (3), van
Drijven, agere, impellere; stipare; fluitare;
caelare; w: v: (2) Dreve, (1) Dreef,
pulsus, alapa, iter; plaga, actus; & series
longa arborum; en Dreef (1), methodus
recta, concinna; dus, Hij is nog niet op
den Dreef, nondum in rectam incidit
methodum; en Drevig †, catuliens; voorts
Drevel, pulsatorium; & malleus
stipatorius; & Drevel, mediastinus, quippe
huc & illuc missus & impulsus; en d: v:
Drevelen I. CL: itare; frequen-
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ter ire. Wijders (3) Bedreven, agendo
doctus, &c: zie Bedrijven: en (3)
Verdrevenling, exul; M-G, dreiban II. CL:
agere, tundendo excavare; A-S, drifan /
agere, expellere, caelare; AL: en F-TH,
drivan / triban / agere, expellere; Ysl:
dryfa / jactari.
† DRÉÉT, crepitus ventris.

DREET (1), DRETE (2), en GE-DRETEN (3),
van Drijten, pedere, cacare; Ysl: dryta;
w: v: (2) Drete, crepitus, & merda; en
Dreet (1), crepitus, merda.

GLEYE, GLEY, stramen arundinaceum; &
Terra figulina scintillans; om de
Gladdigheid; w: v: ook † Gleidsen, †
Gleissen I. CL: nitere, splendere; en d:
v: † Gleissenen I. CL: fingere; en †
Gleister, scintilla.

GLEED (1), GLEDE (2), GEGLEDEN (3); van
Glijden, Glijen, labi, prolabi: w: v: † Glede
(2), Goud-glede, Goud-glid, lithargyrum,
chrysitis; om de Gladdigheid, A-S, glidan
/ labi; & glid / lubricus.

† GREINZE, † Greins, os distortum, larva;
en d: v: † Greinzen I. CL: ringere, os
distorquere; flere &c.; A-S, granian /
gemere; zie ook Grijnen II. CL: bij de I.
Reg: wegens de Y.

GREEN (1), GRENE (2), GEGRENEN (3);
van Grijnen, flere, plorare; w: v: † Grene
(2), Green (1), os distortum, larva; en d:
v: Grenen I: CL: subridere, salsè ridere;
en Grenik, risus salsus, risus equinus;
en d: v: Grenikken I. CL: subridere; A-S,
grenian / grinian I. CL: ringere.
GREEP (1), GREPE (2), GEGREPEN (3); van
Grijpen, prehendere, prensare, &c.; M-G,
greipan II. CL: A-S, gripan / F-TH,
grifan / Ysl: grypa; w: v: ons Greep (1),
prensatio, raptus; en Grepe (2),
manipulus, harpago, fuscina, tridens: en
Hand-grepe, rapina; ansa, manubrium;
& tr: habitudo.
† HEEG (1), † HEGE (2), † GEHEGEN (3);
van Hijgen II. en I. CL: anhelare.
HEESCH (1), HESCHE (2), GEHESCHEN (3);
van
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Hijschen II. en I. CL: sublevare, sustollere
trochleâ.
KEEF (1), KEVE (2), GEKEVEN (3); van
Kijven, rixari; w: v: (2) Keve †, Kéf †,
Gekéf, gannitus, latratus; w: v: Kéffen I.
CL: gannire, latrare: wijders mooglijk hier
toe ons † Kevisse, pellex, concubina; als
oorzake van allerhande twisten; en †
Kevisdom, † Keefsdom, adulterium; en
d: v: † Kevesen, Keefsen †, fornicari; I.
CL: zie ook bij de II. Reg.
KEEK (1), KEKE (2); GEKEKEN (3); van
Kijken II. CL: spectare, videre &c.
KNEEP (1), KNEPE (2), GEKNEPEN (3); van
Knijpen, arctare, comprimere; & tr:
decipere; w: v: Kneep (1), compressio;
en Knepe (2), compressura; en Kneep,
vox, vel actio decipiens, dolus; wijders
Galgen-knepel, furcifer.
KREEG (1), KREGE (2), GEKREGEN (3); v:
Krijgen II. CL: acquirere, &c.; w: v:
Kregel, zelo-typia; en Kregel, pertinax; &
litigiosus, facilè instigatus, enz:
KRÉÉT (ei), clamor, provocatio; w: v: † KREET (1), KRETE (2), GEKRETEN (3); van
Kreeten (ei) I. CL: provocare, irritare,
Krijten II. CL: plorare, w: v: Kreet (1),
exasperare; en Kreitinge, irritamentum. vociferatio, exasperatio; w: v: † Kreten I.
CL: provocare, irritare, exasperare.
Van LYDEN, pati; ons LÉÉD (ei), dolor,
molestia, calamitas; w: t: lééd-doen,
nocere; en Lééd-zijn, dolere; en
Lééd-wezen, poenitentia; en Lééd-wezen
hebben, poenitere; w: v: † Leeden, en †
Verleeden I. CL: taedere, nocere,
fastidire; w: v: † Leedig, Leedelijk † (ei),
fastidiosus, miser; w:

LEED (1), LEDE (2), GELEDEN (3); van
LYDEN, olim Ire, praeterire, transire; &
narrare; nunc tr: pati; M-G, leithan II. CL:
ire, discedere; A-S, en AL: lithan; en ook
Ysl: lyda / pati; zie Lijden &c: bij de I.
Reg: wegens de Y. w: v: Het Leed zo
lang, tantum temporis perfluxit; en (3)
Geleden, Verleden, praeteritus; en hij
Overleed, of Is Overleden, mortuus est,
desiit, decessit. Wijders van 't Praet:
Subj: (2) ons † Lede, gradus, gressus, &
ductus; A-S, lithe / trabs; w: t: Lede-kant,
lectus castrensis viatorius, als met wel-
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v: Beleedigen I. CL: nocere, &c.; Wijders,
Leider! proh dolor! A-S, lath / dolor,
injuria; & odiosus; voorts tr: Leedelijk †,
contr: Leelijk, deformis; want de smerten
mis-maken een mensch; w: v: Leeliken,
Verleeliken I. CL: deformare, deformari.
Van LYDEN †, ire &c.; ons † LÉÉD (ei †),
ductus, gradus, gressus; A-S, lad / lade
/ migratio, iter, &c.; en Ysl: leyd / via; en
d: v: ons Leiden I. CL: (éé) ducere; F-TH,
leitan / A-S, laedan / ledan: w: t: mede
betreklijk schijnt ons † Leidene, contr:
Leine †, sustentaculum; w: v: † Leinen I.
CL: inniti; om de Leiding en steun in 't
op- en af-gaen van trappen. Wijders van
Leeden †, Leiden ducere; ons Lééd-toge
†, dux; en ons Leider †, Leeder, contr:
Léér, scala; als den op- en
af-klimmenden een Leider (ductor)
verstrekkende; A-S, laedra / hlaedre /
scala; en even als A-S, for-laeran / &
forlaedan / seducere; zoo mede van ons
Léér, scala, bij overd: ons Léér, doctrina,
A-S, laere / lar / als een Léér of Leider
tot de Wijsheid; w: v: ons Leeren I. CL:
discere; & docere; A-S, laeran: als waer
bij de Leer-

ken men over al gaen kan: Voorts Ledig
†, Ledenig †, contr: Lenig, liber, solutus;
lenis, facilis; vrij en ligtlijk gaende en
bewegende; A-S, lieth / lith / lenis,
quietus; en tr: Ledig, otiosus, vacuus,
caelebs; & inanis; als vrij hier en daer
gaende, en zonder gezétte bezigheid;
even als van 't Praes: afdaelt ons Tijd-lijd,
homo ignavus; dus ook † Ledige Vrouwe,
vidua: Wijders van Ledig komt Ledigen
contr: Leêgen I. CL: evacuare; en
Ledig-gaen contr: Leêg-gaen, otia agere:
en zig Verledigen I. CL: vacare alicui rei;
en † Verledigen, solvere, expedire; voorts
ons † Onlede, negotium, occupatio; w:
v: Onledig, occupatus. Ten andere van
† Lede, gressus, ductus; ons Lede †,
contr: Léd †, nu Lid, membrum; in Plur:
als nog Leden, membra; als ziende op
den gang en de buigsame beweging der
Leden in de gewrigten, en op den
Overgang van 't eene deel tot het ander,
A-S, lieth / lith / artus, nervus; dus ook
Lede, harre, cardo; als waer op de deure
hangt en draeit of gaet. Wijders
Lede-lóós, mutilus; en Lede-mate,
Lid-mate, statura, figura, membrorum;
en Lede-maet, Lid-maet, consocius,
membrum societatis. Hier toe komt ook
niet ongevoeglijk ons † Ledene contr:
Lêne, fulcrum; als in den op- en af- en
voort-gang een steunsel, en stil-staende
een rusting voor de Leden zijnde: w: v:
Lenen I. CL: inniti, incumbere; A-S,
hlinan. Gelijk mede hier toe betreklijk is
ons Leder, contr: Leer †, tergus, pellis;
exuviae; als de Leden bekleedende: en
d: v: b: o: Leder, Leêr, corium; A-S;
lether / Ysl: ledur: als van 't Vel
gemaekt, en daerenboven lênig zijnde;
w: v: Lederen, Lêren, coriaceus; wijders
Leêr, vagina; als van Leer gemaekt; w:
t: onze spreekwijze Van Leêr trekken,
ensem stringere, educere gladium è
vagina: enz.; de verdere Derivat: en
Composita.
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ling den Leeder gebruikt, en de Leeraer
dien aenwijst: en d: v: ook Leeraeren I.
CL: docere. enz: de verdere Compos: en
Derivat: Voorts tot Leiden, ducere,
behoort ons Leide, Leije, aquae ductus,
aquagium; & tr: lamina, scandula;
eindeling onder dezen rang ook ons Ley
†, via, modus, species, qualitas; als bij
Meniger-leij, Eener-leij, Tweederley &c.;
als een gang of leiding der gedagten
langs ijder soort der dingen.
LEEK, GELEEK (1), LEKE, GELEKE (2),
GELEKEN (3); van Lijken, Gelijken,
assimilare, similem esse; & tr:
beneplacito convenire, placere; zie
verder bij ons Lijken, in de I. Regel.
MEEDE †, pustula, tuber; mooglijk als, om
de smerte, te mijden zijnde: of als iet,
waer van 't quaed nog verborgen en
besloten is.

† MEED (1), † MEDE (2), † GEMEDEN (3);
van Mijden II. CL: evitare; A-S, mithan /
occultare, latere; & in Partic: mithen /
absconditus.
MEEG (1), MEGE (2), GEMEGEN (3); van
Mijgen, mejere; A-S, migan / gemigan
/ Ysl: myga.

† NEIG, proclinatio; en d: v: ons Neigen
I. CL: flectere, curvare, proclinare genu,
&c:. M-G, hnaiwjan & hnaigjan I. CL:
reclinare, humiliare; A-S, ge-hnoegan /
I. CL: subigere, extinguere; AL: hneigen
/ demittere, prosternere.

NEEG (1), NEGE (2), GE-NEGEN (3); van
Nijgen, inclinatum esse, propendere,
M-G, hneiwan/hneigan/ II. CL: en A-S,
hnigan / Ysl: hnyga; als mede M-G,
hniwans / A-S, hnigen/ Ysl: hnigenn /
inclinatus; bij ons (3) Genegen,
inclinatus, animo propensus; w: v:
Genegentheid, inclinatio, animi
propensio.
NEEP (1), NEPE (2), GE-NEPEN (3); van
Nijpen, conprimere, &c.; w: v: ons Neep
(1), vellicatio, conpressio digitorum; en
(2) Nepe, impresura, po-
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ples; en (3) Onvernepen, non contractus;
en Vernepen, nimis contractus, valde
exilis, & tr: parcus; w: t: † Vernepentlijk,
parcè, avarè.
ONDERWEES (1), ONDERWEZE (2),
ONDERWEZEN (3); van Onderwijzen,
instruere, docere; v: Wijzen, monstrare.
ONTBEET (1), ONTBETE (2), ONTBETEN (3);
van Ont-bijten, jentaculum sumere; van
Bijten, mandere.
OVERLEED (1), OVERLEDE (2), OVERLEDEN
(3); van Over-lijden, vitâ decedere; van
† Lijden, ire, transire.
PREES (1), PREZE (2), GE-PREZEN (3) van
Prijzen, laudare.
† QUEEN (1), † QUENE (2), † GEQUENEN
(3); van Quijnen II. en I. CL: languere; w:
v: (2) Quene †, vestis lanea superior; zo
veel als een Versléns-kleed: en Quene
†, mulier sterilis, languida; & vacca
sterilis; & transl: Mulier vana, procax; &
meretrix; quin etiam vetustioribus Uxor,
Mater familias; en h: v: † Quenen I. CL:
ineptire; en Quenen I. CL: languere,
tabescere; wijders nog ook Quene,
Flandr:, tibia utricularis; om den
quijnenden uitgang van de lugt uit de
Zakkepijp, A-S, cwinan / tabescere; en
cwen / quena/ foemina, uxor, Regina; &
meretrix; & acwinen / extinctus.
QUEET (1), QUETE (2), GEQUETEN (3); van
Quijten, solvere, praestare, &c.
RÉÉ, cerva, caprea; en † Rééd, febris;
en oul: † Rei, tremulatio; w: v: Reyen I.
CL: subsilire, tripudiare, subsaltare; en
Reyeren I. CL: tremere; Ysl:

REED (1), REDE (2), GE-REDEN (3); van
Rijden; olim Motitare; nunc Equitare; A-S,
ridan / Ysl: ryda/ equitare; w: t: (2), †
Rede † Reder, cribrum; om de
schudbeweging; w: v: † Reden I. CL: en
† Rederen I. CL: cribrare, incernere; zoo
mede Sax: & Sic: Rede, sufflamen; bij
ons Wagespan;
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reide / ira; & reidungur / ephippium; &
A-S, rad / rade / equitatio, invasio: allen
ziende op de schielyke schud-beweging'
en opsprong. Wijders ons Rééd (ei),
Gerééd (ei) expeditus, celer, cito; & tr:
paratus; en Alreede, Rééds, Bereids, in
promptu, jamjam, modò; om de
schielijken vaerdig-heid der beweginge,
als of 't ware, als op een sprong,
citissimè; of met een wip, gelijk men zeid.
A-S, raed / rath / raethe / hraed / rathe
/ protinus, citò, expeditus; & roede /
commodum; & raedlic / hraedlice/ citò,
promptè; h: v: ons † Reiden (éé),
Bereiden (éé), I. CL: parare, expedire;
A-S, roedan / regere; en ons Reeden I.
CL: navigia parare aut instruere; w: t:
Reeder, exercitor navium, partiarius;
deze draegt gewoonlijk deel in de
toerusting en kosten van 't schip; en d: t:
Reeden I. CL: participare, quaesium
quaerere ex re nautica; en Reederij,
participatio. Voorts Reede contr: Ree,
statio navium; als een bequame plaets
om gereed te leggen voor de Schepen:
w: t: Réé-zand, fundum arenosum, enz.

Rad-sperre, om de schudding: ingelijks
† Rede, contr: Rédde †, febris; om de
bevinge en schudding in 't begin van de
koortse; gelijk ook A-S, hrith-adl &
ride-rohte / febris; & reda / paralyticus:
Wijders tot ons † Rede, cribrum, of
reden, cribrare, schijnt betrekkelijk ons
Rede, Redene, Reden, ratio, oratio,
sermo; F-TH, reda: als 't goede van 't
quade scheidende; w: t: ook ons
Rede-ziften, ratiocinari; en d: v: Reden
†, Redenen I. CL: ratiocinari, sermocinari;
w: t: ook Reder †, en Redenaer, orator,
Rhetor; w: v: Redenaeren, Redenèren I.
CL: orationem dicere, sermocinari;
wijders Rede, ratio, causa, rerum
proportio; w: t: Redelijk, rationalis, rationi
consentaneus, aequus, & tr: modicus,
justus; en Redelijkheid, ratio, aequitas;
en Redig, proportionalis; en Redigheid,
proportionalitas, rerum mutua ratio, enz.
gelijk mede † Aenreden I. CL: alloqui,
affari; en † Af-rede, Epilogus; en †
Afreden, I. CL: perorare; en † Bereden
I. CL: persuadere; en † Op-reden I. CL:
incitare verbis.
REEF (1), REVE (2), GEREVEN (3); van
Rijven, radere, fricare; Ysl: ryfa /
lacerare; & rifa / rima.
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REY, chorea in longam seriem, ordo;
series; A-S, raewa / ordo; en hraegel /
vestimentum, ligamentis scilicet
connexum; en Reiger, ardea; A-S,
hragra.

REEG (1), REGE (2), en GEREGEN (3); van
Rijgen, ordine nectere & ligare; w: v: (2)
Rege, ordo, series; linea; & Regel,
canon, norma; w: v: Regelen I. CL:
ordinare, ad normam dirigere; w: t:
Geregelt leven, ordine decenti vivere;
A-S, regl / amictorium, ligulis scilicet
adstrictum; wijders schijnt hier toe
betreklijk ons Regen, pluvia; als bij
Regen nederdalende; en d: v: Regenen
I. CL: pluere, enz.

REIS, iter, profectio; A-S, raese / cursus;
Ysl: reysa / iter; als nergens in rust
zittende, maer gestadig op-en
neer-rijzende; en d: v: Reizen, I. CL:
proficisci; w: t: ons Reize, vice; en Reizig
†, itineri accinctus, expeditus; en een †
Reizig paerd, equus bellator; en een
Reiziger, viator, & peregrinator; & ol:
eques; en † Reeze, invasio cum impetu;
w: v: † Reezen, † Aen-reezen I. CL:
invadere cum impetu.

REES (1), REZE (2), GEREZEN (3); van
Rijzen, surgere, assurgere; M-G, reisan
/ II. CL: Ysl: rysa / A-S, arisan: w: v: †
Reze (2) homo procerus, longus, gigas;
w: v: Rezig †, Rezelijk †, procerus; en †
Reziger, eques, & desultor; Ysl: rise /
gigas. Wijders † Reze, assurrectio subita,
assultus, invasio cum impetu; even als
een opstand: A-S, rese/ violentia,
impetus; en d: v: † Rezen I. CL:
trepidare; tremorem injicere.

† RÉÉT, rima, scissio; en Reete,
instrumentum dentatum quo stringitur
linum; w: v: Reeten het Vlas I. CL:
stringere linum; Ysl: reyta / deglubere;
w: t: ook Opreeten, instigare; wijders
Reiter †, cribrum; als door de Reten of
gaten doorlatende; en d: v: Reiteren † I.
Cl: cribrare.

REET (1), RETE (2), GE-RETEN (3); van
Rijten, findere, rimas agere; w: v: (2)
Rete, rima, scissura, &c: & tr: † Rete,
alveus navigabilis; w: v: Reten I. CL:
flumen à virgultis purgare. Wijders Rete
†, instrumentum dentatum quo stringitur
linum; en d: v: † Reten I. CL: stringere
linum; enz. A-S, rit / ryt / spicae; en M-G,
diskreitan / II. CL: scindere.

SCHÉÉN, umbraculum; & forma; & tibia; SCHEEN (1), SCHENE (2), en GESCHENEN
en
(3); van Schijnen, splendere, apparere,
videri; M-G,
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Rad-schéén, canthus; en Kaes-schéén,
forma casearia; met gelijk regt als hier
naest. Dus vind men deze Benamingen
teffens met de harde en met zagte lange
EE, de Rotterd: bedient in dezen zig van
de laetste, A-S, sceanc / scanca / crus.

skinan / II. CL: A-S, scinan / Ysl: skyna
/ fulgere, coruscare: w: v: † Schene,
umbraculum, & tegmen umbraculi; als
eene beschutting voor de sterke
Zonneschijn: w: t: om 't beschermen, ons
Rad-schene, canthus, absis. Wijders †
Schene, forma, schema rerum; als de
schijn en gedaente bevattende; dus
Kaes-schene, forma casearia; welke zin
toepasselijk komt op ons Schene,
Scheen, tibia, cruris pars anterior; als bij
uistek de voorste gedaente en vertooning
van 't gantsche been bepalende. A-S,
scin / nebula, phantasma; & scina / tibia;
en scin-ban / os tibiae; bij ons
Scheen-béén.
SCHEET (1), SCHETE (2), GESCHETEN (3),
van Schijten, pedere, cacare; w: v:
Schete, Scheet, crepitus ventris, & foria;
A-S, scitan / cacare.
† SCHREED (1), † SCHREDE (2), †
GE-SCHREDEN (3), van † Schrijden,
varicari, w: v: (2) Schrede, passus,
gradus; & tr: olim calopodia ferrata; w: v:
Schredelinks, grallatim, distortis pedibus;
A-S, scrithan / vagari, commeare; &
scrith / cursus; scridas / vehicula; &
scridole / gyrovagus; & scride-finnas /
Scandiae populi Finnas nuncupati,
calopodiis ligneis quàm velocissimè
super nivem vagantes; bij Ons
Schrijd-Finnen.
SCHREEF (1), SCHREVE (2), GESCHREVEN
(3); van Schrijven, scribere; F-TH,
scriban / w: v: (2) Schreve, (1) Schreef,
linea, norma, terminus, rima lineae
similis; Ysl: skref / passus.

SLÉÉP (ei), tractus, syrma; &
consequentia rerum, &c.; w: v: Sleepen
(ei) I. CL: trahere, verrere, &c.; zie
Slepen, hier naest: Wijders d: v: Sleipe,
Slééplénde, mulier tardigrada; deze
Dialect vind men bij Kiliaen. Wijders
Sleepen-

SLEEP (1), SLEPE (2), GESLEPEN (3), van
Slijpen, atterere, acuere; w: v: Slepe (2),
Sleep (1), syrma, tractus; als schuerende
langs den vloer en b: o: Sleep, nae-sleep,
consequentia rerum; turma & pompa
Comitum; w: v: Slepen I. CL: trahere,
verrere, raptare; & ita rem aliquam
trahere, ut uon sustollatur ab id, quo
connexa aut cui adjuncta erat; & etiam
repere; & segniter incedere; van deze
Dialect bedient zig de Rotterdammer.
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de ziekte, morbus diu adhaerens; en
Wijders (3) Geslepen, Doorslepen,
Sleeping (ei) van Recht, procrastinatio, astutus, acutus ingenio, enz.; voorts, van
&c.; zie ook de VII. Reg: weg: de ÉÉ.
Slepen, protrahere, &c.; Sleping van
Regt, ampliatio, dilatio, procrastinatio; en
Slepende ziekte, morbus diu adhaerens,
enz.
SLEET (1), SLETE (2), GESLETEN (3), van
Slijten, terere, consumere; vendere; A-S,
slitan / slyttan / Ysl: slyta / rumpere,
scindere, findere; w: v: ons (2) Slete, (1)
Sleet, tritus, consumptio, venditio
mercium frequens; A-S, slite / fissura,
rima, ruptio; en ons Slete, contr: Slét,
Slétte, Sléts, Hernia; linteum tritum; & tr:
Mulier ambubaia, vestimenta terens;
wijders Sletig, Sleetsch, attritosus.
SMEET (1), SMETE (2), GESMETEN (3), van
Smijten, projicere; & verberare; & olim
inquinare; A-S, sinitan / inquinare; &
gesmiten / illitus; w: v: (1) Smeet,
projectio, ictus, verber; (2) Smete †,
contr: Smét, macula, labes adjecta; & tr:
infamia; w: v: Smétten I. CL: inquinare;
& infamare.
SNEED (1), SNEDE (2), GESNEDEN (3), van
Snijden, scindere, sculpere; castrare;
M-G, sneian / II. CL: metere; & sneithan
/ II. CL: mactare; en A-S, snidan /
snithan / secare, putare, mactare,
dolare; en A-S, gesniden / dolatus; en
AL: snidan / scindere; w: v: (2) Snede,
incisura, segmen, tomus; & tr: Acies; A-S,
snid / snide / offa, serra, incisio; en ons
Snedeling, caeso; als uit den lijve van de
Moeder gesneden; en Snedig, acutus
ingenio; en Snedig, citissimè; en (3)
Gesneden, praecisus; & incisus, &
castratus; en Besneden, praecisus; &
circumcisus; Judaeus; Besneden, formâ
venusta praeditus; Besneden van
Aengezigt, vultu venustô, formâ gratiosâ;
en Besnedentheid, forma praestans &
gratiosa.
† SPEY, SPÉÉG †, SPÉÉK †, sputum;

SPEEG (1), SPEGE (2), GESPEGEN (3), van
Spij-
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sputum; en Spéégsel, Spééksel, saliva; gen, Spyen, spuere, vomere; M-G,
w: v: Spéégselen en Spéékselen I. CL: speiwan / II. CL: A-S, en AL: spiwan /
salivare, spuere: en † Speyen I. CL:
spuere, evomere.
sputo maculare, ejicere sputum; w: v:
Speete, Speite, Flandr: Sipho; A-S,
spoetan / spuere; en ons Speyer †,
sputum dispargens; w: v: Speyeren I. CL:
Flandr. spargere, disgregare; voorts
Spey-, Spéék-vogel, sannio, scurra; en
Spéék †, scurrilis, procax, contumeliosus,
enz.
SPEET (1), SPETE (2), GESPETEN (3); van
Spijten, pigere, indignari.
SPLEET (1), SPLETE (2), GESPLETEN (3);
van Splijten, findere, hiulcare, dehiscere:
w: v: (1) Splete, rima, scissura, crena; en
d: v: Spletig, hiulcus, sissus, fatiscens.
STEEF (1), STEVE (2), GESTEVEN (3); van
Stijven, firmare, &c.; w: v: (1) Steve †,
scipio baculus; A-S, stef / baculus, litera;
en Steven, manica aratri; en Steve van
't Schip, als Voor-steven, prora; en
Agter-steven, puppis; en Stevel, ocrea;
allen tot stijving en vastigheid
verstrekkende: wijders h: t: Stevig,
firmus; en Stevigheid, firmitas; Ysl:
staffn/ prora vel puppis.
STEIG (éé), acclivus; w: v: † Steigen (éé)
I. CL: elevare, ascendere, &c.; w: v:
Steiger (éé), gradus, &c.; A-S, stoeger
/ w: v: wederom Steigeren I. CL:
ascendere, pegmata facere; & licitari;
wijders Steig-, en † Steiger-réép, stapia;

STEEG (1), STEGE (2), GESTEGEN (3); van
Stijgen, scandere, elevare, &c.; A-S,
stigan / gestigan / M-G, steigan /
ascendere; Ysl: styga / pede premo; w:
v: Stege, semita, gradus; via angusta quâ
ascenditur, vel descenditur; ad aggerem
scilicet ad ripam, &c. Toen. Amsterdam
nog klein was, en geene andere enge
toegangen gemaekt wierden, dan dwers
afleidende ter wederzijde van de hooge
dijkstraten, als Niewendijk, Warmoes- en

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

230

Voorts in steê van Steigel contr: Steil,
acclivus, sursum, praeceps; w: v: †
Steilen, I. CL: erigere elevare, A-S,
stoellan / saltare.

Kalver-straet, gebruikte men daer toe
meest den naem van Stege; hierom vind
men in dat oudste midden onzer Stad die
benaming' zo gemeen: ondertussen gaf
men aen de voorname Dijk-wegen den
basterd-naem van Straeten, ter oorzake
die voor paerden en wagens, en om de
aenzienlijkheid, allereerst met steenen
wierden bestraet, lapidibus stratum;
terwijl de Stegen nog lang ongevloert
lagen; van welk gebruik men in de
Dorpen huidendaegs nog voorbeelden
o

ziet. Dog sedert A . 1585, zijnde geweest
de 4. vergrooting, maekte men de
Royingen op effene gronden, en de
betimmerde wegen binnen de Stad over
al bestraet; waer door de naem van
Stege in de niewer Uitleggingen geene
plaets kreeg, en die van Straet paste
men toe aen allen, die geen watergragt
hadden. Dit onderscheid tussen Stegen
en Straten schijnt eertijds zo algemeen
bekent geweest te zijn, dat men nog een
spreekwoord heeft om eenen Plomp-aert
en Weet-niet aen te duiden, als men
zegt, dat hij geene Stegen voor Straten
kent; hoewel 't hedendaegs weinigen
schijnen te weten, wat een' Steeg maekt.
Wijders van ons Stege, A-S, stiga/ stige
/ trames; komt † Stegen, I. CL: scandere;
w: v: † Steger, gradus, scalae; A-S,
steger / gradus; en Stegel fulcrum; A-S,
stigul / paxillus; & stigel / gradus; w: t:
ons Stegelréép, stapia; en Stege, Stijg,
numerus vicenarius; als een Stege
eyeren, vicena ova; zijnde een bequame
op stapeling om te koop te staen,
hebbende in de onderste lage 12, in de
tweede 6, in de derde 2 eyeren.
STREED (1), STREDE (2), GESTREDEN (3);
van Strijden, certare, &c.; F-TH, stritan.
† STRÉÉK (ei), tractus; w: v: Streekel
contr: Stréél †, bostorium, radius; zo
mede † Stréél, Streil †, radius, pecten,
strigilis; w: v: Streelen, I. CL: pectere, &
pal-

STREEK (1), STREKE (2), GESTREKEN (3);
van Strijken, stringere, collinere, palpare;
tendere vergere; remittere, considere;
A-S, strican / vehi, tendere; w: v: (2)
Streke, linea, versus, tractus; via; plaga,
regio, limes; & ictus, verber; & stria; &
vibex; w: v: Land-streke, plaga, regio; en
Stre-
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pare, adulari; en Streilen, I. CL: Fris: Sic: kel †, hostorium, radius; w: v: Strekelen
mejere; quasi radios emittere.
I. CL: leviter tangere. Wijders (1) Streek,
motus linealis; tractus; & tr: actio vel
dictio ambiguitate decipiens; en bij
inkrimp: Strek †, laqueus. Voorts (3)
Verstreken tijd, tempus collapsum.
TEEG (1), TEGE (2); GETEGEN (3); van
Tijgen, Tijen, † Tijden, tendere, vergere
&c., & tr: narrare; & accusare. Hier toe
schijnt te behooren ons (3) Tegen,
Tegens, contra, adversum; w: v: †
Be-tegenen I. CL: obviare; want alle
Tegen sluit eenig Tijgen in, en vice versa;
M-G, gatiehan II. CL: narrare; en A-S,
teon/ ducere, trahere, protrahere;
accusare.
VÉÉD (ei), en Véédte, odium; en d: v:
Veeden, Véédten I. CL: odium gerere;
en Be-veeden †, hostili animo nocere:
zie ook de VII. Reg: wegens de ÉÉ; A-S,
foehth / inimicitia; en fah / inimicus; en
F-TH, feida/ faida/ capitales inimicitiae.

† VEED (1), † VEDE (2), † GEVEDEN (3);
van † Vijden, † Vijen, † Vijgen, odio
habere; A-S, figan / fian / fiwan / M-G,
figan / AL: fien.

VEEST (1), VE-STE (2), GE-VE-STEN (3);
van Vijsten, pedere; w: v: Veest, status
ventris.
VERDWEEN (1), VERDWENE (2),
VERDWENEN (3); van Verdwijnen, oul:
Dwijnen, evanescere.
† VERLEED (1), † VERLEDE (2), VERLEDEN
(3); van † Verlijden, praeterire, transire,
&c.; v: Lijden †, ire, &c.
VERWEES (1), VERWEZE (2), VERWEZEN
(3); van Verwijzen, damnare; zie verder
bij WEES.
† VREED (1), † VREDE (2), † GEVREDEN
(3); van Vrijden, Vrijen II. CL: en I. CL:
amare;
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& blandimentis deprecari; M-G, frijon /
amare; w: t: ons (2) Vrede, pax; niet
alleen, vermits ten uiterste
beminnenswaerdig, maer, als de gene
die den band der Liefde weder
aenknoopt: h: t: Vredig, pacificus; en d:
v: † Vredigen I. CL: en Bevredigen I. CL:
pacare, reconciliare; A-S, frith/ pax; Ysl:
fridur / Germ: frid / Pax.
VREEF, WREEF (1),VREVE, WREVE (2),
GEVREVEN, en GEWREVEN (3); van
Vrijven, Wrijven, terere, atterere, fricare;
h: v: † Vrevel, en † Wrevel, petulans,
temerarius; als die uit dertelheid Wrijven;
en d: v: Vrevelig, Wrevelig, morosus,
stomachosus; even als die van jeuking'
Wrijven: w: v: Vrevelen, en Wrevelen I.
CL: fricare, radere; & pedibus, manibus,
vel aliqua corporis parte motitare.
WÉÉK (ei) Ysl: veikur / mollis; en
Weekelijk, molliter, teneriter; als wijkende
voor allen tegenstand en d: v: Weiken,
Weeken I. CL: emollire, macerare,
macerescere, madefieri: en d: v: Weike,
maceratio; A-S, woecean / opprimere;
en wac / wace / flexibilis, lentus, infirmus;
zie ook de VII. Reg: wegens de ÉÉ.

WEEK (1), WEKE (2), GEWEKEN (3); van
Wijken, cedere; A-S, wican in Inf:, woec
wac in Praet:, & wicen / gewicen in
Praet: Part: en Ysl: vykía/ cedere.

WEES (1), WEZE (2), GEWEZEN (3); van
Wijzen, monstrare, &c.; A-S, wisan /
docere, monere; w: t: (3) ons Verwezen,
damnatus, enz.
WEET (1), WETE (2), GE-WETEN (3); van
Wijten, incusare, adscribere; zo mede
Verweet (1) Verwete (2) en Verweten (3)
van Verwijten, inculpare; A-S, witan /
inculpare; en M-G, idweitjan / I. CL:
exprobrare.
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ZEEG (1), ZEGE (2), GEZEGEN (3); van
Zijgen, percolare, & deficere; M-G, sigan
/ III. CL: delabi; A-S, sigan/ gesigan /
AL: gesigen; Kimbr: en Ysl: syga /
cadere, labi.
ZWEEG (1), ZWEGE (2), GEZWEGEN (3),
van Zwijgen, tacere; A-S, swigan / silere.
† ZWEEK enz: zie BEZWEEK enz: bij deze
Reg:
† ZWEEM enz: zie BEZWEEM enz: bij deze
Reg.
Dus verre van de I. Regel.

II. Regel; wegens onze zagte lange E.
De dubbelstaertige Verba, welke in Infinit: met twee zagte Silben (als -ENEN, -EMEN,
-IGFN, -ELEN, -EREN, -UWEN, -IKEN, en -ESEN) eindigen, hebben de lange E in de
Accent-Silbe zagt: en, dewijl deze Verba altoos Gelijk-vloeyende en van de I. Class:
zijn, vermits afgeleid van Nomina; zo blijft deze lange E zagt en onveranderlijk in
alle de Verbuigingen van het Verbum, gelijk ook bij alle de Af-spruitelingen, en alle
Samen-koppeling. Aldus dan
BÈDELEN, mendicare; v: † Bedel, mendicus; w: t: Bedel-zak, mantica mendici;
A-S, boedel / praeco; zie GEBEDEN bij de I. Reg.
BE-JEGENEN, obviare; verbis aliquem aggredi; v: Jegen, contra, adversus; w:
t: † Jegene, regio, locus, Gall: contrèe: als mede tegen-woordig, praesens.
BE-NEVELEN, obumbrare, nebulis obscurare; v: Nevelen, nebulam exspirare;
v: Nevel, nebula; w: t: ook Ontnevelen, nebulam dispergere, obscuritatem
adimere.
BÈTEREN, emendare; v: Beter, melius; A-S, betere.
BEZIGEN, frui, uti; van Bezig, actuosus; A-S, bysig / occupatus; en A-S,
bisegung / negotium.
† DEDIGEN, zie VERDEDIGEN bij deze II. Regel.
† DELUWEN, zie VERDELUWEN, bij deze Regel.
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† EDELEN, zie VER-EDELEN, bij deze Reg.
† EGELEN, zie VER-EGELEN, bij deze, Reg.
† EVENEN, adaequari; v: Even, aequus, &c.; zie de III. Reg.
FEMELEN, vellere carpere linum; & tr: nugas agere, &c.; v: † Femel, linum
carptum.
† FREVELEN, malefacere, perturbare; v: Frevel, frivolus.
GELUWEN, zie Ver-geluwen, bij deze Reg.
† GREMELEN, inquinare, maculare; v: Gremel †, guttatus, maculis distinctus; w:
v: Gremelingen †, sordes, maculae.
GRENIKEN, subridere; & stere puerorum instar; v: Grenik, risus salsus, &c.; zie
GREEN bij de I. Reg.
HEKELEN, carminare; incessere aliquem asperè; v: Hekel, ferreus pecten, quo
pectitur linum.
HEMELEN †, olim Abscondere, velare, tegere, celare; van Hemel †, tegmen
convexum, umbella, cadurcum; tr: caelum oris, palatum; w: t: † Hemelik, clam;
maer dewijl de Berg-plaetsen onzer Voorouderen Wulf-kelders waren, zo quam
'er ook Hemelen †, Verhemelen †, concamerare, convexum facere; w: t: ons
Gehemelte, Verhemelte, caelum oris, palatum; en Verhemelte, opus
concameratum, convexum; en Verhemelsel, cadurcum, tegmen superius cubilis
aut throni. Wijders dewijl het bergen en bedekken voornaemlijk te pas komt bij
dingen, die of in Reinigheid of in fraeyen opschik uitmunten, zo ontstond
gevoeglijk hier uit ons Hemelen, Ophemelen, mandare, ornare, concinnare,
componere. En, het zij men opzigt hebbe of op de wezendlijke overdeking, of
op de gedaentelijke overwelving, of op den zeer reinen en cierlijken opschik,
zo vind ons woord Hemel, caelum, aether, zijn eigenschap hier in natuerlijk
uitgebeeld: en d: v: Hemelen †, caelum petere.
HEVELEN, fermentare, v: Hevel, fermentum; zie GEHEVEN bij de I. Regel.
JEGENEN, zie BE-JEGENEN, bij deze Regel.
† KEVESEN contr: Keefsen, fornicari; van Kevese, Kevisse, A-S, cifese / pellex,
concubina; en dit van Keef bij de III. Reg: of van † Kevie, cavea, cors, aviarium,
& tr: ganea.
KEGELEN, ludere trunculis, conis, &c.; van Kegel, conus, meta, stiria; w: t:
Ys-kegel, stiria.
KEKEREN, balbutire; v: Keker, garrulus; v: Keken I. CL: garrire.
KETENEN, catenare; van Keten, catena; zie ook bij de III. Reg:
KNEVELEN, vinculis constringere & tr: grassari; v: Knevel, nodus, vinculum,
nervus, manicae; dentes venabuli, mystax; w: t: Af-knevelen, vi detorquere.
KREVELEN, KREWELEN (ie), leviter fricare aut mobilitare; v: Krevel, Krewel (ie),
pruritus.
LEDIGEN, Ontledigen, evacuare, &c.; v: Ledig, vacuus, otiosus; zie LEED, bij de
I. Reg.
LEGEREN, castra metari, collocare; v: Leger, castra, stativae; zie GE-LEGEN bij
de I. Reg.
LEVEREN, tradere, in potestatem dare, M-G, lewjan / galewjan / tradere,
prodere;
MELUWEN, Vermeluwen, teredine exedi; v: Meluwe, acarus.
† NEDEREN, zie VERNEDEREN, bij deze Reg.
† NETELEN, Vernetelen †, urere urticis; v: Netel, urtica; A-S, netel/ netl / urtica;
M-G, nethla / acus.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

235
† NEVELEN, zie BE-NEVELEN, bij deze Regel.
OP-HEMELEN, zie HEMELEN, hier voor.
ONT-ZENUWEN, enervare; v: Zenuwen, nervus.
PEKELEN, in muriam converti; & muria sive salsugine condire; v: Pekel, muria.
† PEMELEN, perparcè dare.
PEPEREN, pipere condire; v: Peper, piper.
PREDIKEN, praedicare concionari; contr: Preken; w: v: Aenpreken, commendare.
PREVELEN, mussitare.
QUEDELEN, contr: QUELEN, garrire; & modulari; v: † Quedel, dicax; A-S, quedol
/ dica; en A-S, cwede / dictum; A-S, cwethan / AL: quedan / Kimbr: kveda /
M-G, quithan / dicere.
QUEZELEN, tractare nugas seriò; v: Quezel, rerum frivolarum curiosa.
REGELEN, in ordinem dirigere; waer voor men veel al, met een bastaert-staert,
zegt Regulèren, alwaer 't accent op de voorlaetste Silbe en 't onzaeklijke deel
valt: komt van Regel, regula, ordo; zie REEG bij de I. Regel.
REGENEN, pluere; v: Regen, pluvia; zie REEG bij de I. Regel.
REKENEN, computare, colligere numeros; van Reken †, collectio, ordo, series;
van 't † Reken I. CL: corradere, colligere rastro; w: t: Ont-reken †, destruere;
en Reken †, Rekenen het vier, cineribus ignem condere, ignes colligere &
abstrudere; en Ont-rekenen, adimere doloso calculo; en zig Ver-rekenen,
computando falli; en Af-rekenen, dinumerare; & expungere rationes; w: t: ook
† Reke, collectio; rastrum; linea; als mede Rekel, homo avarus; & canis rusticus
ingluviosus; mooglijk om de inhaeligheid.
† REMELEN, delirare, mussitare; A-S, rima / ora, labrum; en rim-stafas /
incantationes; de Heidensche Bezweringen bestonden veeltijds in Remelingen,
Geprevel en Gemompel van heimelijke woorden binnen's monds, verzelt met
gemaekte gebaerden van verrukking, den razenden gelijk.
† RESEMEN, † REESSEMEN, conglobare, colligare; v: † Resem, † Reessem,
racemus, uva.
REVELEN, delirare, numerare animo, ineptire; v: Revel †, mussitans, delirans;
v: Reven †, delirare, ineptire, numerare animo.
† SCHEMELEN, } caligare, inumbrare; v: † Schemel, † Schemer, umbra vana
apparitio.
SCHEMEREN, } caligare, inumbrare; v: † Schemel, † Schemer, umbra vana
apparitio.
SMEDIGEN, mollire; v: Smedig, mollis; v: Smede †, Sméd †, Smid, mulciber; in
Plur: Smeden: w: t: Smeden I. CL: cudere, conflare; zie bij de III. Reg.
SNEVELEN (eu), deesse, deficere, malis avibus morte obrui, animam amittere;
v: Snevel †, casus, adversus; v: Sneven †, labi, vacillare, frustrari.
SPEKELEN †, Spikkelen, variegare, guttarum instar maculis distinguere; van
Spekel †, Spikkel, maculus parvus, punctum, pytisma, sputi levis irrigatio.
† STEDIGEN, stabilire; v: Stedig †, Steêg, firmus, pertinax; v: Stede, Stad, locus
firmus, & tr: civitas; in plur: Steden: w: t: ook † Steden I. CL: sistere; zie bij de
III. Reg.
STEKELEN, stimulare; v: Stekel, stimulus.
STEPEREN, Flandr: instipare; w: t: Steper-quaed Flandr: instigator ad malum,
A-S, stipere / fulcimen.
† TREKELEN, leviter tangere; v: Stre-
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kel, Strijkstok, hostorium.
† VEDEREN, plumas emittere, plumare; Van Veder, pluma: w: v: Gevedert,
plumatus, pennatus; zie ook de XI. Regel.
VERDEDIGEN, defendere; oul: Dedigen en Dedingen, van Dedig †, actuosus;
en Deding, litigium, pactum; zie DEED bij de I. Regel.
VERDELUWEN, livescere; oul: Deluwen, van Deluwe, decolor, lividus.
VER-EDELEN, ad nobilitatem adsciscere, vulgo Nobilitare; van Edel, nobilis.
† VER-EGELEN, contrabi; van Egel, sanguisuga; & echinus; zie de III. Reg.
VERGELUWEN, ictericum fieri; van Geluwe, morbus regius, icterus; zie ook de
XI. Reg: bij GEEL.
VERMELUWEN, vermiculari; zie MELUWEN.
VERNEDEREN; † Nederen, humiliare, demittere, submittere; van Neder, infra;
zie BE-NEED bij de I. Reg.
VERWEDEREN, contr: VERWEREN, tempestatibus retineri; quin etiam solis sive
aëris vi offuscari; van Weder, en Weêr, tempestas, caelum; A-S, weder /
wether; w: v: ook ons impersonale verbum Wederen, contr: Wêren, caeli
tempestatem proferre, sive faustam sive infaustam.
VERZÈKEREN, asseverare, cavere; asserere; oul: Zekeren; van Zeker, certus.
VETEREN, ligulis constringere; & catenare; v: Veter; ligula; & catena.
VEZELEN, festucas dejicere; & leviter virgarum extremis capillamentis sive fibris
caedere nates; van Veze, Vezel, fibra festuca.
† VEZIKEN, susurrare; levi susurro in aurem aliquid dicere; van Vezik, susurrus;
zijnde een Woord dat het geluid der Mompelenden, en der genen die iet in 't
oor luisteren naebootst.
† VLEDEREN, palpitare, volitare; van Vleder, Ala; w: t: Vledercijn, Fledercijn,
arthritis; zie ook de III. Reg.
VLEGELEN, flagellare; van Vlegel, flagellum; AL: flegel.
WEDEREN †, contr: Wêren, resistere, certare; F-TH, widaran / avertere, resistere;
van ons Weder, contr: Weêr, M-G, withra / AL: widar / F-TH, widra / A-S,
wither / contra, adversus; en ons Weder, Wederom, Weêr, Weêrom, iterum;
als mede † Weder, nu contr: Weêr, en † Weir, en Wéér, A-S, wether / H-D,
wider / Sax: weder / aries.
WEMELEN, terebrare; palpitare, frequenter & levitermovere; v: Weme †, terebra;
en Wemel †, Gewemel, motitatio.
† WEPELEN, vagari; van Wepel †, vagus, vacuus; w: t: † Wepel, † Wepeler,
privatus, vacans munere.
WREMELEN, motitare.
WREVELEN, VREVELEN, fricare, &c.; zie VREEF, WREEF, bij de I. Reg.
ZEGELEN, sigillare; v: Zegel, sigillum; zie bij de VI. Reg.
ZEGELEN †, nu contr: ZEILEN, velificare; van Zegel †, Zegl †, nu Zeil, velum; zie
de V. Regel wegens de EY. A-S, segel/ segl / velum; & seglian / velificare.
ZEGENEN, benè precari; v: Zegen, bona precatio; w: t: † Zegen I. CL: vincere;
v;. Zege, victoria, triumphus; Ysl: sigur / A-S, sige.
ZEKEREN †, zie VER-ZEKEREN hier voor.
ZEMELEN, frivola scrupulosè agere, & gravia ignaviter; bij overdragt van Zemel,
furfur, enz.
ZEPELEN †, nu Zijpelen, stillare, mananare, perfluere.
† ZWEGELEN, tibiis canere; van Zwegel †, tibia; M-G, swiglon / tibiis ca-
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nere; F-TH, swegelara / tibicines; A-S, swegan / sonare.
NB. Exceptien van deze Regel zijn, ons BE-EEDIGEN, BE-LEEDIGEN, BE-TEEKENEN
(ei), DÉÉSSEMEN, GÉÉSSELEN, † SCHEEDELEN (ei), SPÉÉKSELEN, STEENIGEN, TEEKENEN
(ei), † VEREELIKEN, VEREENIGEN, VER-EEUWIGEN, † VER-HÉÉTSTEREN, VER-LEELIKEN,
VERMÉÉRDEREN, VERMÉÉSTEREN, VERTWEEFELEN †; en ZEEVEREN (ei).

III. Regel; wegens de zagte lange E.
Daer de lange E bij inkortinge, of bij Naem-verbuiginwe (declinatio) in een korte
scherpe é of i verwisselt, is die lange E zagt: dog de harde lange éé in een korte é
te doen overgaen, schijnt bij onze Voorvaderen weinig in gebruik geweest te zijn.
Onder deze Regel behooren ook onze Naem-woorden, die in 't Meervoud (in plur:)
en in 't verbogene geval (in casu obliquo) de lange E hebben, dog in 't Eenvoud (in
sing:) in 't Onverbogene geval (in casu recto) een korte scherpe é of i; als SPEL,
SPELEN; en LID, LEDEN, enz: Vermits bij inkortinge van 't volledige gesproten zijnde.
BEELD, † BÉLD, imago, signum; F-TH, bilidu / en A-S, bilith / w: v: Verbeelden
I. CL: representare; en zig Verbeelden, zig Inbeelden, imaginari.
BEEMD, † BÉMD, pratum.
BENEVENS, Benéffens, juxta; zie ook NEVENS alhier.
BEVÈLEN, mandata; plur: v: Bevél, † Bevele; zie BE-VELEN bij de I. Reg.
BEZEM, † Béssem, scopae; A-S, besem / bisme & besin / Germ: bäsen /
besem.
BEZIE, Bésje, Béssen, acinus bacca, uvae; † ook Beze, en Bezeken.
† BREEMSTIG, † Brémstig, ardens desiderio; w: t: Bremen †, Brémmen † I. CL:
ardere desiderio; & hinnire, rugire; A-S, bremend / bremmend / rugiens,
fervens.
† DEEMSTER, † Démster, † Dimster, obscurus; ook Déémster (ei), A-S, dim /
obscurus.
DEKEN, Deke, Dék, tegumen; v: Dékken, † Deken, tegere; A-S, decan / tegere.
† DENE, asser, tabula; en Dénne, tabulatum, pavimentum; A-S, den / dene /
vallis, locus silvestris.
† EEMMER, † Emer, en Emmer, Hydria.
EESTER, Ester †, Heester, frutex.
† EETMAEL, Etmael, dies naturalis 24 Horarum; zie ETEN bij de I. Regel.
EGEL, Ecchel †, sanguisuga; w: t: Ver-
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egelen †, contrabi, tabescere; zie de II. Reg.
EVEN, Effen, AEquus, planus, aequalis; A-S, efan/ efen/ efin/ efn/ efne /
aequus, aequalis; w: v: ons † Evenen, Effenen, † Ver-evenen, Ver-éffenen,
allen I. CL: adaequari; en Evenaer, † Effenaer, jugum, scapus bilancis: wijders
ons, t'evens, t'éffens, pariter; M-G, ibns / planus, aequalis; en ibnjan / gaibnjn
I. CL: aequari; zie ook de II. Reg: bij EVENEN.
GEBEDEN, Beden, preces; plur: van † Gebede, Bede, Gebéd, precatio; in casu
obl: nog, Bede, Gebede. Komt van Bidden, oul: Beden; zie GEBEDEN bij de I.
Reg.
GEBREKEN, delicta, vitia; plur: van Brék, Gebrék, † Breke, † Gebreke, egestas,
defectus, delictum, in casu obliquo ook nog Breke, Gebreke: zie BREKEN bij de
I. Reg.
GLEDE, Glid, lithargyrum; w: v: Silver-Glede, -Glid, argenti spuma; en
Goud-glede, -Glid, auri spuma, chrysitis; zie GLEED, bij de II. Reg.
HEESTER, zie Eester.
HEVE †, contr: Héf, elevatio, fermentum; v: Héffen, † Heven, levare, &c.; w: v:
Hevel, faex, fermentum; w: v: Hevelen I. CL: fermentare; zie GE-HEVEN, bij de
I. Reg.
† KEPEL, † Képpel, piramis.
† KETELEN, † Kéttelen, nu Kittelen, titillare; A-S, citelan / titillare.
KETEN, Keting, Kétting, catena; w: v: Ketenen I. CL: catenare; zie ook de II.
Reg.
† KEVESEN, † Kebesen, † Keefsen, † Kébsen, fornicari; v: † Kebisse, † Kevisse,
e

† Kébse, † Kébs-wijf, concubina, pell x; zie bij de II. Regel.
KLEPEL, Kléppel, malleus tintinnabuli, &c: & tr: lingua loquax.
KREEFT, † Kréft, cancer; & olim tr: thorax, pectorale, à similitudine tegumenti
cancrorum; w: v: Kreeft-, † Kréft-Kruid, heliotropium, herba cancri.
LEDEN, membra; plur: van Lid, † Léd, en † Lede, membrum; & in casu. obliquo
als nog Lede: dus ook Ledemaet, Lid-maet, consocius; A-S, lieth/ lith / artus,
nervus; zie verder LEED, bij de I. Reg:, h: t: ons, Leed-woordje, articulus
praepositivus.
LEGER, † Ligger, cubile ferarum; en Leger, castra; w: v: Legeren I. CL: castra
ponere; v: Liggen, † Legen, jacere; zie GELEGEN, bij de I. Reg: M-G, ligr / lectus,
cubile; & Ysl: legur / castra.
LEKEN †, Lékken, Likken I. CL: lingere, delingere, lambere; A-S, lecan / privare;
en leccian / rigare; & liccean / lambere; w: t: ook ons Lékken, † Leken, †
Verleken, Verlékken, exstillare, guttatim effluere; en Af-leken, Af-lékken,
destillare.
† LEME, Lémte, Lémpte, mutilatio; w: v: Verlemen, Verlémmen, I. CL: mutilare,
truncare; A-S, lim / membrum; & lemp-healt / & limp-halt / claudus; en Ysl:
lem / caedo; w: t: ons Leme, Acus; & Arista, piscis.
† LEPEN, LÉPPEN, † Lépsen, en Lépperen, I. CL: lallare, delibare; van † Lepe,
† Léppe, Lippe, labium; en d: t: ons Lepel, cochlear; w: v: Lepelen, I. CL:
cochleari haustumedere.
MEDE, MEE, méd, mét, cum; A-S, mid / mith.
MEER, Mér †, olim Mare, nunc Lac; A-S, mere / AL: mere / M-G, marei / palus,
lacus, mare; en ons Mere-min, Syren; A-S, mere-men.
MENIG, Ménnig, multus, frequens; AL: menige / A-S, menig / & moenig /

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

239
M-G, manags / w: v: ons Menigte, multitudo; M-G, managei / A-S, menigeo
/ & maenigeo.
† MEREN, † Mérren, Marren, remorari, retardare; A-S, meran / impedire; w: t:
ons Meer-pael, tonsilla; en Meertouwe, rudens, retinaculum.
NEVENS, Néffens, juxta, cum; M-G, nehwa / juxta, propè; A-S, neh / ferè, propè;
& nehwan / adhaerere.
† PLEGE, † Plég, † Plégt, Plicht, officium, &c.; w: v: Plegen I CL: exercere,
agere, fungi, & solere; dus ook Pligt-plegen, I. CL: officia praestare; en
Raed-plegen, I. CL: consultare; A-S, plegan / ludere; & plegere / actor.
† QUEKEN, Quékken, clangere, instar anseris.
† QUELING, Quélling, languor, aegritudo; v: Quelen I. CL: languere, gemere.
† REDE, † Rédde, febris; zie REED, bij de II. Reg:
† RENE, † Rén, gracilis.
SCHEMEREN, † Schemelen, Schimmeren, inumbrare, caligare; A-S, scymrian
/ sciman / van ons † Schemer, † Schemel, nu Schemering, umbra, vana
apparitio.
SCHEPEN, naves; plur: van Schip, † Schép, † Schepe, navis; w: v: Schepen,
Inschepen I. CL: olim navigare; nunc in navem immittere; w: t: ook te Scheep,
in navem, & in navi; en Scheep-volk, Scheeps-volk, nautae; amp; † Schepinge,
navigatio; & Classis; Ysl: en M-G, skip / A-S, scip / scyp / scype / navis.
SLEDE, † Slédde, trahea; w: t: † Slédderen I. CL: labi, prolabi lubricitate; A-S,
slidan / sliderian; en A-S, slithe / levis.
SMEDEN, fabri ferrarii; plur: van Smid, † Sméd, † Smede, mulciber; w: v: Smeden
I. CL: cudere, conflare; en Smedig, mollis, lenis; w: v: Smedigen I. CL: mollire;
zie bij de II. Reg: A-S, smethe / mollis; & smethnesse / lenitas; & smith / faber
ferrarius; & smithian / I. CL: fabricare.
SNEKE †, Snik †, Sneekje, scaphae genus; A-S, snacca / scapha.
† SPEKELEN, Spikkelen, zie bij de II. Reg.
SPELEN, ludicra; plur: v: Spél, Spele, lusus; w: t: Speél-tuig, Spele-goed,
crepundia; Speel-kind, † Spél kind, parthenius; en Speelsch, Speel- en Spélziek,
ludi cupidus, & tr: catuliens: en Ge-spele, sodalis; en Ge-spelinne, socia lusus,
en Speel-genóót, Speel-nóót, sodalis, compar; en Speel-nóótjes, paranymphi,
& pronubae; wijders van Spele †, ludus; komt Spelen I. CL: ludere, &c: tr: de
bestiis, catulire, & coitu frui: Ysl: spil / lusus; A-S, spel / fabula.
SPENE, † Spénne, papilla; lac muliebre; tr: cnodax; & haemorrhois; & condyloma;
& bronchocele; bij sommigen ook Speene, Speine: w: v: een Kind Spenen,
subducere lacte: en zig Spenen, se continere, abstinere; en De vrugten Spenen
wel, floribus amissis fructus corroborescunt; bij sommigen ook Speenen: dus
ook A-S, spana / mammae.
SPETEN, hastae, veruta, subulae, &c.; plur: van Spit, † Spét, † Spete: w: v:
Speten I. CL: figere, affigere; en Deur-speten, transfigere; en w: t: Braed-spete,
-Spit, veru; A-S, spitu / veru, pastinum; en Ysl: spioot / hasta.
STEDEN, civitates, loci; plur: van † Stede, † Stéd, locus firmus, civitas; nu Stad,
civitas; dog in casu obliquo Sing: ook nog wel Dezer Stede, of Van deze Stad,
hujus urbis; zoo mede in stede, In steê, loco, vice; en Stede, Steê, locus; en
Bédstede, Béd-steê,
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locus toro destinatus; Ysl: stadur / civitas; M-G, stads/ staths / A-S, sted/
stede / locus; & steda / vice; van ons Stede komt † Steden I. CL: sistere; en
Be-steden I. CL: locare, impendere, &c.; en † Stedig, Steêg, firmus, pertinax;
A-S, stide / fixus; w: v: ons † Stedigen I. CL: stabilire; zie bij de II, Reg: wijders
ons Stedes, Steeds, assiduè.
TEEMS, Téms †, cribrum.
TEER, † Tere, † Térre, pix liquida; ook † Teere: dus ook A-S, toer / fluxio; en
tare / teor / pix liquida; w: v: Teren, † Térren, linere pice.
TEGEL, Tichel, Tegel- en Tichel- stéén, tegula later.
TEMEN, nimia prolixitate verba proferre; v: † Tém, cicur.
TEVE, TEEF, canis faem:; en Téfken†, Teefje, canicula.
TREEFT, † Tréft, chytropus.
VEDEL, Viddel, Veêl, parva lyra, pandura, fidicula; A-S, sithele.
VEEN, Vén †, palus bituminosa; M-G, fani / A-S, fenn / lutum.
VEER, Vérre, Vérde, procul; A-S, feor / fyrr / AL: ferro / uerro; dog M-G, fairra:
w: t: ons Verent†, Vérnen, anno praeterito; en Verent-, Vérnen-wijn, vinum
annotinum; A-S, fyrn / olim.
VEERS, Vérs, versus; ook Véérs (ae).
VEERZE, Vérze, bucula; ook Véérze (ae).
VEEST, † Véft, crepitus ventris; zie bij de II. Reg.
VLEDER, † Vlédder, † Vlederik, Vleriki †, Vlérk, ala; w: t: Vleder-, Vleêr-muis,
vespertilio; zie ook de II. Regel.
VREEMD, Vrémd, peregrinus, alienus; rarus; AL: fremider / A-S, fremd / M-G,
framaths; w: t: ons Vreemdeling, Vrémdeling, advena; en † Vreemden, †
Vrémden, Vervreemden, Vervrémden, allen I. CL: alienare, ab-alienare; en
Ont-vreemden, Ont-vrémden I. CL: abalienare & adimere.
WEELDE, † Wélde, voluptas, & opes; A-S, wela / felicitas; welan / opes; waelethi
/ dives; w: t: Weeldrig, † Wéldrig, voluptuosus & opulentus; en Welig, luxurians,
vigens; A-S, wiolic / welig / opimus.
† WEEPSCH, † Wépsch, insipidus.
WEGEN, viae, &c. plur: van Wég, † Wege, via, &c.; A-S, weg / Ysl: vegur; zie
BE-WEGEN bij de I. Reg: w: t: Wég-bréé, Wege-blad, plantago; A-S, weg-braede
WERELD, Wérld, mundus, olim seculum; mooglijk voor weer-old / dat is Oud
van duering; dus ook A-S, weoruld / werold / mundus & seculum; & AL: werolt
/ weralt / seculum, & F-TH, werolt / wereld / seculum, & mundus; zie bij de II.
Reg: ons Wederen.
WEVEL, Wéffel, Flandr: vibex.
† ZEENDE, † Zénde, synodus.
ZENUWE, † Zene, † Zénwe, nervus; A-S, finu / fionu / fenwe / finwe: w: v: ons
Ont-zenuwen I. CL: enervare; zie bij de II. Reg: hier toe Zenegroen, bugula;
als de Krimping der Zenuwen genezende.
† ZENE-SCHALK, † Zinneschalk, preapositus familiae; en † Zin, Gezin, familia.
ZETE, Zétte, pecten agricolae; zie GEZETEN, bij de I. Regel.
ZEVE, Zéf †, Zifte, cribrum; w: v: † Zeven, Ziften I. CL: cribrare; A-S, sif / cribrum;
& siftan / cribrare w: t: ons † Zever, Zifter, cribrator.
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IV. Regel; wegens onze zagte lange E.
Ons meervoud van den Uitgang op HEID verwisselt de EI in een zagte lange E; als,
LIEFLYKHEID, LIEFLYKHEDEN, enz: Het zelfde geschied in 't verbogene geval van 't
eenvoud, mits in Verhevenen Stijl, als DER LIEFLYKHEDE, enz. Aldus met alle de
anderen op HEID uitgaende.

V. Regel; wegens onze zagte lange E.
De Bastert-terminatien onzer Verba op –EREN, die ontleent zijn van het Fransche
of Walsche ér, en welken ook, tot teeken en bewijs harer vreemdheid, den accent
op de voorlaetste Silbe van dit Onzakelijke deel laten vallen, hebben deze lange E
zagt; en dit niet alleen bij de Basterd-woorden, als Failjèren, Fatsoenèren, enz:,
maer ook bij die Verba, welker zaeklijk deel, Duitsch zijnde, door toeval een
Wallonschen staert gekregen hebben, als ons,
BRAVÉREN, ostentare; & ferocire; v: BRAEF, comptus; bellus; &c † BRAVE, ferox,
feroculus; & bellus, comptulus. HANDTÈREN, tractare, & versari; v: HAND, manus.
HOERÈREN, fornicari, maechari; v: HOERE, meretrix; KLEINÈREN, parvi facere;
v: KLEIN, parvus. PRYSEREN, of PRYZÈREN, pretium imponere; v: PRYS, pretium;
REDENÈREN, ratiocinari; v: REDEN, ratiocinium. SCHÓFFÈREN, violare, virapere;
v: † SCHÓF, raptus, vis, violentia, opprobrium; en WAERDÈREN, aestimare,
pretium imponere; v: WAERDE, valor, pretium; en WAERD, gratus, pretiósus.
En alle deze Verba, vermits afgeleid van andre Nomina, zijn van de I. CL.
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VI. Regel; wegens de zagte lange E.
De Bastaerd-woorden of Basterd-gelijkenden, welke in 't Latijn of Fransch (al na ze
afspruiten) op de i ofte e (of ook wel a), dog bij ons op de lange E accenteren,
hebben die E zagt: als,
ARSENIC, Arsenicum.
BEVENÉLLE, bipinella.
BREMEN, Bremae, opp.
CEDEL, Schedel, scedula.
CEDER, cedrus.
COLLEGIE, Gall: Colége, Lat: Collegium.
CRIMINEEL, Gall: Criminel, Lat: Criminalis.
CUBEBEN, cubebae.
DEEN, Danus; en Denemarken, Dania.
DEKEN, Graec: δεκανός, Lat: decanus.
DEVENTER, Daventria.
DISCRETIE, discretio.
DUR-MEGEN, Duromagus, opp: German:
ELEPHANT, Elephas.
EEMSE, Amasia, fluv:.
GENEVER, JENEVER, Gall: genevre, Lat: juniperus.
KEMEL Gr: κάμηλος, Lat: camelus.
KLEVE, KLEEF, Clivia, opp:; en Klevenaer, Usipius.
LELIE, lilium.
MAGNETE, MAGNEET, magneta.
MEERLE, Mérle, merula.
MENEN, Meninae, opp: Flandr.
MENIE, minium.
METER, promater, mater initialis, lustrica.
NEGEL-BLOEME, nigellastrum, Gall: nielle.
NIEUMEGEN, NIMMEGEN, Noviomagum, opp: Gelriae.
PASSE-MEZE, Ital: passo-mezzo, Lat: chorea progrediens passu uno & dimidiato.
PENE, poena.
PEPEL, papilio, Gall: papillon, & tr: Lat: Ornithes folio levi.
PEPER, Piper; zie PEPEREN bij de II. Regel.
PERE, PEER, Ital: Pero, Gall: Poire; Lat: Pyrum; bij Kil: ook Peere (ei). Zie de
VIII. Regel hier volgende.
PERU, Peru, regio in America.
PETER, Pater initialis, & olim lustricus filiolus; w: t: ook Pete, mater initialis;
matertera; & olim lustrica filiola; quin etiam Avia.
PETERSELIE, Petroselinum.
POËTE, POËET, Poëta.
PREDIKEN, Praedicare; zie bij de II. Regel.
PROPHETE, PROPHEET, Propheta.
REËEL, REËLIK, Gall: réël, Lat: realis, realiter.
REMEDIE, remedium.
REVEL, Revalia, Rivalia, opp: Livoniae.
SCHEKEL, Ceclus, mons Hungariae.
SECREET, secretum.
† SEKEL, Sikkel, secula, falx.
SENE, Sena; urbs Senensis in Italia.
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SILESIEN (SLESIEN), Silesia, Germ: regio.
SLEESWYK, Slesvicum, opp: & Ducatus.
SPECERYEN, Hisp: especeria, Gall: especes.
SPEER, SPERE, sparus, lancea.
SPHERE, SPHEER, Gall: Sphere, Lat: sphaera.
STREPE, stria; w: v: Strepen I. CL: striare.
TREVE, TREVES, Gall: Treve; Lat: In-
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duciae, vulgò Treuga.
† VEDE, mentula, penis; Gall: vit.
VELUWE, Felua, pars Geld:
VENETIE, Venetia.
† VESCHE, † Veschie, fasciae; ook † Veesche, en d: v: † Veschen, † Veschien
I. CL: involvere puerum fasciis, fasciare.
WEZEL, Vesalia, opp: circa Rhenum.
WEZER, Visurgus, Vesaris, fluv: in Sax.
† ZEDELE, contr: † Zele, Gall: Selle, olim Sedle; Lat: sedile; w: t: ons Slaep-zele,
cubile.
ZEGEL, Gall: seau, Lat: sigillum; eertijds in 't Frans ook sigle, w: v: Terre sigelée
(Gezegelde aerde); en nog ook sêller voor † sigler, † segler, bij ons Zegelen.
ZEGENE, † Zégne, Gall: Seine, Lat: Sagena; zie ook ZEINE bij de V. Reg: wegens
de EY.
ZENE-BÓÓM, sena.
ZENE-BÓÓM, Gall: Savinier, Lat: Sabina; Germ: seben-baum.
ZWEED, Suecus; en Zweden, Suecia, Suedia.
ZWERIN, Severianum; opp: Pannon:.
NB. Hier van is uitgezondert BEETE (ie) Beta; zie in de volgende Regel.

VII. Regel; wegens onze harde lange ÉÉ.
Onze harde lange ÉÉ heeft plaets bij zulken onzer woorden, die teffens EE en EY
(of EI) in gebruik hebben, of, die, volgens de Amsteldamsche Straet-Dialect, met ie
(voor éé) even als bij 't Oud-Friesch, worden uitgesproken: gelijk men in tegendeel
deze ie, alwaer de lange E zagt komt, nimmer gebruikt, 't en ware bij eenige zeer
weinige woorden van tweederhande Dialect.
ALLÉÉN (ie), solus; modò, dumtaxat; Germ: allein: en Al-ééns, similiter; zie
verder bij EÉN.
BÉÉN (ie), os, ossis; Ysl: beinn / A-S, ban: w: t: ons † Béénte, Gebéénte, ossa.
† BEEREN (ei), bacae; ook † Beren, A-S, berien / bergen.
BÉÉST (ie), bestia, animal ferum; w: v: Ver-béésten, brutescere.
BEETE (ie), Béét-wortel, beta.
BEGEEREN, † Geeren (ie), petere, cupere; zie bij ons Lijstje van Vergelijking;
h: t: ons Gierig, avarus; Ysl: agiarn; en ons Gierigaert, homo avarus; en Gieren,
† Giersen, avidè petere cum clamore; en Gier, vultur: wijders Ael-géér, fuscina
tridens qua petimus anguillas collectas; en Géérne (ae), géérn, lubens; A-S,
georn / studiosè. De Rotterdamsche Dialect is voor de zagte E, als Begeren;
gelijk ook in 't A-S, geornian / gyrnian; dog 't M-G, gairnan / avidè, vehe-
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menter cupere, pleit, beneffens het Yslandsch, voor de harde ÉÉ; gelijk ook
onze Regel.
† BEREEDEN, Bereiden, parare; zie RÉÉD, bij deze Regel.
BLÉÉK (ei, en ie), pallidus, candidus; w: v: Bleeken (ei, ie), pallere, pallescere,
candidare, insolare; zie de I. Reg: wegens de E, bij de Kantteek: op BLEEK.
BRÉÉD (ei, enie), latus, amplus; A-S, brad / brade; w: v: Breeden (ei),
Verbreeden, en Uit-breeden (ei), dilatare, amplificare, extendere; A-S, braedan;
zie ook BRÉÉD bij 't Lijstje van Vergelijking, en BREIDEN bij de II. Regel wegens
de EY.
DÉÉG (ei), offa, massa, farina subacta, A-S, dah / dage: en hier toe Déégsem
(ei), Dééssem (ei); w; v: Dééssemen (ei) I. CL: zie bij de Kant-teek: op DEEG,
bij de I. Reg:, wegens de E. Wijders hier toe † Verdeegen I. CL: massa sive
turunda exsaturare, & fastidire offam, sive massam; & pertaedere.
DÉÉL (ei, en ie), pars, portio; A-S, doele / doel: w: v: Deelen I. CL: (ei, ie),
dividere; M-G, dailjan / I. CL: A-S, doelan / AL: teilan / teilen / Kimbr: deila /
Germ: theilen: waer toe ons † Déél (ei), judicium; w: v: † Deelen I. CL:
discernere, judicare; dus ook nog Oór-déél, judicium; & sententia Principis vel
Magnatum; w: v: Oórdeelen I. CL: judicare, dividere sententiam; want alle goed
Oordeel bestaet in een goed onderscheid van zaken: wijders hier toe †
Ver-deelen, nu Ver-oordeelen I. CL: condemnare; en Ver-deelen (ei), dividere.
Voorts nog, Aen-déél (ei), portio; en Agter-déél (ei), incommodum damnum
praejudicium; Ysl: deilld / lis.
† DÉÉMSTER (ei), obscurus; w: t: † Bedeemen, † Be-déémsteren I. CL:
obscurare; ook Deemster, Démster, zie bij de III. Regel wegens de E.
DEEREN, Deiren, † nocere; ook Deren; en † Deere (ei) en † Dere, nocumentum,
& displicientia. Deze tweederhande Dialect was ook al in 't A-S, als A-S, doeran
/ & derian / nocere; & daere / dare / & derung damnum.
DREEGEN Flandr:, Dreigen (ie) Holl: Minari; A-S, thraeginge / correptio; &
threagan / increpare; Angl: threaten / minari.
EÉKE, Eike, quercus; A-S, ac / aec / Ysl: eike / quercus; en ook Ysl: eik / arbor;
en h: v: Eekel (ei), glans; A-S, aecern / ac-corn /; en ons Eekel-, Eiken-bóóm,
quercus; en Eekel-, Eiken-lóóf, Hedera; en Eék-horen (ei), mustela quercuum.
EÉL-BOT (ei), Heil-bot, passer, piscis.
EÉN, EENE (ie), unus; M-G, ains / AL: ein / A-S, an. Ki: en Ysl: ein / eyn / Germ:
ein; h: v: eenig (ie), solus; M-G, ains; w: t: Ver-eenen, Ver-eenigen I. CL:
convenire, reconciliare; en Eenig, éénzaem, solitarius; & ol: terribilis; w: v: †
Ver-eenen, † Ver-eenigen I. CL: perterreri ob solitudinem; Wijders ons Eéns,
semel; & concors; en On-ééns, discors; en Al-ééns, Even-ééns, perinde, par;
en Alléén, solus; en Alléénlijk, solùm; en Néén, non; en Géén, nullus. Voorts
onze artic: indefin: EEN, Gall: un; dog dir, vermits altoos zonder nadruk, verlieft
zijn hardigheid van de EE; en h: v: Eenig, Enig, aliquis, ullus; en Eenigen,
Enigen, quidam; A-S, enig / oenig.
EÉST (ie, en ei), ustrina; ook Eest, † Est, en † Ast.
FLUWÉÉL (ie), holosericum.
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GÉÉN, nullus; † Eghéén, en † Negéén; Germ: kein / A-S, nan / nane. Hier toe,
Géénsints, nullo modo; zie wijders EÉN, hier voor. Dog GENE, iste, ille, heeft
de lange E zagt; voor welke, gelijk onze Regel behelst, ook nimmer de JE in de
Straettael komt; dus zegt men nooit, het giene, voor HET GENE, quod; nog ook
niet, de giene, voor DE GENE, qui; maer wel, daer is 'er gien, voor, DAER IS 'ER
GÉÉN, nullus est; zie ook GENE bij de XI. Regel.
† GEEREN, zie Be-geeren.
GÉÉSSELEN (ie), flagellare; v: Gééssel, flagellum.
GÉÉST (ei); spiritus, anima, mens ingenium; A-S, gaest / gast: w: t: ons
Gééstelijk (ei), spiritualis; A-S, gastlic; en ons Gééstig (ei), ingeniosus.
GEETE, Flandr:, Geite Holl:, capra; A-S, gaete / gate / Ysl: geit.
GE-HÉÉL, zie Héél.
† GELÉÉSTEN, zie † Léésten.
GEMÉÉN, (ei, en ie), communis, vulgaris; trivialis, & familiaris; M-G, gamains;
A-S, gemoene / moene / communis; w: t: ons Ge-méénzaem (ei), familiaris,
enz:. Voorts Ge-méénte (ei), communis respublica; & Ecclesia; en Méént (ie),
ager civibus commune.
GE-RÉÉD (ei, ie), zie RÉÉD (ie), bij deze Regel.
GE-WÉÉR (ei), zie WEEREN (ei), bij deze Regel.
HÉÉL (ie), GEHÉÉL (ei, en ie), totus, sanus, integer; M-G, hails / A-S, hal / AL:
heil / Ki: heill / sanus, integer; w: t: ons Heelen (ei), sanare; A-S, hoelan / AL:
heilon / M-G, hailjan: zie ook bij 't Lijstje van Vergelijking.
HÉÉM-RAED (ei), praefectus aggeribus curandus; M-G, haima / ager, vicus; zie
verder p: 185. bij ons HEIMEN.
† HÉÉR (ei), exercitus.
HÉÉT (ei, en ie), fervidus; w: v: † Heeten I. CL: (ei, ie), fervefacere; Ysl: heita
/ calefacere; A-S, hat / calidus; en hoeto / calor, fervor; en hatan / hatian /
aestuare, incalescere; & gehoet / calefactus; w: t: ons † Verhéétsteren (ei),
incalescere.
HEETEN (ei, ie), jubere, nominare; & olim Promittere; M-G, haitan / jubere,
vocare nominare; en A-S, hoetan / hatan & hetan / jubere, nominare. Ons
Partic: praet: is Geheeten (ei, ie); zo ook M-G, haitans; en A-S, gehaten /
haten; h: t: ons † Be-héét, † Ge-héét, jussum; en ons † Ver-heeten, promittere;
M-G, gahaitan / AL: gehiezen / keheizen / promittere; dus ook A-S, haten /
promissus; en ge-hat / promissum, votum; Ysl: heita / vocari, & vovere.
HER-GEWEEDE (ei), ook † Hergewede (ae), symbolum, quod cliens novo patrono
adfert; zie ook WEIDEN, WEYEN, exenterare; bij de II. Regel wegens de EY.
KANDÉÉL (ie), cyceon, Gall: chaudeau, vulgò caldellum: h: t: Kandéél-fééft,
Flandr: repotia.
KANÉÉL (ie), cinnamomum, vulgò canella, à quadam canalium figura.
† KATEELEN (ei), Flandr; bona mobilia, supellex.
KÉÉL, Kiele, tegula deliciaris vel colliciaris; ook Kedel, Kele, supparus.
KÉÉN-BÓÓM (ie), teda, pinus; als harst uitbottende, van ons Kienen I. CL:
germinare; A-S, coened / & cenned / productus; cennan / producere; & cinan
/ hiare; cinu / rima; & cinne / generatio.
† KEEZE, nu Kieze, dens molaris; w: v: † Keezen, Kies-kaauwen, lentè mandere.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

246
KEEZEL (ei, ie), en Keezel-stéén (ei, en ie), parvus silex; ook Kezel: even gelijk
't A-S, ceosl / cesol / ceos- / cisil- / & cysel-stan / sabulum.
KLÉÉD (ie), vestis; in plur: Kleederen, contr: Kleeren, vestimenta; w: v: ons
Kleeden I. CL: vestire; Ysl: kloede / vestis; A-S, clath / pannus; en clatha /
vestimenta; & cloeded / vestitus.
† KLEEMEN (ie), Bekleemen (ie), en Leemen, Beleemen, linere argilla; van †
Kléém (ie), Léém, argilla, lutum; A-S, clam / plasma; en claemian / oblimare;
& A-S, lam / lame / limus, lutum; & A-S, laemene / lamene / luteus, fictilis.
KLÉÉN (ei), parvus; M-G, klahns: w: t: † Kleenen (ei), Verkleenen (ei) I. CL:
diminuere, parvi facere, contemnere; zie KLEINEN, bij de II. Reg: en KLEINE bij
de VIII. Reg: wegens de EY.
KRÉÉT (ei), clamor; w: t: Wapen-kréét, excitatio clamor ad arma; w: v: † Kreeten
(ei), provocare, &c. ; zie de II. Reg: wegens de E bij de Kantteek: op KREET.
LÉÉD (ei), dolor, molèstia, injuria; A-S, lath: w: v: ons † Leeden, † Verleeden,
Be-leedigen, taedere, nocere; zie verder de II. Reg: wegens de E, bij de
Kant-teek: op LEED: h: t: ook Hértenlééd (ei), dolor animi, & moeror.
† LEEDEN, Leiden, ducere; w: v: † Leeder (ei), contr: Léér; en d: v: Leeren,
discere, docere; zie de Kantteek: op LEED; bij de II. Reg: weg: de E.
LÉÉM, en LEEMEN, zie † Kleemen (ie) hier boven.
LÉÉN (ie), mutuum; & tr: feudum; w: t: Leenen (ie), mutuo dare; en Beleenen,
pignerare, pignerari; en Léénsman, cliens; en Léén-héér, patronus possessionis
clientelaris, vulgò feudarius; A-S, hlaen / laena / mutuum; & hlaenan / laenan
/ mutuum dare, credere; dog voor ons Lenen, incumbere, dat de zagte E heeft,
is ook in 't A-S, hlionan / hlinan / & hlynian incumbere.
LÉÉST (ie), formula, typus; w: v: † Léésten, † Geleisten, † Vol-léésten, praestare,
perficere; A-S, loeste / F-TH, leist / calopodium; en A-S, loestan / praestare;
M-G, laistjan / sequi.
LÉÉUW (ie), leo; zie ook de volgende VIII. Regel.
LÉÉUWERK, Lééurik (ie), alauda; A-S, lawaerr.
† LÉEZE (ie), Wagen-leeze, sulcus, orbita; A-S, last.
MEENEN (ei, en ie), putare; A-S, moenan / sentire.
† MÉÉNTE (ie, en ei), zie GEMÉÉN alhier.
MÉÉST (ei, en ie), potissimum; en Mééste, maximus; A-S, moest & mest / M-G,
maists: w: t: Mééster, magister, artium praeceptor, doctor; en d: v: Méésteren,
I. CL: dirigere, curare; en Verméésteren, superare, & ol: curare; en Méést-al,
Mééstendééls, plerumque plurimum.
MÉÉUWE (ie), larus, gavia, A-S, moew / moewwe.
† MEETEN (ie), uxoribus ac nymphis munuscula mittere, ut solent aliqui dië D.
Agnetae.
† PÉÉMS (ei), pumex; nu Puim-stéén, A-S, pumig-stan.
PEERE (ei), pyrum; ook Pere, zie de VI. Reg: wegens de E, A-S, per / pere.
PEETER-MAN (ie), Araneus, piscis genus.
QUEEKEN (ei), Opqueeken (ei), nutrire, fovere; en Herqueeken (ei), refocillare;
Ysl: kueika / accendere.
RAE-ZÉÉL (ei), acatium, majus navis
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velum; & tr: phaselus: zie ook ons ZEIL bij de V. Reg: weg: de EY: en RAE-ZÉÉL,
bij de volg: IX. Reg.
RÉÉD, GERÉÉD (ei, en ie), expeditus; paratus; en Al-rééd ie), Rééds ei), en
Berééds (ei), in promptu jamjam, &c.; w: v: † Reeden (ei), Bereeden (ei), parare,
expedire; en Reeden, navigia parare, & participare; w: v: Reederij, participatio;
voorts Reede, Réé, statio navium; en Réédschap (ie), Geréédschap (ie),
apparatus, instrumenta; en † Reede-have, supellex, mobilia, enz: zie verder
bij de I. Reg: weg: de E, de Kantteek: op REED.
† RÉÉN, Rein, purus; w: v: † Reinig en d: v: Reinigen, zie bij de II. en V. Regel
wegens de EY, en bij het Lijstje van Vergelijkinge.
RÉÉN (ei), rangifer.
† RÉÉN, limes, terminus, confinium; w: t: † Réén-bóóm, arbor terminalis; Sax:
reinbaum; en ons † Réén-genóót, vicinus, conterminus; en † Réén-stéén, lapis
terminalis; w: t: † Reenen I. CL: conterminum esse; & terminum constituere.
RÉÉP (ei), funis, restis; & circulus; & segmentum oblongum, telae, corii, aeris
&c.; A-S, rape / Ysl: en Ki: reip / restis, funis; en A-S, rapincle & repling
funiculus; & roepan / vincire; en M-G, raips / vinculum; en skaudaraips /
corrigia. Wijders Germ: reiss / Sax: rep / repe / circulus, orbis; w: t: ons Reepen
I. CL: confringere linum. Tot het eerste soort behoort ons † Reepen I: CL: ludere
circulo ligneo; en Pek-réép, malleolus; vermits de jonge afgesnedene
Wijngaert-rankjes voor Pek-kransjes of Pek-hoepeltjes gebruikt worden; en †
Ratel-réép, crotalum; als kopere ringen zijnde, op welke men klopt om een
sterk geluid, als dat van een Ratel, te maken. Voorts, gelijk het A-S, repling /
en 't Sax: rep / repe / de zagte E aenduiden, zo mede bij ons ook † Repe,
circulus; & instrumentum ferreum quo stringitur linum; w: v: Repen I. CL:
stringere semen lini; en Repen, Fris:, gesticulari, inquietum esse.
† SCHEEDEN, Scheiden, dividere, distinguere; M-G, skaidan / A-S, scaedan /
scadan / & sceadan / AL: sheidan / skeithan / F-TH,skeidan, Germ:
scheiden. Ons Praet: Partic: is, Gescheiden, A-S, gescaden / Germ:
gesheiden & gesheidet; gelijk ookF-TH, geskedit / divisus. Hier toe ons †
Scheede, † Landscheede (ei), terminus; en Hélft-scheede, medium; en Scheede
(ie), contr: Schéé, Schie, vagina. Wijders † Scheedel (ei), contr: Scheele,
Schéél, distinctio; w: v: † Scheedelen (ei), nu contr: Scheelen I. CL: discriminare,
discernere, & differre; en Ver-scheelen I. CL: differre; w: t: ook Scheele, sinciput,
& discrimen capillorum; en Hóófd-scheele, calva, cranium, en Oog-scheele,
palpebra; en † Scheele, cilium. Voorts Schéél, obliquus; & limus; w: t:
Schéél-óóg, Scheele-wip, strabo. Verder ook ons Be-scheiden (éé), condicere,
& ol: discernere, definire, respondere; w: t: ons Bescheid (éé), responsum, &
ol: decretum, conditio, ratio, & argumentum; en 't Particip: adjectivale
Bescheiden (éé), discretus, moderatus, modestus; & praestitutus; w: v: ons
Bescheidenheid (éé), modestia, discretio; & ol: discrimen. Nog ook ons
Onder-scheiden (éé), discernere; w: t: Onderscheid (éé), distinctio, varietas;
en Onderscheiden (éé), distinctus. Eindeling ons Ver-scheiden (éé), cedere
vita ol: disjungere, separare; w: t: Verscheiden, varius, diversus,
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& tr: mortuus; & ol: segregatus, enz.
SCHÉÉF (ie), obliquus; w: t: Schééf-béén, Schééf-voet, loripes, compernis; en
Schééf-hals, obstipus; A-S, scaffot / pansa w: t: ook 't Vlaemsche Scheeven
I. CL: cavillari; met die gebrekigen te schimpen is niet dan al te gemeen.
† SLÉÉK (ei), planus & aequus, solo aequatus, humi repens; w: t: † Sleiken,
reptare; zie bij de II. Reg: wegens de EY.
SLÉÉP (ei), tractus, syrma; & consequentia rerum; w: v: Sleepen (ei) I. CL: en
Sleép-lénde (ei), en Sleepende ziekte, en Sleeping (ei) van Récht; zie de
Kantteekening op SLEEP bij de I. Reg: weg: de E.
SMÉÉNTE (ie), penelops; avis anate minor.
SNÉÉUW (ie), Nix; M-G, snaiws / A-S, snau / snaw / Ysl: snioor & snoe / en
AL: sne. Hier toe ons Snééuwen I. CL: ningere; A-S, snawan / & sniwan.
SPEENE (ei), papilla; ook Spene, † Spénne, zie bij de III. Reg: wegens de E;
dog A-S, spana / mammae.
† SPREEDEN, Spreiden, spargere, extendere; A-S, sproedan & spredan /
extendere; w: t: ons Spreede, Bédspreede (ei, en ie), torale.
† STEEGE (ei), semita, praecipitium; en Stéég (ei), acclivis; w: v: † Steegen,
Steigen I. CL: en † Steeger (ei), en Stéég-réép (ei), enz: zie de Kant-teek: op
STEEG bij de I. Reg: weg: de E.
STÉÉN, † Stein (ie), lapis; M-G, stains / staina / A-S, stan / AL: en Ki: stein /
Ysl: steirn; w: t: ons Steenigen I. CL: lapidare; A-S, staenan; vanons, Steenig,
lapideus, saxeus; A-S, staenig: en ons Steenen (ei, en ie), lapideus; A-S,
staenen: dog nimmer zeggen we stienen, voor Stenen, gemere; daer de E,
zagt komt.
† STRÉÉL, (ei), radius pecten, &c.; w: v: Streelen (ei), pectere, palpare; & adulari,
enz: zie de Kantteek: op STREEK bij de I. Reg: weg: de E.
TEEKEN (ei), signum; M-G, taikns / A-S, tacen / tacn / AL: zeichan / zeichn:
w: v: ons Teekenen (ei), signare, ostendere, delineare; signis instruere; M-G,
taiknjan / gataiknjan / A-S, tacnian / taecan; AL: zeigan: w: t: ons † Bij-teeken,
exemplar.
† TEELE (ei), testa; A-S, toel-berend / ostrifer,
† TÉÉMS (ei), nu Teems, en ook † Téms, Tamesis, fluvius in Anglia; A-S,
Temese.
TÉÉN (ie), virga, vimen; M-G, tains A-S, tan: gelijk ook AL: zeina / A-S, taenel
/ corbis: w: t: Teenen I. CL: irritare, virgis scilicet; en Teenen, vimineus.
† TÉÉR, † Tier, arbor; w: t: ons Eglentier, cynosbaton; quasi arbor echinorum,
propter spinas ramorum & caulis.
TEEREN, zie VERTEEREN (ie), alhier.
TWEE, † Twei, (ie), duo; oul: ook Twij †, en † Twae; M-G, twai / twa / A-S, twa
/ tua & tweo / twy / & twegen / Ysl: their / AL: zuelo / zwein / zwen / F-TH,
zua / zuei / zwei: w: v: ons † Twéén I.CL: differre, contendere; en ons † Tweelef,
nu Twalef, Twaelf, duodecim, M-G, twalib / twalif / A-S, twelf. En ons †
Twééntig (ei), ook † Twijntig, nu contr: Twintig, viginti. Voorts † Tweenen (ei),
en Twéérnen, conduplicare fila; zie ook TWEINEN bij de II. Reg: weg: de. EY.
† VEEDE, VÉÉDTE, en † VEE (ei, en ie), odium, simultas; w: v: ons † Veeden,
Véédten I. CL: odisse; en Be-
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veeden, hostili animo nocere: zie de Kantteek: op VEED bij de I. Reg: weg: de
E.
VÉÉG (ei) morti propinquus, moribundus; Ysl: feigur.
† VEELEN, Veilen, venditare; w: t: † Veele, Veile, Hedera, herba venale vinum
indicans; zie ook bij de II. Reg: wegens de EY.
VÉÉM, VÉÉN (ei), sodalitium; w: t: Véén-nóót (ei), sodalis, socius; ook † Vén-nóót.
† VÉÉR, nu Vier, quatuor; M-G, fidwor / fidur / A-S, feother / feower / fewer
/ fyder / AL: fior / feor / Ki: fiuhur / Ysl: fioorer. Deze allen passen wel op
onze IE, dog van onze ÉÉ hebben wij nog overig ons Véértien, quatuordecim;
en Véértig, quadraginta; waer bij de IE, zo wel in schrijf- als spreek-taele thans
in onbruik is. Wijders hier toe † Véértel, Viertel, quadrans mensurae.
† VERTEEREN, Vertieren, consumere, & divendere; transl: van Verteeren, Teeren,
consumere, conterere; en Teere, consumptio; bij den Rotterdammer Teren;
zie ook TEDER bij de XI. Reg.
VLÉÉSCH (ei), caro; A-S, flaesc / flaer / & flesc; w: t: ons Vlééschlijk (ei), A-S,
flaesc-lic / & fiest-lit / carnalis; & A-S, flaesc-mangere / lanius; en A-S,
flaesc-strate / flaec-strete / macellum.
WEEDE, WÉÉDTE, † WÉÉT, † Gwéét (ei), glastum, isatis; Germ: waid / waid-kraut
/ A-S, wad.
WÉÉD-ASCH (ei), cineres smegmatici, combusti ex arbore resinifera; vel ex
ossibus animalium.
† WEEDE-MAEND, † Weid-maend, Wiede-maend, julius mensis; ook †
Wedemaend, met welke Dialect overeenstemt het A-S, weod-monath / mensis
Augusti.
† WEEDEN, Weiden, pascere, errare, vagari; Ysl: veida / venari; w: t: ons Weide,
pascua enz.
WÉÉK (ei, ie), mollis, &c.; A-S, war / wace / waar / infirmus, languidus, flexibilis;
w: t: ons Weekelijk (ie), molliter, &c.; en waer van ons Weeken (ei, ie) emollire,
&c.; A-S, waerean / opprimere; en Ysl: veikur / infirmus, languidus; zie verder
de Kantteek: op WEEK bij de I. Reg: wegens de E.
† WEELE, † Wéél, Wiele, vertex aquarum; A-S, wael / vortex, abyssus.
WEENEN (ei), lugere, plorare; M-G, wainon / A-S, wanian / AL: weinon: w: t:
ons Be-weenen (ei), fletu prosequi; van † Weene (ei), fletus, dolor; van Wéé,
vae; M-G, wai / A-S, wa / wae / AL: we; zie bij 't Lijstje van Vergelijkinge.
WEENE, † Wiene, Vienna, castra Flaviana, op: Austriae.
† WEENIG, Weinig, parum, paucus; A-S, wanian / decrescere, minui; zie ook
bij de VIII. Reg: weg: de EY.
WEEREN (ei), defendere, prohibere; durare; callere & callescere; w: t: ons †
Deur-weeren, perdurare; en † Wéér, Gewéér (ei), arma; en Wéér (ei), aries,
vervex; w: t: Weeren-vléésch, caro vervecina, ovilla; en Wéér-nat, Wéér-nat-sóp,
jus carnis ovillae; zie ook ons WEER, WERE, bij de XI. Regel; en verder ons
WEDER bij de II. Reg:, welke Dialect bij deze woorden ook plaets vind.
WEETE (ei), glastum; zie WEEDE, bij deze Regel.
WRÉÉD (ei), austerus, acerbus; A-S, wrath / wrathe / ira; & wraeth / indignatio.
† ZEEKE (ei), urina.
ZÉÉP (ie), lomentum, sapo; A-S, sape; als mede A-S saepe / succus; w: t: ons
Be-zeepen (ie), sapone linere; A-S, sapan.
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ZWÉÉM (ei), similitudo, formae idea congruens; w: v: Zweemen I. CL: (ei),
assimilem esse, similitudinem referre; zie de Kantteek: op BE-ZWEEM, bij de I.
Reg: wegens de E.
ZWÉÉP (ie), flagellum; w: v: Zweepen (ie), flagellare; A-S, swapan / scopis
sordem auferre; & sweopan / verrere; & swiope / suiop / flagellum; deze A-S,
eo & io beantwoord de IE volgens de Oud-Friesche Dialect.
ZWÉÉT (ie), sudor; A-S swat / swoette: w: v: ons Zweeten (ie) I. CL: sudare;
A-S, swaetan: w: t: ons Be-zwéét, sudabundus; en Be-zweeten, multo labore
sudare; & sudore rigari.
ZWEEVEN (ei), vagari, fluctuari; ook Zweven bij den Rotterdammer. Deze
tweederhande Dialect was ook al bij 't oude, als A-S, swaefunge / sopor; &
swefen / somnium; & swefian / sopire. Hier toe mede ons Voor-zweeven,
obversari.

VIII. Regel; wegens onze scharpe lange ÉÉ.
Bij allen, die op EEU op EEUW den nadruk hebben, komt de éé hard; als,
EÉUW, seculum; M-G, aiw / seculum; amp; ni in aiw / ni in aiwa / nunquam;
& du aiwa / in aiwin / und aiw & aiwadage / semper; A-S, awa to aldre / in
aevum; w: t: ons Eéuwig, Eéwig, M-G, aiweina / AL: euuig / aeternus; w: v:
ons Ver-ééuwigen I. CL: aeternitati consecrare; & A-S, a / aa / semper.
GÉÉUWEN, oscitare.
LÉÉUW, leo; zie de VII. Reg: hier voor.
LÉÉUWAERDEN, Lewarda, opp: in Fris:
LÉÉUWRIK, LÉÉUWERK, alauda; A-S, lawaerc: zie de VII. Reg: hier voor.
MÉÉUWE, larus, gavia; A-S, maew / maewwe; zie de voorgaende VII. Reg.
MÉÉUWEN (ae), felium instar vocem redere.
PRÉÉUWEN, suffurari, surripere.
RÉÉUWEN, cadavera curare; pollincere; w: v: Rééusel, pollinctura, & spuma
lethalis; A-S, roewe / cadaver; en ons Rééw-zwéét, sudor lethalis.
RÉÉUSCH, coitu acer, dicitur de columbo admodum salace.
SCHRÉÉUWEN, vociferari, exclamare.
SLÉÉ, SLÉÉUW, tenuis, attenuatus obtusus; w: v: Slééuwen I. CL: decrescere,
extenuari, w: t: ons Sléé-sap, acatia; en Sléé-doren, Slééuw-doren, Sléé-pruime,
prunus silvestris.
SNÉÉUW, † Snéé, nix; M-G, snaiw / &c. w: v: ons Snééuwen I. CL: ningere;
A-S, snawan / &c.; zie bij de VII. Reg: hier voor.
† SPRÉÉUW, acus, palea.
SPRÉÉUWE, sturnus.
† TÉÉUWE, homo vilis.
ZÉÉ, † ZÉÉUWE, mare, olim lacus; M-G, marisaiw / stagnum; A-S, soe / Ysl:
sioor / Angl: sea / mare; w: t: ons † Be-zééwen, madefieri aqua marina: dus
ook bij ons, een Zééuw, ZÉÉlander, Zaelandia incolus; en Zéé-land, Cadanonia,
Zelandia in Dania: en Onder-Zéé, lacus Venetus.
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IX. Regel; wegens onze harde lange ÉÉ.
De Uitgangen op EEL, (welke mij in de Middel-eeuwen, of sedert, van het Latijnsche
ellum of illum schijnen ontleent te zijn, en waer voor de Fransen doorgaends eau
zetten, hebben de scharpe lange éé: en, gelijk ook een groot deel dezer Woorden,
ten minste aen dit einde, bastaert zijn, zo hebben zij mede den klemtoon op dezen
Uitgang sterker als op het zakelijke déel gekregen.
ABÉÉL, populus alba Gall: Aubeau.
BARBÉEL, mullus barbatus; Gall. barbeau.
BÉKKENÉÉL, cranium; van ons Békken, pelvis; om de holle gedaente.
BÓRDÉÉL, vulgò bordellum; Gall: bordeau.
BRANDERÉÉL, tragula, telum reciprocum.
FAKKÉÉL, Vakkéél, pars, contignatio; van ons Vak, pars.
† FARDÉÉL, onus, Gall: fardeau.
† FASCÉÉL, fascis, fasciculus Graec: φάκελλος, Gall: faiseau; h: v: Fascéélhout
†, fascis lignorum; & ligna quernea; en Fascéél-més, falx arboraria, silvatica;
en Fasceelen I. CL: fascia ligare.
† FERNEELE, tegula deliciaris.
† FLAMBÉÉL, fax, Gall: flambeau.
FLUWÉÉL, holosericum, vulgò fluetum.
GARÉEL, GORRÉÉL, helcium.
GRAVÉÉL, glarea; calculus, arenulae vesicae; Gall: gravelle.
GREMEELEN, Flandr: subridere, Gall: grimacer; van ons Grim †, risus salsus.
† HAFTÉÉL, bipalium; van † hasten / (Germ: & Sax:) tenere.
HOUWÉÉL, bipalium, pastinum; v: ons Houwen I. CL: secare, insecare, &c.
JUWÉÉL, JOUWÉÉL, cimelium, res pretiosa gaudio afficiens, Gall: joiaul.
KAMÉÉL, camelus, Gall: chameau.
KANDÉÉL, cyceon; zie bij de VII. Reg.
KANÉÉL, cinnamomum, vulgò canella; Gall: canelle; zie ook bij de VII. Reg.
† KANSUWEELE, pirum falernum.
KANTÉÉL, pinna, mina; canterius; en Kantteelen, acroteria.
KAPITÉÉL, capitulum, Gall: chapiteau.
† KARAVÉÉL, † KAREVÉÉL, † Korvéél; nu Boeyer, celox, vulgò caravella.
† KARBÉÉL, KRABBÉÉL, tignum; en Karbéélstéén, mutulus; en Korbéél, mutila
trabs, Gall: corbeau.
† KARDÉÉL, Sax: nu bij ons Kabeltouwe, prymnesium.
† KARÉÉL, † KORÉÉL, KARÉÉL-STÉÉN, later, later coctus, Gall: quareau, Ital:
quadrello.
KARTÉÉL, QUARTÉÉL, quarta pars.
KASTÉÉL, castellum; gall: chateau.
† KATEELEN (ei), bona mobilia, vulgò catalla; zie ook bij de VII. Reg.
KRAKÉÉL, rixa; ontleent van ons Kraken, rumpere, crepare; en d: v: Krakkeelen
I. CL: rixare.
† KUSSENÉÉL, ephippium; van ons Kussen, pulvinar.
LAMPRÉÉL, cuniculus, Gall: lâpreau.
MAKRÉÉL, Gall: macquereau.
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† MANGENÉÉL, machinae bellicae genus.
† MARTÉÉL, malleus ferreus, vulgò martellus, Ital: Martello; Gall: marteau; nu
Dissel-hamer.
† NAVÉÉL, nu Steek-rape, napus, Gall: naveau.
PANNÉÉL, tympanum, tabula, tabella, vulgò panellum, Gall: panneau.
PARCÉÉL, particula; Gall: parcelle.
PÉNSÉÉL, PÉNCÉÉL, penicillus, Gall: pinceau.
PYZÉÉL, Zaeland: theca vestiaria; van ons Pije, tunica.
PLATTÉÉL, Ital: piatello, Lat: patina; van ons Plat, latus, planus.
PRIÉÉL, umbraculum; Gall: prieau.
QUARTÉÉL, quartarius, quarta pars; zie ook Kartéél bij deze Reg.
RAE-ZÉÉL (ei), † Rak-zéél, funis, quo ad malum antenna adstringitur; Rae-zéél
(ei), Razéélschip, phaselus, ratis; Gall: raseau; komt van ons Rae, antenna,
en Zéél, funis; of Zeil, velum. Hier heeft nogt' lijf nogte agterdeel iet van 't
bastaerd; zo dat het Fransche Raseau (beneffens vele andere benamingen
tot de Scheepvaert behoorende) ontleent is van 't onze.
RÉSPÉÉL, Flandr: Nebulo.
RONDÉÉL, circulus, magis, vulgò rondellum, Gall: rondeau; van ons Rond,
rotundus.
RÓSSÉEL, rubellus, Gall: Rousseau; van ons Rós, russeus.
SCHANDÉÉL, mulier maledica; van ons Schande, ignominia.
STAPÉÉL, Flandr: pluteus, appendix sartoria; tabula in quâ sartor opera conficit;
Gall. Establier; gisse van 't Latijnsche Tabula tabellum.
TAFERÉÉL, Tabula picta, Gall: Tableau.
TOONÉÉL, Theatrum; van ons Toonen, ostendere.
† TORNÉÉL, trochus, & pinna muri.
† TORRÉÉL, Flandr: Turris, turricula.
† TORSEELEN I. CL: ligare, fasciare; van † Torsseél, fasciae, ligamen Gall:
trousseau; van Torssen, Flandr: Ligare, succingere, Gall: trousser; bij ons
Torssen I. CL: humeris deportare sarcinam; w: t: † Torsséél, † Trosséél, sarcina.
TROUWÉÉL, TRUWÉÉL, en Troffel, Truffel, trulla.
VAKKÉÉL, zie Fakkéél.
† ZUERÉÉL, acerba mulier, van ons Zuer, acerbus.

X. Regel; wegens onze scharpe lange ÉÉ.
De Woorden bij welken wij EE en AA (of AE of A) in 't spreken of schrijven
onverschillig gebruiken, hebben de harde of scharpe éé, in dier voege, als ik in 't 7:
Lid mijner Aenmerkingen over de Critique Spelkunde vermeld hebbe. Bij dezen vind
men in Kiliaen's Woordenboek doorgaens AE in steê van EE, wanneer in die zelfde
Silbe geen Mede-klinker volgt: als,
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BEDÉÉST, † Bedaest, perturbatus.
BEEREN (ae) 1. Gestire; & barritum edere; & olim etiam 2. uti, in usu habere;
w: t: (1) ons Gebéérde (ae) gestus; en Hand-gebéér (ae), exercitatio, occupatio:
Wijders (2) óór-baer, órber, utilitas, usus; en † óórbaeren, órberen, uti utilitatem
capere; en Ontbeeren, indigere carere.
BLEETEN (ae), ovium instar balare; A-S, blaetan / blatan: ook bij ons Béé, vox
ovium, balatus; A-S, scaep-blaet.
† DWÉÉP (ae), fatuus; w: v: Dweeperije (ae), fatuitas.
EÉRDE (ae), terra; M-G, airtha / A-S, eord.
EÉRS (ae), anus; A-S, ars-gang.
† GÉÉRDE (ae), Gard, virga, flagrum; A-S, gerd / virga, virgultum.
GEEREN (ae), filum; A-S, gar / telum.
† GEEREN, Gaeren, Gaderen, congregare colligere; A-S, gaderian / gadrian.
GÉÉRNE (ae), lubens; zie BE-GEEREN bij de VII. Reg.
GEVÉÉRTE (ae), moles, machinamentum.
HÉÉRD (ae), focus; A-S, hearth / focus; M-G, haurja / ignis.
KEEKELEN (ae), glocire, garrire.
KEEREL (ae), vir fortis & strenuus; vir, homo, rusticus; A-S, carl / mascuius; &
carl-cat / catus masculus.
KÉÉRSE (ae), candela lychnus.
KEEZE (ae), caseus.
KREEMER (ae), tabernarius.
LÉÉG (ae) humilis, depressus; w: v: † Leegen (ae), Verleegen (ae) I. CL:
summittere, deprimere.
LÉÉRZE (ae), Léérs (ae), ocrea, w: v: † Léérzen, osreas induere, & tr: Xylegogio
castigare; ocreâ, assere, vel rudente ferire nates; en Geléérst (ae), ocreis
instructus.
MÉÉRT (ae), mensis Martius; A-S, martige.
NÉÉRSTIG (ae), gnavus.
PÉÉRD (ae), equus.
PÉÉRLE (ae), Peerel (a), Margarita; A-S, parl / gemmula.
PÉÉRSCH (ae), violaceus.
SCHÉÉR (ae), forfex; A-S, sceara / forfices; scaer / vomis; zie verder ons
SCHEREN bij de I. Regel weg: de E.
† SPÉÉKE, Spaeke, vectis, impages, radius rotae; A-S, spar / radius, & spacan
/ radii rotae.
STÉÉRT (ae), cauda, syrma; & tr: reliquum alicujus rei; en Stéért-béén, os
caudae, os sacrum; A-S, staert / als mede A-S, steort / stert / cauda.
TEELING (ae), querquedula minor; avis ex anatum genere.
TÉÉRLINK (ae), talus, tessera.
VEEGEN (ae), purgare, tergere, verrere, radere, ook Vegen; gelijk ook A-S,
faeger/& feger /pulcher; waer toe ons † Vaeger, † Veger, qui ad quidvis
alacritate expediendum est idoneus.
VÉÉRD (ae), motus celer; & olim Iter, via, expeditio; w: t: Véérdig (ae), expeditus;
w: v: Af-véérdigen (ae) I. CL: expedire; A-S, faer / gressus; faer / subitaneus;
& fare / fere / iter & faeran / faran & feran / ire: Wijders hier toe ons
Regtvéérdig (ae), justus, aequus; en Véér, † Vaer, trajectus; ook Vere, Veer,
A-S, faru/ transitus; als Kamper-veer, campoveria, enz.
VÉÉRS (ae), versus; ook Veers, Vérs, zie bij de III. Regel.
VÉÉRZE (ae), bucula; ook Veerze, Vérze, zie bij de III. Reg.
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& valor.
WÉÉRD (ae), hospes; A-S, weard/
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custos; & waere / ware / cautela.
† WÉÉRD, † Wéérder, † Wéért (ae), insula; propugnaculum; dus Keizers-wéért
(ae), q: d: Caesaris insula enz: A-S, wearth / warath / warth / littus.
WEERELD (ae), mundus; ook Wereld, zie bij de XI. Regel.
ZWÉÉRD (ae), gladius.

XI. Regel; wegens onze harde en onze zagte lange EE.
Van de Woorden, die nog overig zijn, zullen we ijder onder zijne Lijst (even gelijk
bij de VIII. Reg: wegens de EI en Y geschied is) de zulken betrekken, die uit de
Oudheid hun bewijs van onderscheid ontleenen kunnen; alles te rekenen volgens
onze voorgemelde Dialect-Regel in de IX. Redew: §. XI., vervattende onder anderen,
dat der Angelsaxen A of AE, onze scherpe lange éé, en hunne E of I (of Y of EO)
onze zagte lange EE (of E), enz: beantwoord.

Wegens de zagte lange EE (of E).
B.

Wegens de harde lange ÉÉ.
B.

† BEEL ZYN, paenitere alicujus facti; A-S,
bela / livor.
† BEER, BERE †, ursus; A-S, bera / bere
/ Ysl: biorn: & A-S, berend / ferax,
effaetus, gerula; en beran / proferre; ook
bij ons BÉÉR; zie hier naest.
BEKE, rivulus; A-S, becc.
BEVEN I. CL: tremere; A-S, biofian /
bifian / F-TH, bevan / erbevan.
BEVER, fiber, castor; A-S, befor.

(1) † BÉÉR, Everzwijn, aper; A-S, bar /
bare en A-S, bar-spreot / venabulum;
en (2) ons Béér, Béér-vérken, veres,
porcus non castratus; w: t: ons Adag: Ten
Beere gaen, subare; en (3) Béér, vinea,
instrumentum bellicum; & Agger vel
murus exstructus, quo aquarum
communicatio excluditur; als een
aengebragte hoop Aerde of Steen; A-S,
boeran / M-G, bairan / portare; en (4)
Béér, ursus, ook † Bere. Zoo wel Béér,
aper, en Béér, verres, als Béér, ursus,
zijn betreklijk tot ons Baeren, † Beeren,
gignere, proferre; M-G, bairan / II. CL:
om hunne ongemeene geilheid, enz.

D.

D.

DELE, DEEL, asser, & olim Area,
pavimentum; A-S, thiling / area; w: t: ons
Délle, Délling, vallis, lacuna; en
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Deel-wijn, vinum convallium. Men vind
ook bij Kiliaen Déél, Deil, asser; dog dan
word dat ontleent van Deelen (ei),
dividere.
DEZE, hic, haec; M-G, this / A-S, theos
/ thes / this.
E.

E.

EDIK, contr: EEK, acetum; M-G, akeits /
A-S, eced / ecede / & aeced / acetum:
en A-S, ece / dolor.
EVEL, euvel, pravus, & malum; A-S, efel

† EÉ, lex, matrimonium; A-S, ae / aew /
lex; waer toe ons Eé-gae, Eé-gade,
Eé-gemael, conjux legitima; en †
Eé-zétter, legislator; Eé-breuke,
adulterium; en Eé-lóós, On-éélik,
coelebs; en Eé-lóós, On-éé, exlex,
illegitimus; en Eé-dom (ei) Sic:, gener.
EÉD, juramentum; M-G, aiths, A-S, ath
/ AL: eid / Ki: & Ysl: eidur: waer van ons,
† Be-eeden, Be-eedigen I. CL: jurare;
Ysl: eg aede / juro.
EÉR, prius, ante; M-G, air; en Wel-éér,
olim; M-G, airisthan: w: t: ook ons Eere,
honos; Ysl: aera / A-S, are / arne: w: v:
ons Eeren I. CL: honorare; A-S, arian /
aran / honorare, & honoris gratiâ parcere;
en ons Eeren-fést, honorabilis, honestus,
pius; A-S, ar-faest / & aer-fest. Wijders
ons Ver-eeren I. CL: honestare; &
honoris gratia donare.
† EERE, aes, aeris; A-S, aer / ar / are: w:
t: † Eerene, aereus; A-S, aerene.

t

/ Angl: euill / euell: Germ: ubel: h: t: S .
Jans Evel (eu), Vallende Evel, morbus
caducus, epilepsia; en Lank-evel, ileos,
vulgò miserere mei; en Evel-daed (eu),
malefactum, scelus; en in Evelen moede,
infestô animo; en Evel-moedig (eu),
malitiosus; en † Evelen, † Evel doen,
nocere.
EZEL, asinus; & tr: pluteus pictoris, cui
tabula innititur; Germ: esel / A-S, eosul
/ esol: dog M-G, asilus / asina. Hier toe
ons Ezel-achtig, asininus, stolidus.

G.

G.

GEEL, ook GÉÉL, flavus; A-S, gelewe /
geolu & geoluwe / flavus; w: t: ons,
Gelezije, symphonia, Amaranthus
tricolor; om 't schoone geel dat onder 't
Rood en groen van die Bloem zeer
uitsteekt. Wijders ons Geluwe, icterus,
morbus regius, w: v: Ver-geluwen I. CL:
ictericum fieri; zie de II. Reg: wegens de
E, als mede GÉÉL hier naest.
GEMELYK, ook Geemelik, morosus,
difficilis; A-S, geomorlic / flebilis.

GE-DWÉÉ, GEDWÉÉGSAEM, ook † DWÉÉ,
mollis, pusillanimus, mansuetus; A-S,
gethwaed / exiguus; en thwaenan /
thwenan / mollire.
GÉÉL, ook GEEL, flavus; w: v: Geelen,
Ver-geelen I. CL: flavere, flavescere; A-S,
gaelo / & geolo / crocus; & Germ: gal /
gael / flavus; Ital: giallo, Gall: jaulne,
jaune: zie ook GEEL hier naest.
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† GENEN, subridere; A-S, genian &
geonan / hiare.
GENE, ille, iste; w: t: Génder, Ginder,
Gindwaerts, illic, istic; A-S, geonre / ibi;
& geond / per, ultra; en geona / adhuc.
Wijders hier toe ons, De gene die, ille
qui, quicunque. Dog ons, Géén, Geene,
nullus; zie bij GÉÉN, onder de VII. Reg.
† GE-VLEGEN, excoriatus; A-S, flean /
voor flegan / excoriare.
H.

H.

HEDEN, hodie; M-G, hita; AL: hiutu /
Germ: heut / en bij ons ook Huiden.
HENEN, HEEN, illinc, hinc; als Hier heen,
hinc; en Daer heen, illinc; Waer heen,
quó? enz: A-S, heonan / hinc. Wijders
ons Henen gaen, abire.

HÉÉR, HEERE, dominus; A-S, hearra / &
har; w: v: ons Beheeren I. CL: regere,
dirigere; en Overheeren, Verheeren I.
CL: dominari, & subjugare: en ons
Héérschen I. CL: dominari, imperare; &
Overhéérschen, opprimere, subjugare;
en ons, Héérschap, Dominus, primarius,
imperandi potens; w: t: Héérschappije,
dominium, imperium; en † Héér-schild,
symbolum heroicum: & status sive
distinctio nobilitatis. Voorts Héérlijk,
magnificus, insignis.
HÉÉSCH, raucus; A-S, has; w: t: ons
Héésheid, raucitas; Ysl: haese.

K.

K.

KELE, KEEL, guttur; ook Keele; w: v; ons
Kelen, Keelen I. CL: jugulare; & transl:
Keelen, Keel-beulen I. CL: trucidare
faenore. Wijders Kele, Keel, en Keele,
supparus; tegula deliciaris, colliciaris; als
aen den hals toegebonden of vast
gemaekt, A-S, ceole / fauces; en ciolon
/ guttur.
† KEPEN, tenere, retinere, servare; A-S,
cepan / curare, captare, scil: quae
servanda & observanda sint; w: t: ons
Keper, sustentaculum; retinaculum;
tignus; & Norma; quin etiam, in texturis,
obliqua & normalis subtegminum
exhibitio: w: v: Keperen, I. CL: con-

KEELE, en KEELEN, ook Kele, en Kelen,
zie hier naest.
KEEREN, vertere; & tr: Verrere; A-S,
acaerran / vertere; & acaerred / flexus;
w: t: ons Keeren, Af-keeren, prohibere,
arcere; en Bekeeren, convertere; en
Verkeeren, mutare & mutari; &
frequentare, versari. Voorts ons
Kéerweer, repotia; en Kéér-borstel,
penicillus; zie ook † KEREN in de
nevenstaende Lijst.
KEETE, casa; w: t: Zout-keete, salina,
purgatorium salis; en w: v: Keeten I. CL:
focillare, purgare. Dog A-S, cete / cela;
en cyte / cotte / casa; 't welk
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tignare; & ad normam formare; A-S, cip van onze Dialect in waerde verschillen
zou, zo we niet ook en hadden KETE,
/ tabernaculum.
KEREN, vertere, & verrere; zie KEREN in casa, en KETEN, focillare.
de Lijst hier naest, A-S, cerran / cyran
& cyrran / vertere, convertere.
KETE, casa; en Keten I. CL: focillare; zie
KEETE hier naest.
KETEL, cacabus, ahenum, caldarium;
M-G, katils / A-S, cetil / cetl: w: t: ons,
Zout-ketel, cortina salaria, tectum
salarium.
KEVER, † KEFER, scarabeus, bruchus;
A-S, ceafor: w: t: ons, Goud-kever,
cantharis, luteo auri colore lucens;
wijders Kever-kin, Kever-bék, mento; en
Kever-békken I. CL: mentum aequo
longius extendere.
KLEVEN I. CL: glutinari, adhaerere, figere;
A-S, cleofan / clifan: w: t: † Kleve,
viscus, gluten; Germ: kleb; en A-S, clife
/ clif-wyrt / agrimonia, lappa; en w: v:
ons † Kleve, † Klever, hedera; en †
Klevig, Kleverig, tenex, viscosus; w: t: †
Kleveren I. CL: scandere.
KREKE, vorago incurva, fossa verticosa;
crepido; A-S, crecca / crepido.
L.

L.

LENE, LENING (eu), fulcrum; A-S,
hlininga: w: t: ons Lenen I. CL: (eu),
inclinare, incumbere; A-S, hlinan /
hleonan. Dog ons LEENEN I. CL: (ei, ie),
mutuo dare; A-S, hlaenan / laenan / zie
bij de VII. Reg.
LEVER, jecur; A-S, lifere / Germ: leber /
Angl: liver / Ysl: lifur: w: t: ons
Lever-kruid, hepatica, agrimonia,
hepatorium; herba jecoris obstructiones
expurgans.
M.

M.

MEDE, MEE, mulsum, aqua melle mixta; MÉÉD, MÉÉ, rubia; A-S, maedere: w: t:
A-S, medo / meodu: w: t: ons Meons, Mée-krappe, rubiae radices com.
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dig Bier, mustea cerevisia.
† MEDEN, ook MEEDEN, zie hier naest.
MEEL, farina; A-S, mele / melewe /
melwe / meolowe / farina, similago; &
Ysl: mi{o}l / A-S, mealewe /farina, far;
en Ysl: mel / minutim tundo.
MEKLENBURG, Megaloburgum, opp: in
Germ: M-G, mikils AL: michil / mihhil /
mikel / A-S, micel / mycel / Kimbr: mikil
/ magnus.
† MEREN, Marren, retardere; A-S, meran
/ impedire; zie bij de III. Reg: wegens de
E.

minutae; en w: v: Mééën, Meeden I. CL:
rubiâ tingere, infectu rubiae praeparare.
† MEEDEN, ook † MEDEN, † Mieden, †
Mieten, locare, conducere; waer toe †
Meede (ie), praemium, merces,
stipendium; A-S, maede / & med / mede:
zo dat deze tweederhande Dialect bij 't
Angelsax: al te vinden was: Wijders ons
† Medelink, mercenarius.
MÉÉR, MÉÉRDER, M-G, maiza / A-S,
maere / mare / mara / plus, magis,
major; dog MEER, † Mér, lacus, mare;
M-G, marei en A-S, mere / en AL: mere:
zie beiden bij 't Lijstje van Vergelijking,
en 't laetste bij de III. Reg: weg: de E.
† MEERE, MÉÉR †, terminus, meta, limes;
A-S, maera / limites; w: v: † Mééren I.
CL: constituere limites.
† MEETE, crena; M-G, maitan IV. CL:
concidere; & afmaitan / abscindere; &
bimaitan / circumcidere; w: t: ook ons †
Meete, glastum; als een soort van
Weeg-bladeren bij de Ouden gebruikt om
't lichaem in de kerven mede te
besmeeren, en alzoo lijkteekens in te
vrijven: zie Vossii Etymol: in voce
Glastum.
MEEZE, MÉÉSJE parus; A-S, mase; w: t:
ons, Brand-meeze parus ater; en
Kool-meeze, parus major; en
Pimpel-meeze, parus minor, & tr:
homuncio debilis.

N.

N.

NEGEN, novem; A-S, nigan / nigen /
NEERE, en Neeren †, Ge-neeren, zie hier
M-G, & AL: niun / Kimb: niu / Ysl: nyu: naest bij NERE.
en ons Negentien, novem-decim; A-S,
nigontine.
† NERE, victus, quaestus; ook NEERE †;
w: t: ons † Neren, Ge-neren I. CL:
pascere, nutrire; & quaestum sectari
honestè; ook Ge-neeren; F-TH, neran /
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alere; A-S, nerian / ge-nerian / solvere,
servare; & ge-ner / ge-near / refugium.
Wijders ons Nering, Neering, alimentum;
& tr: commercium; w: t: Neringrijk, †
Geneerig, almus, quaestuosus: zo dat
hier tweederhande Dialect plaets heeft.
NEVE, NEEF, cognatus, nepos; &
consanguineus; A-S, nefa / neofa /
nepos; en ons, Neven, † Ge-neven,
patrueles, consobrini; en oulinks †
Nevinne, neptis; nu Nigte, en † Nifte,
A-S, nefene / nift / Germ: nefin.
R.

R.
REEREN, boare, rugire; & clamare instar
cervi cervam appetentis; Gall: reer; A-S,
raran / rugire, barrire, fremere.

S.

S.

† SCHREPEL, macilentus, strigosus; van
† Schrepen Flandr:, radere; A-S,
screpan / arescere; & scripen /
austerus; & screope / strigil, radula; &
screopan / scabere.
SEDERT, ab illo tempore, deinde, post;
A-S, sid / side / latus, longus; & side
and side / longè latèque; & seoththan /
siththan / Ysl: sydan / deinde, post,
postea; & A-S, sithest / novissimus; &
Ysl: sydre / sydst / posterior, posterius.
† SLEVE, manica; A-S, slief / slife / slyf
/ slef / slyfa / brachiale, manica.
† SMERE, SMEER, adeps, &c. zie hier
naest bij SMEEREN.
STEEL, STELE, stipes, scapus, caulis; A-S,
stele: w: v: ons † Stelen I. CL: stipitem
sive capulum &c: immittere alicui rei.
STENEN, gemere, aegras ore ciere voces;
Ysl: styn / doleo: dog ons Steenen,
lapideus; zie bij de VII. Reg: op STÉÉN
(ei).

† SLÉÉF, tudicula, Potlepel; Ysl: sleyf /
cochleare.
SMEEREN, illinere, ungere; & tr: popinari;
w: t: ons Sméér, adeps, abdomen,
unguen, sevum, & tr: popinatio; w: t: ons
Sméér-buik, pantex, ventri & abdomini
serviens; en Sméér-kalk, gypsum, quo
parietes obducuntur; en Sméérkruit,
orobanche; scandulaca; herba pingui &
molli cauliculo assurgens: en
Sméér-maend, November; als de
Slachtmaend zijnde: en Sméér-wortel,
faba crassa, crassula, telephium; q: d:
radix unguentaria. Oulinks evenwel
gebruikte men ook de zagte lange E, als
† Smere, nu Smeer, adeps, &c.; met
welke Dialect overeenkomt het Ysl: smyr
/ ungo; en 't A-S, smere / smeoru /
adeps, &c.; en smeran / smirian /
smyrian / ungere.
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STRENE, Strénge, Stringe, vinculum,
restis, ligamen, lorum, chorda, ligula,
laqueus; Ital: stringa; A-S, strene /
streng; w: t: ons, Strene Strénge garens,
orbis filaceus, filorum congeries.
T.

T.

TEDER, TEER, tener, exilis, gracilis; en
Tederlijk, delicatè, teneriter; ex corde, ex
animo, intimè; A-S, tedrian / tenerescere:
Hier toe mooglijk ons Teren I CL:
attenuare, terere, tabescere, decoquere,
consumere, & epulari; en d: t: ons Tere,
consumptio; en Teringe, consumptio; &
tabes; A-S, teorung / languor; & teorian
/ tirian / tyrian / fatiscere, deficere: dog
oulinks bij ons ook † Teeder, tener &c:;
w: t: mede ons Teeren, attenuare,
consumere, &c.; en Verteeren, Vertieren,
consumere, divendere, &c.; zie bij de VII.
Reg:, zo dat hier tweederleye Dialect
plaets heeft, hoewel 't Angelsax: voor de
zagte E pleit.
TELEN, gignere, procreare; & olim colere
agrum; ook TEELEN: Dog de
Rotterdammer gebruikt hier de zagte E:
waer mede overeenkomt het A-S, teolan/
tilean / tiolan / procreare, niti; w: t: ons
Teelt, Telinge, proventus, &c.; en †
Teel-man, agricola; A-S, tilia / tiligea /
agricola.
TENEN, Flandr:, irritare; ook TEENEN; zie
TÉÉN bij de VII. Reg:. A-S, teonan /
irritare, convitiari; en teon / teona / teone
/ irritatio, calumnia.
TEPEL, capitulum mammae; A-S, teped
/ caput.

TEEDER, tener; zie hier naest bij TEDER.
TEELEN, Téélt, en Teelinge, zie hier naest
bij TELEN.
TÉÉN, digitus pedis; A-S, ta / Germ:
zehen / zeen.
TEEREN, Verteeren, enz: zie hier naest
bij TEDER.
† TEEZEN, carpere, vellere, trahere; A-S,
taesan.

V.

V.

VEDER, VEER, † VERE, pluma, pena; Ysl:
fidur / A-S, feder / fether / fither &
fyther ook foether / penna, ala; w: v:
Vederen I. CL: plumare;

VÉÉ, † VÉÉCH, pecus; ook Vee, Veech:
dus M-G, faihu / opes; & A-S, feoh /
pecunia, & pecus; & feo / feh / fea / /
pecunia; Ysl: fie / pecunia. Het Vee was
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zie bij de II. Reg:. Wijders van Veder,
penna; komt transl: Veder, Veêr van een
Slot, serae pessulus.
VEE, † VEECH, pecus; zie hier mest bij
VÉÉ.
VEEL, VELE, multum; en Veler-hande
Veler-lei, multifarius; M-G, filu / A-S, fela
/ feola / AL: filu / felo / Germ: viel /
multum. De Stigtenaer zegt ook VÉÉL,
waer mede overeenkomt het A-S, faela
/ feala / multi, plures.
VLEKE, VLEKEN, Sicamb:, papilio; A-S,
fliccerian / motitare alas.

der Voor-ouderen schat en middel van
wisseling en betaling; dus ook in 't Latijn
pecunia van pecus. Onze harde en onze
zagte E hebben beiden hier voorspraeken
bij de Oudheid.
VÉÉL, zie VEEL hier naest.
VREEZE, timor, pavor; w: v: Vreezen I.
CL: timere, vereri; en Bevréést, timidus;
M-G, fraisan / tentare; Verzoeking baert
Vreeze, of komt 'er uit voort: Ysl:
freisting / tentatio.

W.

W.

† WEDE, virga, vimen, salix; Ysl: vidur /
arbor, lignum, frutex; w: t: ons †
Wede-winde, hedera; als windende zig
om de boomen en takken: en ons
Wederik, salicaria.
WEEK, WEKE, hebdomas; A-S, wit / weoc
/ wuce; Sax: weke / Angl: weke / Germ:
woche / hebdomas: en M-G, wiko / ordo
rerum, vicibus suis recurrentium; dog ons
Wéék (ei), mollis; A-S, wac / wace / zie
bij de Kantteek: op WEEK bij de I. Reg:.
Voorts ons Wekelijk, per singulas
Septimanas; en Goede-weke,
hebdomada sancta.
WEER, en WÉÉR, callus, nodus; zie hier
naest.
WEER, WERE, F-TH, were / defensio; ons
Weer bieden, resistere; en A-S, wer / en
woer / sepimentum; w: v: ons Weren,
ook Weeren, en † Weiren, AL: of F-TH,
weran / A-S, weran / w{e}rian / woeran
/ Ki: veria / defendere, prohibere; w: t:
ons † Weer, Geweer, Ysl: veria / arma;
en A-S, weredu / castra. Bij Kiliaen en
Staten-Bijbel vind men ook WEEREN, dat
de harde lange ÉÉ, aenwijst,

WÉÉ, vae; M-G, wai / A-S, wa / wae / AL:
we: w: t: ons Hérten-wéé, hértwéé,
cardialgia; en † Weehen I. CL: vagire;
want om beuzelingen maken de Kinderen
Wéé-geschrei: zie ook. WEENEN bij de
VII. Regel.
† WÉÉG, paries, lutamentum; A-S, wag
/ wah /; w: t: ons Wéég-luis, cimex; en
Wéég-luis-kruid, Xyris, iris agrestis,
spatula foetida; wiens bladen tussen de
vingeren gewreven zijnde als Wéégluizen
stinken. Wijders ons Leemen-wéég †,
paries cratitius; nu Leemen-wand.
WÉÉR, en WEER, A-S, wear / wearre /
war / callus, nodus, tuber; w: v: Weeren,
Verweeren, en Weren, callere,
callescere.
WÉÉR, † Weir, en Were, defensio; †
Weeren, † Weiren, en Weren, defendere,
&c.; zie ook hier naest; als mede bij de
VII. Regel.
WEERELD, enz:, mundus; zie in de Lyst
hier naest, als ook bij de X. Regel.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

262

dog bij de Rotterdamsche Dialect vind
men de zagte; met welk laetste de
meeste Taelverwanten overeenstemmen,
alleenlijk pleit het A-S, voor beide
gevallen; gelijk ook ons † Weiren,
Weeren, bij onze VII. Regel te vinden.
WERELD, Wérld, ook Wéérld, en Waereld
†, mundus, & olim seculum; A-S,
weoruld / werold / AL: & F-TH, werold,
weralt / wereld / seculum, & mundus.
Onze algemeene Spreektael pleit voor
de harde lange ÉÉ, dog de Verwanten,
en de gewoone Schrijftael, zijn voor de
zagte.
WEVEL, WEVEL-WORM, curculio, midas,
scarabeus; A-S, wefl / wifel.
WEVEN, texere; A-S, wefan / weofan /
wefian: ons Praeter: is nu Weefde, ons
Partic: Praet: Geweven; zoo mede A-S,
aweven / textus; wijders Ysl: eg vef /
telum texo; in Praet: oof: gelijk ook Ysl:
eg vef / circumvolvo; in Praet: vafde; en
in Partic: Praet: vafenn / implicatus; ook
A-S, woefan / obvolvere. Wijders hier
toe ons † Weve, tela, nu Wébbe, A-S,
web / webbe: Ysl: vefur: en ons
Weveldraed, Wevel-garen, subtegmen,
trama; A-S, wefels / wefta / wift /
webtam; en ons Wever, textor; A-S,
webba; en ons Wevers-bóóm,
liciatorium; A-S, web-beam: en ons
Wevers-spoele, radius textoris,
pannelium; A-S, wefla: en ons Weefsel,
textura; A-S, weofung. Voorts ons
Weef-getouw, machina textoria; en
Weverye, textrina; en ons Af-weven,
pertexere.
WEZEL, mustela, vulgò visela, á sono;
A-S, weosule / wesle.
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Z.

Z.

ZEDE, mos; A-S, sida; Ysl: sidur: w: t:
ons Zedig, modestus, A-S, sidelice /
aptè.
ZEVE, ZEEF, gustus discerniculum; A-S,
sefa / sensus.
ZEVEN, septem; M-G, sibun / A-S, siofon
/ Kimbr: siau / Ysl: siø: w: t: ons
t'Zeventig, Seventig, septuaginta; M-G,
sibuntig / A-S, feofontig.

ZÉÉL, funis, restis; AL: seil / sel; en A-S,
sal / sala / sale / nexus habenae; w: t:
ons Bind-zéél, ligamen, vinculum; en
Rae-zéél, anquina, funis quo ad malum
antenna adstringitur; en † Zeelen I. CL:
ligare fune; A-S, gesoeld / alligatus; en
unsoelan / dissolvere; en M-G, insailjan
/ funibus dimittere.
ZÉÉR, dolor, ulcus, scabies; A-S, sar /
Ysl: saar: w: t: ons Zéér, Zeerig, dolens,
laesus; A-S, sarig / sar / saeri / dolosus,
tristis, en ons Zéér, Zéérken, crustula
ulceris; en w: v: ons Zéér doen, † Zeeren
I. CL: dolere, dolore afficere; A-S, sarian
/ sargian / dolere toedio affici; wijders
ons Be-zeeren I: CL: laedi, vulnerari; A-S,
besargian / condolere: Voorts ons
Hért-zéér, angor, dolor mentis; & cordis
dolor; en Klein-zeerig, minimum dolorem
magnipendens.
ZÉÉR, valdè, perquam; A-S, sarlice /
graviter.

Besluit-lijsten wegens de EE (of E), en ÉÉ.
Vermits de Overigen te min zijn om onder Regelen betrokken te worden, zullen we
ijder onder zijne Lijst hier onder schikken.

Wegens de zagte lange EE (of E).
A.

Wegens de scharpe lange ÉÉ.
A.

† AL-THENEN, ubique.
B.

B.

† BEHEN, flos jovis.
BEKER, calix; Ital: bichiero.

BÉÉ, vox ovium; w: v: Beeën I. CL:
balare.
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BEREN, Fland:, depsere, subigere.

BEENEN, Ver-beenen, Flandr:, vituterare.

D.

D.

DEGEL, libes; en Degel van de Pers,
lamina praeli.

DRÉÉL, Flandr:, concubinus concubina;
w: v: Dreelen I. CL: palpari, blandiri.

G.

G.

† GE-ZELEN, confligere.
† GEEZE, Geuze, Ganze, anser; Angl:
† GREVEL, GREVINK †, nu Dasse, melis, geese.
taxus.
† GEEZE, meretrix.
H.

H.

HEDE, Fris:, Sax:, bij ons Wérk, stupa.

HEEPE, Germ: Sax: Sic: Holl:, falx
arberaria.

K.

K.

KREKEL, cicada; van † Kreken nu Kraken,
strepere; Angl: creke.
L.

L.
LÉÉK, laicus; Graec: λαικος, illiteratus;
Germ: ley / Angl: lay.
LEEME, LEEMER, bestiola quadrupes in
Norduegia, magnitudine sorici, pelle
varia, per tempestates & imbres
decidens, omniaque virentia depascens
more locustae.
LÉÉP, lippus, & tr: vafer, astutus; en
Leepe Oogen, oculi fluentes; w: t: Leepen
I. CL: lippire.

M.

M.

MEGER, Flandr:, serum lactis; en Mege,
Megel, Megen, coagulum; en Megerkruid,
gallium, vim coaguli habens.
N.

N.

NETE, lens, ovum pediculi.
P.

P.

PEE, PENE, radix edulis.
PÉÉL, Péél-land, Paemania, Betasiorum
PEZE, nervus; w: t: Pezerik, nervus, penis regio in Brab.
vervecis; & taurea, scutica ex nervo
taurino.
S.

S.

SCHEPEL, modius, modiolus; Germ.
schessel / Angl: skeppe.
SCHEPEN, Judex, vulgò Scabinus.

SCHEELE, ook SCHELE, operculum,
obturamentum, orbis.
SMEEKEN, † Smeekelen, blandiri, pal-
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STREME, linea, & stria & radius; & tr:
pare: w: t: ons Af-smeeken, Ontsmeeken,
vibex, signum verberis; bij ons ook
eblandiri.
Strieme, vibex; Germ: striem / Sax:
SNÉÉS, vicenarius.
stryme en h: t: ons Stremen I. CL:
striare, strias facere.
STREVEN, niti, moliri; & olim simul
ambulare; Germ: sträben / Angl: strive
/ striffe.
T.

T.

TEEM, Hooy-teem, pertica scenaria.
TEKE, ricinus; & lumbricus terrestris; Angl:
tyke.
V.

V.

VEKEN, repagulum, dyathyrum.
VELEN, pati, perferre; w: t: ons Vervelen,
oneri esse.
VLETE, VLEET, rete piscatorium.
W.

W.

WEDE-, WEED-HÓPPE, upupa; Germ:
weydhopff.
WEZEMOT, plumbum cinereum; Germ:
weysmuth.

WÉÉK, anas mas.
WEEZEN, pupilli; w: t: ons † Verweezen
I. CL: orbari: dog ons Wezen, esse, en
ons Verwezen, damnatus, daer de zagte
E plaets heeft, zie bij de I. Reg: wegens
de E: Germ: wäise / & wäikling / Sax:
weyse / pupillus.

Z.

Z.

ZEELT, tinca, piscis.
ZEVER-ZAED, ZEWER-ZAED, sanctolinum
absynthii species.
ZWELEN het hooy, versare faenum
furcillis.
ZWEZERIK, coleus, testis.

ZÉÉM, Sic:, bij ons Barbéél, mullus.
ZÉÉM, mel è pressis favis; w: t: Zeemen,
melleus; en Zeemen I. CL: linere vel
imbuere melle; en bij overdr:
Zéém-strijken, adulari, blandiri; en Zéém,
Zéém-leder, aluta, pellis mollior, flava,
mellea; w: t: Zéém-touwer,
Zéém-bereider, alutarius.
ZEEVER, saliva, oris pituita, oris
excrementum; w: v: Zeeveren I. CL:
salivam facere; en † Zeever-boezem,
Zeeverdoek, salivarium, tegendo infantis
pectore; en Zeever-wortel, pyreirum,
herba salivaris.
ZWÉÉM, ZWEEMER, Gallinago major.
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Regelen of waernemingen,
Wegens de OO (of O), en ÓÓ.
NB. De Spellinge te rekenen volgens 't agtbaerste gebruik in de 9. Redewiss: §. VI.
en XI. vermeld.

I. Regel; wegens onze lange zagte O (of OO).
IN gelijker voege, als bij de I. Regel wegens de E geschied is, valt hier aen te merken,
dat bij de Ongelijkvloeyende Verba onze lange O thans niet anders als zagt komt;
zo wel daer ze Natuerlijk in Infin:, en verder, zig opdoet, als daer ze ingelijft word
bij verwisseling: uitgenomen ons KOOPEN, LOOPEN, en STOOTEN vereischen de harde
lange ÓÓ.
Van de Natuerlijke en Ingelijfde zullen we elk bijzonder spreken.

I. Hoofd-waerneming, wegens de Natuerlijke O of OO.
De Natuerlijke O (of OO) in Infin: heeft onder de Ongelijkvloeyende Werk-woorden
geen plaets dan bij eenige weinigen, als
† DOGEN, nu Deugen, valere; oul: ook DOOGEN, A-S, dugan / ons Praet: is
Dogt, ons Part: Gedogt: en aldus verandert onze lange O in een korte in deze
gevallen. Wijders hier toe ons † Doged, † Doogd, nu Deugd, virtus; A-S, duguth
/ virtus; & bonus.
KOMEN, † Kommen, venire, convenire, accedere; & olim accidere; M-G,
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qiman / gaqiman / AL: coman / cuman / queman / Ysl: en Kimbr: koma /
Angl: come / venire; in Part: bij ons Gekomen, M-G, qumans / gaquimans /
F-TH, giquoman / A-S, gecomen / gecumen / Ysl: komenn. Deze onze
natuerlijke O verwistelt wel bij de 1. en 3. Pers: Sing: Praet: Indic: bij inkortinge
in een korte zagte O, als Ik Kom, enz.: dog bij 't Praet: Imperf: Indic: & Subj: in
een A, als Quam, en Quame. Hier toe ons † Komelijk, congruens, aptus; en de
Composita Bekomen, assequi, & occurrere; A-S, becuman / occurrere, ingredi;
en ons Bekomen, Verkomen, revalescere, in veterem redire statum; en Wel
Bekomen, prodesse; en Herkomen, revenire & provenire; en Op-komen,
evadere, prodire; en Over-komen, pervenire, supervenire, tolerare; convenire;
& olim vincere; A-S, acuman / pervenire, attingere; & tolerare.
MOGEN (eu), posse, valere, delectari; licere; oul: ook Magen; dus M-G, magan
/ F-TH, moghan / mugan / Ysl: meiga / Germ: mögen: Ons Praet: imperf: is
Mogt, Mogte, M-G, mahta / F-TH, mahta / moghta / Ysl: maatte / Germ:
möchte. Ons Partic: Praet:, Gemogen (eu) en Gemocht, M-G, mahts / Germ:
gemöcht. Deze onze Natuerlijke O verkeert in een korte A bij 't Praes: Indic:
in Sing:, als Ik Mag, en Hij Mag; Wijders hier toe ons Mooglijk, possibile; &
fortasse; en Mogendheid, Vermogen, potestas; en Vermogen, posse, potestatem
habere, & licere.

II. Hóófd-waerneming, wegens de Ingelijfde O (of OO.
De Ingelijfde lange zagte O (of OO) komt,
(I). Eerstelijk bij Verba die in Infinit: op E, aenslaen, als
BEVOLEN, mandatus; Partic: van Bevelen, mandare; zie bij de I. Regel wegens
de E.
BEWOGEN, Partic:, en Bewoog, Praet:, van Bewegen, movere, &c.; zie bij de I.
Reg: weg: de E.
GEBROKEN, fractus, &c.; M-G, brukans / F-TH, gibrochan / A-S, gebrucen /
brocen; zijnde 't Partic: van Breken, frangere, &c.; zie bij de I. Reg: weg: de
E. En hier toe ons † Broke, nu Breuke, hernia, fractura; en † Broke, curvatura;
w: v: † Broken I. CL: incurvare, &c.; voorts † Brokel, friabilis.
† GEDWOGEN, lotus, abstersus; A-S, gethwogen / Ysl: thueigenn / M-G,
thwahans / van ons † Dwegen, A-S, thwehan / thweon / M-G, thwahan /
lavare.
GENOMEN, captus, sumptus; M-G, numans / F-TH, ginoman / A-S, genumen
/ Ysl: nomenn / Partic: Praet: van Nemen, capere, sumere; zie pag. 214.
GESCHOREN, Partic:, en Schoor, Schoer, Praet: Imperf: van Scheren, radere;
parare; arctè extendere, &c.; zie bij de I. Reg: weg: de E: w: t: ook Be-
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schoren, praefinitus; v: Bescheren, praefinire; A-S, scoren / rasus; en bescoren
/ tonsus; als mede hier toe ons † Schore, Scheure, scissura, rima; w: v: †
Schoren, Scheuren I. CL: rumpere. Tot het oude Praet: Ind: van Scheren, arcte
extendere, is betreklijk ons SCHÓÓR, fulcimen; w: v: Schooren I. CL: suffulcire;
w: t: Schoore, ripa, alluvies; en Schóórstéén, caminus; om de onderschraginge.
Sommigen gebruiken ook hier de zagte o, en als dan is 't afgeleid van 't Praet:
Subj:, dus ook A-S, score / littus, ripa.
GESPROKEN, locutus; Partic: Praet: van Spreken, loqui, &c.; zie bij de I. Reg:
weg: de E; hier toe ons † Sproke, nu Spreuke, Proverbium, dicterium; en
Sprookje, puerilis fabula; F-TH, gisprochan / locutus.
GESTOKEN, punctus, stimulatus; ook † Gesteken, Part: van Steken, pungere,
stimulare, &c.; zie bij de I. Reg: weg: de E: hier toe ons Bestoken-,
Doorstoken-werk, opus machinatum; van Besteken, Deur-steken, punctatim
praefinire: Wijders † Stoke, instigatio; w: v: Stoken, Aen-stoken, Toe-stoken I.
CL: instigare, stimulare; en Stoken 't vier, struere ignem; en Stoke-brand,
incendiarius, & instigator: en Tande-stoker, dentiscalpium.
GESTOLEN, furto ablatus, &c.; Part: van Stelen, furari, &c.; zie bij de I. Reg:
weg: de E: A-S, stulor / furtivus; en A-S, gestolen / furtim surreptus.
GEWOGEN, Partic: (ook Gewegen †), en WOOG (oe) Praet: van Wegen, librare,
perpendere, &c.; zie Bewegen bij de I. Reg: weg: de E.
GEWROKEN, Partic: en WROOK (ook Wreekte) Praeter: van Wreken, ulcisci; zie
bij de I. Reg: weg: de E, M-G, wrukans / ultus.
GEZWOREN Partic:, en ZWOOR (oe) Praet: van Zweren, 1. jurare; & 2. ulcerare,
dolere; zie bij de I. Reg: weg: de E.
VERHOLEN ook † GEHOLEN Partic:, en VERHOOL ook † HOOL Praet: van Verhelen,
Helen, celare, occultare; zie bij de I. Reg: weg: de E. Hier toe ons Hól, † Hole,
cavus, caverna; in Plur: Holen: dus ook A-S, hola / hale / F-TH, & Ysl: hola /
M-G, hulundi / caverna, specus; & Ysl: holur / cavus; en hier van ons Holen,
Uitholen; en Hóllen. Uithóllen, excavare; allen I. CL: A-S, holian / excavare.
(II.) Ten andere geschied de inzetting van onze zagte lange o, bij Verba, die in Infin:
of IE of UY tot Wortel-Vocael hebben; en dat in Praeter: Imperf: en in 't Praet: Particip:
beiden thans eveneens; hoewel oulinks ook bij den Singul: van 't Praet: Imperf: en
te mets ook bij 't Praet: Partic: de harde lange ÓÓ plaets had; gelijk we op 't einde
van de I. Redewiss: §. XII. vermeld hebben. Om nu niet te dwalen onder de
Afgeleiden van 't Oude en van het Tegenwoordige, zo zullen we hier de zelfde ordre
houden als bij de I. Regel wegens de E.
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Van 't Verouderde Praeterit: Indic: in
Sing: op óó.
BEDROOG (1), BEDROGE (2), BEDROGEN
(3); van Bedriegen, † Driegen, fallere,
decipere; F-TH, bitriugan / in Part:
bitrogan. Hier toe bij inkorting ons †
Dróg, † Gedróg, nu Bedróg, impostura;
en † brogener / Sax:, bij ons Bedrieger,
impostor.
BOOD (1), BODE (2), GEBODEN (3); van
Bieden, Aen-bieden, offerre; en van
Bieden †, Gebieden, jubere; M-G,
biudan / anabiudan / AL: kepeotan /
F-TH, biutan / gibiutan A-S, beodan /
gebeodan / jubere, mandare; Kimbr:
bioda / Ysl: biuda / offerre; zic derzelver
Praet: & Part: bij 't Lijstje van Vergelijking.
Hier toe ons Gebód, † Gebood,
mandatum; in Plur: als nog Geboden,
M-G, anabusns / A-S, gebod; Wijders
ons Bode, Dienstbode, famulus & famula;
en Bode, nuncius, legatus, tabellarius,
&c.; A-S, boda: w: t: ons Boden-bróód,
Boden-lóón, munus, quod laeta
nuntiantibus offertur: en Boodschap, †
Bode-schap, nuncium; A-S, bode / en
bod-scip / & gebodscipe. Wijders ons
Verboden, Plur: van Verbód, vetitum; en
Bód, oblatio pretii, licitatio.
BÓÓG, arcus, coróna; A-S, beage / beah
/ corona; w: v: ons † Boogen, †
Nederboogen, incurvare, inclinare; A-S,
beagian: en ons In-boogen I. CL:
arcuare; F-TH, bouchnan / innuere nutu,
capite flexo.

BOOG (1), BOGE (2), en GEBOGEN (3); van
Buigen, ook † Biegen, flectere, curvare;
A-S, bugen / Ysl: bogenn / curvus
flexus; F-TH, gibogan. Hier toe (2) ons
Boge, Boog, arcus, sertum, corona; A-S,
boga / Ysl: boge / arcus; w: v: ons †
Bogen I. CL: flectere, arcuare; ook
Boogen †, zie hier naest: wijders hier van
ons Bogen I. CL. jactare, gloriari; als of
't ware tot roem den krans uithangen; een
gebruik bij den pochenden gemeen.
Vorders ons, Bogel (eu), hemicyclus;
numella, & annulus; en Bogel-bane, area
sphaeristerium; w: v: ons Bogelen, I. CL:
ludere sphaera per annulum; & etiam
arcuare.
DOOK (1), DOKE (2), GEDOKEN (3); van
Duiken, inclinare se, capitis verticem
dimittere; abscondere se; & mergere,
immergere.
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† DRÓÓP, stilla; w: v: Droopen I. CL:
instillare, conspergere pinguedine ut
distillet; w: V: Dróópsel, liquamen.

DROOP (1), DROPE (2), GEDROPEN (3);
van Druipen, A-S, driopan / drypan /
stillare. Hier van (1) ons Droop †, nu
Dróp, stilla; A-S, dropa / drype; w: v: 't
A-S, dropian / I. CL: stillare; en hier toe
ook ons † Dropigheid, Waterzucht,
Hydrops; en F-TH, drophen / I. CL:
stillare.
GEBOOD, enz: zie BOOD, in deze Reg.

GE-NÓÓT, compos, socius, compar; A-S,
neat / colonus, servus, parasitus; dus
ook, ons Genooten van Vrankrijk, pares,
patricii Franciae; en Speel-genóót,
Speel-nóót, sodalis, compar, en
Speel-nóótjes, paranymphi, & pronubae,
enz.: wijders hier van ons † Genooten I.
CL: simul uti; concubere, coire; en ons
Veen-nóót, consocius.

GENOOT (1), GENOTE (2), GENOTEN (3);
van Genieten, ook † Nieten, uti, potiri,
fructum capere; M-G, niutan / ganiutan
/ A-S, niotan / Ysl: nioota: zie derzelver
Praet: & Part: bij 't Lijstje van Vergelijking.

GOOT (1), GOTE (2), GEGOTEN (3); van
Gieten, fundere, effundere: M-G, giutan;
F-TH, giuzzan / A-S, geotan / Ysl:
gioosa & gioota: zie bij 't Lijstje van
Vergelijking. Hier toe ons (2) Gote(eu)
canalis, tubus, cloaca, scrobs, imbrex, &
fusura; Ysl: giota / scrobs; en A-S, gyte
/ inundatio. Voorts ons Gotelink, vas
fusilis, fusilis bombarda.
KLOOF (1), KLOVE (2), GEKLOVEN (3); van
Kluiven; ook † Knuiven, † Knoof, †
Geknoven, rodere, arrodere, ambedere;
w: v: † Knovel, Knoffel, Knobbel, nodus
ossis.
KLOOF (1), KLOVE (2), GEKLOVEN (3); van
Klieven, sindere, & rimas agere; A-S,
cleofan / clifan / F-TH, klyfon / kliufan;
Ysl: klyufa: zie de Praet: & Part: bij 't
Lijstje van Vergelijking. Hier toe (2) ons
Klove, rima, fissura; Ysl:
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klofe: w: v: ons Kloven I. CL: findere.
† KOOZE, electio; & tr: † Kooze, pellex;
h: v: Koozen, Lief-koozen I. CL: fornicari;
sed molliore sensu, blandiri, adulari; en
M-G, kausjan I. CL: gustare, tentare,
probare, experiri.

KOOS en KOOR (1), KOZE en KORE (2),
GEKOZEN en GEKOREN (3); van Kiezen,
en † Kieren, eligere; M-G, uskiufan II.
CL: 4. rejicere; A-S, ceosan / AL: kiesen
/ F-TH, kiusan / ciusan / Kimbr: kiosa /
Ysl: kioosa / eligere; zie verder bij 't
Lijftje van Vergelijking. Hier toe ons †
Koze, Keuze, † Kore, Keure, electio; en
d: v: † Koren (eu), I. CL: eligere;
gustando, & tentando eligere; w: t: ons
Bekoren I. CL: tentare, tentatione
deducere; en Bekoringe, tentatio; A-S,
costian / tentare; & cyre / arbitrium; &
acoren / gecoren / electus.
KROOP (1), KROPE (2), GEKROPEN (3);
van Kruipen, repere; A-S, crypan /
creopan; w: t: ons † Kropel (eu),
claudus; en Kropel-gras, polygonum.

† LOOCHEN, dissimulatio, negatio, vel
quae ad negationem pertinent; en d: v:
ons Loochenen I. CL: negare; M-G,
laugn / occultum; en M-G, laugnjan /
galaugnjan I. CL: negare; F-TH,
forlouhnan / AL: lougnen / negare.

LOOG (1), LOGE (2), GELOGEN (3); van
Liegen, mentiri; & olim differre; A-S,
leogan / AL: liogan / liugan / Ysl: liuga.
Hier toe ons Logen (eu), mendacium; AL:
lugine / mendacia; en A-S, logan /
mendaces; wijders ons † Logen-werk,
Schets, scenographia; als het Verzonnen
werk dat tot Voorbeeld verstrekken zal.
Voorts tot Liegen, differre, schijnt
betreklijk ons † Loge, differentia,
dissidium; w: v: Oórlog, Bellum, in Pl:
Oórlogen; w: v: Oórlogen, I. CL: Bellum
gerere.
LOOK (1), LOKE (2), GELOKEN (3); van †
Luiken, claudere, occludere; M-G, lukan
/ galukan / A-S, lucan / belucan / AL:
biluchan / claudere; (3) en M-G, lukans
/ galukans / A-S, belocen / belogen /
AL: bilochan / clausus; dus ook bij ons
Ontloken, Opgeloken, apertus; & viribus
resumtis; en Beloken, occlusus; en
Beloken van gezigt, oculis contractis; en
een Verloken Bocht †, praesepe: Wijders
(2) hier toe ons Loke †, sepimentum; Ysl:
loc / operculum; en A-S, loce / loc /
clausura, claustrum; en ons † Loker,
loculamentum, conservatorium; w: t: ons
† Loken I. CL:
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claudere. Dog Ysl: liuka / aperire,
absolvere; A-S, lucan / abstrabere,
avellere; en Ysl: lokken / apertus; en
A-S, locen / alocen / avulsus; w: t: ons
† Loke, Lók, † Lóg, foramen; AL: loch /
loh; en ons † Lokerig, foraminosus; zo
dat ook ons Luiken eertijds van
tweederleye Zinbeteekenis schijnt
geweest te hebben.
† ONTPLOKEN Partic: Praet: van
Ontpluiken †, explicare, aperire,
expandere; van † Pluiken, plicare; &
claudere; w: v: † Ploke, plicatura,
clausura; en d: v: † Ploken I. CL: plicare,
& claudere.
† PLÓÓS, decorticatio; w: t: het Vlaemse PLOOS (1), PLOZE (2), GEPLOZEN (3); van
Plooschen, I. CL: decorticare; en d: v: Pluizen, scalpere, carpere, vellere; & olim
Ploosche, siliqua.
tergere, mundare, polire; dus ook
Uitgeplozen, gnaviter examinatus,
politus; van Uitpluizen, sedulo
expendere.
RÓÓK, vapor, fumus; A-S, reac /
exhalabat; Ysl: rauk / fumabat; Germ:
rauch / fumus; w: v: ons Rooken I. CL:
fumare; & ad fumum siccare; w: t: ons
Wij-róók, thus, incensum; F-TH,
wih-rauh / -rouh.

ROOK (1), ROKE (2), GEROKEN (3); van
Ruiken, en Rieken, olfacere, olere; A-S,
reocan / suffire, fumare; Ysl: riuka / rauk
/ rokenn / fumare. Hier toe ons (1) Rook
†, Reuk, odor; en transl: † Rook, Roek
†, fumus; A-S, rec / Ysl: reikur / Cax:
rok: welker beider zin begrepen is in ons
† Rook-, Reuk-werk, suffimen,
Thymiama.

SCHÓÓF, SCHOOVE, fascis segetum,
merges; A-S, sceaf / w: t: ons
Schóóf-land, ager, qui ultra decimas
sextum etiam manipulum tribuit; en w: v:
Schooven I. CL: colligere in fasciculos;
w: t: ons Schoover-zeil, velum magnum;
vermits in bundel-laegjes opgeschoven
werdende.

SCHOOF (1), SCHOVE (2), GESCHOVEN (3);
van Schuiven, protrudere lineatim, loco
movere, pellere; A-S, sceofan / scufan
/ & ascufan / agere, detrudere, abigere;
in Praet: sceaf & scof / in Praet: Part:
scofen / scufen. Hier toe ons †
Schover-link, calopodia ferrata; om de
Schuif-beweging in 't Schaets-rijden: en
ons Verschoven-link, homo rejectus,
contemptus, à plurimis repulsus.

† SCHÓÓL, † SCHOOLE,

SCHOOL (1), SCHOLE (2), GESCHOLEN (3);
van
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nu Ovengaffel, infurnibulum; als waer
Schuilen, latitare & tr: dormitare; w: t: ons
mede 't geknede deeg in den Oven word Schole, School, coetus, congregatio
weggestoken.
singularis; secreta congressio; A-S,
sceole / coetus magnus: w: v: ons
Scholen I. CL: congredi, congregari,
convenire; en of ons Schole, schola,
gymnasium, A-S, scol / scole / & scolu
/ hier van, of van 't Latijnsch ontleent is,
staet twijffelagtig.
SCHÓÓT, gremium; als met een kleed
beschoten: M-G, skauts / fimbria; Ysl:
skaut / peplum, sinus; A-S sceate /
vestis, linteum, loena; w: t: Schóót-klééd,
castula; en Schóóts-vél, succinctorium
pelliceum. Wijders Schóót van 't Zeil, pes
veli; w: t: Schóót vieren, laxare pedem
veli; & tr: remittere, concedere.

SCHOOT (1), SCHOTE (2), GESCHOTEN (3);
van Schieten, emittere telum, globum,
lapidem; & tr: scomma in aliquem
projicere; en Schieten, Op-schieten,
exurgere, subitò surgere; & germinare;
en Schieten, In-schieten, immittere; en
Af-schieten, delabi, ruere; en Beschieten,
jaculis vel globis impetere; & accrescere,
procedere; & circumdare, sepire; en
Verschieten, ejaculari; mutare locum;
erogare; & consternari; enz: A-S, scytan
/ sceotan / sagittare, percurrere; ruere,
praecipitare; & A-S, scoten / emissus,
lanceatus. Hier toe (1) ons Schoot (eu),
jaculatio, & tr: scomma, cavillum; en (2)
Schote, Schót, Scheute, jaculum,
projectura, missile; A-S, scotu / jacula,
sagittae; Ysl: skutull / missile telum.
Wijders ons † Schote, Scheute, surculus,
ramus, talea; w: t: Schotig, Scheutig,
surculosus, procerus; & tr: subito
surgens, promptus; en een Vierschotig
man, homo procerus & quadratus. Vorder
ons Voorschoot, praecinctorium; A-S,
scyte / scete / sindon, vestis; en ons †
Overschote (eu), tradux, rumpus,
propago vitis ab arbore in arborem
producta: N gook ons † Schote, Schót,
laxamentum rei tensae; w: t: Schót
geven, laxare, remittere, concedere
cedere.
SLOOK (1), SLOKE (2), GESLOKEN (3); van
Sluiken, repente & latenter ingerere
merces, censum defraudare; w: t: ons †
Sloke, Slok, gula rumen; als Schielijk
inzwelgende: w: t: † Slokerig, Slokkerig,
gulosus.

SLÓÓP, OVERSLÓÓP, superindumentum, SLOOP (1), SLOPE (2), GESLOPEN (3): van
amiculum,
Sluipen, tectè suggredi, prorepere tacitè;
w: t: (2)
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superpelliceum; w: v: Sloopen,
Slope, Slóp, latibulum; en Slope, Sloop,
Ontsloopen I. CL: deglubere, destruere; tegmen pulvinaris; F-TH, geslophan /
als Een Schip Sloopen, navem
ereptus.
abrumpere destruere.
SLÓÓT, fossa, palustris; als tot afsluitinge SLOOT (1), SLOTE (2), GESLOTEN (3); van
van Huis, Hof, Land, en Vee.
Sluiten, claudere, serare, & tr: convenire;
w: v: (2) † Slote, Slót, arx, castellum, in
plur: Sloten: Ysl: slot / arx; en † Slote,
Slót, sera, claustrum ferreum, in plur:
Sloten: w: t: ons, Slote-maker, faber
serarius; en ons † Slotel (eu), clavis, &c.
w: t: Slotel-bloemen, verbasculum,
primula veris; als Ontsluiters van de
Lente: F-TH, bislozan / bislozzan /
clausus; wijders ons Slót, conclusio rei;
waer van 't meervoud niet in gebruik is.
SNOOF (1), SNOVE (2), GESNOVEN (3), van
Snuiven, naribus spirare, follicare; w: t:
(2) † Snove, Snof, Snuf, singultus,
perceptio odoratus; & Rheuma, &c.;
Germ: schnuff / Sax: schnobe / A-S,
snofel / mucus, flegma, rheuma.
SNOOT (1), SNOTE (2), GESNOTEN (3); van
Snuiten, emungere nares; mungere; &
tr: versutè palpari, emungere pecuniis;
w: t: ons † Snote, nu Snót, mucus,
gravedo; A-S, snote / gesnote / Germ:
schnuder / Angl: snotte: w: t: ook het
Vlaemsche Snoter, Snoteringe, rheuma.
SPOOG (1), SPOGE (2), GESPOGEN (3);
van Spuigen, spuere; A-S, spywan: w:
t: ons † Spoge, Spóg, Uitspoogsel,
saliva, sputum; ook oulinks Spuge; w: v:
't Vlaemsche Spogen I. CL: en ons
Spugen I. CL: emittere sputum.
SPOOT (1), SPOTE (2), GESPOTEN (3); van
Spuiten, exspuere; w: v: † Spoot, Spót,
Flandr:, macula naevus; en d: v: Spótten,
Flandr:, aspergere maculis; thans bij ons
tropicè, Spót, lusus, ludibrium; en
Spótten I. CL: ludibrio habere.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

275

SPROOT (1), SPROTE (2), GESPROTEN (3);
van Spruiten, exsurgere, germinare,
pullulare, fruticare; A-S, sprutan /
sprytan: w: t: ons † Sprote, † Sprót,
pullus, germen; A-S, sprote / sarmenta;
w: t: ook ons Sprót, apua infumata;
halecis pullus ut quidam putant.
STOOF (1), STOVE (2), GESTOVEN (3); van
Stuiven, sternere, pulverem spargere,
excitare; & olim pronum jacere; w: t:
Stove †, projectura; w: v: † Stoven I. CL:
prosternere; en w: t: een † Stovende
Kote, of een Koot die Stoof ligt, talus
pronus; als wordende bij dit Jongens-spel
betragt, dat in 't uitwerpen de Kote Stoof,
dat is, met den scherpen rug boven en
met de neus als in 't Stof kome te leggen.
Wijders ons Stove, hypocaustum; A-S,
stofa / balneum; Germ: stub / Sax:
staue / Gall: estuve; Ital: stufa, Hisp:
estufa; Angl: stuw / stew / stewe /
balneum, hypocaustum; en Ysl: stoo /
focus; gelijk ook bij ons Stove, Stoof,
aethranon, sedile pedes fovens; want
door middel van verwarmingen maekt
men vogtige stoffen droog, en tot
stuivinge bequaem; en dus ook van
Stove, hypocaustum, vulgò stuba,
Bad-stove, balneum, komt Stoven I. CL:
fovere; & vaporare, & suffire; Voorts bij
inkrimpinge hier toe ons Stóf, pulvis,
M-G, stubjus / als stuivende om de
droog- en ligt-heid: w: t: Stóf-regen,
pluvia tenuis, hebbende dropkens zo
klein als Stof: en Stóffe, Stóf, materia; id
ex quo aliquid fit; als bestaende uit een
verzameling van Stofjes, of van deeltjes
nog kleinder dan stofjes.
† TÓÓG, BETÓÓG, VERTÓÓG, ductus,
demonstratio; w: v: Toogen, Betoogen,
Vertoogen, ostendere, demonstrare; en
transl: Toogen, Tooyen, Optooyen,
adornare; als om te vertoonen. Wijders
't Geldr: Tooger, digitus index.

TOOG (1), TOGE (2), GETOGEN (3); van †
Tuigen, trahere, tendere, vergere, &
proficisci; M-G, tiuhan / tauh / tuhans &
tauhans / A-S, teon / teah / getogen /
ducere, trahere w: t: (1) ons † Toog,
contr: Tóg †, ductor; w: t: ons Hértoog,
Hértóg, dux, in plur: Hértogen, A-S, toga
/ F-TH, herizohin, dux. Wijders Toge,
Toog, Teuge, haustus; en Toge, Toog,
tractus, linea curva, arcuata, & arcus; w:
v: † Togen I. CL:
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trahere; Ysl: toga: w: t: ons Togel (eu),
habena, retinaculum; w: v: † Togelen,
Teugelen I. CL: fraenare, refraenare; en
Toger, Toger-garen, Visschers trek-net,
sagena; en Toóg-, Teugnagel,
Trek-nagel, cuneolus. Voorts (3)
Beto-togen, Betrokken van aengezigt,
frons vel facies contracta, oculis
concavis; en Opgetogen, educatus,
nutritus; F-TH, gizogan: en Geen
Onvertogen woord, nullum verbum
immodestum.
VERDROOT (1), VERDROTE (2), en
VERDROTEN (3); van Verdrieten, taedere,
molestum esse; M-G, us-thriutan II. CL:
in Praet: us-thraut / in Part: us-thrutans;
A-S, athreotan / in Praet: athreat / in
Part: athroten / athruten / molestum
esse, fastidire; & A-S, athryt / thryt /
taedet; w: t: ons † Verdrotig, nu
Verdrietig, Verdrietsaem, taediosus; A-S,
athrotsum.
Lóós, expers, solutus, vacuus, inanis;
M-G, Kimbr:, en Ysl: laus / A-S, leas /
dog AL: los / loes: w: v: ons † Loozen I.
CL: perdere, amittere; en
Verwaer-loozen, negligere; en w: t: ons
Haven-lóós, inops, incultus; A-S,
hoefen-leas / inops; dus ook M-G,
akrana-laus / fructuum expers; dog AL:
hulpilos / inops; dus ook bij ons Looze
Térwe, triticum inane; en Looze Bloeme,
flos sterilis; en Looze neut, nux vitiosa;
en De Looze van 't Zitkussen, pulvini pars
adversa, sive rudis, omni ornatu vacua.
Wijders bij ons † Lóós, falsus sub specie
pulchra, A-S, lease / leas / geleas /

VERLOOR en † VERLOOS (1), VERLORE en
† VERLOZE (2), VERLOREN en † VERLOZEN
(3); van Verliezen, † Verliezen, en ook †
Liezen, en † Lieren, perdere, damnum
accipere, amittere; M-G, liusan /
fraliusan / II. CL: in Praet: laus / in Part:
lusans; en F-TH, forliusan / AL:
forliosan / A-S, forlysan / forleoran / &
leosan / perdere; en A-S, forloren /
perditus. Tot ons Praet: Subj: van Liezen
† is betreklijk ons † LOZE, LÓS, solutus,
liber, vacuus; & tr: inconstans; w: t:
Lós-ból, Lós-hóófd, homo inconstans; en
w: v: Lozen I. CL: dimittere, laxare; en
Lóssen, solvere, redimere, laxare,
exonerare; A-S, loesan / losian / lysan
/ AL: losen / arlosen / Kimbr: leisa /
solvere; w: t: † Lozig, Leuzig †, remissus,
piger, ignavus; als ledig en zonder
arbeid: en † Loze, Leuze, jocus; als, 't is
om de Leuze, per jocum est, als zonder
ernst en om niets: wijders Loze, Loos,
Leuze, tessera militaris, symbolum,
signum agendi; als waer op men vrij en
Los mag toegaen. Tot ons Praet: Subj:
van † Lieren behoort ons Lore, Leure,
damnum amissio; A-S, lore / lyre: dus
bij ons, te Loor of
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falsus; leasian / mentiri; & leaso-lecan
/ simulare; & leas-spel fabulae; & leases
/ spelles talu / constellatio, ut re verâ
fabulis consistens; dus bij ons, Een
loozen glimp aen de zaken geven, specie
concinnâ, quan-quam falsa, res
obumbrare; en transl: bij ons Lóós,
astutus; als schrander om zijne schade
te verhoeden en den valschen schijn te
ontdekken, of om van dien zig te
bedienen: Voorts van Lóós, expers,
solutus, komt ook † Loozen I. CL: solvere
laxare; M-G, lausjan / I. CL: w: v: ons
Looze, pulmo; als gestadig in-en
uit-loozende.

te Leur raken, disperdi, perire; als tot niet
loopende; en, te Leure of Lore stellen
frustrare; als door ydele en valsche hope
ymand ophouden tot deszelfs schade.
Wijders Lore, Leure, Lorre, res futilis,
inanis; merx frivola; als zonder deugd of
waerde: w: v: † Loren, † Leuren I. CL:
venales ferre merces frivolas; en † Loren,
† Loeren I. CL: imponere alicui, fraudare
aliquem, merce scilicet frivola &c. w: v:
† Lorer, † Leurer, frivolarius, impostor;
gelijk ook † Lore, Lorre, Leure en Zeur,
nugae; w: v: † Loren I. CL: carptim &
ignavè aliquid facere; als met Leuren zig
ophoudende: Voorts tot Loren, fraudare,
heeft opzigt ons Lorendrayen,
Lorrendrayen I. CL: lucri causa mentiri
nomen, patriam, merces, enz.
VLOOD (1), VLODE (2), GEVLODEN (3); van
Vlieden, fugere; AL: fliohan / F-TH,
fliuhan / Ysl: flua / Kimbr: flya.
VLOOG (1), VLOGE (2), GEVLOGEN (3); van
Vliegen, volare; F-TH, fliugan / A-S,
fleogan / Ysl: fliuga / Germ: fliegen: zie
bij 't Lijstje van Vergelijking: w: t: (2) †
Vloge, † Vleuge, Vlugt, volatus, volatura:
w: t: † Vlogel, Vleugel, ala; Germ: flugel
/ Sax: flogel: w: v: ons † Vlogelen,
Vleugelen I. CL: constringere alas; &
transl: manus post terga connectere.
VLOOT (1), VLOTE (2), GEVLOTEN (3), van
Vlieten, fluere, manare; F-TH, fliezan /
AL: blizan / Ysl: flioota / A-S, fleotan:
w: t: (2) ons † Vlote, Vlót, ratis, scedia,
&c., in Plur: Vloten: en d: v: Vlótten I. CL:
fluctuare; wijders † Vlote, róóm, cremor
lactis; als boven op drijvende; A-S, flete
/ cremor lactis; w: t: Vlote-mélk, Sax:
Flote-mélk, lac sine cremore; & lac
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gelatum; w: v: Vloten I. CL: cremorem
lactis adimere; Voorts Vlote, Vlootje,
Vleute, labrum minimae profunditatis;
allen opzigt hebbende op het drijven en
Vlieten. Vorders Vlote, Vlòot, classis,
navium multitudo, A-S, flota: gelijk ook
A-S, flotan / floteran / fluctuare; &
flotman / nauta; & F-TH, floz / fluxus; &
Ysl: flot / liquamen. Voorts ons (3)
Vervloten Róóm, cremor lactis.
VROOR en VROOS (1), VRORE en VROZE
(2), GEVROREN en GEVROZEN (3); van
Vriezen, en † Vrieren, olim algere, nunc
gelare; A-S, frysan / in Part: gefroren /
en Ysl: frioosa / in Praet: fraus / in Part:
frosenn.
ZOOD (1), ZODE (2), GEZODEN (3); van
Zieden, bullire; fervere; elixare; aquâ
coquere; A-S, seothan / aseothan / in
Part: gesoden / soden / asoden; en Ysl:
sioda / in Praet: saud / in Part: sodenn;
w: t: ons Zode (oe, en eu), ebullitio, & tr:
ador & fervor stomachi; & portio piscium
aquâ coquendarum; & tr: acervulus rerum
diversarum; Ysl: sod / jusculum.
† ZÓÓG, succus lacteus; en d: v: Zoogen
I. CL: lactare; F-TH, sougan: w: t: ons
Zoogelink, puer lactens; en Zóógsel,
succus lacteus.

ZOOG (1), ZOGE (2), GEZOGEN (3); van
Zuigen, sugere, lingere, sorbere; F-TH,
siugan / A-S, sugan / Ysl: siuga: w: t:
ons, Zóg, Zoge (eu, en oc), sus, porca;
A-S, suga: als vrugtbaer van Zóg om
vele jongen te voeden: en ook bij
inkortinge Zóg, succus lacteus.

† ZÓÓP, haustus; Ysl: saup / sorbillum. ZOOP (1), ZOPE (2), GEZOPEN (3); van
Zuipen, sorbere, potare; A-S, supan /
sypan / F-TH, siufan / Ysl: siupa / in
Praet: saup / in Part: sopenn: w: t: ons
(2) Zope, haustus, ecligma; Ysl: sope:
en ons Zope †, jus; bij verscherpinge en
inkortinge Sóp, jus, liquamen sorbillum;
w: v: Sóppen I. CL: insuccare, &c.
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II. Regel; wegens onze zagte of doffe lange O (of OO).
Eerstelijk, gelijkerwijs de Dubbelstaertige Verba, die op de E accenteren, geen harde
lange ÉÉ onderworpen zijn, als bij de II. Regel wegens de EE vermeld is, zo behooren
ook de genen, die op O aenslaen, onder de zagte lange O; uitgenomen NOODIGEN,
LOOCHENEN, ONTLOOVEREN, TOOVEREN.
Ten anderen worden of wierden meest alle die Verba in de Uitspraek en in 't
schrijven ook gebruikt met EU of OE in steê van O (alzoo die klanken genoegsaem
van eener-leyen oorspronk bij ons zijn, als afdalende uit de Praeter: Imperf: Subj:
van Werkwoorden, die op UY of IE in Infin: den klemtoon geven, waer van vele
voorbeelden bij de voorgaende I. Regel te vinden zijn); gelijk ook doorgaends, overal
waer EU of OE bij ons het zelfde doet of deed als O, onze lange O dan dof of zagt
komt.
Welke tweederhande Aenmerkingen, vermits dikmaels op een zelfde woord
betreklijk, wij hier in eene Regel besluiten, en de woorden tot de eene en de andere
gehoorig, hier onder zullen voegen.
BAJONE (oe), Bajona opp: Hisp.
BEKOZELEN (eu), sordibus maculare.
BETONIE (eu), betonica.
† BETOTEREN (eu), animo turbare.
BLODE (eu), formidolosus; dog bij Kiliaen en bij den Rotterd: ook BLOODE, waer
mede overeenstemt het Ysl: blaudur / foemineus, timidus.
† BO, Beu, satur.
† BO, Boe, cucullus lugubris oculos faciemque obstruens; w: t: ons Kijke-boe,
lusus puerilis, in quo alicujus oculi, manu linteove &c. obtecti, subitò infantis in
gratiam deteguntur:
† BODEL, † Beudel, nu contr: Beul, carnifex.
BOGEL (eu), hemicyclus; w: v: Bogelen (eu) I. CL: arcuare, &c.; zie bij ons BOOG
in de I. Regel.
BOKEL, Boekel, nodulus, umbo, Gall: boucle.
† BOKEN, Beuken, tundere; w: t: Bokeler †, Beukelaer, ancile, clypeus.
BOOTSEREN (oe) deformare; van Bootse †, Boetse †, adumbratio gestuum,
picturae, &c.; w: t: ons Naebootsen,
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gesticulari, adumbrare. De Rotterdammer gebruikt hier ook de scharpe óó.
† BOREN, Beuren I. CL: levare.
BOTER (eu) en Botter, butyrum; A-S, butere: w: v: ons Boteren I. CL: butyro
condire; & butyrum conficere, enz.
† BROKE, Breuke, fractura, &c.; zie GEBROKEN bij de I. Regel wegens de o.
BROOS (eu †) en Brós, fragilis; w: t: ook † Brozelen (eu) I. CL: in minutas
frangere micas; en Brozeme †, bolus, frustulum; w: v: Brozemen I. CL: minutè
frangere; de Rotterdammer zegt ook BRÓÓSCH.
DOGEN (eu), valere, enz:; zie bij de I. Regel wegens de o.
† DONEN (eu), tonare, &c.; v: † Done, Deune, tonus, modulus, &c.; A-S,
dununge / crepitus.
DOOR (eu), per; M-G, thairh / A-S, thorh & thurh / F-TH, thuruh.
† DOOR, DORE †, en Deure, janua, ostium; A-S, dur / AL: duru / Kimbr: tyr /
Ysl: dyr / dog M-G, daur.
DORENE, DOORNE (eu †), spina, fibula; AL: dorn / thorn / A-S, thorn / thyrn /
Ysl: thorn / F-TH, thorn: dog M-G, thaurnus / h: t: ons Doorne (eu), acicula
fibulae; en Meidoorn, Hagedooren, oxyacantha.
† DRONEN, Dreunen, contremere.
† FOLIE, foelie, flos nucis muscatae.
GEBOORTE (eu †), nativitas; F-TH, giburta / A-S, borennysse: dog M-G,
gabaurtha. Wijders ons GEBOREN, natus, gestatus; F-TH, giboran / giburan
/ & geboran, A-S, geboren & boren / Ysl: børenn; dog M-G, baurans /
gabaurans.
† GEHOGEN, Geheugen, commemorare; M-G, gahugjan I. CL: cogitare, putare;
A-S, hogan / hogian / considerare; van ons † Hoge, Heuge, mens, sensus;
zie verder bij deze Regel.
† GEPOPEL, † Popel, 't Gepeupel, populus, plebs, Gall: peuple.
GEWOONTE (eu), consuetudo; A-S, wuna / gewuna; van ons † Gewonen I. CL:
assuescere, consuescere; A-S, gewunian: komende van ons † Woon, Gewoon,
suetus; waer toe ons Wonen (eu), olim manere, nunc habitare, mansionem
habere; AS, wunian; F-TH, wonan / manere. Dog Kiliaen zet WOONEN en
GEWOONEN, dat niet alleen met de oudheid maer ook met de Rotterdamsche
Dialect verschilt: zie ook WONEN bij deze Reg.
† GOBELEN (eu †), vomere, eructare.
GOCHELEN (ui), dexteritate quadam decipere; van † Gochel, ludicrum celeritate
fallens; van † Góch, celer; w: t: ook mooglijk het oude woord GOGRAEVE, judex
pedaneus, qui plano pede judicat, neque tribunal habet; als eene die bij de
oude Saxen gekoren wierd, om op den zelfden dag van 't gepleegde Leed
schielijk en op staende voet te oordeelen.
† GOOM, † Goem, custodia, cura; zie verder de VII. Regel bij † GOMEN.
† GORE, Geur, odor, nidor.
GOTE, Geute, canalis, tubus, &c.; zie GOOT bij de I. Regel wegens de o.
† Goze, Goeze, Geuze, anser; A-S, gos / gose / anser. Bij Kiliaen vind men
ook GOOSE.
GRONINGEN († oe, en eu) Groninga, Fris: urbs.
† GROPE, Groepe, sulcus, fovea; A-S, groepe / latrina.
† HODE (eu), celox, navis vectoria.
† HOGE (eu), delectatio, & olim mens, sensus; w: t: ons Hoog-tijd (eu), dies
solennis, laetus; gelijk ook † Verhogen, Verheugen, ook † Hogen, † Heugen
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I CL: laetari; en van † Hoge (eu), mens, sensus, komt † Gehogen, Geheugen,
meminisci, hier voor gemeld.
† HOGEL, Heugel, climacter.
HOLEN (eu †), Uitholen I. CL: excavare, perforare; A-S, holian: zie ons Verholen
bij de I. Regel, op pag: 268.
HONIG, HONING (eu), mel; F-TH, honig / A-S, hunig / hunige: w: v: ons Honigen
(eu) I. CL: condire melle; in Praet: Partic: Gehonigt, mellitus.
HOREN, cornu, cochlea, materia cornea, & angulus; A-S, horn / Kimbr: hornid;
A-S, horn / hyrn; Germ: Dan: & Angl: horn. Dog M-G, haurn: waer mede
overeenkomt ons † Hooren, cornu. Wijders hier toe ons Gehorent, cornutus;
Praet: Part: van † Horenen cornua gerere; & Flandr: canere cornu; M-G,
haurnjan / tuba canere.
† HOVEL, Heuvel, collis, monticulus; A-S, hou / mons; en ons † Hovel (oe),
Gibbus, tumor; A-S, hofer: w: v: ons Hovelen, Heuvelen I. CL: extuberare,
excrescere in collem.
† HOVEL (oe), Sicambr:, bij ons Schave, Dolabra; Germ: hoble.
JODE, JOOD (eu), Judaeus.
JOKEN, Jeuken, prurire; Germ: jucken. En transl: bij ons, Na iet Jokerig zijn,
avidè aliquid impetere.
† KLOMEN, † VERKLOMEN, Verkleumen, rigescere.
† KLONEN (eu), tundere; w: v: ons, Klonte, massa, gleba; A-S, clyne / massa;
& clynegan / pulsare.
† KLOTEREN (eu), tuditare; w: t: ons Kloter-boek, Kloter-papier, adversaria,
-orum; en Klotergeld, pecunia minutula; en Kloter-melk, lac coagulatum; en
Kloter †, Kleuter, puella nugatrix, futilis.
KNOKEL (eu) Knókkel, condylus, nodus membri; A-S, cnucl; van 't verouderde
Knoken, pulsare; A-S, cnocian / cnucian: w: t: ons † Knoke, nodus in arbore,
tuber, callus, talus, os ossis; en van ons Knokel komt Knokelen I. CL: pulsare
nodis digitorum, & tr: indecenter tractare manibus.
KNOTEREN (eu), garrire, minurizare, & murmurare; w:. toe Knoterken, ligurinus,
garrulae aviculae genus.
† KNOZEN, Kneuzen, quassare, frangere; A-S, cnysan / percutere.
KOGEL (oe), globus; w: v: Kogelen (oe) I. CL: globos projicere.
KOKEN (eu †), coquere; w: t: † Koken, Keuken, coquina; A-S, coce / cornunga:
w: v: ons † Kokelen (eu), nutrire sive fovere culinâ; en w: t: Verkoken,
decoquere.
KONING (eu), Rex; F-TH, kuning / cuning / AL: kunic / kuning / A-S, cyng
/cynig /cyning; w: t: ons Konink-rijk, regnum; A-S, cyne-ric / cynedome: Ysl:
kongur / Rex; en bij ons Koen, audax, animosus.
† KORE, Keur, en † Koze, Keuze, electio; en Koren (eu), en Be-koren zie bij
KOOS, KOOR in de I. Reg.
† KOORDE, † Koerde, bibulcus.
† KOTEL, Keutel, pilula stercoraria.
KOTEREN (eu), fodicare; van † Koter, instrumentum ad fodicandum; dus
Tande-Koter, dentiscalpium; en Koter-stok, rutabulum.
KOVEL, Keuvel, cucullus, capitium; A-S, cusle.
† KOZE (eu), zie † Kore (eu), bij deze, en KOOS, KOOR bij de voorgaende Regel.
† KOZEL, † Keuzel, turbo, trochus; w: v: Kozelen, Keuzelen I. CL: ludere globulis,
nucibus, &c; & transt: fabulari.
† KROKEN, Kreuken, plicare, curvare,
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rugare, &c.; van † Kroke, Kreuke, plicatura, ruga, &c.; w: t: ons Kroken,
Verkroken, quassare.
† KRONEN, Kreunen, gemere.
† KROPEL, Kreupel, claudus; zie ons KROOP bij de voorgaende Regel.
† KROZEN, KROEZEN, potitare.
† LOCHENE (oe), flamma; Ysl: loge / flamma; & logande / flammans; & A-S,
lege / flamma.
LOGEN (eu), mendacium; w: t: Gietlogen, pseudocheus; zie ons LOOG bij de
voorgaende Reg.
† LOKE (eu), sepimentum; zie bij ons LOOK, onder de voorg: Reg.
LOON, Loen, comitatus Lossensis vel Loënsis, in Diocaes: Leodiensi.
LOYER, Loeyer, contr: † LOOR, † Loer, coriarius.
LORE, Leure, Lorre, enz: zie bij ons VERLOOR onder de voorgaende Regel.
† LOTEREN, Leuteren, morari, differre; & transl: fallere; & vacillare, & olim
provocare ad judicem.
LOVEN, † Loeven, Leuven, Lovanium, opp: Brabantiae.
LOVESTEIN (oe), Lovestanium, arx in Hollandia.
LOZE (eu), symbolum, &c.; ook LOOZE; zie bij ons VERLOOR onder de voorg:
Reg:; zo mede † Lozig (eu), remissus, &c.
† MOKEN, Meuken †, modiolus.
MOLEN, Meulen, mola; A-S, mylen / myln / AL: mulen: Hier toe ons Molenaer,
molitor; en Ban-molen, mola publica, inter terminos jurisdictionis, enz.
† MOOR, Moer, palus bituminosa; & coenum palustre; A-S, mere / palus; & Ysl:
moor / loca terrae muscosa; w: t: ons † Moor-asch, Moerasch, palus.
† MOOR-, Moer-bezien, mora; A-S, mur-berian: dus ook Moer-beziebóóm,
morus; A-S, mur-beam / morbeam: w: t: mede ons Morellen, Moerellen, cerasa:
actia; als hebbende donkerrood sap, aen dat van de Moerbezien gelijk.
† MOZELEN, † Meuzelen, † BEMOZELEN, Bemeuzelen I. CL: maculare luto, aut
sordibus; van † Mozel (eu), macula; van † Mozen, Bemozen I. CL: luto
inquinare; van † Moze, lutum, coenum platearum; & olim palus; & transl: Moze,
lavatrina, coquinae fusorium: w: t: Moze-janken, perditè amare; ad lavatrinae
foramen gannire; en Mozemeyer, praefectus plateis luto purgandis.
† NOYEN, † Noeyen, officere, molestum esse: w: t: † Vernoyen (oe), taedere;
& † Nooize, Flandr., nocumentum; hier toe 't Fransche Nuire, & ennuier.
† NOLE, † Noele, nu Wafel, laganum.
† NOOST, Noest, nodus in arbore.
NORENBERG (eu), Segodunum, Noriberga, Germ: opp.
NOOT (eu), nux.
† NOZE, nu Neuze, nasus; A-S, neosu / nese / nose / Ysl: nøs / Angl: nose.
† OOD, † Oed, vacuus, incultus; nu Óód, gelijk ook Ysl: audur / vacuus; w: t:
ons Oód-moed, humilitas; F-TH, ôdmuota / A-S, ead-mod & eath-mod /
humilis.
OOFT (oe †), Poma, fructus arborum. F-TH, ouez / fructus.
OPENEN I. CL: aperire; A-S, openian; F-TH, opphenan / offenan: van ons
Open, apertus, pandus; A-S, open / F-TH, offan.
OVER (oe †), trans, ultra, &c.; w: v: Veroveren I. CL: exsuperare, vincere; w: t:
ook Overste, Praefectus; en Overheid, Magistratus; en Overig, reli-
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quus; M-G, ufar / ufaro / A-S, ofer / AL, en F-TH, ubar / ouir & oba / Kimbr:
ofur / Germ: uber / Sax: & Angl: auer / super, trans.
† OVER, nu Oever, littus, acta, ripa; A-S, ofer.
† POLE, Peule, folliculus seminis; w: v: † Polen I. CL: decorticare; w: t: † Pole,
† Poluwe, Peuluwe, cervical; A-S, pyle / pile.
† POLEN (oe), excavare.
POPELEN, Poppelen I. CL: tremere; van † Popel, Gepopel, tremulus, murmur.
† POTEREN, Peuteren I. CL: fodicare; w: t: † Verpoteren, Verpeuteren, offendere.
† PROOTS, Preuts, fastosus, superbus; Gall: preux; A-S, prut / pryt / superbus;
& prutian / superbire.
† PROTELEN, Preutelen, murmurare; & bullire cum murmure; van † Protel, †
Preutel, murmur; & turba, & congeries.
† RODEN (eu), Royen †, cursitare, catulire, Gall: roder; van † Rode, Reude,
canis mas.
† RODEN (oe), Royen (oe) I. CL: radio sive virga tentare dolii capacitatem; van
† Rode, Roede, virga, &c.; Germ: rute / Sax: rode / Angl: rodde / en Ysl: rooa
/ cauda.
† RODEN (oe), Royen (oe), Uitroden (oe) Uitroyen (oe) I. CL: extirpare, delere,
expungere; en transl: † Royen, † Roeyen, Roeden, jacere, impellere; w: t:
Oproyen, impellere.
† ROKE, REUK, en † GEROKE (eu), odor; zie bij ons ROOK onder de voorgaende
Regel.
ROKELEN, Flandr:, rutabulo proruere; van Rokel, Rokel-stok, rutabulum.
† ROMER, Roemer, calix vitreus; bij Kiliaen ook ROOMER.
† ROTELEN, Reutelen I. CL: grunnire, murmurare, &c.; van † Rotel, Reutel,
grunnitus, &c.; & tr: crepitaculum, & proboscis elephanti.
ROVE, ROOF (oe), crusta, tegmen; A-S, hrof / rof / rofe / culmen, tegmen; zie
ook bij de VII. Regel.
† ROZEL, Reuzel, arvina; A-S, rysel / rysl / pinguedo.
† SCHORE (eu), ruptura, rima, w: v: † Schoren, Scheuren, rumpere, & rumpi;
w: t: ook Donderschore (eu), fulgur, vis tonitrui; & M-G, skura / A-S, scur /
imber, nimbus; zie verder bij ons GESCHOREN onder de voorgaende Regel.
SCHOTE (eu), projectura, &c.; & d: v: Schotig (eu); zie bij ons SCHOOT onder de
vorige Regel.
SCHOTELEN I. CL: patinis indere cibum; van Schotel, Schottel, patina, scutella;
A-S, scutel / scuttel / Germ: schussel: zie ook bij de volgende III. Regel.
SCHROMEN (eu), timescere, abhorrere; bij Kiliaen ook SCHROOMEN.
† SLONEN (eu), frondare, putare arbores.
SLOREN, Sleuren, trahere, verrere; w: t: † Sloor, Sleur, tractus, & consuetudo;
bij Kiliaen ook SLOOREN; w: t: mede † Sloorig, † Sloordig, † Slordig, sordidus;
q: d: humo protractus, en Sloore, Sloorken, sordida ancilla, serva vilis; en
Sloore, Sloor-koole, brassica cumana, brassica vulgaris sativa foliis extensis;
A-S, slarian / brassicae genns.
† SLOTEL, Sleutel, clavis; zie bij ons SLOOT, onder de I. Regel.
SLOVE, SLOOF, Sleuve, rima, canaliculus.
SMOREN (eu), fumare, vaporare; & extinguere, suffocare, A-S, smoran; van †
Smoor, † Smeur, vapor, fumus; bij Kiliaen ook SMOOREN.
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† SNOVELEN, Sneuvelen I. CL. deficere, labi.
† SOREN, Seuren, praevaricari, male quid-quam administrare, & fallere; A-S,
seorwan / insidiari.
SPOOK (oe), spectrum, bij Kil: ook Spooke: hier van ons Spoken (oe) I. CL:
larvarum ludibria proferre.
† SPOREN, Speuren, † Besporen, Bespeuren I. CL: calcare, investigare; v:
Spoor, Spore (eu †), calcar, vestigium; w: t: ook Ridder-spore, cuminum
silvestre, flos calcaris; A-S, en F-TH, spor / Ysl: spør / vestigium; en A-S,
spora / spur / calcar; Ysl: spøre.
SPORIE, Speurie, lathyris, spergula; Gall: espurge.
† SPROKE, Spreuke, en Sprookje (eu): zie bij ons GESPROKEN onder de
voorgaende Regel.
† STONEN, nu Steunen, niti.
STOREN (eu), turbare, perturbare; A-S, styran / dog Kiliaen en Staten Bijbel
hebben ook STOOREN, dat de harde óó aenduid; waer mede overeenkomt het
M-G, andstaurran / fremere in aliquid.
† STROOM (oe †) dog nu STRÓÓM, tractus aquae; A-S, stream / item; en d: v:
ons Stroomen I. CL: fluctuare; A-S, streamian.
TOGE (eu), haustus; en TOGEL (eu), fraenum, habena; w: v: ook Togelen (eu)
I. CL: zie bij ons TOOG onder de vorige Regel: w: t: ook ons Halstogel (eu):
lorum.
TOKELEN, Tokkelen I. CL: trudere jocando; v: † Tokel; en dat van † Token,
trudere, arietari.
† TOTEREN, Toeteren, en TOTEN,.Toeten I. CL: buccinare; van Tote (oe), tutulus,
cornu; & extremitas instar cornu, & transl: rostrum; & papilla; & cucullus: w: t:
ons Fontein-tote, siphunculus.
† TROBEL, Troebel, tumultus, Gall: trouble.
† TROREN, Treuren, moerere.
† TROOSTEN (oe †), hortari; zie ook bij bij de VII. Regel.
VERBODEMEN I. CL: fundum reficere; & in alterum transferre fundum; contr:
VER-BÔMEN; van Bodem contr: Boôm; fundus; A-S, botm / Germ: bodem /
Angl: bottome: w: t: ook Bodemerye, foenus nauticum, fundo navis superstiti
obligatus; dog Verboomen, solvere vectigal portitori, van BÓÓM, arbor, & tr:
portus repagulum, quo loco adsignatur vectigal, heeft de harde lange óó.
† VERKLOMEN (eu), zie † KLOMEN bij deze Regel.
† VERBOREN, nu Verbeuren, incidere in mulctam; w: t: † Verboorte, Verbeurte,
mulcta.
VERKOPEREN I. CL: aerare, tegere aere; van Koper, cuprum, aes; dog Kooper;
emptor, vereist de harde lange óó.
VERPOTEREN (eu) zie POTEREN alhier.
† VLOGEL, Vleugel, ala; en daer van † Vlogelen, Vleugelen I. CL: zie bij ons
VLOOG, onder de vorige Regel.
VOGEL (eu), avis; M-G; fulgs / Kimbr: Ysl: & Dan: fugl; A-S, fugel / fugol / fugl
/ fugle / AL: en F-TH, fogal / fugal; Germ: & Sax: vogel. Hier van ons Vogelen
(eu) I. CL: aucupari; A-S, fugelan: w: t: ons Gevogelte (eu), volucris.
† VOLEN, Veulen, pullus equinus; A-S, fola / fole / AL: vole; dog M-G, fula /
pullus asinae; en, Kimbr: fole / equus.
VOOR (eu), ante, prae; F-TH, fora / furi / fuori; A-S, for / fore: dog
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M-G, faur / faura.
VROOM († OE), gnavus, strenuus, probus, frugi, bonus; pius; A-S, freom / frome
/ from / fortis, strenuus; Ysl froomur / probus; waer van ons † Vromen I. CL:
invalescere, prodesse; A-S, freomian / fromian / & fremian / framian: en d:
t: ons † Vrome, fructus, usufructus.
WONEN (eu), mansionem habere, & olim manere; F-TH, wonan / manere; en
A-S, wunian / wunigan' / habitare; tot de oude Zinbeteekenis behoort ons †
Woon, Gewoon (eu) suetus, en Gewoonte (eu), consuetudo; A-S, wuna; als
een blijvend gebruik zijnde: tot de hedendaegse beteekenis behoort ons Woon,
Woning, en Woon-stede (eu), habitatio, habitaculum; als een vaste verblijfplaets
zijnde; A-S, wunstede / wunung / mansio, mora; Kiliaen heeft ook WOONEN;
dat met de Oudheid, met de Rotterd: uitspraek, en met onze EU strijd.
ZODE (oe, en eu †), ebullitio, &c.; zie bij ons ZOOD, onder de vorige Regel.
ZOGE (eu), sus, porca; zie bij ZOOG, onder de vorige Regel.
ZOLUWEN (eu) I. CL: Flandr: maculare Gall:, souiller; Angl: soile; A-S, selan /
maculare.
ZOMER (eu), A-S, sumer / sumera / Ysl: sumar / aestas; w: v: ons Opzomeren
I. CL: aestivare.
ZONE, ZOON (eu), filius; M-G, sunus; A-S, suna / sune / sunu: F-TH, sun /
AL: sun / Kimbr: son; Ysl: sonur.
† ZORE (eu), ulcus, dolor, angor; A-S, sar / Ysl: saar: w: v: † Zoren (eu),
ulcerare, dolere, angere; A-S, sorgian / sargian / dolere, tristari; dog M-G,
saurgan I. CL: dolere, tristari; waer toe ons † Zorig (eu), molestus, morosus,
anxius, curiosus; A-S, sarig / tristis; w: v: † Zorige contr: Zorge, angor animi,
cura; A-S, sorge / cura, dolor; w: v: ons Zorgen. I. CL: curare; M-G, saurjan /
A-S, sorgian / oulinks bij ons ook ZOOREN, dolere; waer mede 't M-G,
overeenkomt.

III. Regel; wegens onze doffe lange O (of OO).
Het gene in de III. Regel wegens de E vermeld staet, is in gelijke waerde betreklijk
op onze zagte lange O: dus dan, alwaer de korte O, bij verbuiginge of afleidinge tot
een lange overgaet (als GÓD, GODEN), of waer de lange O mede ingekort gebruikt
word (als BOTER, BOTTER), aldaer valt doorgaends die lange O zagt of dof van geluid:
als
BELOVEN, oul: ook LOVEN †, promittere; Verloven, devovere; waer van Belófte,
† Lófte, promissio; w: t: ook Bruidlóft, nuptiae. Van gelijke natuer is ons
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Verloven, Ver-óór-loven, permittere; en Verlóf, Oórlóf, permissio, consensus;
en Loven, aestimare; en Lóf, aestimatio mercium; dus, te Lóf en te Bód,
indicante uno & licitante altero; F-TH, geluvi / consensus; en A-S, lyfan /
concedere. Dog ook F-TH, brutloufti / nuptiae; en A-S, leafe / venia; gelijk
mede ons GELOOVEN, credere, alwaer de oo hard komt, tot Subst: heeft Gelóóf,
fides, niet Gelóf.
BLOZE, Blós, rubor, purpurissum; w: v: Blozen I. CL: erubere genis; en Blosem,
Blóssem, flos; A-S, blosan / flos.
† BOOSTE, Bostel, Boste †, siliqua, Gall: boiste; w: v: † Boosten I. CL: glabere.
BOTER, Botter, butyrum; zie ook de II. Reg: wegens de o.
BROOSCH, Brósch, fragilis; zie ook de II. Reg: wegens de o.
† DOOF, Dof, subsurdus, absque vigore; dog zie verder ons Dóóf, surdus; bij
de VII. Reg.
DOOM, † Dom, Domp, vapor; w: t: Domen, Dompen, vaporare; dog de
Maeslander en Vlaming gebruikt hier ook de harde lange óó, en dus ook bij
Kiliaen, DOOMEN Flandr:, vaporare.
DOORNIK, † Dornik, Turnacum, opp: Flandriae.
DORENE, DOORNE, † Dorn, spina; zie ook bij de II. Regel weg: de o.
† DOTEN, en VERDOTEN, Dotten, Dutten, delirare; desipere; Gall: radoter.
† DROOP, Dróp, stilla; zie bij de I. Regel weg: de o.
EL-HOREN, Elhórn, sambucus.
GEBODEN Plur: van Gebód, mandatum; zie ons BOOD bij I. Regel: dus ook
Verboden Plur: van Verbód, vetitum.
GODEN Plur: van Gód, Deus; in casu obliq: ook GODE, M-G, Goth / in Plur:
Guda: dus ook bij ons Godes Huis, Templum; M-G, Gud-hus / A-S, Godes
Hus; en A-S, God / Deus, en Gyden / Dea, en Gydena / Deae, bij ons Godinne,
Dea: zo mede, F-TH, Got / Deus; en fora Gote / apud Deum; en oulinks bij
ons † Gode-man, mendicus; als om Gods-wille brood biddende. Wijders h: v:
ons Vergoden I. CL: referre inter Deos.
† GROVE, Gróf, crassus, rudis, spissus, impolitus; dus ook een Grove Stem,
vox gravis; en van Grove komt ons Vergroven I. CL: condensare, conspissare.
HERTOGEN Plur: van Hértóg, † Hértoog, Dux; zie bij ons TOOG, onder de I.
Regel.
HOLEN Plur: van Hól, caverna; zie bij ons VERHOLEN onder de I. Regel.
† HOOP-MAN, nu Hóp-man, praefectus multitudini; van 't oude Hoop, A-S, hype
/ heop / multitudo, acervus; nu bij ons Hóóp gelijk mede A-S, heape / coetus,
cumulus.
HOREN, † Hórn, corna, cochlea; materia cornea; & angulus; AL: horn / A-S,
horn / hyrn / Kimbr: hornid / Ysl: hørn / Germ: horn / Angl: horne / cornu;
dog M-G, haurn / cornu, & siliqua; en d: v: 't M-G, haurnjan I. CL: tuba tanere;
gelijk ook eertijds bij ons † HOOREN, cornu. Tot ons tegenwoordige behoort
Horen-pergament, membrana vitulina pellucida; zijnde doorschijnend als het
Horen, materia cornea; voorts Horendrager, cornutus, & tr: adulterae maritus;
en de verdere Composita: zie ook HOREN bij de vorige Regel.
HOVEN Plur: van Hóf, † HOVE, villa, hortus, aula, subdiale, & olim fundus;
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in casu obl: ook nog HOVE: A-S, hofe / domus; w: v: Hoven I. CL:, als Ymand
† Hoven en Huizen, domo sive hospitio aliquem excipere; en † Hoven, Hof
houden, aulico more splendidè vivere; en † Hoven, colere hortum. Tot het
tweede HOVEN behoort ons Hovelink, aulicus; en Hovesch (eu) contr: Heusch,
en Hofsch, en Hoflijk, urbanus Gall: courtois. Tot het laetste, ons Hovenier,
hortulanus; w: v: Hovenieren I. CL: colere hortum. Hier toe mede alle de
plaetsen en Steden uit Hof, Hove ontleent, als Dietenhoven, enz.
KNÒKEL (eu) Knókkel; en d: v: Knokelen, Knókkelen I. CL: zie bij de vorige
Regel.
† KNOOP, Knóppe, nodus, nu KNÓÓP, zie bij de VII. Reg.
KOKEN, coquere; en Kók, coquus; en Koken (eu), coquina, enz: zie onder de
vorige Regel.
KOORTSE, Kortse, febris.
KOPEN-HAVEN, Kóppen-haven, Hafnia, Daniae metropolis.
KOREN, † Kórne, frumentum, granum; A-S & AL: corn / F-TH, korn / granum;
Ysl: kørn / fruges; & kornamule / os vel mentum hordeaceum; dog M-G, kaurno
/ fruges, frumentum, granum.
† KOTE, Kót, cavum, latibulum, casa, tugurium; Ysl: køt / praediolum; A-S, &
Angl: cote / casa; hier toe Honds-kote, Honds-kót, pagus Flandriae Occidentalis
Hondschota, Pleumosiorum urbs.
† LOKE, Lók, foramen; zie bij LOOK, onder de I. Regel.
† LOKE, Lók, floccus; A-S, loca / loc / locca.
LORE (eu), Lorre; w: v: Loren I. CL: zie bij VERLOOR onder de I. Regel.
LOTEN Plur: van Lót, sors; en d: t: Loten I. CL: sortiri; A-S, hlotan / sortiri; en
A-S, hlot / lot / & M-G, hlauts / sors; en Ysl:.hlioota / sortiri; in Praet: hlaut.
LOTEN Plur: van Lót, talea; ook † LOOTE, en in Plur: Looten, A-S, forthloten /
incurvus; en Ysl: laut / incurvabam; & F-TH, thaz middel-lothe / surculus
medius.
† LOVEN, promittere; en Loven, aestimare, enz: zie bij BELOVEN bij deze Reg.
LOVEN, laudare; A-S, lofian / lofan / AL: lobon / F-TH, loven / Ysl: lofa: en bij
ons † Love, Lóf, laus; A-S, lof / lofe.
LOZEN, Lóffen, van Loze, Lós, zie bij VERLOOR onder de I. Regel.
† MOOR, Morre, scropha; w: t: Morren I. CL: grunnire, murmurare; en Bemoren
I. CL: en Bemorsen, maculare luto; den Zwijnen is 't eigen te knorren, en in
den drek zig te wentelen.
† OOR, en † Or, praepositivum, Magnus, primus, excellens; A-S, or & ord /
Germ: uhr / initium, principium; dog bij den Rotterd: OOR, gelijk ook M-G, aur
/ principium; h: t: ons Oórspronk, † Orspronk, enz: zie verder bij de VII. Regel.
OORD, † Ord, situs, locus; extremitas, ora.
OÓRLOGEN I. CL: bellum gerere; van Oórlóg, Oórloge, bellum, in Plur: Oór-logen;
zie bij ons LOOG bij de I. Regel.
OÓRLOVEN, VER-OORLOVEN, permittere; en Oórlóf, permissio, venia; zie bij
BELOVEN bij deze Regel.
† OVEN, † OFEN, Offen, Buda, Pannoniae inferioris urbs.
POORTER, † Pórter, civis; v: Poorte, porta.
PREVOOST, † Prevost, praepositus.
ROKEN Plur: van † Rók, † Roke, cu-
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mulus, strues foeni; dog A-S, hreac.
ROOTTE, Rótte, fossa in qua linum maceratur; en Rootten, Rótten het Vlasch,
macerare linum, ut cortex computrescat.
† ROTE, Rót, turma, coetus; w: v: Rótten I. CL: coire in unum; en ons
half-bastaerd † Conrote, congregatio.
SCHOTEL, Schottel, scutella, catinus, patina; en d: v: Schotelen I. CL: en
Schottelen I. CL: patinis indere cibum; A-S, scutel / scuttel / catinus; zie ook
bij de vorige II. Regel.
† SLOKE, Slok, gula, rumen; w: v: Slokken I. CL: glutire; zie onder de I. Regel
bij ons SLOOK.
SLOPEN Plur: van † Slope, nu Slóp, latibulum; zie bij ons SLOOP onder de I.
Reg.
† SLOSE, † Slodse, crepida.
SLOTEN Plur: van Slót, † Slote, arx, castellum, sera, enz:; zie onder de I. Regel
bij Sloot.
† SOME, Somme, Semona; Fluv: Gall: Belgicae.
† STROOP, Stróp, nodus, laquear; A-S, strop; bij ons ook † STRÓÓP; w: v: †
Stropen, Stróppen, en † Stroopen, nodare, nectere, constringere; en † Stropen,
en Stroopen, deglubere, & tr: spoliare, exuere; de Rotterdammer zegt Stroopen.
† STROTE, nu Strót, jugulus; Ital: strozza; Angl: trote / throate / A-S, throt /
throtu.
TOKELEN, Tokkelen I. CL: trudere per jacum; zie mede bij de vorige Regel.
† TOORT, † Tort, † Torde, merda, A-S, cord.
TOREN, † Tórne, ira; A-S, torn / ira; w: t: ons Toornig, † Tórnig, iracundus; A-S,
tornig.
TOREN, † Torre, † Torne, turris; A-S, tor / torra / en Ysl: turn.
VLOTE, Vlót, en daer van Vloten I. CL: enz: zie bij ons VLOOT onder de I. Regel.
VOOGD, † Vogd, tutor, gubernator; AL: vogt / voget / w: t: ons Voogdije, †
Vogdije, tutela; jurisdictio; praefectura; Germ: vogthey & voethey: wijders ons
Bevoogden, † Bevogden I. CL: tutorem pupillo constituere.
VOORD, Vord, VOORT, Vort, ultra, ulterius; & statim, confestim; & perge; w: t:
ons Regte-voord, hoc tempore, nostro seculo; en Voord-aen, Voortaen, posthac;
en Voorder; Vórder, ulterius; A-S, furthor / forther: w: v: ons Voorderen,
Vórderen, Bevoorderen, Bevórderen, en Vervoorderen, Vervórderen, proficere,
promovere; en Voorderen, Vórderen, Afvórderen, exigere; en zig Ver-voorderen,
audere: allen I. CL: A-S, fyrthrian / fulcire, promovere.
VORE, † Vorre, sulcus; w: v: ons Voren, sulcare; en w: t: ons Eindelvore, versura;
A-S, furh / fyrh / sulcus, occa; en hier toe ons Voren, alburnus, piscis; mooglijk
om de Vorenstrepen op 't lijf.
VROOM (oe †), † Vrome, † Vrom, gnavus, probus, &c.; en d: v: † Vromen I. CL:
zie bij de vorige Regel: w: t: ook ons Vervromen I. CL: augeri vigore, virtute,
animo.
ZOGE (eu), Zóg, sus, porca; en Zóg, succus lacteus; zie bij ons ZOOG onder de
I. Regel.
ZORE, Zor, aridus; w: t: Zore, halec fumatum; en w: v: Zoren I. CL: arescere,
marcescere. De Maes-lander zegt ook ZÓÓR, en Zooren; welke beide Dialecten
in 't Angel-Saxisch zig ook opdoen; dus A-S, aseorian / & searian / arescere;
en searan / siccare, inurere; hier van komt het Fransche Essorer.
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IV. Regel; wegens onze zagte lange (O of OO).
De Bastaerd-woorden of Bastaerd-gelijkenden, welken in 't Latijn of Fransch (al na
ze ontleent zijn) op O of U, en bij ons op de lange O den Klemtoon ontfangen,
hebben die O zagt:
ALOZE, Alosa, piscis genus.
BAJONE (oe), Bajona, opp: Hisp.
BETONIE (eu), betonica.
BOLONIE, Bolonia, opp: Gall: tog:; als mede BOLONIE contr: BOÔNE (eu), Bolonia,
Gessoriacum, navale Morinorum.
BORAS, santra, vulgò Borax.
CALCEDONIE, Calcedonia.
CASSIDONIE-STÉÉN, Carchedonius; & onyx.
CELIDONIE, Chelidonia herba.
CEREMONIE, Ceremonia.
CEROTE, cerotum.
CIBORIE, ciborium.
COBLENTS, Confluentes; aen den Samenloop van Moezel en Rijn gelegen.
COLEN (eu), Colonia agrippina.
CONSTANTINOPELEN, Constantinopolis.
CRACOVIE, Cracow, Cracovia.
DEVOTIE, Religio, Gall: Devotion; & Gall: Devote, Lat: pius; van 't Latijnsche
devotus; als of 't ware, aen Gode toegeheiligt door gelofte.
DOLE, Dola, opp: in Burgundia.
DOZE, dosis; Graec: δοσις.
EUROPE, Europa, Graec: ἐυρώπη.
FOLI, folium.
GASCONIE, Gasconia.
GEPOPEL (eu), populus, plebs, Gall: peuple; zie ook bij de II. Regel.
GIOLE, caveola, Gall: geole.
GLORIE, Gloria; candor, flamma; en d: v: Glorien, Gloren I. CL: candescere &
flammulis recreare.
HISTORIE, en contr: † STORIE, Historia, Gr: ιςορία.
HOROLOGIE, Horologium.
INTERROGATORIE, Interrogatorium.
JOOST, Justus, nomen propr.
IVOOR, ebur, Gall: ivoire.
KAMIZOOL, Gall: camisole.
KAROTE, pastinaca, vulgò, carota, Gall: carotte.
KOKEN, coquere; en Koken (eu), coquina; zie bij de II. Regel.
KOOR, Chorus, Graec: χορός; w: t: Koorkappe, trabea sacra, enz.
KOORDE, chorda, Graec: χορδή, & Gall: corde.
KOPER, cuprum; dog KOOPER, emptor, vereist de harde óó: zie bij de VII. Reg:
A-S, cyper / cuprum.
KRONE, KROON, corona, &c. Gall: couronne; dog bij Kiliaen als mede bij den
Maeslander KROONE; waer mede overeenkomt het Griekse κορωνίς, summitas
vel apex alicujus rei: hier van ons Kronen, Kroonen I. CL: coronare, &c.
† KROSEN, crocire, crocitare.
LANOY, Lanoia, opp: Gall: Flandr.
LOGIE, tugurium, Gall: loge, Ital: loggia.
MEMORIE, Memoria.
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MOOR-bezie (oe), morum; zie ook bij de II. Reg.
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MOSCOVIE, Moscovia.
NOBEL, nobilis; w: t: ook Rooze-nobel, semiaureus, vulgò nobilis.
NOTE, nota; en Notel, notula.
OKER, ocbra, Gall: ocre, Ital: ocra, Angl: ocker / oker; dog Germ: aukergelb:
bij ons oulinks mede OOKER & Graec: ὣχρα.
OLIE, oleum; w: v: ons Oliën I. CL: aspergere oleo.
PAMPELONE, Pampelon, vulgò Pampelonia; & Pampelona.
PATROON, patronus.
PEONIE, paeonia.
PERSOON, Personagie, persona; w: t: Persoonlijk, personaliter.
PIROLE, beta silvestris, pyrola, Ital: pirola.
POKE, pugio, pugiunculus.
† POKE, saccus, pera, Gall: poche; A-S, pocca / poha / pera.
POOL, polus, Graec: πόλος; en hier toe de Polen van 't Fluweel, waer bij de
afgesnedene draedtjes als As-spillen uitsteken.
POOL, Polonus; en Polen, Polonia.
POORTE, Poort, porta; w: t: Paspoort, dimissio, diploma liberi transitus, Gall:
passeporte.
POPELIER, populus, arbor, Gall: peuplier; en, vermits de bladen dezer boomen
bij den minsten wind trillen en risselen, zo schijnt hier toe betreklijk ons Popelen,
Poppelen I. CL: mussitare, tremere; hoewel dit ook klanknabootsende Woorden
konnen zijn.
† POVER, Gall: pauvre, & olim povre, & Ital: povero; het Fransche en 't Ital: is
ontleent van 't Latijnsche pauper; en dit onze van 't oude Fransche; dog wij
hebben ook POOVER; gelijk de Latijnsche au met de harde lange óó beantwoord
word; zie de V. Regel wegens de o.
PREVOOST, praepositus, Gall: prevost.
PROOY, praeda, Gall: proye.
PROPER, concinnus, proprius, Gall: propre,
PROPOOST, res proposita.
PROZE, prosa.
† PUTOOR, nu Vitsche, putorius, mustelae genus valdè putidum.
QUOTE, quota.
RECIPROKE, reciprocus, Gall: reciproque.
RODES, rhodus, Graec: ῥόδος.
ROMEN, Roma, Graec: ῥωμη; dog Kiliaen, gelijk ook de Staten-Bijbel, heeft
ROOMEN in navolging van 't Grieks; en dit zo 't schijnt met verreziende
opmerking: want, hoewel dit woord bij den Latijnen schijnt gezogt te moeten
worden, nogtans, dewijl de Grieken tot aenduiding van den Klank, die ze bij
de Romeinen hoorden, hier niet hunne ο, maer hunne ω gebruikt hebben, zo
is 't niet ongerijmt hier uit op te maken, dat de Romeinen in de uitspraek mede
wel onderscheid hadden tusschen een zagte en harde lange O, maer dat het
schrijf-gebruik de onderscheidene Letterteekens gemist heeft; welk gebrek dan
hier in 't Grieks vervult word. Evenwel in 't afgeleide woord Romein, Romanus,
Graec: ῥωμᾶνος, zie ik dat de Staten-Bijbel de Latijnse o weder navolgt; mooglijk
uit aenmerking, dat de o hier zagt en kort word, vermits de Klemtoon op de
agterste bastaerd-silbe overgaet: Kiliaen niettemin zet ROOMEIN, dog ook,
ROMERSWALE, Romersvalla, oppidul. Zaelandiae; & Alam: Rumiskiu
Samanunga / Ecclesia Romana; dit Alam: past bij de zagte lange O.
RÔNE, Rhodanus.
ROZE, Roos, rosa, Graec: ῥοδος; Germ: rosen / Sax: rose / Gall: & Angl: rose/
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& Ysl: roos / & A-S, rose: dog Kiliaen zet nogtans ROOZE, dat mij een
Brabantsche afwijking toeschijnt, mooglijk ontstaen uit eene gissing, als of ons
Roze niet van 't Latijnsche Rosa, maer van ons Róód ware afgedaelt. De
Rotterdammer nogtans zegt, Roos, ROZE.
SCHALONIE, caepa Ascalonia.
SCHOLE, schola; w: t: School-kind, scholasticus, Graec: σχολαςικός; en wijders
ons Haeg-schole, schola non publica; A-S, scol / scole / & scolu / schola; zie
ook SCHOOL bij de I. Regel.
SINODE, Synodus, Graec: συνόδιον.
SIROOP, syrupus, Graec: σεράπιον..
SLAVONIE, Slavonia.
SOBER, sobrius; w: t: Soberheid, sobrietas, parcitas.
SONE, Saona, Arar, araris, Gall: Fluv.
SOORT, Gall: sorte, Lat: sors, species.
TOON, tonus, Graec: τόνος; Gall: ton, Angl. tone; w: t: Tonen, sonare; A-S,
tonigan / tonare; dog bij Kiliaen vind men TOONEN.
TOREN, turris; zie ook bij de III. Regel.
TORNOYEN, Gall: Tournoyer, Lat: decurrere, imaginario ludo equis concurrere,
Troiam ludere; van Tornoy, Gall: Tournoy, Lat: decursus.
TROYE, Troia, Graec: Τρωια.
TRONIE, vultus, vulgò, tronia, Gall: trogne.
TROON, Thronus, Graec: ϑρόνος.
VIOLE, viola, flos; en Viole, phiala, Gall: fiole, en Viole, parva lyra, Ital: viola,
Gall: viole.
ZOLE, solea; w: v: † Zolen, Verzolen I. CL: suppingere soleas; en Ontzolen,
soleas exuere; M-G, suha / solea, sandalium; A-S, sol / lorum; en A-S, solen
/ soleae; Germ: solen / Angl: soole / sole / solea, Ital: suola, Gall: soulier.

V. Regel; wegens onze scharpe lange ÓÓ.
De Bastaert-woorden, welker oude of oorspronkelijke Klinkers au bij ons in OO
verwisselt zijn, hebben de harde lange óó. als,
KLÓÓSTER, Claustrum, Gall: Cloistre.
KOOLE, KÓÓL, brassica, caulis brassicus; w: t: Bloem-kóól, brassica pompeiana;
en Kóól-hóf, cauletum; en Hazen-kóól, lactuca leporina; en Quist - koole,
prodigus; Ysl: kaal / olus; A-S, caul / cawel / brassica. Dog ons KOLE, KOOL,
carbo, Ysl: kol / heeft de zagte lange O. Maer uit hoofde van de groote
vertooning van dit ons Moes-kruid, en teffens de geringe prijs, zo is 'er bij ons
een overdragt ontleent; naemlijk Kóól, narratio futilis, fabula; en daer van,
Koolen met ymand I. CL: en Kóól verkoopen, conari ut aliquis decipiatur verbis
ridiculis ceu nullius momenti.
MÓÓR, Maurus, AEthiops, Graec: μαυρὸς, i: e: Niger; w: t: Móórsch, AEthiopicus;
en Mooren-land, Mauritania.
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OÓGST-MAEND, Augustus mensis, Gall: Aoust; Ysl: haust / autumnus; w: t: ons
Oógst, messis; w: v: ons Oógsten, colligere fruges, Gall: Aouster.
POOZE, Pauze, Pausa Gall: Pause; w: v: Poozen I. CL: quiescere, pausare
apud Plautum; en Verpoozen I. CL: respirare, alternare vices laboris.
POOVER, pauper, Gall: pauvre.
THESÓÓR, waer voor ook TRESÓÓR, thesaurus, Gall: thresor.

VI. Regel; wegens de O en ÓÓ.
Deze volgenden zijn, zo verre ik vernemen kon, van tweederhande Dialect.
Eerstelijk, die genen, welker accent op OOI of OOY valt, hebben bij den Vlaming
en Zeelander de zagte lange O, of bij inkortinge de scharpe korte ó; gelijk men bij
Kiliaen en in den Staten-Bijbel ook maer eene o vind, als VERSTROYEN; in tegendeel
hoort men in dezen bij den Mazenaer de harde lange óó; waer op de dubbele oo
past. Maer, alzo sommigen van dit soort tevens op oe (of EU) en o klinken, zo
begunstigt dit, volgens onze II. Reg:, de zagte lange O; hoewel ook, bij aldien men
onder de Oude vermaegtschapten eenigen van dit slag ontmoet, het welk mij zelden
gebeurt is, zo schijnen die zo wel de zagte als de harde lange oo te begunstigen.
Dat men in den Staten-Bijbel bij dit soort de enkele o vind, vermoede ik te zijn, om
dat de correctie daer van, zo mij berigt is, aen Mr: Ant: de Hubert, een voornaem
en geleerd Heer uit Zeeland, was toebetrouwt.
Ten anderen gebruikt wederom de Maes-lander de zagte lange O bij de
Bastaert-woorden, die in 't Fransch op oir of eur, of in 't Latijn op or, en bij ons op
OOR accenteren, 't welk ook overeenkomt met de Oudheid en afkomst; terwijl men
nogtans bij Kiliaen de harde lange óó vind aengeduid, als zettende Declinatoore,
Interlocutoore, Petitoore, Possessoore, &c.
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VII. Regel; wegens onze zagte en scharpe lange OO.
Onder deze Regel of Waerneminge zullen wij die genen van de nog overige Woorden
schikken, welker bewijs van onderscheid niet alleen de Uitspraek maer ook de
Oudheid aentoont, (even gelijk te voren bij de VIII. Reg: wegens de EI en Y, en met
de XI. wegens de E en ÉÉ gehandelt is); de Dialect-verandering te rekenen volgens
onze aenwijzing in de 9. Redew: §. XI. behelzende onder anderen, dat meest-al in
't Angel-Saxisch ea tegen onze óó, en wederom o of u, of y tegen onze zagte lange
o (of oo) komt.

Wegens onze zagte lange O (of OO). Wegens onze scharpe lange ÓÓ.
A.
A.
ANT-WOORD, responsum; A-S, andwyrd
/ F-TH, antwurt; w: v: ons Antwoorden,
Beantwoorden I. CL: respondere; is te
samengezet uit het oude and / contra,
M-G, anda; en uit Woord, verbum, A-S,
word; AL: wort / F-TH, word / Ysl: ørd.
Dog sommigen van de
Zuid-hollanderszeggen ook WÓÓRD, en
ANTWÓÓRD, waer mede overeenstemt
het M-G, waurd / verbum; en
andawaurd / responsum; &
ubilwaurdjan / malè loqui.

ALTÓÓS, semper; A-S, teaslice /
opportunè; zo dat Altóós, voor Altijd, en
't A-S, teaslice / voor Tijdelijk, Tijdig,
komt, en † Tóós, tijd beteekent heeft.
ANTWÓÓRD, zie hier naest bij ANTWOORD.

B.

B.

BE-DOVEN, liquore &c. tectus; A-S, dofen
/ mersus; & A-S, dufan / mergere, in
Praet: deaf.
BOOR, terebra; w: v: Boren I. CL: forare,
terebrare; A-S, borian / item; & A-S, bor
/ scalprum; ook bij ons BÓÓR, zie hier
naest.
BOORD, margo, ora, A-S, bord; w: t. ons
Bak-boord, navigii sinistra pars; A-S,
baec-bord: van ons verouderde † Bak,
tergum; A-S, baec / baoere / tergum.

BAL-OORIG, audiendo defessus; van Oór,
auris; en 't verouderde Bal, malus; zie
hier onder bij OÓR, auris.
BEHOOREN, HOOREN, pertinere; zie
HOOREN onder deze Reg.
BLOODE, timidus; Ysl: blandur /
foemineus; ook Blode (eu) zie bij de II.
Reg: weg: de O.
BÓÓM, arbor; M-G, bagms / A-S, beam
/ AL: paum / F-TH, boum / w: t: ook
Bóóm-gaerd, Boogaerd, arbustum; en
transl: Bóóm, contus; w:
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v: Boomen I. CL: conto protrudere
scapham; en Bóóm, repagulum, & portus
repagulum ubi vectigal assignatur; w: v:
Verboomen I. CL: solvere vectigal
portitori. Dog ons Verbômen,
Verbodemen, en Boôm, Bodem zie bij
bij VERBODEMEN onder de II. Reg.
BÓÓG, arcus; A-S, beah / beage /
corona; zie bij BOOG onder de I. Reg.
BÓÓN, faba; A-S, bean / Ysl: baun: w: t:
ons Vijg-bóón, lupinus.
BÓÓR, terebra; w: v: Booren I. CL: forare,
terebrare; dog A-S, bor / scalprum; ook
bij ons BOOR, zie hier naest.
BÓÓT, monile; en Booten I. CL: malleo
contundere; A-S, beatan en beotan /
verberare; w: t: ons Bóóthamer,
malleolus.
BÓÓT, scapha, vulgò bota; A-S, bat /
bata / navicula; Ysl: baatur / cymba; w:
t: ons Bóóts-gezél, socius navalis; en
Hóóg-bóótsman, nauta, armamento
navali praefectus; en Dógge-bóót, cimba
major.
BRÓÓD, panis; Ysl: braud / panis; dog
A-S, breod / en F-TH, brote: maer Angl:
bread: w: t: ons Bróód-dronken,
protervus.
D.

D.

DOLEN, errare; ook † Doolen; A-S, dolice
/ stultè; & dol-scipe / error; w: t: mede
ons Dool-hóf, labyrinthus.
† DOOF, Dof, subsurdus, sine vigore; zie
mede hier naest bij ons Dóóf:
ondertussen is hier toepasselijk het A-S,
dofen / mersus; en dofung /
deliramentum; bij ons ook Bedoven,
submersus, tectus; zie ook bij de III.
Regel.

DÓÓD, mors, & mortuus; M-G, dauthus
/ A-S, death / AL: tod / F-TH, dooth /
Ysl: daude / mors; en M-G, dauths /
Kimbr: en Ysl: daudur / A-S, dead /
mortuus; w: t: ons Dooden I. CL:
occidere; & M-G, afdauthjan I. CL: morti
tradere; en A-S, adeadan / occidere, &
fatiscere.
DÓÓF, † DOOVE, surdus; extinctus; &
vitiosus; A-S, deaf / surdus; Ysl: daufur
/ Germ: taub. En ook A-S, deafcorn /
vitium frumenti; en bij ons Doove Noot,
nux vitiosa; Doove kole,
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pruna extincta; Doove Netel, urtica
mortua vel iners; en Doove Verwe, color
surdus; wijders † Doove, nu Dons,
superior pars Typhae palustris, cujus
lanugo surditatem adferat, si in aurem
incidat. Wijders tot Dóóf, extinctus,
behoortons Dooven, Uitdooven I. CL:
extinguere; en Bedooven, suffocare,
operire; en tot Dóóf, surdus, ons
Verdooven I. CL: exsurdare, &
obsurdescere; A-S, adeafian. De
gemeene Grondbeteekenis doet zig op
bij 't A-S, dufan / deaf / gedofen /
mergere, submergere; zijnde zo veel als
Bedekken, Bedommelen, Overstolpen.
Met het Praeteritum komt, volgens zijne
Dialect, overeen het M-G, daubs /
coecatus; als met vliezen bedekt, of
bedommelt van gezigt, waer toe het M-G,
daubitha hairtins / cor coecatum; en
hier toe mede het M-G, gadaubjan I. CL:
indurare; als of het ware met eene korst
bedekken. Gelijk ook ons † Dooven,
insanire, delirare, Germ: tauben; als
Bedwelmt van Zinnen zijnde, en Dóóf
voor de reden. Voorts ons oude † DOOF,
Dof, subsurdus, sine vigore, zie bij de III.
Reg: en ook in de nevenstaende lijst
wegens de zagte O.
DOOGEN, GEDOOGEN I. CL: pati, tolerare;
A-S, deagle / deahle / deagol & dyhle
/ latens; & theaht / tectus. Het Ware
Gedoogen bestaet in 't Leed bij zig te
verbergen, zonder wraek te willen
plegen.
DÓÓP, baptisma; M-G, daupeins / F-TH,
doupha / AL: toufi: & A-S, deapung: w:
t: het M-G, daupjan I. CL: I, AL: toufan
I. CL: bij ons Doopen I. CL: baptizare,
immergere. Dog ook A-S, depan; 't gene
de zagte O, aenwijst.
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DOOZE, Dóós, Dóósje, capsula; Ysl: daus
/ clunis, Germ: arszbak.
DRÓÓG, siccus, aridus; w: t: ons Droogen
I. CL: siccare & siccescere; dog A-S,
dryge / drige / drig / aridus, siccus,
F-TH, druge / & Germ: trocken: & A-S,
adrugan / arescere; zo dat hier bij ons
een verloop schijnt te wezen.
DRÓÓM, somnium, visio; w: v: Droomen
I. CL: somniare, insomnia videre; A-S,
dream / melodia, gaudium; en F-TH,
droum / en Ysl: draumur / & Angl:
dream / somnium, & somnus.
† DROOSEN, dormitare, dormiscere; en †
Drooser, dormitator, somnolentus; A-S,
dreas / harioli; de oude Waerzeggers
bedienden zig veel van hunne
Droomeryen.
F.

F.

† FLORE, zie † FLOORE, in de
nevensgaende Lijst.
FRONE, zie VRONE, of liever VROONE
onder de nevenstaende Lijst.

† FLOORE, homo futilis; A-S, fleard /
nugae; en Graec: φχαῦρος, vilis; dog
Kiliaen zet FLORE, waer mede
overeenkomt het AL: florini / perditio.

G.

G.

† GOMEN, observare, curare; A-S, geman
/ gyman / geomian: w: t: ons † Goom,
† Goem, custodia, cura; A-S, geomene:
gelijk mede ons † Gome, homo,
gubernator, mas; M-G, gumein / AL:
gome / gomman / & goman / A-S, guma
/ F-TH, gomman / commen: w: t: ons
Bruidegom A-S, bryda-guma / en
bred-guman / Ysl: brudgume / sponsus;
zo veel als Oppasser en Bezorger van
de Bruid. Dog Kiliaen heeft mede †
GOOMEN, observare; 't gene overeenkomt
met het Germ: gaumen / curare,
observare.
† GRONEN I. CL: gemere; A-S, gru-

GE-LOOVE, GELÓÓF, en † LÓÓF, fides;
M-G, galaubeins / F-TH, giloubo / AL:
kilauba / kilaupa / A-S, geleafa / &
gelyfa / lofa / fides; w: t: ons Gelooven,
† Looven, credere; M-G, galaubjan /
F-TH, gilouban / A-S, leafan / geleafan
/ & gelyfan / credere. Dog ons LOVEN,
BELOVEN zie onder de III. Regel.
GENOOTEN, socii; enz: zie de Kantteek:
van GENOOT, onder de I. Regel.
GÓÓR, foetor subacidus; w: v: Vergooren
I. CL: subacescere stagnando; dog ook
oulinks † GOOR, limus, lutum, coenum;
& sordes aedium; terra nova; palus, locus
paludosus; waer mede over-
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nan / grunnire; ook bij Kiliaen †
GROONEN.

eenkomt het A-S, gor / gore / fimus,
lutum, sanguis, tabum; & gyran / gyras
/ paludes.
GRÓÓT, grandis, magnus; w: v: †
Grooten, Vergrooten, augere,
grandescere; en Begrooten I. CL:
aestimare; A-S, great / magnus; &
greatian / grandescere: Hier toe ons
Gróótte, Gróótheid, magnitudo; en Groóts
in Konstwerk, magnificus, amplus,
ingenio sublimi productus; en Gróóts,
tróts in Zeden, superbus. Wijders ons
Gróótvader, avus; en Grootje, Gróót
moeder, avia; en Over-gróót-vader,
proavus; en Voor-over-gróót-vader,
abavus.

H.

H.

HOPE, spes; A-S, hopa: w: v: ons Hopen
I. CL: sperare; A-S, hopian I. CL:. Dog
HÓÓP, cumulus, &c. zie in de
nevensgaende Lijst.
Hoze, ocrea, caliga; w: v: Ont-hozen I.
CL: ocreas exuere; A-S, hosa / caligae;
w: t: ons Hozebanden, Koussebanden,
fasciae crurales; en Slijk-hoze, pero. Dog
Hoozen, haurire; zie in de nevensgaende
Lijst.

HÓÓFD, caput; M-G, haubith / A-S,
heafod / heafud / heafde / & hefet / AL:
haubit / F-TH, houbit / hoyved / Germ:
haubt: Ysl: haus / & hoffud / Angl: head
/ caput; en A-S, heafian / levare.
HÓÓG, altus, sublimis; M-G, hauhs / A-S,
hea / heah / heag / & geheah / AL:
houch / houg / Kimbr: hau / ha / F-TH,
houg / altus; & Ysl: haugur / tumulus; &
M-G, hauh-hairtei / AL: hoh-vart / bij
ons Hóóghertigheid Hoo-vaerdye,
superbia. Wijders hier van ons, Hoogen
†, Verhoogen I. CL: exaltare, elevare; en
ook h: t: ons Hóóg-moedig, superbus;
A-S, heahmod / superbus; en ons Hooge
vérwe, color plenus, floridus, rutilus; en
Hóógnoodig, pernecessarius; en
Hóóg-tijd †, A-S, heah-tide / festum,
tempus solenne; en Hóóg dag, multa
dies, clara ac profunda; en Hóóg tijd,
tempus urgens, praematurum, enz. Dog
ons † HOOG-TYD (eu), dies solennis,
laetus;
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dat van † Hogen (eu) komt, zie onder de
II. Reg.
HÓÓN, indignatio, &c.; w: v: Hoonen I.
CL: vituperare, &c:, A-S, heane &
heanlic / pauper: eertijds bij ons ook †
Hóón, favor; en Hoonen †, favere.
HÓÓP, cumulus, acervus, multitudo, w:
v: Hoopen, Ophoopen I. CL: accumulare;
w: t: ons Overhóóp, acervatim; A-S,
heape / & heop / hype / acervus; &
heapian / accumulare, aggregare; dat
ook wel eer bij ons HOOP met de zagte
O gebruikt is, en daer van † Hoopman,
nu Hópman, praefectus multitudini, word
bevestigt in 't Angelsax: heop / hype /
hier boven gemeld.
HOOREN, audire, accipere; M-G, hausjan:
dog A-S, hyran / heran; F-TH, horan:
w: t: ons Gehóórzaem zijn, obedire; M-G,
ufhausjan; en ons Verhooren, exaudire;
M-G, andhausjan: en ons Gehóór,
auditus. Dog † HOOREN, † OPHOOREN,
cessare; zie onder de Besluitlijst.
HOOREN, BEHOOREN, pertinere,
competere; dog A-S, hyran / pertinere.
HOOZEN, OOZEN, haurire; & haustro
dispergere aquam; Ysl: ausa / haurire;
en M-G, hausjan / audire; i: e: auribus
haurire sonitum; en M-G, auso / auris.
Hier van ons Hooze, Hóós, exhaustus
aquae vi ventus turbulenti; en Hóós-vat,
haustrum; en Hóós-drup, subgrunda. Dog
HOZE, ocrea, zie in de Lijst hier naest.
K.

K.

KOKER, theca, vagina, pharetra; A-S,
coker / cocer / cocor.
KOLE, KOOL, carbo, pruna; A-S, col / coll
/ Ysl: kol / Angl: col / coal: w: t:

KLEIN-OODIE, KLEIN-ÓÓD, monile; van
Klein, parvus, & olim purus; A-S, cloen
/ purus; en ons † Oód, w: v: † Oodie,
opulentia; Ysl: audur; ge-
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ons Kool-méésje, parus ater, &
carbonarius; A-S, col-mase / parula; en
ons Kool-zwért, anthracinus, ater; dog
ons KÓÓL, caulis, A-S, raul / rawel / &
Ysl: kaal / zie bij de V. Regel.

lijk mede M-G, audags / beatus; A-S,
eadig / beatus, dives; AL: odeg / otag /
Ysl: audge & Kimbr: audugur / dives,
opulentus; & Kimbr: audid / fortuna; dus
is de zin van Klein-oodie, Kleine edele
schatten.
KNÓÓP, nodus, nexus; A-S cnaep / fibula;
w: v: ons Knoopen I. CL: nodare.
KOOPEN, emere; in Praet: Kócht, in Praet:
Partic: Gekócht. M-G, kaupan / A-S,
ceapan / & cypan / Kimbr: kaupa / AL:
caufen / F-TH, caufan / coufen / in
Praet: coufta & Ysl: kaupa / in Praet:
keipte / & Germ: kauffen / in Praet: kiep
/ in Praet: Part: gekauffen: w: v: ons
Kóóp, emptio; A-S, ceap / pretium; en
ons Kóópman in Plur: Kóóp-lieden,
mercator; A-S, ceap-man / cope-man /
ciepemon: en ons † Kóóp-slagen, nu
Kóóphandel drijven, of Kóópmanschap
doen, en Kóópmanschappen, mercari;
en ons Verkoopen, vendere; F-TH,
fur-coufen. Wijders ons Kooper, emptor;
A-S, ceapere. Dog ons Koper, cuprum,
zie bij de IV. Reg.
KOOREN, ad vomitum moveri nauseare;
waer voor de Rotterd: zegt KOOKEN: en
A-S, cearcian / crepidare, stridere; 't zijn
allen Geluid-nae-bootzende woorden.
Kiliaen zet KOREN en Karen, Fris:,
vomere.
KOOZEN enz: zie bij de Kantteek: op
Koos, onder de I. Regel wegens de O.

L.

L.

LOGEN, Hooi-logen I. CL: componere
foenum in metam; A-S, logian /
reponere, collocare: en h: t: ons
Logester, Loogster, acervatrix foeni. Dog
ons LOGEN, Leugen, mendacium, zie bij
LOOG onder de I. Regel.

LÓÓ, Loa, Flandr: oppidulum; en Eeklóó,
Ecloa, pag. Flandr: Tonger-lóó,
Aduaticum Tungrorum; Venlóó, Venloa,
opp: Geldriae; en zoo verder alle onze
namen van Plaetsen met Lóó eindigende:
Ondertussen beteekende † Lóó,
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locus, altus, vel depressus, humilis; zie
Kiliaen; & A-S, lea / leah / leag / campus,
locus; en ac-lca / quercuum campus.
LOOCHENEN, negare; AL: & F-TH,
lougnen / furlouhnen: en M-G,
laugnjan / galaugnjan / latere, negare:
zie ook onze Kantteek: bij LOOG onder
de I. Reg.
† LÓÓF, GELÓÓF, en daer van Looven
Gelooven I. CL: zie hier voor bij Geloove
onder deze Regel.
LÓÓF, † LOOVE, en † LOO, frons, frondes,
arboris folium, coma; M-G, lauf & lauba
/ A-S, leaf / leafe / loef / AL: loub / louf
/ Kimbr: lauf / folia, & F-TH, winloub /
palmes; & Germ: laub / Angl: leaf / frons,
folium; en bij ons Loove, umbraculum
frondium, compluvium, pergula, porticus,
antes; A-S, leafe: wijders ons Looveren,
frondes, folia; & tr: Bracteae, lamellae
metalli instar foliorum; w: t: Loover-werk,
Lóóf-werk, opus frondarium; ook
Lóf-werk: Vorders ons Lóóf en ook Lóf
van Rapen, raporum frondes: dit ons
Lóf-werk en Lóf geeft te kennen, volgens
onze III. Reg:, dat de zagte lange O hier
bij wel eer ook gangbaer was. Wijders
hier toe ons Eik-lóóf, hedera; en
Lóóf-vórsch, Lóó-vórsch, rubeta; en
Looverik, fascis ex frondibus; quin etiam
frondator, avis in frondibus habitans,
iisque vescens; en ons Ontlooveren I.
CL: frondes amputare.
LÓÓG, lixivium, & tr: lotium; A-S, leag /
leah / & loeh / Germ: laugh / lixivium: w:
t: ons Loogen I. CL: excolare lixivium, &
tr: mejere, emittere urinam: w: t: ons
Lóóg-asse, cinis lixivus; en Lóóg-kruid,
lavandula,
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instar lixivii purgans & detergens herba.
LÓÓK, allium porrum capitatum; A-S, leac
/ porrum; & A-S, leac-tune / leah-tune /
hortus olitorius; w: t: ons Bieslóók,
scoenoprassum, als hebbende biesagtige
bladen; Poer-lóók en Gras-lóók, porrum;
en Knof- knóóp- en Knob-lóók, allium.
LÓÓN, stipendium, merces, praemium;
M-G, laun / Kimbr: & Ysl: laun / A-S,
lean / Angel: Bor: lean / & Austr: loan:
dog AL: & F-TH, loon / en lon / en Germ:
lou: w: v: ons Loonen I. CL: rependere,
tribuere praemium; A-S, leanian: h: t:
ook ons Berg-lóón, merces pro re
servata.
LOOPEN, currere, stuere; in Praet: Imperf:
Liep, in Partic: Pass: Geloopen; zo mede
F-TH: en AL: loufan / louphen / currere,
in Praet: lief en liof: Ysl: hlaupa /
currere, in Praet: hlioof: en M-G,
hlaupan / A-S, hleapan / saltare, salire;
en M-G, ushlaupan / exilire; en Kimbr:
hliop / prosiluit; en Germ: lauffen / lieff
/ gelauffen / currere. Hier van ons Lóóp,
cursus, cursura; Ysl: hlaup / cursus
saltus; A-S, hleap / saltus; en ons Lóóp,
Toelóóp, accursus; Lóóp, Buik-lóóp,
Roode-lóóp, dysenteria; de Lóóp van een
Roer &c. fistula ignivoma; en de Lóóp, 't
belóóp van de Merkt, usus fori; en Belóóp
der dingen, meta, mensura, designatio,
deformatio rerum: gelijk ook Beloopen,
cursu assequi; en 't Impersonale
Beloopen, excrescere, abire in summam.
Wijders ons Lóóps, cursorius, tr:
catuliens; w: t: lóóps zijn, catulire.
LÓÓPE Korens, modius; A-S, leap /
seminatoris corbis; w: t: ons Loope lands,
quadrans jugeri, spatium agri
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quod uno conseri potest modio.
LÓÓS, expers, solutus &c., falsus,
astutus; en Loozen I. CL: perdere,
amittere, laxare; en Looze, pulmo; &
pulvini pars adversa, enz:; zie in de
Kantteek: op VERLOOR, bij de I. Reg.
LÓÓT, LÓÓD, plumbum; A-S, leade / loed:
w: t: ons Looden, Looten, plumbeus; A-S,
leaden: en ons Lóótgieter, plumbiarius;
A-S, lead-gota: en wijders transl: ons
Lóót, semiuncia; en Lóót, Diep-lóót, bolis;
als beide gewoonlijk van die stoffe
gemaekt, en Lóóts, Lóóts-man, Pilóót,
expertus nauta, qui bolidè altitudinem
maris explorat, vulgò Pilota. Voorts ons
Lóót-wit, cerussa; als gemaekt van dunne
plaetjes, door azijn tot een witte Verwstof
verbeten: eindeling h: t: ons Looten,
Verlooten, Looden, Verlooden I. CL:
plumbare; en † Looten, I. CL: bolidè
navigare.
M.

M.

MOORD, homicidium, caedes clandestina,
mors violenta; A-S, morch / mors; en
morthur / morther / morth-doed /
morth-slage / homicidium; Ysl: mord /
caedes clandestina; w: toe ons Moorden,
Vermoorden I. CL: trucidare, latrocinari;
w: v: Moordenaer, Moorddadige,
homicida, latro; A-S, morth-slaga. Ook
zijn 'er Zuidhollanders die MÓÓRD
zeggen, waer mede overeenkomt het
M-G, maurthr / homicidium; en
maurthrjan I. CL: occidere; en
maurthrja / homicida.
N.

N.

NOORD, septentrio; Ysl: nordur / A-S,
north / F-TH, en AL: north / nord / nort:
waer toe ons Noorman, A-S, northman
en norman / Normannus; en ons †
Noordsch, † Nordsch, Norsch, feroculus.

NÓÓD, necessitas, angor, calamitas; A-S,
nead / & neod / nyd / F-TH, nood / AL:
not: Kimbr: naudur / Ysl: naud: w: t: ons
Noode, invitè, aegrè; A-S, neadunga: en
ons Noodig, Nóód-
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zaeklijk, Nóódwéndig, necessariò; en w:
v: ons Nooden, Noodigen I. CL: olim
urgere, nunc invitare; M-G, nauthjan /
ananauthjan / vi compellere; A-S,
neadigan / cogere. Wijders hier toe ons
Adverb: Ter naewer nóód, vix; en ons
Nóód-druft, necessitas, requisita naturae,
victus, Ysl: naud-thurft; en A-S,
geneadian / indigere; en bij ons
Nóódzake, Nóód-dwang, necessitas w:
v: Nóód-zaken I. CL: necessitate urgere.
Voorts ons Nóód-drang, Nóód tot afgang
alvi dejiciendae necessitas urgens enz.
O.

O.

† OGE, † OOG, insula; A-S, ig / en pg /
insula; waer toe betrokken worden het
Vriesche, Schermonkoge / Langer-oge
/ Spyher-oge / enz: zijnde eilanden, aen
de Vriesche kusten gelegen.
OLIFANT, Elephant, Elephas; Gr: έλέφας;
A-S, olfende / olvende / olvynde / en
ylp / F-TH, elphond / elephand /
elphend / helphant / Elephas. Maer ook
A-S, olfend / F-TH, olbent / en olvund;
M-G, ulbandus / camelus.
† OOD, OED †, vacuus, incultus; nu OÓD,
zie in de nevenstaende lijst, als mede bij
de II. Reg: wegens de O.
†OOR, † OR, magnus primus, excellens,
praecipuus; zie ook pag: 287. A-S, or en
ord / initium; w: t: ons Oorbaer contr:
Orber, utilis, utilitas; en Oor-déél,
judicium, sententia; A-S, ordael / ordale
/ genus examinis, sive-purgationis; w: v:
ons Oordeelen I. CL: judicare; en
Oor-konde, testimonium, notitia certa;
F-TH, urcunde / testimonium; Oorlóf,
venia, Oorlóg, bellum; Oor-spronk, fons,
origo; en Oorzaek, causa; Germ:
uhrsach: w: t: ook ons

OÓD-MOED, animus humilis, demissus, &
humilitas; A-S, ead-mod / eath-mod /
humilis; en F-TH, ôdmuot / humilitas; en
A-S, eath / facilis; bij ons eertijds Ood en
ook † Oód, † Oed, vacuus, incultus,
desertus, Ysl: audur / vacuus; Kimbr:
eider / en M-G, authida / solitudo; en bij
ons † Eén-oode, solitudo eremus; w: t:
† Ooden (oe) I. CL: incultum facere; en
ons † Oódmoedigen, Veróódmoedigen
I. CL: A-S, ead-modan / F-TH,
ôdmuotigan / humiliare; en ook hier toe
ons † Oodelik, nu contr: Oolik, olim
Vacuus, pravus, nunc Astutus, &
infirmus. Dog van OÓD in ons Kleinoodie,
zie hier voor in deze zelfde Regel bij die
met K beginnen.
OOGE, OÓG, oculus; M-G, augo / AL:
auga / F-TH, ouga / A-S, eage / eag /
Ysl: auga / Kimbr: aug: w: v: 't M-G,
at-augan / apparere; en 't AL: ar-augjan
/ F-TH,. er-ougan / ostendere; en 't M-G,
and-augjo / palam; en tr: ons Ooge,
acumen ingenii; w: v: ook ons Be-oogen,.
Oogen I. CL: adspicere; & tr: acie mentis
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Oor, † Hoor, † Oir, soboles, & haeres,
als van 't zelfde Oor, principium.
Ondertussen gebruikt de Rotterdammer
bij dit alles de harde lange óó. Zie in de
nevenstaende lijst onder deze Regel bij
OÓR; als mede bij OOR, onder de III.
Regel.
OORT, quadrans; Oortje, quarta pars
assis; en een Rijks-oort, quarta pars
argentei uncialis; A-S, ora & ore /
metallum nummi genus Danici; en oro
teo / minae decem.
OVEN, furnus, fornax; A-S, ofen / AL:
ouan / F-TH, ouen / Angl: oven / Ysl;
offn; dog M-G, auhns.

assequi; en Bérn-oogen I. CL: oculis
ardentibus intueri; en Stér-oogen I. CL:
obtutu baerere, en Wénk-oogen I. CL:
oculorum nutu dare signum; wijders ons
Oogen blik, momentum; Oóg-appel,
pupilla; A-S, eag aepl: en ons
Oogendienst, adulatio; en Oóg-lid,
palpebra; en Oóg-mérk, intentio, scopus;
en Oóg-luikinge, conniventia;
Oogenschijn, evidentia; Oóg-wénk,
nutus; en Oóg-tanden, dentes canini;
Oogen-tróóst, euphrasia, vulgò herba
ocularia, als heilzaem voor de Oogen.
Vorders, transl: ons Ooge van een naeld,
foramen acus; en Ooge, malie, gesp,
orbiculus, fibula, Ooge van 't net, macula;
Ooge op den téérlink, punctus; w: t: ons
† Méést-oogen-spél, Dóbbel-spél,
plistobolinda.
OÓK, etiam; M-G, auk / A-S, eac / oec /
AL: auch / F-TH, ouh: van 't M-G, aukan
/ bi-aukan IV. CL: 2. A-S, eacan / oecan
/ ican & ecan / AL: auchon / F-TH,
ouchon / ouhhon / augere, adjicere: zie
ook bij 't Lijstje van Vergelijking in de 9.
Redew: §. XII.
OÓM, patruus, & avunculus; olim
consanguineus; A-S, eame / avunculus.
† OÓR, magnus, primus, principuus; M-G,
aur / principium; w: t: ons Oórbaer,
Oórdéél, (w: v: Oór-deelen), Oór-konde,
Oór-lóf, Oórlóg (w: v: Oorlogen I. CL:
bellum gerere); Oór-spronk, en Oór-zaek,
enz: Zie in de nevensgaende Lijst bij †
OÓR, † Or. Wijders hier toe mede ons †
Oor, Oore, mijne, fodina, plumbi & argenti
vena communis, plumbi origo.
OÓR, † OORE, en † HOORE, auris; M-G,
auso / A-S, ear / eare / Angl: eara; dog
Ysl: eira / Germ: or / ohr
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auris; en A-S, eran / aures; en tr: ons
Oór, handvat, ansa; in gedaente
zweemende na den omtrek van een Oór:
en wijders de Composita hier van.
OÓST, oriens; A-S, east / Angl: east / Ysl:
austur: w: t: ons Oósten, ab oriente,
orientalis; A-S, eastan / easten / dog
F-TH, ostana / en Ysl: ostur: hier toe
ons Oóst-waerd, orientem versus; A-S,
east-wearth: en ons Zuid-óóst,
euronotus; A-S, east-suth / enz. Hier toe
schijnt mede betreklijk het oude † Oóster,
pascha, dies Christi resurgentis; A-S,
easter / eoster en Oóster-maend,
mensis Aprilis, A-S, easter-monath; als
of 't ware Paesch-maend, vermits veel al
het Paesch-feest in die maend inschiet.
Wijders behooren tot Oóst de namen van
plaetsen en landstreken, welke dit woord
voorop hebben: als Oóst-zee, mare
balticum; Oóstenrijk, Austrasia, Austria,
&c.
OOZEN, zie bij HOOZEN, hier voor in deze
Regel,
P.

P.

† POKE, saccus cilicinus, & cilicium; A-S,
pocca poha / pera, Gall: poche; zie ook
bij de IV. Reg: wegens de O.
R.

R.

ROOF, ROVE, crusta vulneris; A-S, rof / RÓÓD, ruber; A-S, read / Ysl: raudur: w:
rofe / hrof / culmen, tegmen alicujus rei; v: ons Rooden I. CL: rubefacere, &
rubescere; A-S, readian: en hier toe
zie ook bij de II. Regel wegens de O.
transl: † Róód, improbus, malus, fallax,
dolosus; Crine Ruber inter vitiosos
numeratur à Martiale; zo hatelijk, hoewel
ten onregt, schilderden wel eer de oude
physiognomisten het Róód-haer af, zulks
dat men, bij overlevering', nog ten
huidigen dage, in schimp of schert-serye,
het Róód-haer uit-maekt voor Judas; of
Verraders-haer. En hier toe behoort ook
de benaming van
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† Róód-walsch, lingua fictitia nebulonum.
Wijders hier toe ons Róód-aerde, sinopis,
rubrica, Róód-hond, papulae rubentes,
Roode-lóóp, Róó-lóóp, dysenteria; en
Róódte, rubia; en Roode Roede,
Quaestor, latrunculator; als gewoon
zijnde eene Roode Roede te dragen tot
teeken van bloedstraffe. Voorts ons
Bérg-róód, sandyx, sandaraca fictitia: en
zoo voort. Voeg hier bij ons Róósten,
torrere; als door 't vier een Róó-kleur
gevende; en d: v: Róóster, crates ferrea.
RÓÓF, † ROOVE, praeda, spolium; A-S,
reaf en reof / w: v: ons Rooven I. CL:
rapere, spoliare, &c.; A-S, reafan /
reafian / M-G, raubon / biraubon. Dog
ons ROOF, ROVE, crusta, dat de zagte O
begeert, zie in de Lijst hier naest.
RÓÓM, cremor lactis; A-S; ream; Germ:
milchraum: en ook A-S, reame /
ligamentum.
RÓÓK, vapor, fumus; w: v: Rooken I. CL.
en Wy-róók: zie bij de Kantteek: op ROOK
onder de I. Reg.
RÓÓP, funis, spira; w: v: Roopen I. CL:
trahere, vellere, carpere, vellicare: w: v:
Roope †, eruca; om 't afscheeren der
groente alzoo genaemt: A-S, reaplunc /
roeplinc / captivus, funi nempè vinctus;
en roepan / vincire.
S.

S.

SCHORE, fulcimen, alluvies; A-S, score /
littus, ripa; w: v: Schoren, fulcire; en w:
t: Rietschore, arundinetum littoreum, enz.
Dezen worden ook met de harde lange
óó gebruikt; zie de Kantteek: op
GESCHOREN onder de I. Regel, weg: de
O.
SMOKEN, ook SMOOKEN I. CL: A-S,
smecan / smocian / smeocan / fumare,
vaporare; van ons Smook, en Smóók,

SCHÓÓF, SCHOOVE, fascis segetum,
merges; A-S, sceaf; w: t: ons
Schóófland; en w: v: ons Schooven; en
Schoover-zeil, zie bij de Kantteek: op
SCHOOF, onder de I. Reg: weg: de O.
SCHÓÓN, pulcher, purus; & quanquam:
dog F-TH, scoone / en scone / pulcher;
en scona / pulchritudo; en A-S, scona /
pulcher; h: v: ons † Schoonen,
Verschoonen I. CL: parcere ignoscere,
ex-
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vapor, fumus; A-S, smec / smece / en
smoca / Angl: smoke. Bij den Rotterd:
word de harde lange óó gebruikt.
SNOOD, SNODE, astutus; M-G, snutrs /
Kimbr: snotur / A-S, snotor / sapiens,
callidus, prudens; en Ysl: snotur / velox,
alacer. Dog de Rotterd: zegt ook SNÓÓD.
† STOLE, zona bumeralis, vulgò stola,
A-S, stola; en ons Hand-stole, zona
brachialis; dog Kiliaen zet STOOLE.

cusare; en d: t: ons Schóón-zoon, gener;
Schóón-vader, socer; en Flandr:
Schóón-heere, avus; en Schóón-vrouwe,
avia, enz. Van gelijke natuer zijn ons
Schóónhove, Schoon-hovia, opp:
Holland: en † Schóón-land, Schoonen,
Scandinavia, bij den Zweden skane.
SCHÓÓT, gremium; M-G, skauts / Ysl:
skaut / A-S, sceate / en d: t: ons
Schóót-klééd, en Schóóts-vél, en Schóót
van 't zeil, en Schóót-vieren I. CL: zie in
de Kantteek: op SCHOOT, onder de I.
Regel.
† SCHROODEN, SCHROOYEN, amputare,
truncare; A-S, screadan: w: t: ons
Schróód, Schróódsel, segmina; †
Vierschroodig, quadratus; en Schrooder,
putator, sartor; & scarabeus cornutus.
† SCHROOPEN, dirumpere: dog A-S,
screopan / scabere, scalpere.
SMOOKEN, en SMÓÓK, zie in de
nevens-staende Lijst bij SMOKEN.
SNÓÓD, SNOODE, vilis, abjectus; Ysl:
snaudur / vacuus; w: v: ons Versnooden,
vilescere. Voorts ons Snóód,ook Snood,
astutus; zie in de nevenstaende Lijst.
STÓÓP, STOOPE, WYN-STÓÓP, poculum
majus, vulgò stopa; en Mélk-stóóp,
mulctra, sinus lactis; Ysl: staup /
poculum.
STOOREN, turbare, perturbare; M-G,
andstaurran / fremere in aliquid. De
Rotterd: zegt STOREN, 't welk
over-eenkomt met het A-S, styran / en
met onze II. Reg: weg: de O.
STOOTEN, trudere, tundere, pulsare
pinsere, offendere; in Praet: Imperf: Stiet,
in Part: Pass: Gestooten; M-G, stauran
/ percutere. Hier van ons Stooter, equus
admissarius; en Stóót, pulsus, ictus,
offensio.
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STRÓÓM, tractus, cursus aquae; A-S,
stream; w: v: ons Stroomen, I. CL:
fluctuare; A-S, streamian: oulinks bij ons
ook Stroom (oe), zie bij de II. Reg: weg:
de O.
T.

T.

TROOSTEN, solatio esse, solari; en ook †
Troosten, † Troesten, hortari; M-G,
thrafstjan / gathrafstjan / hortari &
consolari; en F-TH: en AL: trostan /
ketrostan / consolari, solatio esse; w: t:
ons Troost, solatium; F-TH, trost. Dog
de Rotterd: zegt TRÓÓST, en TRÓÓSTEN.

TÓÓM, fraenum, Germ: zaum. En A-S,
teaman / advocare; en bij ons Toomen
I. CL: fraenare, refraenare; en On toomig,
effraenus.
TÓÓS, zie AL-TÓÓS bij deze Regel.
TRÓÓSTEN, zie hier naest bij TROOSTEN.

V.

V.

† VRO, VROLYK, laetus; A-S, freolic /
festivus, vividus, vegetus.

VÓÓS, † VÓÓGS, spongiosus, fungosus;
rarus & levis instar fungi; & insipidus; &
vietus; Ysl: fauskur / aridum lignum.
VROONE, VRÓÓNLAND, praedium nulli
censui obnoxium; en Vróón-héér,
Dominus fundi liberi. Dog ook Vroone,
vectigal, census soli, qui Principi
penditur: oulinks ook † Vrone, Frone †:
zie Kiliaen: A-S, freah / liber; en frea /
dominus, herus; M-G, frauja / dominus;
AL: fro / dominus.

W.

W.

WOORD, en ook WÓÓRD, verbum, nomen;
zie bij ANT-WOORD, in deze Regel-lijst.
† WOSEN, aqua bulliente decrescente
aliam infundere; A-S; wos / decoctura;
en A-S, wosig, succi plenus.
Z.

Z.

ZO, sic, tam, talis; & si; F-TH, so / ita, sic,
sicut; en so so / sicut; & so waz / quod;
en A-S, solc / quasi; w: t: mede ons oude
† Zo-like, nu Zulke, talis; en ons
Zo-danig, talis. Dog ook tweederhande
Dialect heeft hier plaets; zie hier nevens
bij Zóó.

ZÓÓ, ZÓ, sic, tam, talis; & si; M-G, swa /
A-S, swa / sic, sive, tam; en M-G, swa
swe / A-S, swa swa / sicut, en M-G,
swaleiks / A-S, swa gelic / swa eac /
talis, adeo similis, similiter; w: t: ook ons
Zoodanig, talis, enz. Bij ons ook Zo, zie
hier naest.
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ZODE, en ZODE, caespes, gleba; & olim
cloaca, puteus, sentina, &c.; A-S, sooth
/ fuligo; en seath / puteus, fovea.
ZORE, zie ZÓÓR hier naest, en ZORE
onder de III. Reg: wegens de O.

ZOODE, en ZODE, caespes, &c.; zie hier
nevens.
ZOOGEN I. CL: lactare; F-TH, sougan: en
ons Zoogeling, en Zóógsel, zie in de
Kantteek: op ZOOG, bij de I. Regel.
ZÓÓM, fimbria; A-S, seame / seam /
Germ: saum / Sax: soeme / Angl: seame
/ sutura; w: v: ons Zoomen I. CL: oram
consuere; en A-S, seamere / sutor
vestiarius.
† ZÓÓP, haustus; Ysl: saup / sorbillum;
zie de Kantteek: op ZOOP, bij de I. Regel.
ZÓÓR, en ZOOR, ZORE, aridus; en d: v:
Zooren en Zoren I. CL: arescere,
marcescere; A-S, aseorian / & searian
/ & searan / zie bij ZORE, ZOR, onder de
III. Reg.

Besluit-lysten; wegens de O (of OO), en ÓÓ.
De overige weinige Woorden zullen we ijder onder zijne Lijst hier plaets geven,
ingevolge van onze vorige orde.

Wegens de zagte lange O (of OO).
A.

Wegens de scharpe lange ÓÓ.
A.

ANDOREN, BALLOTE, MALROVE,
marrubium; βαλλωτὴ, herbae genus;
Germ: andorn.
B.

B.

† BOTE, pero.
BUTOOR, ardea stellaris.

BLÓÓT, nudus; w: v: Blooten, Ontblooten,
Verblooten I. CL: denudare; en
Velle-blooten I. CL: nudare vellera lanis;
en Blóót-wolle, lana veleribus
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decerpta; en Bloote, pellis ovilla cui lana
detonsa est.
D.

D.

† DODER, † DOYR, nu DOOR van een Ei, DÓÓR, stultus, stolidus, socors; en
vitellus; Germ: dutter.
Doorinne, stulta; en † Dóórschap, †
Dóórheid, stultitia.
F.

F.
FOOLEN, ludere, illudere, attrectare.

G.

G.

† GOMEN, viscera perforare, sive laedere. GRÓÓT, GROOTE, GRÓÓTJE, monetae
argenteae valor, varius apud varios,
vulgò Grossus, Fl: & Holl: medium
Sestertii.
H.

H.
† HOOREN, † OPHOOREN, cessare; en †
Hooring, spinalis dorsi medulla. Dog
HOOREN, audire; zie onder de VII. Regel.

J.

J.
JÓÓL, homo stupidus; en Joole, stulta,
ignava mulier.
† JOONEN, fallere.

K.

K.
KLÓÓT, globus, glans, coleus; w: v:
Klooten I. CL: ludere globis.
KOOLEN, graculus.
KÓÓN, gena, mala.
KRÓÓS, KRÓÓST, incrementum, lucrum
foenus; lens palustris; Acrocolia; &
intestina; en Króósken, Króósje, prunum
nanum. Dog men vind ook bij Kiliaen
Kroes en Kroest, dat voor de zagte OO
pleiten zou.

L.

L.

† LOGEL-STYL, Ligusticum.
LOOM, LOME, tardus.

LÓÓF, LOOVE, Defessus.

N.

N.

NOPEN, pungere, stimulare, tangere; en
Nope †, punctio, punctus, tactus; en
Nopende, quod, attinet.
O.

O.
ON-NOOZEL, innocens, & tr: Miser; van †
Noozel, noxius; en † Noozen, no-
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cere; en † Nooze, noxia.
P.

P.

PLOTE, pellis ovilla cui lana detonsa est;
w: t: Ploten I. CL: membranam sive
corium exuere; w: t: Vélle-ploter, vellerum
tonsor.
POGEN, en POOGEN, niti, conari. De
Rotterd: zegt POGEN.
POTE, siser, radix edulis; & insitum,
surculus; calamus; w: v: Poten I. CL:
inserere sisera; Kiliaen zet POTE, en
POOTE, Louan:, siser, radix edulis.

POOGEN, en POGEN, niti, conari.
PÓÓT, POOTE, pes animalis, & ungula;
en Pooten-vél, pellis cervaria; & pellis
ovium silvestrium pedibus detracta; zie
ook POTE hier naest.

R.

R.

† ROGE, † ROSER, nu Kuit, ova piscium.
S.

S.

SLOPE, crepida trita.
SLOVEN, Sicambr: putare arbores.

† SLÓÓF, † SLOOVE, velum, tegmen,
folliculus, lobus; & replicatio, reflectio; w:
t: † SLOOVEN I. CL: velare, tegere, &c.;
en † Slooven, Op-slooven, Af-slooven,
stringere, retegere, denudare; w: v:
Sloove, mulier aerumnis & laboribus
afflicta; als naeulijks met kleederen
gedekt zijnde, w: v: wederom Slooven I.
CL: laboribus se frangere; en Zig
Af-slooven, defetisci.
STROOKEN I. CL: abstergere uno tractu;
w: t: Stróók, Strooke, segmen oblongum;
en transl: Strooken, bene succedere.

T.

T.

TOMIG, Fris: otiosus, vacans; en Ontomig, TÓÓN, digitus pedis.
occupatus.
TOONEN I. CL: monstrare, ostendere; &c.
w: t: † Tóón, Vertóón, demonstratio,
spectaculum; en Tooneel, theatrum.
TOOVEREN I. CL: incantare, fascinare,
Germ: zauberen.
TROONEN I. CL: illicere.
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V.

V.

† VLOMEN I. CL: desquamare piscem; en
Vlome Sax: & Sic:, squama piscis; en
Vlome Sax:, abdomen.
VOKELAER, chrysanthemum segetum,
bellis lutea; chamaemelum luteum.
Z.

Z.
† ZOOLE, ignava mulier.
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Bijlage N . 4.
Opzameling van Woorden, die in Gemeen-landsche Dialect onderscheiden klinken,
dog bij den Amstel- en Rijnlander gelijkluidig, en gevolchlijk dubbel- of twijffel-zinnig,
zo de omstandigheden zulks niet redden.
Y.
B.

EY (of EI).
B.

BE-LYDEN II. CL: confiteri; I. Reg: en Zig BE-LEIDEN I. CL: deducere, dirigere; II.
BE-LYDEN, se sustinere aliqua re, I. Reg. Reg.
BE-RYDEN II. CL: inequitare; I. Reg.

BE-REIDEN I. CL: parare; II. Reg.

BE-SCHRYDEN II. CL: passu pertingere; I. BE-SCHREIDEN I. CL: complorare; II. Reg.
Reg.
BY, apud; VIII. Reg: en BYE, BY, apes;
VIII. Reg.

BEYE, BEI, acinus; VIII. Reg.

BLYE, BLY, trutina, statera, ballista; en
BLY, plumbum; Besluit-lijst: en BLY,
BLYDE, laetus; II. Reg: bij Verblijden.

BLEYE, BLEI, alburnus, piscis genus;
Besluit-lijst.

BLYKEN II. CL: patere; en BLYK, indicium; BLEIKEN I. CL: dealbare; en BLEIK,
I. Reg:.
dealbatorium; & pallidus; II. Reg:.
BRYN, BRYNE, Pekel, muria; Besluit-lijst. BREIN, cerebrum; VIII. Reg: en BREINE,
Brennia opp: Hannoniae; Besluit-lijst.
D.

D.

Dijl, Dilia, fluv: Brab: VII. Reg.

DEIL, pars; II. Reg.

† DYN, tuus; VIII. Reg.

DEIN, dama, Gall: dain; VI. Re.

G.

G.

GYL, chylus; en GYLEN I. CL: chylum
emittere; II. Reg.

GEIL, lascivus; en GEILEN I. CL: lascivire;
II. Reg.

H.

H.

HY, ille; VIII. Reg.

HEI, HEYE, fistuca; II. Reg: en HEI, Heide,
ericetum; VIII. Reg.

Y.

EI.

Y, Ya, fluv: VIII. Reg.

EY, ovum; VIII. Reg: en EY! ecce! proh!
bij de Besl:-lijst.

YKE, signum justae mensurae vasis; en EIKE, EIK, quercus; en EIKEN, quercinus;
YKEN I. CL: mensuram & pondus
VIII. Reg.
designare; II. Reg.
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K.

K.

KRYTEN II. CL: stere; I. Reg.

KREITEN (éé), provocare, irritare; II Reg.

L.

L.

LY, LYE, LYDE, latus navis depressum; I. LEI, LEIDE, LEYE, lamina, &c.; en LEYE,
Reg.
Legia, fluv: Flandr: Besl:-lijst; en LEI,
LEYE; postpositum, genus rerum
numeraliter insinuans; III. Reg.
LYDEN II. CL: pati; & olim Ire, & narrare; LEIDEN I. CL: ducere; II. Reg: en LEIDEN,
I. Reg.
Lugdunum Batavorum; Besl-lijst.
M.

M.

MY, mihi; II. Reg: bij Mijnen, sibi
adsumere.

MEI, Ramus; Besl:-lijst; en MEI, mensis
Maius; VI. Reg.

MYDEN I. en II. CL: evitare; I: Reg.

MEIDEN, ancillae &c.; VIII. Reg.

MYNE, MYN, meus; & fodina; & gestus; MEINE, MEIN, puto; en MEINEN I. CL:
en MYNEN I. CL: suffodere; en MYNEN, I. putare; II. Reg: en ook MEIN, Menus, Fl:
CL: sibi adsumere; II. Reg: en VII. Regel. Germ: bij de Besl:-lijst: en Mein, pollen;
bij de Besl:-lijst: en † MEIN; malus; bij de
VIII. Reg.
MYT, acarus; & oboli vilissimi genus; VII. MEIDT, ancilla, VIII. Reg.
Reg: en MYT, MYTE, strues foeni; II. Reg.
N.

N.

NYGEN II. CL: inclinatum esse; I. Reg.

NEIGEN I. CL: incurvare, inclinare; II. Reg:

O.

O.

ONTWYDEN, ONTWYEN I. CL: profanare;
zie Wijden, bij de II. Reg.

ONTWEIDEN, ONTWEYEN I. CL: eviscerare;
II. Regel.

OVER-LYDEN II. CL: vitâ decedere; I. Reg. OVER-LEIDEN I. CL: transducere; II. Reg.
P.

P.

PYL, sagitta; en PYLEN, sagittae; VII. Reg. PEIL, PEILE, pensum; & bolis ad
metiendum; en PEILEN I. CL: pensum
proponere; & profunditates metiri; II. Reg.
PRY, cadaver; Besluit-lijst.

PREI, PREYE, Porrum; Besl:-lijst.

R.

R.

RYK, Dives, & Imperium; en RYKEN,
divites, &c.; en Zig VERRYKEN I. CL: se
ditare; II. Reg.

REIK, porrige; REIKEN I. CL: porrigere,
extendere; en Zig VERREIKEN I. CL:
longius extendendo membrum luxare; II.
Reg.

RYN, Rhenus fl.; RYNSCH, subacidus; en REIN, purus; REYNSCH, sincerus; zie
RYNSBURG, Rhenoburgum, pag: Holl:
Reinigen bij de II. Reg. En REINSBURG,
prope Lugd:; VIII. Reg.
Reginoburgum, urbs Germ: ad Danub:;
V. Reg.
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Y.

EY (of EI).

RYS, virgulta; & oryza; & virga virilis; en
RYZEN II. CL: surgere; & tr: † RYZEN I.
CL: mejere; en VERRYZEN II. CL:
resurgere; I. II. en VII. Reg.

REIS, iter, vice; en REIZEN I. CL: proficisci;
en VERREIZEN I. CL: insumere itineri; II.
Reg: en † REIS, aequus; planus; bij de
Besluit-lijst.

S.

S.

SLYP, scobina; en SLYPEN II. CL: acuere; SLEIP (ee), syrma, tractus; en SLEIPEN
I. Reg.
(ee) I. CL: trahere, raptare, &c.; II. Reg.
STYG, ascende; STYGER, ascensor; zie
Stijgen II. CL: bij de I. Reg.

STEIG, acclivus; STEIGER, trabs ripae; zie
† Steigen I. CL: bij de II. Reg.

STYL, stilus, modus scribendi & agendi; STEIL, praeceps; II. Reg: bij † Steilen.
& postis; VII. Reg.
V.

V.

† VER-LYDEN, transigere; I. Reg.

VER-LEIDEN I. CL: deducere; II. Reg.

Zig VER-MYDEN I. en II. CL: evitare; I.
Reg.

Zig VER-MEYEN I. CL: se recreare; II. Reg.

VYL, lima; en VYLEN I. CL: limare; II. Reg. VEIL, venalis; & Hedera; en VEILEN I. CL:
venum exponere; II. Reg.
VLYEN I. CL: concinnare; II. Reg.

VLEYEN I. CL: adulari, blandiri; II. Reg.

VOOR-GERY, equitatus praevius; van
Rijden II. CL: equitare; I. Reg.

VOOR-GEREI, antilena; II. Reg: bij †
Reiden.

W.

W.

WY, nos; VIII. Reg.

WEI, serum lactis; VIII. Reg.

WYDE, WYD, amplus; en WYDEN,
VERWYDEN I. CL: amplificare; II. Reg. En
WYDE, WYE, salix; en WYE, milvus; en †
WYE, sacer; Besl:-lijst. En WYDEN, WYEN
I. CL: inaugurare; en ONTWYDEN,
ONTWYEN I. CL: profanare; II. Reg.

WEIDE, WEI, pratum, pascua; en WEIDEN,
VERWEIDEN I. CL: in aliis propellere
pascuis; II. Reg. En WEIDE, WEYE, exta
animalium; Besl:-lijst. En ook aldaer
WEIDEN, WEYEN I. CL: exenterare; en
ONTWEIDEN, ONTWEYEN I. CL: eviscerare,
exenterare.

† WYPE, † WYP, fax; Besl.-lijst.

WEIPE, cornus; Besl:-lijst.

WYTEN II. CL: imputare; I. Reg.

WEITEN, graculus: & triticeus; Besl:-lijst;
en VIII. Reg.

Z.

Z.

ZY, illa; & illi; en ZY, ZYDE, sericum; &
latus; & ol: conjux; VIII. Reg.

† ZEIDE, chorda, nervus; VIII. Reg: en Hij
ZEI, ZEIDE, dicebat; V. Reg.

ZYL, aquagium; zie de I. Reg: bij Zijgen. ZEIL, velum; II. en V. Reg.
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EE (of E).
B.

ÉÉ.
B.

BEET, BETE, morsus, frustum, &c.; in Plur: BÉÉT, BEETE, sedile avium; & infectus,
BETEN: zie Beet bij de I. Reg.
aqua coriariorum; en BEETEN I. CL:
inficere, praeparare coria; & considere;
bij de I. Reg: en BEETE, BÉÉT, beta; VII.
Reg:
't BLEEK, patebat; I. Reg.

BLÉÉK, pallidus; & dealbatorium; I. en VII.
Regel.

D.

D.

DEEG, rectè; I. Reg.

DÉÉG, massa; I. en VII. Reg.

DEEL, asser; en DELEN, asseres; XI. Reg. DÉÉL, pars, en DEELEN, partes; en
DEELEN I. CL: dividere; VII. Reg.
E.

E.

EEK, EDIK, acetum; XI. Reg.

ÉÉK, EIK, quercus; VII. Reg.

EET-WÉT, lex cibandi; zie Eten bij de I.
Reg.

EÉD-WÉT, lex jurandi; zie Eéd bij de XI.
Reg.

G.

G.

GENE, GEEN, iste, ille; XI. Reg.

GEENE, GÉÉN, nullus; VII. Reg.

† GENEN I. CL: subridere; XI. Reg.

GEENEN, nulli; VII. Reg.

H.

H.

HELEN II. CL: occultare; I. Reg.

HEELEN I. CL: sanare; VII. Reg.

Hij HEESCH, sublevabat; I. Reg.

HÉÉSCH, raucus: XI. Reg.

L.

L.

LEDER, LEER, corium; I. Reg: bij Leed.

LEEDER, LÉÉR, scala, en LÉÉR, doctrina;
I. Reg: bij Leed.

't LEED, persluxit tempus; en Hij LEED,
't LÉÉD, dolor, molestia; I. Reg: bij Leed;
patiebatur; I. Reg: bij Leed; en VERLEDEN, en † VERLEEDEN I. CL: nocere, ibid.
praeteritus; ibid.
LEEG, LEDIG, vacuus, otiosus; I. Reg: bij LÉÉG (ae), humilis; X. Reg: en LEEGER
Leeg, en LEGER, castrum; zie Gelegen, (ae), inferior.
bij de I. Regel, en LEGEREN I. CL: bij de
II. Reg: en III. Reg.
LEEN, LENE, fulcrum; en LENEN I. CL:
incumbere; XI. Reg.

LÉÉN, mutuum, &c.; en LEENEN I. CL:
mutuare, mutuo dare; VII. Reg.

LEEST, legite; I. Reg: bij Lezen: en Hij
LEZE, legat, ibid.

LÉÉST, formula, typus; VII. Reg: en †
LEEZE, sulcus, orbita; VII. Reg.

LEKEN I. CL: stillare; III. Reg: en Zij
LEEKEN, laici; Besl:-lijst.
LEKEN, GELEKEN, assimulabant; I. Reg:
bij Leek.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

LEME, LEEM, acus; arista, piscis genus;
III. Reg.

† LEEME, LÉÉM, argilla; VII. Reg.

M.

M.

MEDE, MEE, cum; III. Reg. En ME-

† MEEDE, pustula, tuber; de I. Reg: bij

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

317

DE,

MEE, aqua melle mista; XI. Reg.

Meed. En MEEDE, MÉÉ, rubia; XI. Reg.

MEER, lacus, & ol: mare; III. Reg.

MÉÉR, plus, magis; en † MÉÉR, terminus;
XI. Reg.

MENEN, Meninae opp: Flandr: VI. Reg.

MEENEN I. CL: putare; VII. Reg.

Q.

Q.

QUEKEN I. CL: garrire, clangere instar
anseris; III. Reg.

QUEEKEN I. CL: nutrire, fovere, VII. Reg.

R.

R.

REDE, REDEN, sermo, ratio; en Zij REDEN, REEDE, portus, statio navium; en Zij
aequitabant; en Hij REED, aequitabat; zie REEDEN, participant, fabricant; en RÉÉD,
bij Reed onder de I. Reg.
paratus; en Hij RÉÉD, participat, fabricat,
&c.; zie de Kantteek: op Reed, bij de I.
Reg:
RETE, REET, rima; I. Reg.

REETE, RÉÉT, instrumentum quo stringitur
linum; I. Reg.

S.

S.

STEEG, STEGE, semita gradus, ascensus; † STÉÉG, acclivus; de Kantteek: op Steeg
I. Reg: en STEEG, pertinax; II. Reg: bij † bij de I. Reg.
Stedigen.
STEEN, geme, en STENEN I. CL: gemere; STÉÉN, lapis; en STEENEN, lapides; en
STEEN-STÓFFE, subjectum gemendi; XI. STÉÉN-STÓFFE, materia lapidea; VII.
Regel.
Regel.
W.

W.

WEEK, WEKE, hebdomas; en WEKELYK,
per singulas septimanas; XI. Reg.

WÉÉK, mollis; en WEEKELYK, molliter; VII.
Reg: en WÉÉK, anas mas; bij de
Besl:-lijst.

WEZEN, esse; en WEES, esto; I. Reg. en WEEZEN, pupilli; en WÉÉS, pupillus; en
Hij WEES, indicabat; en VERWEZEN,
VER-WEEZEN †, orbare; bij de Besl:-lijst.
damnatus; ook I. Reg.
Z.

Z.

Zij ZWEMEN, deficiebant animo; I. Reg:
bij Zweem.

Zij ZWEEMEN, similes sunt; de Kantteek:
op Zweem, bij de I. Reg.
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O (of OO).
B.

ÓÓ.
B.

BEDOVEN, submersus, tectus; VII. Reg. BE-DOOVEN, suffocare, operire; VII.
Regel.
BOÔM, BODEM, fundus; en VER-BÔMEN,
VERBODEMEN I. CL: fundum reficere; II.
Reg.

BÓÓM, arbor; septum, repagulum, portus
clausura; & contus; en VER-BOOMEN I.
CL: solvere vectigal portitori; VII. Reg.

BOTE, BOOT, pero; Besl:-lijst.

BOOTE, BÓÓT, Scapha; & Monile; VII.
Regel.

D.

D.

DOGEN (eu), valere; I. en II. Reg.

DOOGEN I. CL: tolerare; VII. Reg.

DOOR (eu), per, & ol: janua; II. Reg: en
DOREN, spina; II. Reg.

DÓÓR, stultus; Besl:-lijst: en DOOREN,
stulti.

DOZE, dosis; IV. Reg.

DOOZE, capsula; VII. Reg.

Zij DROPEN, stillabant; I. Reg: bij Droop. Zij DROOPEN, conspergunt pinguedini; I.
Reg: de Kantteek: op Droop.
G.

G.

Zij GENOTEN, potiebantur; I. Reg: bij
Genoot.

Zij GENOOTEN, illi socii; I. Reg: de
Kantteek: bij Genoot.

H.

H.

HOPEN I. CL: sperare; VII. Reg.

HOOPEN I. CL: accumulare; VII. Reg.

HOREN, cornu; II. Reg.

HOOREN I. CL: audire; en HOOREN,
BEHOOREN, decere, competere; VII. Reg.

HOZE, ocrea; en HOZEN, caligae; VII. Reg. HOOZE, exhaustus aquae per aërem; en
HOOZEN I. CL: haurire; & haustro
dispergere aquam; VII. Reg.
K.

K.

KOOL, KOLE, carbo; VII. Reg.

KÓÓL, KOOLE, brassica; V. Reg.

KOPER, cuprum; IV. Reg.

KOOPER, emptor; VII. Reg: bij Koopen.

Zij KOZEN, eligebant; I. Reg: bij Koos.

Zij KOOZEN, adulantur; I. Reg: de
Kantteek: op Koos.

L.

L.

LOGEN, mendacium, Hij LOOG,
LOOGEN I. CL: excolare lixivium; en LOÓG,
mentiebatur; en Zij LOGEN, mentiebantur; lixivium; en Zij LOOGEN, excolant lixivium;
I. Reg: bij Loog: en LOGEN, HOOILOGEN VII. Reg.
I. CL: componere foenum in metam; VII.
Reg.
Hij LOOK, claudebat; I. Reg.

LÓÓK, allium; VII. Reg.

Ik LOOF, aestimo merces, & laudo; en
Ik LÓÓF, GELÓÓF, credo; en LÓÓF, frons,
LOOF, aestima merces; en GELOOFT,
frondes; VII. Reg: en GELÓÓFT, creditus;
laudatus; III. Reg: bij Loven, laudare, &c.
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Wijders LÓÓF, defessus; Besl:-lijst.
LOTEN, Lot-nommers, syngraphae sortile- † LOOTEN, VERLOOTEN I. CL: applum-
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gii, numeris distinctae; en LOTEN I. CL: bare; en LÓÓT, plumbum; en † LOOTEN,
sortiri; in Imperat: LOOT, mitte sortem; III. Pijlen, bolidè, navigare; fundos metiri;
Reg.
VII. Reg.
LOZEN I. CL: dimittere; en Loos, dimitte; † LOOZEN I. CL: amittere; w: t:
zie de I. Reg: bij Verloor.
VERWAERLOOZEN I. CL: negligere; en
Lóós, expers, solutus; & astutus; &
postpositum privationem insinuans; zie
bij de I. Reg: de Kantteek: bij Verloor.
O.

O.

OORTJE, quarta pars assis; VII. Reg: bij OÓRTJE, auriculus; VII. Reg: bij Oór.
Oort.
R.

R.

ROKEN, strues foeni; III. Reg. En, zij
ROKEN, olebant; en Hij ROOK, olebat; I.
Reg.

ROOKEN I. CL: fumare; en Zij ROOKEN,
fumant; en RÓÓK, fumus; VII. Reg.

ROOF, ROVE, crusta vulneris; en ROVEN, RÓÓE, praeda; en ROOVEN I. CL:
crustae vulneris; III. Reg:
praedari; VII. Reg.
S.

S.

Hij SCHOOF, protrudebat; Zij SCHOVEN,
protrudebant; I. Reg.

SCHÓÓF, fascis segetum; en Zij
SCHOOVEN, colligunt segetes in
fasciculos; I. Reg: de Kantteek: op
Schoof.

SCHOOT, projectura, jaculatio, missile; zie SCHÓÓT, gremium, sinus; en SCHÓÓT van
de I. Reg: bij Schoot.
't Zeil, pes veli; I. Reg: de Kantteek: op
Schoot.
SLOPEN, latibula; en Zij SLOPEN, tectè
SLOOPEN I. CL: deglubere, destruere; en
prorepebant; I. Reg: bij Sloop; en SLOPE, SLÓÓP, deglube, destrue; en SLÓÓP,
SLOOP, crepida trita; Besl:-lijst.
OVERSLÓÓP, superindumentum, I. Reg:
de Kantteek: op Sloop.
SLOTEN, serrae; Arces, &c.; en Hij SLOOT, SLOOTEN, fossae pratorum; en SLÓÓT,
claudebat; I. en III. Reg.
fossa prati; I. Reg: de Kantteek: op Sloot.
SLOVEN, canaliculi; II. Reg: en SLOVEN I. SLOOVEN I. CL: laboribus se frangere; en
CL: putare arbores; Besl:-lijst, en SLOVE, † SLOOVEN I. CL: velare; & denudare; en
SLOOF, rima, canaliculus; II. Reg.
SLÓÓF, SLOOVE, mulier detritis vestibus,
& laboribus afflicta; en † SLOOF, †
SLOOVE, velum, tegmen, &c.; Besl:-lijst.
SNOOD, SNODE, Astutus; VII. Reg.

SNÓÓD, SNOODE, vilis, abjectus; VII. Reg.

T.

T.

TOOG, tractus; linea curva; & haustus; Zij † TÓÓG, BETÓÓG, demonstratio; Zij †
TOGEN, trahebant, tendebant; BETOGEN, TOOGEN, BETOOGEN, demonstrant; en
contractus; I. Reg: bij Toog.
BETOOGEN I. CL: demonstrare; zie de
Kanttek: op Toog bij de I. Reg.
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V.

V.

† VERHOGEN I. CL: laetari; II. Reg.

VERHOOGEN I. CL: exaltare; VII. Reg.

Z.

Z.

ZOGEN, porcae; Zij ZOGEN, sugebant; I. ZOOGEN I. CL: lactare; en Zij ZOOGEN,
Reg: bij Zoog.
lactabant; I. Reg: de Kantteek: op Zoog.
ZOLE, solea; IV. Reg.

† ZOOLE, ignava mulier; Besluit-lijst.
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Van de algemeene tael-deelen.
Tiende Redewisseling. N. en L.
N. EEne optelling te doen van de Algemeene Deelen eener Reden (Partes Orationis),
is wel onnoodig voor elk die in 't Schoolsche niet onbedreven is; maer, dewijl alle
Volkeren die Tael-deelen gemeen hebben (de Articuli uitgezondert, want deze zijn
alleen bij sommige Volkeren in gebruik), en dewijl alle onze gedagten door die
weinige Deelen worden uitgedrukt, zo moet zekerlijk in dezen een Philosophische
scheiding onzer Denkbeelden opgesloten liggen; waerom die stoffe mij wel
dubbelwaerdig toeschijnt, om door ons nader beschouwt te worden.
L. Van die zelfde bevatting aengedaen zijnde, heb ik, niet lange be vorens onze
eerste Redewisseling opquam, een klein opstel deswegen bij een geschikt gehad,
bestaende in XIII. Afsnijdingen, naemlijk aldus.

I.
+

De Tael strekt niet anders, als om, door bijeengevoegde Klanken, of door
Letterteekenen, die de Klanken verbeelden, onze Gedagten of Beschouwingen
te kennen te geven.

II.

+

I. Natuer-kundige
Ontleding van de Deelen
der Taelkunde in 't
Algemeen, wat plaets die
onder onze Denkbeelden
bekleeden.

Alle onze Beschouwingen hebben tot onderwerp een zekere Zaek, het zij eene
wezendlijke of waerlijk zelfstandige (als MENSCH, &c.) het zij eene denk-kundige of
beschouwlijke, en even of die zelstandig ware, bij de Spraek en de gedagten
ingevoert, als GEREGTIGHEID, enz. Hierom kan 'er geene verstaenbare reden ge-uit
worden, die niet zulk een Onderwerp, dat men gewoonlijk een Naemwoord (Nomen
Substantivum) noemt, ofte bevat, ofte anders door bijteekens of bekende
omstandigheden aenwijst.

III.
+

Maer hoewel de eigene zelfstandigheid der dingen door ieders benaming
+

Nomen Substantivum
Reale, & Mentale sive
Formale.
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word aengewezen, onze meeste bedenking nogtans is bezig omtrent de
Toevalligheid, welke bestaet, of in de beweging, of in de hoedanigheid, of in beiden
te gelijk.

IV.
+

De beweging drukken wij uit door Werk-woorden (Verba), die men ook gevoeglijk
+
Tijd-woorden kan noemen; want door de Beweging word de Tijd, en die door
Verbum.
dezen onderkent. Men kan ook de Verba's aenmerken als Bevestig-woorden,
overmits alle Gezeg zonder eenige Bevestiging of Verbum zijnde, zonder sloten
gebrekkig is; de Ontkenning moet men in dezen gevalle mede voor een bevestiging
+
van het Niet rekenen. Deze Werk-woorden zijn, of Bedrijvende (Activa) als SLAEN,
of Lijdende (Passiva) als GESLAGEN WORDEN, of Onzijdige of Bestaende (Neutra) +Activum, Passivum vel
+
Neutrum.
als BLYVEN. Of anders, bij aldien men de bevestiging der zaken beschouwt
+
zonder opzigt van beweging of rust, zo bedient men zig van 't zogenaemde
Verbum Substantivum.
+
Zelfstandige of Bestaende Werk-woord ZYN of WEZEN. En, wanneer de werking
+
tot de Persoon zelf wederom straelt, zo noemt men die Werk-woorden
Verbum Reciprocum.
Wederkeerig; als ZIG BEDIENEN, enz.

V.
+

De Hoedanigheid der zaken vind men verbeeld in de Bijnamen (Adjectiva): het zij
+
opzigt hebbende op de Gedaente en de Gestalte (Figura & Forma), ofte op de
Nomina Ajectiva.
Soort en 't Geslagt (Species & Genus), of op de Hoegrootheid en de
Hoezwaerheid (quantitas & gravitas), of op de Waerde en Deugd (Dignitas & Virtus):
De laetste liggen alleen gegrondvest in de Vergelijkinge en 't Beschouwlijke.

VI.
+

De Hoedanigheid, naemlijk den Aert, de Hoeveelheid, Tijd, en Plaets der Beweginge
of Daedelijkheid geeft men te kennen door Bij-werk-woorden (Adverbia): Dog de +Adverbia.
soort der Beweginge door het Werk-woord zelf.

VII.
Dus dan, even gelijk het Adjectivum ten dienste is van het Nomen Substantivum,
alzoo is het Adverbium tot het Verbum.
Deze zijn de natuerlijke Deelen in welken onze Denkbeelden bestaen: de verdere
Deelen eener Reden, als het Pronomen, & Participium, de Praepositio, Conjunctio,
Interjectio, & Articulus, zie ik aen als nutte Konstleden, door aenwasch van Tijd, om
de verandering en 't gemak in de leidinge onzer gedagten, ingevoert. Tot bevestiging
van 't welke ik zou kunnen bijbrengen, dat de Praeposit:, Conjunct: &c. in onze
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Vermaegtschapte Talen van ons en van elkander meer verschillen, als de Verba of
Nomina; waerschijnlijk vermits later en sedert de verspreiding eerst ingevoert zijnde.

VIII.
+

De Pronomina (of Voornaemwoorden) zijn als Stedehouders der Nomina Substantiva
& Adjectiva, strekkende om 't verdriet van de herhaling der eerstgenoemde namen +Pronomen.
t e voorkomen.
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IX.
+

Het Participium (ofte Deelwoord) is afgeleid van een Verbum, en stuit in zin eene
+
bepaelde of onbepaelde tijd en dadelijkheid in, zonder opzigt van Persoon, dog
Participium.
betreklijk op een Zaek: hierom word het in de Valbuigingen (casus) behandelt
en verandert, even gelijk een Adjectivum; en voert alzoo den naem van Deelwoord,
als in zin en veranderinge deel hebbende aen de eigenschap van het Verbum en 't
Adjectivum teffens, en zijnde in dezen opzigte een zeker Adjectivum Verbale, ofte
Bedrijvend Bijnaem-woord.

X.
+

De Praepositiones (ofte Voorzetsels) zijn een zeker slag van plaetselijke Adverbia,
die ook dikwijls hunnen opzigt hebben op het Einde, het Middel, de Oorzaek, en +Praepositio.
Plaets der bewerkte zaken, als wanneer ze ook bij de Nomina of bij de Pronomina
geschikt worden, en van die eene verbuiging' van Casus begeeren (als, ONDER DEN
DUIM, BINNEN'S HUIS, MET HEM, enz:), terwijle de andere Adverbia gemeenlijk op
geene verandering van Casus zien. Dog wanneer de Praepositiones op de Werkinge
toegepast, en daerom bij de Verba koppelsgewijze gevoegt zijn, zo schikt zig het
Substantivum niet na de Praepositio, maer na 't Verbum: als HY ONDERVING HEM,
alwaer HEM van 't Verbum VANGEN bestiert word, en niet van de Praepositio ONDER.

XI.
+

De Conjunctiones (of Koppelwoorden) verstrekken alleenlijk tot gemak van de
Leiding der Reden, tot voorbereiding van den aert des Gezegs, en tot verbindinge +Conjunctio.
der Leden. Deze zijn ten dienste van een Gezeg, even gelijk het Adjectivum ten
dienste van het Substantivum is. En, vermits onze gedagten veelal op de beweging
der dingen bezig zijn, zo strekt het gebied van die genen, die eenige onderstelling,
voorwaerde, ofte wensch te kennen geven zig ook uit over de Wijzen der
Werk-woorden (Modi verborum).

XII.
+

De Interjectiones (ofte Tussenwerpsels) zijn in zig zelf een soort van Adverbia, die,
+
als bij Uitgalming, de Ontroeringe des Gemoeds uitdrukken.
Interjectio.

XIII.
+

De Articuli (ofte Naem-leden, ook wel Leed-woordtjes genoemt) zijn een soort van
+
Pronomina) die men bij Oude Talen zelden vind, dog die thans bij de meeste
Articulus.
spraken van Europa gebruikt worden. Deze strekken om den netten zin en opzigt
op de min- of meer-bepaeltheid der woorden duidelijk te onderscheiden; terwijle
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zulks in 't Latijn, vermits de Articuli aldaer geen plaets hebben, uit de
Omstandigheden moet gegist worden. Zie daer Mijn Heer dit mijn kleine Opstel.
+

N. Om de beknoptheid, Mijn Vriend, zou ik het beminnen, en om 't gewigt en de
Waerde dezer Kennis zou ik het zoeken. Maer onder deze Negen Deelen, zo
Natuerlijke als door Konst-bedagte, zijn 'er Vier,

+

II. Van de
Verbuigsaemheid der
Deelen.
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als naemlijk de Articulus, het Pronomen, het Nomen Substantivum & Adjectivum,
en 't Participium, die ten opzigte van hun Getal (Numerus), Geval (Casus), en Geslagt
(Genus), hunne Verbuiging (Declinatio) onderworpen zijn; en nog een Rede lid of
Tael-deel is 'er, naemlijk het Verbum, dat ook ten opzigte van 't Werken, 't Lijden,
en 't Zijn; en ten aenzien van de Zeg-wijzen (Modi), van de Tijd-deelingen (Tempora),
van het Getal (Numerus), en van de Persoon (Persona, zijne Verbuigingen, of
Veranderingen of Vervoegingen (Conjugatio) onderhevig is. De andere Vier, te
weten het Adverbium, de Praepositio, Conjunctio, & Interjectio zijn Onverbuiglijk.
Schoey dan dog dit gezeg van de verbuigsaemheid der Deelen eens op de vorige
leest, om te vertoonen uit welke leiding onzer denkbeelden die gemeene verdeeling
gesproten zij; mij dunkt ook dat het wel bevatten van deze zaek den grondslag
ontdekken moet van 't opzigtelyke Bestier der Woorden, dat men gewoonlijk onder
den naem van Syntaxis betrekt.
+

L. Zo doet het, want zo dra men zijnen aendagt vest op de Zaken zelfs, en op
+
hare Hoedanigheden (dat is, volgens de II. en V. Afsnijding, op de Nomina
III. Van de
Substantiva, en op de Adjectiva), zo komt ons ten eersten de billijkheid te voren Verbuigsaemheid der
Naemwoorden.
van die Algemeene Tael-regel naemlijk, dat de ADJECTIV A, vermits toevoeg
+
sels van de SUBSTANTIV A zijnde, zig te schikken hebben na die, zo wel in GENUS,
+
als NUMERUS en CASUS.
Nomen Substantivum, &
Adjectivum.
Maer, belangende den waren dienst en kragt der Verbuigsame Deelen, toen
ik die zocht te kennen, liet ik mijne gedagten weiden over de toevallige Verandering
der dingen in 't algemeen, en over derzelver onderlinge opzicht en naeste
gemeenschap: en de verdeeling die ik daer op vond was de volgende.
Het heeft weinig in te weten, eerstelijk, dat we in de beschouwingen der Zaken
+
op de Eenheid of Veelheid ziende, het onderscheid van den Numerus of het Getal
+
(bestaende in den Singularis of het Eenvoud, en den Pluralis of het Meervoud)
Numerus Singularis &
zoeken aen te duiden; hoewel sommige Volkeren ook eenen Dualis (of Tweevoud) Pluralis.
in gebruik hebben: en ten andere, datwe de Zaken in hare Geslagten aenmerkende,
+
het zij als Manlijk (Mascul:), of als Vrouwlijk (Foemin:), het zij als Geenerlei
(Neutrum), het Onderscheid van 't Genus daer in vinden: Maer de natuer of den +Genus Mascul: Foemin:
+
& Neutrum.
aert der Casus te beschrijven vond ik vrij wat moeilijker; niet zo zeer omtrent
+
den Nominativus, in welk geval de Persoon of zaek is die werkt (als DE MAN
Van den Aert en
onderscheiden' zin der
loopt), of die bezit (als DE MAN heeft), of die bestaet (als DE MAN is, of word):
Casus.
nogt' ook niet omtrent den Dativus, die de Begiftigde, of Aen iet toegeëigende
Zaek of Persoon verbeeld (als DIEN MAN, of AEN DIEN MAN wierd gegeven of
+
toegeeigent); gelijk ook niet omtrent den Accusativus, in welk geval de bewerkte
of Lijdende Zaek of Persoon zig bevind (als Betoom UWEN DRIFT): en nog minder +Casus Nominativus.
omtrent den Vocativus, in welk geval de Aengeroepene staet (als GY, of ò GROOTE Dativus. Accusativus.
Vocativus Genitivus.
VORST); maer allermeest omtrent den Zoogenaemden Genitivus & Ablativus:
Want (1) als ik zeg, Een Liefhebber VAN GEREGTIG-

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

325
(dat is zo veel als Een die liefde heeft tot Gerechtigheid), of als men zegt De
Liefde GODS (voor de Liefde tot God), zo komt in den Casus Genitivus de zaek of
Persoon die bezint is, en dat gene waer toe de werking der bijgaende zaeke is
uitgestrekt. (2) Wederom, als men zegt, De Kinderen GODS, of De Huisgenooten
VAN DIEN MAN, zo komt de Genitivus, als een Toebehoorend, of Eigen bezittend
geval: (3) Ten derde, als men zegt Het werk VAN ZYN HAND (dat is, het werk door
zijn hand gewrocht), of GODS Liefde, Barmhertigheid enz: (d: i: de Liefde,
Barmhertigheid enz: die God bewijst), zo komt in beiden de Genitivus als
Veroorzakende of Medewerkende. Hoe zal men nu deze driederhande gevallen van
den Zoogenaemden Genitivus onder een betrekken? welke gemeenschap is 'er
tussen hen?
HEID

N. Ik bekenne dat die duister is, en nogtans, dat te verwonderen is, vind men immers
bij meest alle Talen deze driederhande Genitivi gemeenlijk op eene wyze uitgedrukt.
L. De Gemeenschap, welke ik in deze Genitivi bespeurt heb, is deze, dat bij ijder
van hen twee zaken, of, dat hier het zelfde is, twee Substantiva's zoodanig bij een
verbonden worden, dat die te samen in eene soortelijke veranderen; want bij de
woorden LIEFHEBBER VAN GEREGTIGHEID word de algemeene zin van LIEFHEBBER
enger ingetrokken tot een' bijzonder soort van Liefhebbers; zoo geschied mede bij
de woorden HUISGENOOTEN VAN DIEN MAN; en HET WERK VAN ZYN HAND: en hier op
zinspeelt mooglijk de Latijnsche naem van Genitivus, als het Genus tot eene Species
veranderende; zo dat men dit Geval als het Soortelijke, of Enger-intrekkende, of 't
Geslagtelijke kan aenmerken; ofte ook, dewijl bij zulk een' Samenkoppeling van
twee zaken, altijd vereischt word, datze onderling eenige gemeene Eigenschap met
elkander hebben, vermits ze anders tot geen soort konden overgaen, zou men 't
aenzien konnen als het Eigenschap-hebbende geval, voor zo veel men op de
gemeenschap ziet, of anders, als het Verknogtende of Zaken-koppelende geval,
als zinspelende op de bijeenvoeging der zaken.
+

N. Maer hoe staen we met den Ablativus, die gewoonlijk Afnemer vertaeld word?
Dit Geval komt mij niet minder duister te voren: Want wat voor een Afneming is
+
'er, wanneer men zegt IN DAT HUIS, of TEN ZYNEN HUIZE? alhier is de Ablativus
vertoevende of verzellende (Commorativus); of Dit wierd volbragt DOOR, of MET
+
HEM, aldaer is de Ablativus Veroorzakende of Medewerkende (instrumentalis).

+

Ablativus.

+

Commorativus.

+

Instrumentalis.

+

+

L. Nog is 'er ook een Ablativus Narrativus (van Verhael), als, Men spreekt VAN
HEM. Dog de vierde Ablativus, namelijk de Discretivus (of 't Afscheidende Geval)
heeft den naem van Ablativus niet oneigentlijk; als Van HEM, Van HEM af, Uit HET
HUIS, zonder DAT, enz.
Deze Vierderhande Ablativi zijn zo strijdig van aert als IN en UIT; en

+

Narrativus.
Discretivus.

+
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ik bekenne gaerne dat ik tot nog toe na mijn genoegen geene gemeenschap heb
konnen uitvinden die haer alle vier insluit. Bij gebrek van die kan men zig ondertussen
behelpen met den gewoonen naem van Ablativus, nemende dien, voor 't gene het
gebruik hem doet beteekenen, en niet voor 't gene hy na de Letter zou beduiden.
N. Uit het voorverhaelde is ligtelijk op te maken, dat de Latijnsche benamingen van
de Casus meestendeel niet zeer eigentlijk de zaek uitdrukken, maer nog minder de
gewoone vertalingen van die, als Noemer, Baerer, Gever, Aenklager, Roeper, en
Nemer: immers zou het den zin van Vertaling nader komen, als men zette, het
Noemelijke, 't Soortelijke, 't Begiftigde, het Betigtlijke, 't Aenroepelijke, en 't
Afnemelijke geval. Dog het twisten over de Namen is maer tijd spillen, men kan,
gelijk je zegt, die gebruiken voor 't gene 'er thans mede gemeent word.
Maer onder welk geval betrekje 't, als we zeggen, Om HEM, Van wegen en voor
HEM, tegen HEM, over HEM, en Tot IET, enz?
+

L. Dit kan men noemen, het Toe-strekkende Geval, of het Bewerkte
Beweegmiddel, of in 't Latijn den Accusativus motivus. Zoo bedient men zig ook +Accusativus motivus.
+
van nog andere Praeposit: bij den Accusativus localis, die het plaetselijk bewerkte
+
geval bekleed, als men zegt, Bij, Om, Rontom, omtrent, naest, nabij HEM, nae
Accusativus localis.
HEM, voor, agter, tussen, en boven HEM, Op HEM, Boven op HEM, beneden,
onder, en Over HEM, tegen HEM aen; door DAT, en door DAT heen, en Binnen, en
Buiten DAT; hoewel men dit Binnen en Buiten, ook eertijds bij den Genitivus gevoegt
heeft, als toebehoorende; en hier van zegt men nog BINNEN en BUITEN 's HUIS, even
of het ware In 't binnene des huizes.
N. Genoegsaem kan ik nu uit uwe beschrijving van de driederhande Genitivi, en
vierderhande Ablativi begrijpen, waerom in sommige gevallen de Genitivus en
Ablativus de zelfde schijnen te zijn, als 'T is een Werk VAN HEM; en Dat werk komt
VAN HEM: zijnde de eerste een Genitivus, en de laetste een Ablativus, dog hier in
elkander gelijk, dat ze beiden in 't Veroorzakende en Medewerkende geval zijn.
L. Evenwel is 'er nog een kennelijk onderscheid tussen die twee, want bij dien
Genitivus komt alomme een ander Substantivum, aen 't welke die behoort en
toe-ge-eigent is, terwijl deze Ablativus altijd aen 't Verbum zig verknoopt.
N. Ik heb ook aengemerkt, dat je, bij den Genitivus in de eerste plaets zet LIEFDE
GODS voor LIEFDE TOT GOD; en in de derde plaets GODS LIEFDE, voor DE LIEFDE DIE
GOD BEWYST. Is in deze verzetting zo veel kragt van onderscheid?
L. Geene wezendlijke, dan dat het eerste, als de LIEFDE GODS, wel

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

327
in beide de zinnen gebruikt word, namelijk voor DE LIEFDE TOT GOD, en DE LIEFDE
DIE GOD BEWYST, terwijl het derde, te weten GODS LIEFDE, alleen de laetste
beteekenis heeft; Hierom kan men ook de Woorden van het derde omkeeren, en
zetten daer voor zo wel LIEFDE GODS, als GODS LIEFDE, maer bij 't eerste niet, want
GODS LIEFDE beteekent nimmer bij ons, DE LIEFDE TOT GOD.
N. Was het dan niet gevoeglijkst, dat men voor het eerste altijd zette LIEFDE TOT
GOD (Amor erga Deum?) dit is buiten alle twijffelzinnigheid.
L. Die onderscheiding is gants niet onbillijk; en voor het derde kan men ook bij ons
zonder eenige zinverandering zetten niet alleen, DE LIEFDE GODS, maer ook DE
LIEFDE VAN GOD, zo wel als GODS LIEFDE (Amor Dei).
N. Als ik alle de onderscheidene Gevallen optel die hier aengewezen zijn, zo vind
ik 'er in stêe van de gewoonlijke zes, ten minsten elf, als 1 Nominativus, 3 Genitivi,
1 Dativus, 1 Accusativus, 1 Vocat: en 4 Ablativi; of zo wij den Accusativus ook in
driën kloven, dertien.
L. Ja ten naeusten genomen, zou men konnen zeggen dat onze Voorouderen niet
meer dan Vier gevallen onderscheidentlijk gebruikt hebben; want Vocat: en Nominat:
was eveneens, zo mede Dativ: en Ablat: Maer onder sommige andere Volkeren
vind men 'er die van meer als Zes gevallen zig onderscheidentlijk bedienen: zo komt
volgens de Armenische Grammatica, in de schrijftael, de Casus Ablativus, &
Narrativus, & Commorativus, & Instrumentalis elk bijzonder; gelijk ook een Casus
circumlativus, als Ghakumb (circa oculum), welke plaets onze Accusativus localis
bekleed.
Maer alvorens we van de Casus afscheiden, zo laet ons die nog eens op eene
andere wijze meer à priori beschouwen.
+
Eene zaek is, of enkeld, of Verbonden.
Enkeld is ze, als ze op zig zelf aengemerkt word, gelijk bij eene Aengeroepene +IV. Andere wijze van de
Casus te beschouwen.
Zaek of Persoon; en dit maekt den Vocativus.
Verbonden of te samengezet zijn de Zaken, eerstelijk als 't Zaken met Zaken zijn,
en ten anderen als de Zaken verkeeren met zulke dadelijkheden of bezittingen, die
wij door Verba uitdrukken.
Een Zaek word aen een' Zaek verbonden, al ze aen die zodanig word toegeëigent,
dat ze te samen tot een soort overgaen; als DES VOLKS Genegentheid; en hier uit
word een Genitivus geboren; of zo de Zaek werkende en ergens toe uitgestrekt is,
als, Liefde tot WELLUST, zo komt de bezinde zaek als een Accusativus motivus; of
zo de zaek werkende en begiftigende is, als Opdragt AEN HEM, zo komt 'er een
Dativus uit.
Dog zo wanneer de Zaken met Verba verkeeren, zo komt ons te voren. (1) De
Bedrijver, of Bezitter, of die Bestaet, als, HY slaet, heeft, of is: dit noemt men den
Nominativus. (2) Wat 'er bewerkt of beze-
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ten word, als, Men vervolgt, of heeft HEM: dit noemt men den Accusativus. (3) Aen
en voor wien de werking geschied en toegeschikt word, als, men gaf of schreef HEM;
of ten opzigte van wien of welke zaek iet in gelijkheid bestaet, als, AEN HEM gelijken;
en deze gevallen noemt men den Dativus. Eindelijk (4) Waer door, waer meê, waer
van, waer in, waer uit de werking geschied; en hier in is de Ablativus begrepen.
N. Mij dunkt dat ik in deze laetste Verdeelingen den grondslag van onzen Syntaxis
voor 't meestendeel opengeleit vinde.
+

L. Maer, mijn Heer, laet ons de verbuigsame Deelen vervolgen. Uit het gezeide
is ligtlijk te zien, dat de Pronomina, die in plaets van Nomina komen, en de Articuli
die een soort van Pronomina uitmaken, als meê de Participia die voor Adjectiva
dienen, dezelfde beschouwingen, en gevolglijk dezelfde gevallen van verbuigingen
onderworpen zijn, van wegen de gelijkheid van aert.

+

V. Van de
Verbuigsaemheid der
Pronomina, Articuli &
Participia.

N. Mij schiet ook te binnen, dat je nog niet gemeld hebt van de toevalligheid die
sommige Nomina Adjectiva te beurt valt, ik meene de Vergelijking of Vergrooting;
als, de trap van Stelling (Positivus), van Vergrooting (Comparativus), en de
Oppertrap, Superlativus.
+

L. Waerlijk ik had dit bijna vergeten: Dat nu dezen insgelijks, vermits Adjectiva
+
zijnde, de Verbuiging en de waerneming van Genus & Numerus even als de
VI. Van den
Comparativus &
andere Adjectiva onderworpen behooren te zijn, leert eenigsints de natuer van
de zaek. Nogtans wil 't gebruik onzer Tale dat de Comparativus onverbuigsaem Superlativus.
blijve in alle de Genera, zo wel in Singul: als in Plur: niettegenstaende de Positivus
en Superlativus even als de andere Adjectiva in de verbuiging behandelt worden.
Op wat rede dit gebruik steunt, of waer uit het bij ons gesproten zij, heb ik nog niet
konnen begrijpen.
+

N. Den aert der Declinatien dus beschouwt hebbende, laet ons nu overgaen tot
de Conjugatien.

+

VII. Van de
Verbuigsaemheid der
Werk-woorden. Genus
Verborum, Activum,
Passivum & Neutrum.

L. Als we onze gedagten wenden tot de Beweginge der Dingen, zo vinden wij
daer bij te beschouwen, niet alleen, (1) gelijk ik gezegt heb, of 'er iet Bedrijvende,
of Lijdende, of Bestaende zij, welk onderscheid den Aert der Werk-woorden,
gemeenlijk Genus Verborum genaemt, aenwijft: maer ook (2) of de Werking door
+
een of door meer Personen of zaken geschied; 't welk door den Singular. en Plural:
+
onderscheiden word, hoewel bij sommigen ook nog eene Dualis (of tweevoud)
Numerus Singul: & Plur:
in gebruik is. (3). Dog onder de Personen zijn, IK en WY, de Werkers die spreken; Personae 1. 2. 3.
GY en GYLIEDEN, zijn 't aen wien men spreekt: ZY, HY, MEN, en HET, en verder alle
Nomina zijn 't van wien of van
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welken men spreekt. Ondertussen bekleed bij ons het woordtje MEN de plaets van
't algemeen - persoonlijke, en ons woordtje HET verstrekt om het Gezeg of de Zaek
in 't algemeen aen te duiden: maer in plaets van ons MEN, waer voor de Franschen
On gebruiken, kunnen we ook door het Passivum, even gelijk de Latijnen, dit
algemeen-personelijke uitdrukken, mits we 'er 't woordtje DAER bij voegen; want het
+
is bij ons het zelfde, of we zetten, MEN ZEGT (Gall: on dit), of, DAER WORD GEZEGT
(Dicitur). (4) Ten vierde valt aen te merken of de werking Dadelijk, of Voorbij, of +Tempui Praesens,
Praeteritum, & Futurum.
Aenstaende zij; en dus komt 'er bij de Verba, een Tegenwoordige (Praesens),
een Voorledene (Praeteritum), en een Toekomende tijd (Futurum). (5) Enten vijfde,
+
op welke wijze de werking geschiede, het zij Onbepaeld (Infinitivus modus), zonder
+
aenmerking van Personen of getal; het zij Bepaeldelijk, als Bevestigende of
Modus Infinitivus,
Indicativus, Imperativus, &
Aentoonende (Indicativus), of Gebiedende (Imperativus), of Onderstellende
Subjunctivus.
(Subjunctivus).
N. Ik vind datje onder 't optellen van de Tijden niet vermeld van ''t zoogenaemde
Praeteritum Imperfectum, & Plusquamperfectum.
+

L. In de Natuer zelf is 'er eigentlijk geen meer nog ander opzigt der Tijden dan
+
het Tegenwoordige, het Voorledene, en het Toekomende.
VIII. Van het oude
En, aengezien wij beneffens de anderen van Duitschen Stamme het Futurum, Duitsche gebruik in 't
Uitdrukken van het
als mede het zoogenaemde Praeteritum perfectum, & Praeteritum
onderscheid der Tijden.
plusquamperfectum, niet zonder Hulpwoorden (Verba Auxiliaria) kunnen
uitdrukken, zo blijkt dat ook onze oude Voorvaderen, zo in Indicativo als in
Subjunctivo, even als de andere Oud-Duitschen, zig alleen bedient hebben van het
Praesens, en van dat Praeteritum, 't welk men nu gewoon is Praeteritum Simplex,
of Praeter: Imperfectum te noemen, terwijl Futurum & Praesens ook even eens
klonken.
Zoo vind men 't bij het Moeso-Gotthisch van omtrent de 4: Eeuw; zoo mede bij 't
Angelsaxisch en Frankduitsch van de 8: en 9: eeuw, als naemlijk, bij het Evangelium
in 't A-S, dat Junius neffens het Gotthische heeft gevoegt, en bij de Oud-duitsche
vertaling van Tatiani Harmonia. Het Futurum word daer aengeduid door 't Praesens,
en onze Praeterita Composita (als 't Praet: Perfect: & Praet: plusquamperf:) die 't
hulpwoord HEBBEN ten dienste nemen, is 'er buiten gebruik; evenwel is bij elk daer
van, hoe zeldsaem 't zij, eene proef te vinden, als een voorteeken van eene
gewoonte, die eer lang in 't schrijven stond door te dringen; gelijk die mooglijk op
de tonge toen al zo nieuw niet meer was; want de Schrijftrant volgt gemeenlijk de
veranderingen van de daeglijkse Spreektael niet als traeglijk: De zeldsaeme
Voorbeelden daer ik op zie zijn dezen. In 't A-S, Da hig haesdon gesungene (Cum
cantassent) Matth: XXVI. 30. en Ic hoebbe getholod (Passus sum) Matth: XXVII.
19. Wijders bij Tatiaen vond ik het F-TH, Habet forlegana in sinemo herzen
(Moechatus est in suo corde) Tat: Cap: XXVIII. 1. pag: 62.
Dog bij 't Frankduitsch van omtrent twee eeuwen jonger, te weten
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bij Willer: Abbatis Paraphr: in Cant: Cantic:, vind men doorgaends de Verba met de
hulpwoorden HEBBEN en ZULLEN diergelijk als nu bij ons gebruikt.
N. Het onderscheid van Praeteritum Perfect: en Praet: Plusquamperf: kon men,
beken ik wel, ligtelijk missen, want met het Praeteritum simplex wierd het natuerlijke
vereisch om de voorledene zaken uit te drukken genoeg voldaen, even gelijk ook
bij 't Hebreeusch: maer dat het Futurum geene bijzondere uitdrukkingen had is
vreemd.
+

L. Het klinkt nog ruim zo vreemd, dat in 't Hebreeusch, alwaer niet anders als 't
+
Praeteritum & Futurum dient, het Praesens oneigen is, zulks dat het of door 't
zie Buxtorfii Epitome
Gramm: Hebraae. p. 25.
Participium of door 't Praeteritum en 't Futurum word aengewezen. De
Taelgebruiken hebben te mets wonderlijke oorzaken: Immers is 'er weinig rede voor
te vinden, waerom men de tegenwoordig zijnde zaken als toekomende zoude
uitbeelden? Dog in tegendeel, dat men voor Toekomende zaken geen uitdrukking
bijzonder had, kan men, wel ingezien zijnde, niet wel anders duiden als tot onzer
Voorouderen lof: want de Toekomende zaken, zo ze buiten het pligtelijke zijn, komen
gemeenlijk zoo onzeker voor 't geringe menschelijke verstand, dat weinig of niet 'er
van te willen bevestigen, een teeken is van zedigheid en voorzigtigheid: maer zo
men 't Pligtelijke tot onderwerp had, 't zij eene verbintenis, 't zij een belofte van iet
te zullen doen, daer in vond men, volgens alle getuigenis, zo veel trouw en
degelijkheid bij de Oud-duitsche Voorouderen, dat hun woord hun Zegel was; zo
dat zij van zulk toekomende als tegenwoordig konden spreken; dus getuigt ook
*
Tacitus van de Germanen in 't algemeen, dat bij hen de Goede Zeden meerder dan
*
elders de goede Wetten vermogten.
Tacit: German: Plus ibi
boni mores valent, quam
alibi bonae leges.

N. Heb ik niet bij het Moeso-Gotthisch in uw vorige boekje, agter aen, al eenige
voorbeelden gezien van dat Pligtelijk Toekomende door een Hulpwoord uitgedrukt?
**

L. Ja, mijn Heer, hoewel zeschaers zijn: dus komt aldaer in 't M-G, Ik skal waurkjan
Joh: IX. 4. voor Ik moet werken; en Skulda & skuld was / voor Moest, en Skulda **Zie onze Gemeenschap
& skuld ist qiman / voor Hij moet of zal komen. Zoo komt mede in 't Alamannisch tussen de Gotthische
†
Sprake en de
van de VIII. of IX. eeuw, bij eene Vermaning voor 't Kristenvolk, aldus, Diu ir
pag: 84.
hapen sculut (quam habere debetis); en bij Tatiaen Mesan scolta (fieri deberet). Nederduitsche
†
Zie
Catech:
Theotisc
:
Zo dat de eerste grondbeteekenis van ons ZULLEN, dat in 't M-G, Skulan / in 't
door Eccard uitgegeven
AL: en F-TH, Sculan / en 't A-S, Sceoldan of sceolan (debere) klinkt, een
o
A . 1713. pag: 74.
pligtverbindend woord is geweest, en ons IK ZAL eertijds zo veel zeggen wilde,
als, Ik verpligte en verbinde mij, of houde mij verbonden, zijnde korts daer na, of
genoegzaem al in dezelfde tijd, dit ZAL, ZOUDE, en ZULLEN in gebruik geraekt om
den tegenwoordig-algemeenen zin van het Futurum uit te
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beelden; eerst vind men 't al, in dezelfde Vermaning, in een twijffelagtig geval, daer
't pligtelijke en toekomende even zeer op past, (als ibid: p: 75.) AL: Dera er caheilit
scal sin (qua salvandus est); en (p: 76.) AL: reching gepan scal (rationem
redditurus est). Dog in een Verklaring over 't Onze Vader van omtrent die zelfde
eeuw bij 't zelfde boek p: 82. vond ik het Futurum al volledig; als F-TH, da mir
gesehen sculen / unde haben sculen / (ubi videbimus & habebimus). Hoewel de
Hoogduitsers nog heden voor 't pligtelijke hun sollen (oportere), en voor 't andere
Futurum hun werden tot hulpwoord gebruiken.
Nog een zeidsaemen uitdruk van Futurum ontmoette ik in 't zelfde boek bij eene
Oud-Allamannische Vertaling' van het zoogenaemde Symbolum Athanasii, alwaer
*
van de Opstandinge gezegt word, Alle man ci arstandanne eigun (Omnes
*
homines resurgent), welke Spreekwijze uit het pligtelijke ontleent schijnt, even
Zie de Bovengem:
gelijk bij ons ook nog gezegt word, IK HEB TE DOEN (Oportet me facere); want het Catech: Theotisc: p: 72.
AL: Eigan / gelijk ook het M-G, Aigan / beteekende het zelfde als ons HEBBEN, en
't zelfde als 't AL: en F-TH, hapen / haben / en 't M-G, haban / (habere). En, niet
+
minder zeldsaem is 't, het geen ik nog bij de bovengem: Oud-Al: Vermaning vond,
+
naemlijk, Wanta ir den Christan nom infangun eigut (d: i: Want Gijl: den
Boveng: Catech:
Theotisc: p: 74.
Christen-naem ontfangen hebt), alwaer 't AL: Eigan zelf voor hulpwoord van 't
Praeteritum gebruikt word, even gelijk ons HEBBEN tegenwoordig. Dog dit alles was
van dien tijd, toen de hulpwoor-woorden bij de Verba nog in geen vast gebruik
waren, ten minsten in 't schrijven niet.
N. 't Zou wel niet ongevoeglijk komen, dat we hier nu tegenstelden ons Hedendaegse
gebruik; dog de avondtijd is reets verloopen, daer en boven zal zulks beter voegen
hier na, als we van de verbuiglijke Deelen ieder in 't bijzonder zullen handelen; want
om elke zaek te gereeder te kunnen zoeken op haer plaets, was ik voornemens
mijne Vragen en Voorstellingen te schikken volgens de gewoone Grammaticale
orde van de Deelen eener Reden: waerom ik dan ook verzoek, dat op onze naeste
bijecnkomst de Aenmerkingen wegens de Articuli een beurt mogen krijgen; en zo
'er tijd mogt overschieten, dan die van de Pronomina.
L. Hier op heb ik een tegenverzoek, dat de omtrek der zaken niet te wijd genomen
werde, op dat het werk mij niet overgroeye, en op dat het Vertoon van de Regelmaet
en Rangschikking der Verba, beneffens de Proeve van een Geregelde Afleiding,
die genoegsaem 't eerste beweegmiddel van dit schrijven zijn, niet te verre agter
de bank raken: ook begin ik al te haken na rust in die stoffe, ten einde de Gedagten,
die hier in als eenigsints van huis zijn, tot een wezendlijker vermaek eens mogen
wederkeeren.
N. Uw tegenverzoek meen ik in agt te nemen. Maer ik denk immers niet, dat je de
Oeffening in de Theologische Verschilpunten voor uw be-
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ter vermaek rekent, vermits Zaken, welker duisterheid meest veroorzaekt is, of door
Waen, of door Onkunde, of ook grootelijks door Gloriezucht van de genen die deze
Geschillen eerst op de baen brachten, en die sedert van velen met zo veel bitterheid
van wederzijde aengestookt zijn: ik denk ook niet, dat het die hooge Metaphysique
beschouwingen zijn, die van velen zo stoutelijk ondernomen en mislijk voorgestelt
worden, dat men hen vergelijken mag bij die genen, die verwaendelijk met strakke
oogen het Zonnelicht willende bezien, zo verblind raken, dat ze, 't gene voor hare
voeten ligt, naeulijks onderscheiden konnen.
L. Beschouwingen die tot een vrolijk Gemoed behooren, hebben mijnes agtens vrij
wat heerlijkers in, dan 't gene gij daer noemt; de zulken namelijk, die ons helpen tot
het voornaemste en nutste gebruik van al 't Zichtelijke, en van alle Wetenschappen,
om overal zo binnen als buiten ons die Goddelijke Prediking van al 't Geschapene
te verstaen, die den Schepper groot maekt en ons klein en nederig. Wat mag tog
eenige Letterkundige Kennis daer bij vergeleken worden?
N. Dog op dien voet kan ook de Natuerkundige Beschouwing van de Spraek- en
Tael-gebruiken voor geen gering voorwerp verstrekken, niet alleen voor zo verre
ze aenleiding geeft om netter te leeren denken en spreken, maer voornamentlijk,
om dat ze ons de Waerde en Heerlijkheid onzer Tale, en vooral het Vermogen in 't
Letter-vormen en Spraekvoeren doende kennen, ons even als al het andere
Geschapene, en alle andere Gaven van den Schepper aen ons geschonken, zeer
kragtig tot onzen Weldoender trekt; en dat te meer, om dat we de Tael in al onzen
handel nergens kunnende missen, gestadig-aen deze prediking voor ons krijgen.
L. Dat mijn Heer het dus opvat, zal mij met te meerder lust dit Werk doen vervolgen.
1713 3/m.
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Van de declinatien.
Eerste Verhandeling Van de Articuli, en haer onderscheidene
gebruik na 't verschil van Stijl.
Elfde Redewisseling. N. en L.
+

N. HEt naeste, dat ik in 't wikken en wegen van 't bekorten onzer verhandeling
+
heb konnen uitvinden, is, dat uw' E. een voorbeeld van Declinatien (of
I. Onderwerp en aenleg
Naem-buigingen) mogte bijeenschikken, zoodanig als het Substantivum behandelt van deze Verhandeling.
word met zijn Adjectivum, zoo in Mascul: Foemin: als Neutr:; en dat niet alleen met
zijn' Articilus Indefinitivus EEN en Definitivus DE en HET daer voor, maer ook zonder
Articulus; want ijder heeft zijne bijzondere waerneming. Dog met eenen, en wel
voornaemlijk, zag ik gaerne daer bij gevoegt dat onderscheid van Verbuiging, 't welk
het verschil van Stijl vereischt, en waer van je weleer mondeling mij eenige opening
gegeven hebt. Op deze wijze zal ik in zulke Voorbeelden stoffe genoeg vinden, om
mijne voornaemste Aenmerkingen of Vragen in te brengen, over 't gene ik bij anderen
onzer Letterkunstenaers of niet, of niet voldoende gevonden heb.
+

L. Dat 's dezelfde weg die ik op 't spoor had, te meer om dat al voor een wijl een
ontwerp van diergelijke Voorbeelden bij mij was toegestelt. Maer 't zou wel voegen +II. Welke Verandering in
't Declineren bij ons
dat ik een klein berigt vooraf liet loopen van de verandering van Stijl.
vereist word na het
In dit Stuk begeert onze Tael niet alleen onderscheid van Bewoording, van
Schikking, van Voetmaet, en van Stemleiding, naer eisch van ijder dings minder driederhande Onderscheid
van Styl.
of meerder ernst en waerde, even gelijk ook andere talen, maer daerenboven
ook onderscheid in 't Verbuigen onzer Naem-woorden (Nomina), onzer Voorleden
(Articuli), en Voornaem-woorden (Pronomina); in welke fraeyigheid, mijns wetens,
geene der Europische Talen met ons
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gelijk staet. Ten dienste van dit Declineren verdeel ik den Stijl in driën: als 1. De
Hoogdravende of Verhevene, ten 2. De Destige of Statige, en ten 3. De
Gemeenzame Stijl.
+
De Eerste zweemt na 't oude gebruik, als vervattende iet ongemeens, dat niet
+
dan bij Geleerden te regt behandelt, hoewel van minder geoeffenden, mits in
Van den Hoogdravenden
Letterstoffe niet ten eenemael onbedreven zijnde, nog wel verstaen kan worden. of verheven' Stijl.
+
De Tweede komt iets nader aen de daeglijkse gewoonte, dog houd zig egter aen
de volledige en regelmatige orde en destigheid des gezegs, zonder zig veelvoudig +Van den Deftigen of
Statigen Stijl.
van Metaplasmata (Afpadigheden) en inkortende wijzen te bedienen.
+
De Laetste bekreunt zig niet zeer met de voorgaende opmerkingen, maer voegt
zig, op een vrijer voet, na de daeglijksche Taelvoering en Spreektrant, zonder te +Van den Gemeenzamen
Stijl
schroomen voor Inkortingen, zo de Euphonie (Welluidendheid) zulks verkiest;
en zonder te naeuw gezet te zijn op de uiterste gereldheid en opschik; verre nogtans
van zoo los en ongeschikt te loopen, als die platte Spreek- en Straet-tael, die met
de bewoordingen omspringt, even als een dozijnwerker met zijne waren, die ze
goed genoeg agt, zo ze slegts aan den man willen, en gangbaer zijn voor 't
onkundigste gemeen.
N. Sedert uwe opening hier van beken ik mij verwondert te hebben, dat onze
verreziende Letterkundigen deswegen geen lesse of vermaning gegeven hebben,
schoon ze met goede orde zig in 't schrijven daer weten na te schikken: want wie
is 'er van oordeel, die zijn neus niet zou opschorten, als hij onder een geringe stof,
die een lage en gants gemeenzame Stijl vereiste, in plaetse van de woorden, HET
WERK VAN EEN GEMEEN TIMMERMAN, gezet vond, Eenes gemeenen Timmermans
werk, of, Het werk eenes gemeenen Timmermans, immers zou 't elk voor een
gemaekte Tael, of een stinkende (pedante) en ontijdige draef-lust uitmaken. Zo
wederom is het eigen in verhevene Stof, en trekt de gedagten van zelf tot
Hoogdravendheid, wanneer men zet, HET BEDRYF EENES ONVERSCHROKKEN
HELDS, of, EENES ONVERSCHROKKEN HELDS BEDRYF, vrij meer dan of men
stelde Het bedrijf van een onverschrokken Held. Ondertussen klinkt het deftiger en
statiger, wanneer men zet DE WYSHEID VAN EENEN RAEDSHEER, dan op een
meer inkortende manier, De Wijsheid van een Raedsheer.
+

L. Uit uw antwoord bemerk ik, dat mijn Heer mijn zin gevat heeft. Nogtans verkies
+
ik dat men die bescheidenheid gebruike van niet alles te veroordeelen, 't welk
III. Van de
niet ten naeusten en zonder missen op deze verdeeling geschoeit zij: want hoewel Bescheidenheid in 't
de Gemeenzame Stijl (eenige daeglijkse Spreekwijzen zonder ik uit, die, vermits behandelen van ijder Stijl.
oud-tijds zo menigvuldig te pas komende als nu, de oude gedaente van Verbuiging
zelf in de allergemeenzaemste Spreektael hebben blijven behouden, als, TER
GOEDER UERE, BY DER HAND, enz.), nimmer, of bij na nooit, met gevoeglijkheid
tot de Gedaente van den Hoogdravenden kan overgaen, niette-
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min kan de Hoogdravende te mets met goede bevalligheid zig van den Deftigen
bedienen, en zelfs zij beiden konnen door inkortinge de gedaente van den
Gemeenzamen aennemen, zo wanneer of de Verandering, of 't Vermogen van den
Adem, of de Toonsluiting (cadence), die in 't leiden van de Stem moet waergenomen
worden, zulks vereischen mogte.
Daerenboven, vermits bij eene zelfde Redevoering al de zaken niet even
hoogdravend nogt' even deftig zijn, zo komt gevolglijk een vermenging van Stijl en
onderscheidene gedaente van Valbuiginge niet ongevoeglijk. Immers ik zou 't voor
Wijsheid aenzien, wanneer ijmand zijn Stijl gevoeglijk weet te laten dalen en rijzen,
na mate dat de waerde der zaken af- en toe-neemt, en de agting en aendagt van
den toehoorder of lezer behoort te minderen of meerderen; terwijl elke Stijl niettemin
zijn naem ontleenen zal uit dien trant en behandeling die in 't werk allermeest
doorspeelt en heerschende is.
Maer om over te gaen tot de Voorbeelden, zo zal ik eerst van de Verbuiging
spreken zonder Voorlid, dan van die met een Onbepalend, en daer na van die met
een Bepalend voorlid of met een Voornaemwoord; alles opgemaekt uit het Gebruik
van Spreken en Schrijven zo als ik het bij de gemanierdsten en besten, naer eisch
van ijders Stijl heb nagespeurt.
+

I. Wijze van Naembuiging zonder Voorlid.
+

IV. I. Voorbeeld van
Declinatie, zijnde een
Subst: met een Adject:
zonder Articulus.

Singularis.
Nom: Acc: & Voc:

{ GROOTE DIENST. Mascul:
{ GROOTE DEUGD. Foem:
{ GROOT VERSTAND. Neutr:

Genit: & Ablat:..

{ VAN GROOTEN DIENST. M.
{ VAN GROOTE DEUGD. F.
VAN GROOT VERSTAND. N.

Dativus.....

{ AEN GROOTEN DIENST. M.
{ AEN GROOTE DEUGD. F.
AEN GROOT VERSTAND. N.

Pluralis, door alle de Geslagten even eens.
Nom: Acc: & Voc: GROOTE DIENSTEN, DEUGDEN, VERSTANDEN.
Gen: & Abl: Nemen VAN voorop, en de Dat: AEN.
AENMERK:
(I). De Dat: Absolutus (die in 't geval van toeschrijving ge-
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bruikt word en meest bij de Artikellooze woorden te pas komt) is in Singul: en
Plur: zonder AEN.
(II). De Stijl geeft geen andre verandering in deze bovengemelde Naembuiging,
dan dat men te mets, na der Ouden trant, bij het Masc: & Neutr: E in Dat: en
Abl: Singul: agter 't Substant: gestelt vind, in Verheven Stijl, en bij den Dat:
Absol:; en als dan bij 't Neutrum ook EN agter 't Adject:, naemlijk, in Dat: Absol:
GROOTEN VERSTANDE, en in Abl: VAN GROOTEN VERSTANDE.

+

II. Wijze van Naembuiging met het Onbepaelende Voorlid EEN.
+

V. II. Voorbeeld van
Declinatie, zijnde een
Subst: met een Adject:
beneffens den Articul:
Indefinitivus EEN voorop.

Singular: in 't Mascul:
NB. Deze behandeling van 't Adjectivum in 't Mascul: geschied bij ons op
tweederleye wijze; want voor sommige Substantiva's blijft het Adjectiv:
onverbuiglijk, zonder den zagten uitgang op E of EN (uitgenomen in Genit:
bij den Hoogdr: Stijl), en bij anderen word het verbogen even als bij 't
Mascul: zonder Voorlid; te weten.

Nom: Hoogdr: Deft: & Gem:, EEN GROOT MAN, HÉER (enz:) en EEN GROOTE
JONGE, DIENST, enz.
Gen:

{ Hoogdr:, EENES GROOTEN MANS,
JONGES, enz.
{ Deft:, VAN EENEN (of ingetr: VAN EEN')
GROOT MAN (enz:) en GROOTEN
JONGE, enz:.
{ Gem:, VAN EEN GROOT MAN (enz:) en
GROOTEN JONGE, enz:.

Wanneer GROOT op de Gestalte en niet op het Bedrijf of Vermogen zien
mogt, zou het ook, dunkt mij, goedkeuring verdienen, als men in Deft:
Stijl zette, VAN EENEN GROOTEN MAN.

Dat:

{ Hoogdr: & Deft: AEN EENEN (of ingetr:
AEN EEN') GROOT MAN (enz:) en
GROOTEN JONGE, enz:.
{ Gemeenz:, AEN EEN GROOT MAN
(enz:) en GROOTEN JONGE, enz:.
De Dativ: Absolutus laet AEN agterwege.

Accus:, Even als de Dativ: mits zonder AEN.
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Singul: in 't Foemin:.
Nom: & Acc:

{ Hoogdr: en Deft: EENE GROOTE
VROUWE (of ingetr: VROUW').
{ Gemeenz: EEN' GROOTE VROUW.

Genit:

{ Hoogdr: EENER GROOTEN of
GROOTER VROUWE.
{ Deft: VAN EENE GROOTE VROUWE (of
ingetr: VROUW').
{ Gem: VAN EEN' GROOTE VROUW.

Dat:

{ Hoogdr: EENER GROOTER VROUWE,
of AEN EENE GROOTE VROUWE.
{ Deft: AEN EENE GROOTE VROUWE, (of
ingetr: VROUW').
{ Gem: AEN EEN' GROOTE VROUW. De
Dat: Absol: zonder AEN.

Ablat: Even als de Dat: mits VAN (enz:) in steê van AEN.

Singul: in 't Neutrum.
Nom: & Acc: Hoogdr: Deft: & Gem: EEN GROOT KIND.
Genit:

{ Hoogdr: EENES GROOTEN KINDS, of
KINDES.
{ Deft: & Gem: VAN EEN GROOT KIND.

Dat:

{ Hoogdr: & Deft: EENEN (of AEN EEN)
GROOT KIND.
{ Gem: AEN EEN GROOT KIND.
De Dat: Absol: zonder AEN, als wanneer
men in zeer Hoogdr: Stijl ook wel zet
EENEN GROOTEN KINDE, op de wijze
van 't Masculin.

Abl: Even als de Dat: mits VAN (enz:) in steê van AEN.
AENMERK.
(I). De Vocat: ontbreekt hier.
(II). De gantsche Pluralis ontbreekt hier ook uit de natuer der zake, aengezien de
volstrekte meerderheid bij den Articulus EEN word uitgesloten, hoewel de
Eenheid niet met nadruk gemeent word. Indien men evenwel in tegenstelling
van het getalwoord EÉN, een Plural: begeert te plaetsen, zo doet men zulks,
of bepaeldelijk met de getallen TWEE, DRIE, enz:, of onbepaeldelijk met het
woord EENIGEN of SOMMIGEN, schikkende zig als dan de behandeling van 't
andere Adject: en Subst: in Plural: even als zonder Articulus.
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(III). Het Adject: Neutr: gaet hier bij den Artic: Indefinit: eveneens als zonder Artic:
zo men den Hoogdr: Stijl uitzondert.

+

III. Wijze van Naembuiging met een Bepalend Voorlid, of met een
Pronomen Possessivum (Bezittelijk Voornaemwoord).

+

VI. III. Voorbeeld van
Declinatie, zijnde een
Subst: met een Adject:
beneffens den Artic:
Definit: DE en HET, of een
Pronomen Possessivum
als MYNE, enz.

Singul: in 't Mascul:.
Nom: Hoogdr: Deft en Gem: DE (en MYNE of MYN') GROOTE MAN, JONGE, DIENST,
enz:
Gen:

{ Hoogdr: DES (of MYNES of MYNS)
GROOTEN MANS, JONGES, enz:.
{ Deft: VAN DEN (en MYNEN of MYN')
GROOTEN MAN, JONGE, enz:.
{ Gem: VAN DEN (of MYN') GROOTEN
MAN, JONGE, enz:.

Dat:

{ Hoogdr: Deft: AEN DEN (of MYNEN)
GROOTEN MAN, JONGE, enz:.
{ Gem: AEN DEN (of MYN') GROOTEN
MAN, JONGE, enz:.
De Dativ: Absol: werpt AEN weg; en in zeer Hoogdr: Stijl neemt het
Staertelooze Substant: te mets een E agter zig, met verdubbeling van
zijn agtersten Medeklinker, zo die enkeld is, als MANNE voor MAN. Op zulk
een wijze verboog van ouds het Substant: in Dat: toen AEN nog niet in
gebruik was.

Acc:

{ Hoogdr: en Deft: DEN (en MYNEN)
GROOTEN MAN, JONGE, enz:.
{ Gem: DEN (of MYN') GROOTEN MAN,
JONGE, enz:.

Voc: Even als de Nomin: mits DE agterlatende.
Ablat: Even als de Dat: mits VAN in steê van AEN te zetten.
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Singul: in 't Foemin:.
Nom: & Acc:

{ Hoogdr: en Deft: DE (en MYNE of
MYN') GROOTE VROUWE of VROUW'.
{ Gem: DE (of MYN) GROOTE VROUW.
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Genit:

{ Hoogdr: DER (en MYNER) GROOTEN
of GROOTER VROUWE, of VAN DE (en
MYNE) GROOTE VROUWE.
{ Deft: VAN DE (en MYNE of MYN')
GROOTE VROUW'.
{ Gem: VAN DE (en MYN) GROOTE
VROUW.

Dat:

{ Hoogdr: DER (en MYNER) GROOTER
VROUWE, of AEN DE (en MYNE)
GROOTE VROUWE.
{ Deft: AEN DE (en MYNE of MYN')
GROOTE VROUWE of VROUW'.
{ Gem: AEN DE of AEN MYN GROOTE
VROUW. De Dat: Absol: zonder AEN.

Voc: Als de Nomin: dog zonder den Artic: DE.
Abl: Even als de Dat: mits VAN in steê van AEN: en in 't Hoogdr: gebruikt men na
den ouden trant ook wel VAN DER.
Het Adjectivum gaet in 't Foemin: eveneens, het zij het Voorlid Bepalend of
Onbepalend zij.

Singul: in 't Neutrum.
Nom: & Acc: Hoogdr. Deft: en Gem: HET (en MYN) GROOTE KIND (oul: ook KINDER),
BÉÉST, enz.

Genit:

{ Hoogdr:

DES (of MYNES)
GROOTEN KINDES (of
KINDS), BÉÉSTES, enz.

{ Deft:
Gem:

} VAN Het (en MYN)
GROOTE KIND, BÉÉST,
enz.

Dat: AEN HET (en MYN) GROOTE KIND, BÉÉST, enz.
De Dat: Absol: zonder AEN; en bij den Hoogdr: Stijl ook te mets DEN GROOTEN
KINDE, zo in Dat: als in Ablat:. Insgelijks met een Praepositie, als, UIT DEN LANDE;
op de manier' der Ouden.
Voc: Als de Nomin: dog zonder HET.
Abl: Even als de Dat:, alleen VAN in plaets van AEN te stellen.
AENMERK. HET, zonder dat 'er een Nomen agter stae, verstrekt voor een Pronomen
Relativum dat het gantsche voorgaende of bekende of volgende gezeg verbeeld,
als Lang
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wierd 'er getwist, en HET was twijffelagtig, enz: En Was hij vriendelijk geweest, HET
had hem, enz. En Wonderlijk was HET, dat in al dien omslag, enz. Dus ook al onder
de Oudheid A-S, that ic hit eom (dat ik HET ben, Joh: XIII. 19.) en F-TH, thie hiz
gesahon / Willer: Abb: p: 101. (die HET zagen).

Pluralis door alle de Geslagten.
Nom: & Acc: Hoogdr: Deft: en Gem: DE (en MYNE) GROOTE MANNEN, JONGENS,
VROUWEN, KINDEREN (oul: ook KINDEN).
Genit:

{ Hoogdr: en Deft: DER of VAN DE (en
MYNER of VAN MYNE) GROOTE
MANNEN, enz.
{ Gem: VAN DE (of VAN MYNE) GROOTE
MANNEN, enz.

In 't Hoogdr: vind men bij 't Foem: ook wel de R agter 't Adject:, als,
GROOTER voor GROOTE.

Dat: Hoogdr: Deft: en Gem: AEN DE GROOTE MANNEN, enz.
Dog bij den Dat: Absol: in Hoogdr: en Deft: Stijl bij 't Mascul: & Neutr:
DEN GROOTE MANNEN (oulinks ook DEN GROOTEN MANNEN), maer in
Gemeenz: DE in steê van DEN.

Voc: Als de Nom: zo men DE aflaet.
Abl: Even als de Dat: mits VAN in steê van AEN.
AENMERK.
(I). Wanneer de Dativus voor een waerlijke aenhechting gebruikt word, zo moet
allesints het voortzetzel AEN, al is het in Verheven Stijl, daer voor staen; dus
HET HANGT AEN DEN HALS, AEN DEN SPYKER, enz. Andersints bij Giften en
Toeschrijving word om kortheid het woordtje AEN meest agtergelaten,
voornaemlijk in kortgedrongen Verheven Stijl, waer door dan een Dativ:
Absolutus (of ongebondene Dativus) ontstaet.
(II). In Ablat: Commorativo, wanneer het Substantivum van een plaetselijke
beteekenis is, zo gebruikt men TE als hij zonder Articulus komt, naemlijk TE
WATER, TE LAND, enz. Dog in steê van den Articul: Definit: zet men TEN in
Masc: & Neutr: en TER in Foem: voor de inkorting van TOT DEN, en TOT DER.
N. Deze drie Voorbeelden, waer van men 'er anders, zo men op de kortheid minder
gezet was, gevoeglijk ruim negen mael zo veel zou konnen toestellen, leveren mij
stof genoeg tot Aenmerkingen. Mijne eerste zal zijn wegens de Articuli.
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L. Strek dat stuk niet te ver uit, want die stoffe is zo rijk, dat ze ligtelijk meer dan
eenen avond weg nam. Immers zoo bevond ik het, toen ik, bevorens ik in 't zin had
om dus bij Redewisseling dit getouw op te zetten, een bijzonder Hoofddeel van de
Articuli opmaekte, dat eenige vellen papier besloeg; en schoon ik in die
uitgebreidheid, als ik het einde zag, weinig genoegen nam, nogtans in 't nazien wist
ik naeulijks waer ik de bekorting aenvangen, of wat ik 'er uitsmijten zou, zonder 't
werk of te verduisteren of te verminken.
N. Te minder kan ik u ongereed vinden, zo die stoffe bij u reeds voor zoo verre
herkaeut is. Ik zal voornaemlijk mijne vrage aenleggen, om te weten welke de ware
kragt en zinbeteekenis van de Articuli zij. Mij dunkt dat het moeilijker valt de Regelen
en Grondoorzaek daer van te vinden en op te stellen, dan door lankheid van oeffening
die wel te kunnen gebruiken; hoewel ik ook, mijns bedunkens, nu en dan nog wel
onder Schrijvers van naem daer in een misgreep ontmoet; niettemin, bij gebrek van
een vaste grondregel, en bewijs na mijn genoegen, schort ik mijn oordeel nog wat
op; zo lang ons de redenen of regels der dingen onbewust zijn, staen we nog onder
't gissen, en schoon we bij geluk de waerheid troffen, 't is en blijft nog maer gissen
of een goeddunken, dog geen weten.
+

L. 'T en past ook eenen voorzigtige niet zonder grondige kennis iet te
veroordeelen. Maer belangende uwe vrage: In onze vorige Redewisseling zeide +VII. Van de
merkwaerdige Kragt en
ik, dat de zin der woorden, die in 't Latijn uit de omstandigheden moet gegist
beteekenis der Aruculi ofte
worden, bij ons door de behandeling der Articuli onderscheidentlijk word
Voorleden.
aengewezen: bij voorbeeld; de Latijnsche Woorden Ubinam est aqua? hebben
na den Letter (zo men Aqua ook voor een vergaerde plek Waters mogte nemen)
vooreerst driederhande beteekenis, te weten,
I. WAER IS WATER? als men van Water in 't algemeen spreekt.
II. WAER IS EEN WATER? als men op een der Wateren in 't algemeen ziet.
III. WAER IS HET WATER? wanneer men na het bekende of reets gemelde Water
vraegt.
Bij 't eerste valt onze beschouwing op de zaek in 't Algemeen (Generaliter), of meest
op de innerlijke zelfhandigheid der zake; en daerom zonder Articulus, vermits de
naem in dezen opzigte de zaek van anderen onderscheid.
Dog bij de twee anderen spreken wij van de zaken in 't Bijzonder (Specialiter);
en dat geschied of Onbepaeldelijk, of Bepaeldelijk.
Onbepaeldelijk (indefinitivè) als wij den Articulus EEN gebruiken, om daer door
slegts zoodanig een zaek, of één van die in 't bij-
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zonder aen te duiden, zonder nogtans deze of die te bepalen: hoewel met eenen
den nadruk der gedagten willende gevest hebben op de benaemde zaek, en niet
op de eenheid, schoon in 't enkele getal gesproken word; waerom ook op den
Articulus EEN geen klemtoon moet vallen, in tegenstelling' van het getalwoord ÉÉN,
dat altijd en overal een kennelijken Accent vereischt te hebben.
Bepaeldelijk (Definitivè of Designativè) als wij ons van den Articulus DE in Masc:
en Foem: of HET in Neutr: bedienen, om daer door deze of die zaek zelf aen te
wijzen; zonder nogtans des toehoorders of Lezers aendagt te dringen op het
onderscheid van deze of die, dog in tegendeel den nadruk overlatende voor de
benaemde zaek; zijnde hier in onderscheiden van het Pronomen Demonstrativum
DIE of DAT, op welke de nadruk van de gedagten, en tevens ook van de stem altijd
kennelijk moet gehoort worden.
Dus zijn 'er bij de beschouwing over eene enkele benaming voor eerst
driederhande hoofd-onderscheidingen, waer van 'er twee nog elk hunne
onderdeelingen hebben, die ik u verder meene aen te toonen. Te lastig wierd immers
de Tael, zo men voor elk geval een bijzondere benaming schikte, en wederom zeer
gebrekkig bleef ze ten aenzien van die edele onderscheiding van gedagten, indien
men alle kenteeken van onderscheid, gelijk in 't Latijn, agterwege liet. Hier toe dan
hebben onze Voorouderen zig bedient van Naemleden, of Leedwoordtjes, of Articuli,
ofte Voorleden ('t verschilt mij niet hoe men 't gelieve te noemen), dienende tot
Voorloopers, welken, op zig zelf niets beteekenende, nogtans aen andere
bewoordingen zulk eene tedere onderscheiding van zin bijzetten, die bezwaerlijk,
zelf door omschrijving', is uit te drukken; terwijl hunne voortogt den toehoorder
verwittigt in welken opzigt hij zijn aendagt over de zaek, die genoemt staet te worden,
te vesten heeft. Te waerdiger is dit gebruik, vermits het onnoemelijk veel toebrengt
tot de Welsprekendheid, aengezien bij elk gezeg, dat geen Pronomen Adjectivum
vervat, deze onderscheiding plaets heeft.
N. Ik heb in 't Overwegen van deze stoffe nu en dan wel aengemerkt, dat 'er, ten
opzigte van de Articuli, ook nog een andere zeer tedere zin-onderscheiding bedekt
lag, die ik nog niet gereddert voor mijn verstand wist te brengen; alleen begon ik
eindeling te bespeuren, dat de zin van het woord veranderde, na mate dat het tot
het voorgaende eenig opzigt had of niet: en dit, gis ik, zullen die zelfde
onderdeelingen wezen, die ik, volgens uw zeggen, nog verwagtende ben om te
hooren.
L. Die gissing is wel getroffen. Eerstelijk, als de benaming, die agter den Articulus
staet, betrekking heeft op een voorgemelde of veronderstelde Zaek of Persoon, zo
strekken de Articuli om EÉN of DIE van dat soort (ejus speciei), op welke die benaming
past, aen te wijzen, zonder agt te geven op eenig ander soort. Dog ten andere, als
die benaming geen opzigt heeft op het voorgaende of eenig veronderstelde,
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of zo 't al met opzigt tot het voorgaende was, indien het zoodanig is, dat het
Substantivum voor een Species dient van het voorgemelde Genus, als dan strekt
de Articulus tot aenwijzing van zulk een soort van Zaken of Personen in tegenstelling
ofte vergelijking van een ander soort (Species), dat met dit onder een zelfde
geslagtnaem (Genus) betreklijk is.
En 't eerste van deze twee gevallen heeft ook nog tweederhande kragt. De
opheldering zullen we best in Voorbeelden zoeken.
Dus dan, wanneer men, opzigt hebbende op het Heidensche Godendom, als bij
toepassinge komt te zeggen, Velen hebben zig door dapperheid en deugd tot Goden
doen eeren, zijnde dusdanig ook Jupiter EEN GOD geworden, zo beteekent de
benaming van EEN GÓD of (1) zo veel als EEN DER GODEN (unus Deorum) bij aldien
men te voren gesproken had van vele Goden, of (2) zo veel als EEN ZEKERE GÓD
(aliquis Deorum) wanneer men slegts in 't algemeen van een God gesproken had.
Dog (3) bij aldien men, voor zo verre de benaming van God betreft, zonder opzigt
tot het voorgaende, of, zo 't al met opzigt is, indien men, in 't algemeen sprekende
van 't gene geviert of aengebeden word, komt te zeggen, Bij den Gulzigaert is de
buik EEN GOD, zo komt deze benaming van EEN GÓD voor een' gevierde
waerdigheid, tot onderscheid van andere waerdigheden, en beteekent hier niet een
zekere Gód, nogte ook een der Goden, maer zulk iet, dat geviert en even als een
God gedient word.
De zinbeteekenis van de eerste dezer drie verschilt van ons getalwoord EEN
alleenlijk daer in, dat bij den Articulus geen nadruk op de eenheid valt, dog bij 't
getalwoord een zeer sterke.
Wijders, wanneer men de Eigennamen, die andersints van nature gants
bepaeldelijk iet uitbeelden, en gevolglijk geen Articulus van nooden hebben, gelijk
men die ook bij ons gemeenlijk zonder Voorlid gebruikt, egter onbepaeldelijk lust te
behandelen, als sprekende slegts van een Persoon met zulk een naem, en niet van
juist deze of die in 't bijzonder, zo bedient men zig hier toe ook van onzen Articulus
EEN als, Dit is het Huis van EENE MARIE, of van EENEN PIETER, in steê van
EENE ZEKERE MARIE, enz.
Met onzen Articulus DE staet het op dezelde wijze geschapen als met ons EEN.
Dus zegt men opzigtelijk of op een bekend mensch, of op een voorgaend gesprek
over iemand, en als bij aenwijzing van den zelven, zie daer is DE MAN, naemlijk
(1) DIE DER MANNEN van welken gesproken is, bij aldien 't voorgaende gezeg over
vele mannen liep, of anders (2) DIE MAN ZELF, zo alleen van hem was gehandelt
geweest. De laetste beteekenis van dit Leedwoordtje verschilt van het
Voornaemwoord DIE alleenlijk daer in, dat 'er gants geen nadruk op den Articulus
valt, dog een zeer kragtige op het Pronomen.
Wederom (3) zo men, of zonder opzigt van het voorgaende, of, met opzigt zijnde,
zo men sprekende van iet generaels (als MENSCH, waer van MAN een speciael is)
komt te zeggen DE MAN is eerst geschapen,
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zo beteekent DE MAN niet Die der Mannen nogte Die Man, maer dient in tegenstelling
van een ander soort dat met het zelve onder hun geslagtnaem MÉNSCH betreklijk
is, naemlijk in tegenstelling van de VROUW.
N. Zeker, de behandeling der Articuli vereischt en verdient wel degelijk opmerking.
Zevenderhande beschouwing aen een enkele Benaming!
+

L. Dog dit is nog gering; want toen ik het onderscheid verder onderzocht op
zulke Benamingen, die een of meer andere woorden tot nader bepaling voor of
agter zig hebben, welk soort ik Verknogte Benamingen noem als
GOEDWATER.
ABRAHAMS KIND.

{ of in een andre
gedaente

} WATER DAT GOED IS.
KIND VAN ABRAHAM.

+

VIII. Wonderlijke Kragt
der Articuli bij de
Verknogte Benamingen,
die één of meer Woorden
tot nader bepalinge bij zig
hebben.

Toen bevond ik dat onze Articuli in kragt en dienst mijne verwagting' zeer verre
te boven gingen. Laet ons tot onderwerp eens nemen een Verknogte Benaming die
twee Substantiva vervat.
N. Van zulk soort heb ik nog een voorstelling te doen, maer eerst zal ik afwagten
wat u reeds op de tong ligt.
L. Ik zal mijn meening, zo kort ik kan, tragten te uitten, op dat door mijn marren uwe
gedagten niet vervlogen raken.
De Latijnse bewoording Aquae obstructio (zo men Aqua voor eenen grooten plas
Waters mogte nemen) zou bij ons negenderhande Vertaling lijden, elk van zeer
bijzondere beteekenis, als
No.
I. OPSTÓPPING VAN WATER.
II. OPSTÓPPING VAN EEN WATER (of EENES WATERS.)
III. OPSTÓPPING VAN HET WATER (of DES WATERS).
IV. EEN OPSTÓPPING VAN WATER.
V. EEN OPSTÓPPING VAN EEN WATER (of EENES WATERS).
VI. EEN OPSTÓPPING VAN HET WATER (of DES WATERS).
VII. DE OPSTÓPPING VAN WATER.
VIII. DE OPSTÓPPING VAN EEN WATER (of EENES WATERS).
IX. DE OPSTÓPPING VAN HET WATER (of DES WATERS).
N. Men duid het somtijds onze Tale als een gebrek toe, dat onze overzettingen
gewoonlijk meer papiers beslaen als 't Latijn, even of de gedrongenheid ons oneigen
ware, maer men merkt niet, dat het grootelijks toekomt bij de nette onderscheiding,
die de Articuli aenwijzen.
L. Bij dit, en bij de hulpwoorden van de Verba komt het toe; andersints konden wij
't ligtelijk winnen, door 't behulp onzer Koppeling. Maer, aen-
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gaende onze negenderhande vertaling, hoe mager komt dat beroemde, en ook wel
roemwaerdige Latijn hier tegen? 't heeft slegts een eenige uitdrukking.
Voeg hier bij, dat, zo menigmael hier een Leedwoordtje plaets kreeg, gevolglijk
ijder van hen nog een driederhande zeer tedere zin-onderscheiding aen zijn volgende
Substantivum kan toebrengen, even als bij de enkele Benamingen aengetoont is.
o

N . I. Vermits zonder Articulus blijft dus maer Een.
o
N . II. en III. Vermits voor 't agterste lid een Articulus krijgende, maken ijder
Drie uit, dat is te samen Zes; als OPSTÓPPING VAN EEN WATER, naemlijk (1)
VAN EEN DER WATEREN, of (2) VAN EEN ZEKER WATER, of (3) VAN EEN WATER in
tegenstelling van iet anders, dat met EEN WATER onder het zelfde Generael
betreklijk is, enz.
o
N . IV. en VII. Krijgen ieder voor aen 't voorste Lid een Articulus, en maken zo
insgelijks ieder Drie, te samen Zes.
o
N . V. VI. VIII. en IX. Hebben elk aen 't Voorste en aen 't agterste Lid een
Leedwoordtje, makende gevolglijk voor ieder Zes, en alzo te samen
Vierentwintig.
Zo dat de Zinbeteekenis ofte Beschouwing over die ééne Verknogte Benaming,
reets zevenendertigderhande is geworden.
+
Dit paerdtje zal nog harder draven, als we onzen aendagt vesten op het gene 't
+
onderscheid der Accenten (of Klemtonen) in de uitspraek vermag. Die Nadruk
IX. Tussen uitweiding'
aengaende het vermogen
kan bij elk van die negenderhande Vertalingen op driederhande wijzen
en de waerde van 't wél
geschieden, als.
accenteren in de
I. Op beide de Leden even sterk of flaeuw, wanneer die te samen in
tegenstelling van iet andets dienen, en zij als onscheidbaer vereent worden, Stemleiding.
bij na even gelijk de Koppelwoorden; als OPSTOPPING VAN WATER in
tegenstelling van een andere ziekte, of iet anders.
II. en III. Sterkst, of op het voorste, of op het agterste Lid, als wanneer de
aenmerking valt op dat deel dat den Klemtoon meest ontfangt, in vergelijking
van zijn ander deel; als (2) OPSTOPPING VAN WATER, in tegenstelling van
uitlooping of eenige andere beweging van Water; en (3) OPSTOPPING VAN
WATER, in tegenstelling van iet anders als Water.
Bij elk verstrekt dat gene voor 't speciale, 't welk het kragtigst den nadruk ontfangt
terwijl het andre lid voor 't Generale blijft dienen.
N. In 't Latijn kan immers op de Verknogte benaming ook driederhande nadruk
aengevoert worden?
L. Zekerlijk, maer dewijl, bij gebrek van Articuli of Naemleden, de ge-
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daente niet verandert, zo spruiten daer uit niet meer dan driederhande
beschouwingen, die in tegendeel, op onze negenderleye gedaentens toegepast
zijnde, ten eersten zevenentwintigderhande worden.
N. Kan deze driederhande Aenzetting van Stem op ijder der bovengenoemde
zevenendertig zinbeteekenissen toepasselijk worden, zo zie ik honderd en elf
onderscheidene beschouwingen uit een eenige verknogte Benaming geboren.
L. Geheel en al heb ik die proeve nog niet naegeloopen, gelijk het ook weinig ueren
geleden is, dat mij die aenmerking dus te binnen schoot; maer evenwel toen ik 'er
van voren af een begin van maekte, vond ik 'er geenen anders; Dog om de veelheid
brak ik het af, om niet door verwijling den draed, en teffens tijd en vrugt te verliezen
met een vergeefse opstapeling van Voorbeelden, die om haer droogheid naeulijks
te verzwelgen zouden zijn.
Ik moet evenwel uw geduld nog iets uit-rekken, met te zeggen, dat dit wél beleggen
van den Nadruk zo gewigtig in de Welsprekendheid is, dat alle Schikking, alle fraeye
Bewoording, alle Geestigheid van gedagten, kortom alle andre Welvoeglijkheid voor
den toehoorder vrugteloos word, zo men in 't spreken of lezen zulks verzuimt.
N. Ik weet wel dat men 'er meer vind, die hun eigen opstel redelijk fraei kunnen
opzeggen, of een reden voor de vuist voortbrengen, dan zulken, die eenes anders
schrift en stijl ter eerster voorkoming naer eisch en behooren kunnen lezen. Ik gis
dat men de rede hier van grootelijks zal moeten toeschrijven aen de Onkunde van
't wél aenzetten van de Stem op de zakelijkste woorden.
L. Niet alleen daer aen, maer ook aen 't Onvermogen van 't vaerdig te kunnen doen:
want bij de genen, die hare eigene opstellinge redelijk wel opzeggen, moet men
onderstellen, dat die ten minste zoo verre van een goed gehoor bedeelt zijn, dat ze
hare Toonsluitingen (Cadancen) en hare Klemtonen (Accenten) niet strijdig maken
met den toon van den eersten aenhef; Dog die dit vermogen van gehoor missen,
zijn zekerlijk zo min bequaem tot een goede uitspraek en stemleiding, als tot de
Zangkunst: want de goede Stemleiding in 't spreken is niet anders als een snelgaende
Zangkunst, gelijk men de Zangkunst als een uitgebreide Welsprekendheid moet
aenzien. Dit vereischte gehoor dan veronderstelt zijnde, zo bij dien die zijne eigene,
als die eenes anders schriften wel zal lezen, zo is nogtans het laetste vrij wat
konstiger, dewijl men bij zijne eigene vooraf bewust is, waer op de nadruk van onze
gedagten valt, en in wat opzigt men ieder woord wil verstaen hebben; terwijl dit bij
eens anders Opstellen, uit de voorgaende woorden, uit het beloop van de Leiding,
en uit de gevoeglijkheit van de Reden, met de grootste Vaerdigheid, Schranderheid,
en oordeel moet gegist, en door 't eenigsints voor uit zien in 't lezen geholpen worden.
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N. Het was te wenschen, dat bij Luiden van Letteroeffening de kunst van 't
wél-oplezen wat beter geleert wierd.
In dit onderscheid omtrent den Nadruk der Bewoording schiet evenwel de pen te
kort bij de uitspraek.
L. Volgens 't gebruik, ja: ik wist 'er nogtans wel een middel toe tot vergoeding,
naemlijk met eene andere gedaente van Letter te geven aen de zakelijkste woorden,
op welke 't onderscheid van 't denkbeeld valt.
Maer om de ketting van ons onderwerp niet te verliezen, zo hervat ik die stoffe,
en zegge, dat ik mij ontzie de armoede van 't Latijn tegen onze Rijkdom wederom
op te halen, op dat ik niet en schijne het op die tale, die ik grootelijks agt, met een
wangunst geladen te hebben; dog om de eere van de onze te toonen, nam ik een'
van de besten in vergelijking'. Maer neem vrij 't wijdvermaerde Grieks, dat zelfs van
de Romeinen, in haere bloei zijnde, ten uiterste gelief koost, en als 't puikje aller
talen geschat wierd, en laet dit vrij in de weegschale opkomen: 't is waer, 't heeft
mede wel Articuli, en dat onderscheiden na de geslagten; ja ook tweederhande
Articuli, waer van de eene Postpositivi en de andere Praepositivi genoemt worden;
maer wat zullen dezen tegen de onzen vermogen? Die Postpositivi zijn niet meer
als onze Pronomina Relativa DIE, DAT, enz: en de Praepositivi hebben alleen
gemeenschap met onzen Articulus Definitivus; dus ontbreekt 'er nog ten eenemael
de Articulus Indefinitivus.
N. Als ik gedenk aen die meer dan honderderlei beschouwing en zinbeteekenis aen
een eenige verknogte benaming, als ik agt geve op onze behandeling van de Articuli,
beneffens het wel waernemen van den Nadruk, mag ik zekerlijk, zonder schijn van
blinde eigenliefde, of Loftuiterye wel rond uit zeggen, o! Edel onderscheid, voor een'
Tael onuitspreeklijk van waerde. En, immers zou 't Onderscheid nog merkelijk grooter
worden, als men de vergelijking en tegenstelling van 't getalwoord EEN, en 't
Aenwijslijke Voornaemwoord (Pronomen Demonstrativum) DIE hier bij voegde.
Maer, hier te voren heb ik gezegt, dat ik van deze Verknogte Benamingen een'
vrage te doen had. En schoon we nu van de Naemleden, en nog niet zo zeer van
de Naemwoorden spreken, 't gene, daer ik het op munte, zal egter zijn betrekking
hebben op de kragt der Articuli; daerenboven zal dat gene, het welk we hier reeds
van de Nomina afhandelen, daer nae ons niet behoeven op te houden.
+
Tweederhande Verknogte Benamingen hebt gij aengeroert, als eerstelijk een
+
Adjectivum met een Substantivum, en ten andere twee Substantiva bij een; die
X. Verdeeling van de
Verknogte Benamingen.
elk wederom tweederlei zijn.
(I). Van de eerste soort, wanneer het Adjectivum voorstaet, als GOED WATER, heb
ik haer Declinatien in uwe voorgemelde Voorbeelden,
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en gevolglijk stoffe tot mijne bedenkingen gevonden; en
+
(II) Bij aldien het Adjectivum agter staet, 't zij het een gemeen Adjectivum of een
+
Participium zij, als, WATER, DAT GOED is; of, WATER, GEZONDEN, of DAT
XI. Waerom het
GEZONDEN IS, als dan, weet ik wel dat het Adjectivum bij ons zonder Verbuiging Adjectivum agter 't
Substantivum komende bij
in alle geslagt, getal, en geval blijft, op de wijze van de Adverbia, gelijk het ook
ons onverbuiglijk komt.
zulk een plaets bekleed, dewijl het Verbum ZYN, of daer bij staet, of 'er onder
verstaen word; als, REDENEN, GOED VOOR KINDEREN, in plaetse van GOED ZYNDE,
enz: dog niet GOEDE, schoon REDENEN in 't meervoud staet. De Latijnse wijze, zo
men die hier in opvolgen wilde, zou ons op een doolpad helpen. Dewijl nu 't
Adjectivum, vermits een Adverbium wordende, dus onverbuiglijk blijft, zo behoeft
'er geen Voorbeeld van Verbuiging voor afgevordert te worden: insgelijks niet van
(III) Twee Substantiva bij een, wanneer de Genitivus agter staet, als HET KIND
VAN ABRAHAM, enz: dewijl het voorste Lid dan na zijn eisch alleen verbuigt, en 't
agterste in die gedaente in Genitivo blijft door alle de Casus heen. Maer
(IV) Aengaende die Verknogte Benaming die twee Substantiva vervat, en den
Genitivus voor aen heeft, zag ik gaerne Voorbeelden van Declinatie.
+

L. Deze laetste stelling noem ik de Konstelijke, tot onderscheid van de vorige,
die 't Substantivum in Genitivo agter aen heeft, welke ik de Natuerlijke noem,
vermits zeer natuerlijk en gemaklijk komende voor de gewoone leiding der
gedagten, gelijk ze ook gemeen is aen de thans levendige Talen van Europa;
terwijl de Konstelijke, hoewel oudtijds zeer gemeen, nu, niet alleen om de kortheid,
maer ook om 't meerder gelijk zijn aen 't oude gebruik, voornaemlijk in een
konstigen en verheven Stijl van schrijven bij ons gebruikt word.
Tot voldoening van de afgevorderde Voorbeelden heb ik het volgende gereed.

+

XII. Onderscheid tussen
de Konstelijke en
Natuerlijke stelling van
een Verknogte Benaming
uit twee Substantiva
bestaende.

+

I. Voorbeeld; zonder Articuli.
+

XIII. De drie Voorbeelden
van Verbuiginge der
Verknogte Benamingen
van Konstelijke stelling.

Singul:

Plural:

{ Nom: Acc: & Voc:
{ Genit: & Abl: Dativus.

VERSTANDS
OPHELDERING.
VAN AEN } VERSTANDS
OPHELDERING.

Even als de Singul. alleenlijk dat het
agterste Substantivum in zijn Meervoud
verandert, als OPHELDERINGEN.

(I). De Dativ: Absol: zonder AEN.
(II). In Verheven Stijl, E agter de Verbalia op ING, in singul:, als OPHELDERINGE, na
der Ouden trant; Dog
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zulks, met sommigen, alleen in Accusat:, tot onderscheid van den Nominat: te
willen doen, rust ook, nogte op de Oudheid, nogte op 't vinden van de Wetten,
dat wij bedoelen, maer op een Wetmaking van eigen goeddunken, en wel van
zulk een goeddunken, dat een ander, om 't onderscheid, met gelijk regt de E
bij den Nomin: en bij den Accus: niet, zou kunnen nemen: 't zijn gene fraeye
Wetten welker tegendeel even redelijk is.
(III). Wanneer voor dit Substant: in Genit: nog een Adjectiv:, dat 'er bij behoort,
voorafgaet, zo word ook dat Adjectiv: op den verheven trant verbogen, als
GOEDER VROUWE RAED, voor DE RAED VAN EEN GOEDE VROUW'.

II. Voorbeeld; met Articuli opzigtelijk op het agterste Substantiv:.

Singul:

{ Nom: & Acc:

EEN (of HET) BISCHOPS
KLEED (ook eertijds
KLEEDER)

{ Genit: & Abl: Dativus

VAN AEN } EEN (of HET)
BISCHOPS KLEED.

De Dat: Absol: zonder AEN: en in zeer verheven Stijl ook wel EENEN (of DEN)
BISCHOPS KLEEDE.

Plur:

{ Nom: & Acc:

DE BISCHOPS
KLEEDEREN (ook eertijds
KLEEDEN).

{ Genit:

DER of VAN DE }

{ Dat:

AEN DE } BISCHOPS
KLEEDEREN.

{ Abl:

VAN DE }

Bij den Dat: Absol: en in Verhev: en Deft: Stijl DEN in steê van AEN DE.

III. Voorbeeld; met Articuli in Genitivo, opzigtelijk op het voorste Subst:

Sing:

{ Nom: & Acc:

{ EENES DES }
BISCHOPS KLÉÉD.

{ Genit: & Abl: Dativus.

VAN AEN } EENES (of
DES) BISCHOPS KLÉÉD.

Dat: Absol: zonder AEN.
Plur: Even als de Singularis, mite het agterste Substantivum in zijn Meervoud
overbrengende, als EENES (of DES) BISCHOPS KLEEDEREN, enz.
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Hoe de Articuli na 't Genus van hare Substantiva veranderen, is in de vorige
Voorbeelden begrepen, en derhalven onnoodig dat men 't getal der Voorbeelden
hier door vergroot.
N. Nu kan ik u zeggen, waer op ik mijn vrage gemunt had. 't Is voornaemlijk op de
kragt en den zin van deze Konstelijke Verknogte Benaming, in vergelijking van de
Natuerlijke, waer van gij hier voor bij de Vertalinge van 't Latijnse Aquae obstructio
negenderhande gedaente vertoont hebt.
+

L. Deze allen konnen door de Konstelijke stelling niet meer als in vijfderhande
+
gedaente verbeeld worden.
XIV. Zin en kragt van de
I. VERSTANDS OPHELDERING beteekent zo veel als EEN of DE OPHELDERING Konstelijke stelling in
vergelijking van de
VAN VERSTAND. Om dat nu het agterste Lid door 't voorste eenigsints een
Natuerlijke.
bepaling ontfangt, en alzoo van zijne wijduitziende beteekenis iet verliest,
zo word de zin daer van dezelfde als of 'er eenige Articulus bijstond, DE,
namelijk, als 'er een nader bepaling voorgegaen was, of volgde, en EEN, als
zulks niet gebeurde; dus beteekent ook bij ons GODS GOEDHEID het zelfde
als EEN of DE GOEDHEID VAN GÓD.
II. EEN BISCHOPS KLEED, beteekent EEN KLÉÉD VAN EEN BISCHOP.
III. HET BISCHOPS KLEED, zo veel als HET KLÉÉD VAN EEN BISCHOP.
IV. EENES BISCHOPS KLEED. zo veel als EEN of HET KLÉÉD VAN EENEN BISCHOP.
V. DES BISCHOPS KLEED, zo veel als HET KLÉÉD VAN DEN BISCHOP.
Zo dat de eerste drie van de negenderhande gedaentens bij de Natuerlijke stelling,
als (1) OPSTÓPPING VAN WATER, (2) OPSTÓPPING VAN EEN WATER, nogte (3)
OPSTÓPPING VAN HET WATER, niet eigentlijk voldaen worden in de Konstelijke
Stelling, aengezien, als boven gemeld hebbe, ons WATERS OPSTOPPING zo veel
wil als EEN of DE OPSTÓPPING VAN WATER; in welke twijffelagtigheid van bepaling
dit Konstelijke van 't Natuerlijke nog iets verschilt.
De vierde Gedaente der Natuerlijke Stelling zou voldaen worden met onze eerste
en tweede Konstelijke, bij aldien het verbogene Substant:, in Genit: staende, een
algemeen ding of wezen beteekent, als WATER, STÉÉN, VERSTAND: dus kan WATERS
OPSTOPPING, en EEN WATERS OPSTOPPING beteekenen EEN OPSTÓPPING
VAN WATER; en VERSTANDS of EEN VERSTANDS VERLIGTING, zo veel als EEN
VERLIGTING VAN VERSTAND; maer vermits velen van deze Benamingen, behalven
haer algemeenen zin, een enger bepaelde beteekenis krijgen, als EEN STÉÉN, EEN
WATER, enz:, waer door dan dubbelzinnigheid zou
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konnen ontspruiten, zo hebben onze keurige Voorouders de Konstelijke gedaente
voornaemlijk in dit tweede Konstelijke geval genoegsaem vermijd, gebruikende daer
voor de Natuerlijke.
De vijfde Gedaente van de Natuerlijke Stelling word beantwoord met onze tweede
van de Konstelijke, ingevalle het Verbogene Substantivum eenig gestaltelijk
denkbeeld in ons verwekt, waerom het ook, vermits iet speciaels in zig vervattende,
meest altijd een Articulus bij zig vereischt, als EEN KLÉÉD, EEN WATER enz.; aldus
komt dan EEN BISCHOPS KLEED voor EEN KLÉÉD VAN EEN BISCHOP, en EEN
WATERS OPSTOPPING voor EEN OPSTÓPPING VAN EEN WATER Hoewel dit laetste
soort, het welk, gelijk hier voor gezeid is, ook een andren zin kan aennemen, beter
vlijd in de Natuerlijke stelling.
De zesde Natuerlijke Gedaente loopt in 't Konstelijke mis.
De zevende Natuerlijke Gedaente laet zig wel uitdrukken even als onze Eerste
in 't Konstelijke, te weten WATERS OPSTOPPING voor DE OPSTÓPPING VAN WATER,
gelijk hier voren gezeid is, dog bij de woorden van een gestaltelijk denkbeeld komt
dit niet zeer eigen.
De agtste Natuerlijke word voldaen in onze Derde en Vierde van 't Konstelijke;
want HET BISCHOPS KLEED, en EENES BISCHOPS KLEED, beteekenen beiden
HET KLEÉD VAN EENEN BISCHOP: evenwel met dit onderscheid, dat het eerste HET
KLÉÉD VAN EEN BISCHOP in 't algemeen, en 't laetste EEN of HET KLÉÉD VAN EENEN
ZEKEREN BISCHOP in 't bijzonder beteekent, in welke onderscheiding deze Konstelijke
Gedaente de Natuerlijke overtreft.
De negende Natuerlijke beantwoord onze Vijfde in 't Konstelijke, als DES WATERS
OPSTOPPING voor DE OPSTÓPPING VAN HET WATER, enz.
+

N. 't Behoort ook tot de Behandeling der Voorleden dat ik vrage, wat voor een
Regel of 'er op te vinden zij, waerom men zegt
1. HENDRIK JACOBS, en niet Hendrik van Jacob; dog wel,
2. DE ZEGENINGE JACOBS, en VAN JACOB. DE LIEFDE GODS, en VAN
GOD. DE GOD ABRAHAMS, en VAN ABRAHAM; en wederom in tegendeel
3. OPHELDERING VAN VERSTAND, en niet Ophéldering Verstands; EEN
TEEKEN VAN DEUGD, en niet Een Teeken Deugds; en HET KLEED VAN
STAET, en niet Het Klééd Staets.
De agterste Leden zijn immers allen in Genitivo?
L. Dat zijn drie vragen, waer van de oplossing werkelijk is en inspanning vereischt,
daer toe alleenlijk strekkende, om te weten wanneer of men bij de Verknogte
Benamingen van Natuerlijke stelling (bij aldien het agterste lid, van 't Manlijke of
Onzijdige Geslagt zijnde, zonder

+

XV. Waerom of men zegt
HENDRIK JACOBS, en
niet Hendrik van Jacob?
dog DE ZEGENINGE
JACOBS, en VAN
JACOB? en wederom
OPHELDERING VAN
VERSTAND, en niet
Opheldering Verstands?
dog wel OPHELDERING
VAN HET VERSTAND en
DES VERSTANDS.
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Articulus komt) den Genitivus door S agter het Substantivum, of door VAN voor het
zelve verbeelden moet: want al de voorbeelden van uwe vragen zijn zonder Naemlid
bij 't agterste. Indien men 'er nog één met een Articulus bijvoegt, zo komt het nog
wonderlijker te voren, waerom of men niet zeggen mag Ophéldering Verstands,
maer wel OPHELDERING VAN VERSTAND, terwijl men nogtans van beids zegt
OPHELDERING VAN HET VERSTAND, en OPHELDERING DES VERSTANDS.
o
Uwe vragen zien dan op N . 1. 4. en 7. bij de Verknogte Benamingen van Natuerlijke
stelling, of op een van die drie; want het geeft hier in geen verandering of het voorste
lid een Articulus voor zig hebbe of niet.
Tot oplossing van uwe vragen, en van de vergrooting die ik 'er nog bij deed, zeg
ik dan, dat onze Voorouders met een zeer goed oordeel dit gebruik bij deze
Verknogte Benamingen dusdanig hebben ingevoert, om dat men oudtijds, toen de
Articuli nog niet regt gangbaer waren, alleen de S voor merkteeken van den Genit:
Masc: & Neutr: hebbende, die zo wel in 't Bepalende als Onbepalende geval
gebruikte; waerom ook toen ter tijd WATERS, zo wel voor EENES WATERS als voor
DES WATERS kon verstaen worden: maer toen de Articuli tot onderscheid in zwang
geraekten, was 't ook dienstig, dat men die verwarring schuwde, hoewel bij de
Eigen-namen zulks niet noodig was, vermits maer eene beteekenis hebbende.
Hierom is het dan;
I. Dat, zo deze Verknogte Benaming uit een Voor- en Toe-naem bestaet, het
agterste lid op der Ouden trant de S tot teeken van den Genitivus behouden
heeft, en geen VAN vooraen gedogen wil, als HENDRIK JACOBS: want
Eigen-namen met hare Toenamen kunnen zonder groote verwarring niet wel
verandering velen: dog bij Geslagt-namen, die van jonger gebruik zijn, en
gewoonlijk de Van genoemt worden is het regt anders gelegen; dus zegt men
DE JAERBOEKEN VAN DE GROOT (Annales Grotii), maer nooit De Jaerboeken
Gróóts, hoewel men ook in Konstelijke stelling zet DE GROOTS JAERBOEKEN.
II. Dog als 'tagterste lid alleenlijk een Voor-naem is, als, PIETER, JACOB, enz: en
't voorste iet beteekent, dat door hem word uitgevoert, of dat op hem zijne
bewerking heeft, als dan mag de Genitivus op beide wijzen gevormt worden;
dus zegt men, DE ZEGENINGE JACOBS, en DE ZEGENINGE VAN JACOB.
Maer wanneer die Genitivus een Eigenaer of Bezitter beteekent, zo verkiest
men bij ons den Genitivus door VAN te maken, als naemlijk HET GÉLD VAN
ABRAHAM, en niet Het géld Abrahams.
III. Maer als het agterste lid, zonder Articulus zijnde, geen Eigen-naem, dog eenig
Algemeen wezen beteekent (want anderen komen niet zonder Articulus) zo
maekt men alleen den Genitivus door VAN, gelijk uit uwe ingebragte
voorbeelden blijkt: hierom zegt men OP-
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HELDERING VAN VERSTAND, en niet Ophéldering Verstands; op dat men
alzoo de vrugt geniete van 't onderscheid der Articuli, en aentoone, dat men
hier van VERSTAND, als van een Algemeen ding, en niet van dit of dat Verstand
in 't bijzonder spreekt; welk onderscheid de andere Genitivus niet aentoonen
kan. Gelijk dan ook in tegendeel
IV De Genitivus op beide wijzen gemaekt word, wanneer bij dat agterste lid een
Articulus tot aenwijzing voorop komt, als OPHELDERING DES VERSTANDS,
en OPHELDERING VAN HET VERSTAND, aengezien een en ander niet meer
als eenerlei denkbeeld verwekken kan: De agterzetting van S nogtans komt
eigentlijkst in Hoogdr: en Deft: Stijl, vermits naest overeenkomende met der
Ouden gebruik.
Dog laet ik nog een vijfde Regel van gelijken aert, hoewel op een Verknogte
Benaming van Konstelijke en niet van Natuerlijke stelling ziende, hier bij voegen;
te weten,
+
Bij aldien men agter twee of meer bijeenstaende Substantiva, die niet meer als
een enkel denkbeeld in ons verwekken, 't zij een Eigen-naem of een andre zijnde, +XVI. Waerom of men
zegt GRAEF DIDERIKS
nog een Substantivum in Genitivo daer agter aenvoegt, zulks dat die te samen
AENSLAG, en niet Graefs
tot een Verknogte Benaming van Konstelijke stelling overgaen; als
Dideriks, enz.

HENDRIK JACOBSENS HANDSCHRIFT.
GRAEF DIDERIKS AENSLAG.
KONINK HENRIK DE VIERDES ONTWÉRP.
en DES KIND VAN DEN HUIZES VOORRÉGT (of in gemeenzamer spraek
zou men zeggen 'T KIND VAN DEN HUIZES VOORRÉGT).
Alwaer HENDRIK JACOBSEN, GRAEF DIDERIK, KONINK HENRIK DE VIERDE, en KIND VAN
DEN HUIZE ijder maer een enkel gestaltelijk denkbeeld verwekken, dat door
verzamelde woorden beduid word, zo moet bij ons niet het voorste lid, maer alleen
het agterste, de S, tot aenwijzing van den Genitivus agteraennemen; en wederom,
als bij de vooropgaende Eernamen van Vorsten nog een Articulus voorafgaet, tot
onderscheid van dezen en dien in 't bijzonder, zo dat 'er een scheiding van denkbeeld
uit ontstaet, als dan buigt dat gescheidene deel vooraf, als DES GRAVEN DIDERIKS
AENSLAG, alwaer DIDERIK in tegenstelling komt van andre GRAVEN.
+
Zo uitnemende naeukeurig zijn onze Voorouders geweest in 't instellen van hare
gebruiken, dat ze de zuiverheid der Denkbeelden geheel buiten verwarring getragt +XVII. Naeukeurigheid
hebben te houden: Want de twee drie woorden, die te samen hier niet meer als onzer Voorouderen
omtrent de Zuiverheid der
één onderscheiden denkbeeld uitmaken, worden ook te samen in 't verbuigen
Denkbeelden.
niet anders als een enkelwoord behan-
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delt; en zo verre het denkbeeld gescheiden moet zijn, zoo verre onderscheid zig
ook de verbuiging.
N. 't Is nogtans geheel anders gestelt met het Latijn, aldaer zeid men, Regis Henrici
quarti Consilium.
L. Dat is waer; en als men woordelijk en letterlijk (Grammaticè) den zin daer van
naedenkt, zo komt hij even stram en stootend, als of men zettede Het ontwerp van
den Koning van Hénrik van den vierden, of wil men 't anders, Des Koninks Hénriks
des vierden Ontwérp: 't is waerlijk of elk lid van brok tot brok als in de hersenen
moest ingestampt worden, terwijl door die deeling het geheel ondertussen zijn
denkbeeld verliest: ten minste strijd zulks ten eenemael tegen ons Nederduitsch;
dog elke Tael heeft haer bijzonder eigen; en 't gebruik en de oeffening leert dikwijls
de verlammingen en gebreken, die 'er na de Letter in de gedagten uit ontstaen
zouden, vervullen. 't Is vrij gemeen in de wereld, dat men netter denkt als men
spreekt; maer 't is de opperste lof van een Tael, dat ze die netheid agterhaelen of
nabij komen kan; want de gedagten te boven gaen zal ze nimmer.
Maer dat we die stoffe eens lieten berusten, eer 't spel beginne te verdrieten.
Onder mijne Aenmerkingen over de Waernemingen van onzen doorlugtigen
Letterheld P: C: Hoofd, die ik hier bij dit werk meene te voegen, zal zig nog meer
diergelijks opdoen.
+

N. Evenwel kan de Weetgierigheid het onderzoek der Oudheden zo niet in 't
vergeten stellen, voornaemlijk omtrent woordtjes die zo dikwijls in 't spel komen; +XVIII. Van de Oudheid
ik meene onze Articuli. Hoe vond je 't in dit stuk bij de met ons vermaegtschapte der Articuli en haeren
Talen zo oude als nieuwe? Ik heb al gemerkt, dat onze Articuli EEN en DE ontleent oorspronk.
zijn van ons Talwoord EÉN, en 't Pronomen DIE; even gelijk ook van 't Latijnsche
unus, una, & ille, illa gemaekt zijn die Articuli, die thans in Italiën, Spanje, en Vrankrijk
in zwang gaen, als,
Ital:
Artic: Indef: { Masc: Uno.
Foem:
Una.

Spaensch.
ûno.
ûna.

Fransch.
un.
une.

Artic: Defin: { Masc: Il of Lo.
Foem:
La.

êl.
là.

Le of l'.
La of l'.

Dog de Substantiva Neutra ontbreken 'er.
L. 't Is zoo, dat ze zo wel bij de Anderen, als bij Ons en onze vermaegtschapte
Talen, van het Pronomen Numerale, en het Demonstrativum ontleent zijn. Ik vind
evenwel niet, dat men veel vroeger dan 5, 6, eeuwen te rug deze tweederhande
Articuli tot zulk gebruik heeft toege-eigent; men
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bediende zig te voren alleenlijk van den Artic: Definit:, bijna even gelijk de Grieken
van hunnen Articulus Praepositivus ὁ, ἡ, τò, die. niet meer als onze Naemleden DE
en HET aenwijzen. De oudste overblijfselen, daer in ik de tweederhande Articuli
gebruikt vond, zijn, Willer: Abbatis Paraphrasis in Cantic: Canticorum, in 't Frankduits,
en Melis Stoke's Oude Hollandsche Rijmkronijk, dog wel allernetst en volledigst bij
den laetsten.
N. 't Is opmerkelijk dat (niettegenstaende de Italianen, Spanjaerts en de Gallen,
bevorens zij door de Volkeren van Duitschen Stamme verwonnen waren, van geene
Articuli wisten, zo dat ze zulks van hare Verwinnaers, en dat genoegsaem op ééne
wijze, schijnen geleert te hebben) egter de Oud-Duitsche Schriften, als 't
Moeso-gottisch, Angelsaxisch, en Frankduitsch, waer van de twee laetstgenoemde
nogtans eenige Eeuwen jonger zijn dan die overwinningen, van zulk gebruik geen
teeken hebben.
L. Wel eenig Teeken, mijn Heer, maer in die nette onderscheiding niet, want de
Articul: Definit:, die de oudste van gebruik is, was 'er niet gantschelijk onbekent.
Want dus vind men het M-G, Thiz & Sa (hic), Tho & So (haec), & Thata (hoc), te
mets voor Artic: Definit:, en 't A-S, Se (hic), Seo (haec), & That / Thoet / & Hyt (hoc),
gelijk ook het F-TH, Ther (hic), Thiu (haec), & Thaz (hoc), dienden zo wel voor
Artic: Definit: als voor Pronomen. Dog 't M-G, Ains (unus, solus) vond ik 'er nooit
voor Artic: Indefin:, 't A-S, An (unus) niet dan zelden (dus A-S, an Wif foemina,
Matth: IX. 20.); en 't F-TH, Ein (unas, solus), vond ik bij Tatiaen (die voor een
vertaling van de agtste Eeuw gehouden word) meest altijd voor een Pronomen,
hoewel op eenige plaetsen ook voor Aliquis, in welk geval het zeer naekomt aen
een zekeren zin van onzen Artic: Indefin:. Maer bij Willeramus, een werk van twee
Eeuwen jonger, vertoont zig Ein / zo wel voor Artic: Indefinitivus, als voor Pronomen.
En in een Symbolum veteris Ecclesiae of Belijdenis der oude Duitsche Kerke die te
vinden is bij Goldasti Rerum Alamann: Tom: II. p: 173., vind ik ain voor unus, en
ook voor onzen Articulus, als, Ich geloub das er an dirre werlte was als ain ander
mensche: d: i: Ik geloove dat Hij in deze Wereld was als een ander Mensch: en
een weinig vroeger ain gwaire Got; d: i: één ware GOD (unus verus Deus). Uit de
Stijl vermoede ik dat dit Oud-Duitsch omtrent gelijkeeuwig is met Willeraems. Als
ik van 't A-S spreek, zie ik op die vertaling van de Vier Evangelisten, die Junius
nevens zijn Evang: Gothicum gevoegt heeft, welke ik schat van de 8: of 9: Eeuw'
te zijn.
N. Maer dewijl uit het Pronomen EENE (unus) de Artic: Indefin: sedert geboren is,
zo kunnen we daer tegen het hedendaegsche wel vergelijken, als we de Verbuiging
van het Oude inzien. Hoe ging 't daer meê in 't Moeso-gottisch?
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L. Even als met de andere Pronom: Adjectiva, als Meins / meina / mein / &c. te
weten

M-G. Sing:

Nom:
{ M. Ains;

Gen:
Ainis;

Dat: & Abl:
Ainin &
ainamma;

Acc:
Ainana.

{ F. Aina;

Ainaizos;

Ainai;

Aina.

{ N. Ain;

Ainis;

Ainamma;

Ain.

N. En hoe in 't Frankduitsch?
L. Bij Tatiaen en Willeraem omtrent eveneens; naemlijk

F-TH. Sing:

Nom:
{ M. Ein;

Gen:
Eines;

Dat: & Ab:
Einemo;

Acc:
Einan / on.

{ F. Eine;

Einero / einer; Einero;

Eina / e.

{ N. Ein;

Eines;

Ein.

Einemo;

De Pluralis ontbreekt 'er uit de natuer der zake.
Hier aen is het hedendaegse Hoogduitsch nog gelijk, uitgezondert dat voor einero
of einer alleenlijk komt einer / voor einemmo / einem; voor einan of einon komt
einen / en voor eina / e / alleen eine.
Het Angelsaxisch schoeit ook al op die leest.

A-S.

Nom:
{ M. An.

Gen:
Anes.

D: & Abl:
Anum.

Acc:
Anne / AEnne.

{ F. Ane.

Anre.

Anre.

Ane.

{ N. An.

Anes.

Anum.

An.

N. Hoe vondje 't bij onze Melis Stoke's Rijmkronijk van voor omtrent 500 jaren.
L. Bijna net als nu, te weten den Artic: Indefinit:.

Sing:

Nom:
{ M. Een;

Gen:
Eens;

Dat:
Acc:
Enen / & an Enen;
enen;

{ F. Een /
ene;

Eenre / van Eenre / an
ene /
ene;

Een / ene;

Dan eenre /
ene.

N. Een;

Eens;

Een;

Dan enen.

Enen / an
enen;

Abl:
Dan enen.

Ook vond ik 'er Eenen met een dubbele ee / in Dat: en Acc: voor Unus, of Aliquis;
o

als, bij den laetsten druk van A . 1699, pag: 12. Die Diderik wan eenen Soen
(Didericus iste unum genuit filium), en pag: 9. Hi gaf eenen Diderike (quodam
Diderico dabat).
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N. Dit onderscheid tussen de dubbele en enkele E zou ook thans, om den Articulus
niet te verwarren met het Pronomen, dunkt mij, niet ondienstig zijn, en ook
overeenkomen met den gewoonen grondslag van uw voor deesgemelde agtbaerste
gebruikelijke Spelling, aengezien de lange EE van den Articulus reeds bij de uitspraek
in een zagte EE verwandelt is, ter zake dat 'er nimmer eenige nadruk op valt. Dus
zou onze Articulus EEN in 't schrijven onderscheiden zijn van 't Pronomen, even
gelijk ons DE van DIE geworden is. Op den zelfden voet, en om gelijke rede zou
men ook EENIG voor solus, en ENIG voor aliquis kunnen zetten. Dog laet ons nu
eens den Articulus Definitivus in zijne oude verbuiging bezien.
L. In mijn werkje van de Gemeenschap tussen de Gottische Sprake en de
Nederduitsche heb ik dit Gottische Pronomen aengewezen op pag: 60. Evenwel,
om niet in een ander boek te moeten zoeken, 't gene men door weinig schrijvens
bij-een kan hebben, zal ik het, welvoegens wille, hier nog een mael bij de anderen
vooraf laten gaen.
Moesogottisch Pronomen, ook te mets voor Artic: Definit: gebruikt.

Sing:

Plur:

Nom:
Gen:
{ M. Thiz / & Sa This
(Deze, die).

Dat: & Ablat:
Thamma.

Acc:
Thana.

{ F. Tho / & So Thisos.
(Deze, die).

Thisai.

Thisai en So.

{ N. Thata (Dit, This.
dat).

Thamma.

Thata.

{ M. Thai / &
Thisai.

Thise.

Thaim.

Thans / &
Thisans.

{ F. Thai / &
Thisos.

Thiso.

Thaim.

Thos / &
Thisos.

{ N. Tho

Thise.

Thaim.

Tho.

Angelsaxisch Pronomen, en Artic: Definit:.

Sing:

Plur:

Nom:
{ M. Se.

Gen:
Thoes.

Dat: & Abl:
Tham.

Acc:
Thone /
Thoene.

{ F.Seo.

Thoere.

Thoere.

Tha.

{ N. That /
thoet / hyt.

Thoes.

Tham.

That / thoet /
hyt.

Tham.

Tha.

Dat:&Abl:

Acc:

M.F. & N. Tha. Thoera.

Frankduitsch Pronomen, en Artic: Definit:.

Nom:

Gen:
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Sing:

{ M. Ther.

Thes.

Themo.

{ F. Thiu.

Thero.

Therro / thero. Thiu / thie /
the.

Thes.

Themo.

*

{ N. Thaz.

Plur:

*

M: F: N: Thiu / Thero / there. Then.
thie / the.

Thene / then

Thaz.

Thiu / thie /
the.

NB. * Bij Willeraem vind ik ook p: 101. Hiz voor ons HET, gelijk ook p: 33. en verder op vele
plaetsen iz bij Tatiaen, wanneer HET zonder Substantivum komt.
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Oud-Friesch Pronomen & Artic: Defin: (giffe van omtrent de 12. of 13.
Eeuw) opgemaekt uit de Leeuwerder Boet-wetten, welke te vinden zijn
in het tweede Deel van Gijsbert Japix Friesche Rijmlerije: als,

Sing:

Masc:
Foem:
{ Nom: Thi / di / dy. Thio / dio.

Neutr:
Thet / hith of ith.

{ Gen: Thes /des.

Ther / der.

Thes / des.

{ Dat: On of an }
Abl: Fon of fan }
Thi / di.

Ther / der.

Thet.

{ Acc: Thine / thin Tha / da.
/ then / den.

Theth / hith of ith.

Plur: Door alle de Geslagten.
Nom: Tha / dae G. Thera / dera. D. Tham / dam / & an tha. Acc: Tha / dae. en
Abl: Fan tha & da.
Dog bij de werken van dien woord- en geest-rijken Gijsbert Japix (wiens bedrevenheid
in 't Oud-friesch onzen oppersten en geleerdsten Lief-hebber Fr: Junius F.F. tot hem
trok, en wiens Tael zig zeer schikt na den aert van 't platte land daer nog Oud-friesch
gesproken word) vond ik de Articuli in de tegenwoordig gewoonlijke kragt gebruikt,
naemlijk ien / of bij inkortinge in / voor den Artic: Indefin: door alle de Geslagten;
en voor den Artic: Definitiv: in 't Masc: & Foem: De; en in 't Neutr: it of et / of bij
inkortinge 't. De verbuiginge is 'er zonder verandering van uitgang, alleen komt er
AEN en VAN te hulp: welk gebruik van den Dat: door de Praepos: AEN, en den
Gen: & Abl: door VAN aen te wijzen, door 't voornaemste van Europa nu in zwang
gaet. Zie daer den

Artic: Definit: van 't Hedendaegsche Land-friesch.
Singul:

P-lur:

{ M. & F.

Nom: & Acc:
De

Gen: & Abl:
Fen de.

Dat:
Don de.

N.

It / et / 't.

Fen it / et.

Don it / et.

M. F. & N.

De.

Fen de.

Don de.

N. In onze zesde Redewisseling hebt gij al, toen 't Oud-friesch aldaer op het tapijt
quam, gewag gemaekt van dezen Schrijver, en gemeld dat hij in zijne Werken het
hedendaegse Land-friesch getragt heeft uit te drukken met de Letteren na onze
Hollandse Gelding (Valor) te gebruiken:
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dit dient in rekening te komen, als men 't verschil tussen zijne spelling en die der
Oude Boetwetten inziet.
Maer hoe hebben we 't bij onzen ouden Melis Stoke in zijn Rijmkronijk? Ik gis,
omtrent als nu.
L. Weinig anders, zo in kragt en waerde, als in gedaente, zijnde ook doorgaends
de Articulus onderscheiden van 't Pronomen; naemlijk aldus.
Oud-Hollandsche Artic: Definit: ten tijde van Melis Stoke in de XIII. Eeuw.

Masc:
{ N. Die.

Sing:

Foem:
Die.

Neutr:
Dat / Het / en 't.

{ G. Des / van den Der / & van der.
& 's.

Des / 's / & van
den.

{ D. Den / & an
den.

Der / an die.

Den / & an den.

{ Acc: Den.

Die / & de.

Den / dat / het / &
't.

{ Abl: Van den.

Van der / van die. Van /den.

Plur: Door al de Geslagten.
Nom: & Acc: Die / de. Gen: Der / & van de / Dat: Den / an den en Abl: Van den &
van de.
Hier tegen was het Pronomen Demonstrativum in Singul: bij 't Masc: N. Die. G.
Diens & Van dien. D. & Acc. Dien. Abl: Van dien. Bij 't Foem: N. & Acc: Die. G.
Dier & Van die. Dat: An die. Ab: Van dier. En bij 't Neutr: N. Dat. G. Das / & Van
dat. D. Dien / & an dat. Acc: Dien / & dat. Ab: Van dien / & Van dat. En in Plur:
door alle de Geslagten. N. & Ac: Die. G. Dier D. & Ab: Van dien.
N. Uit de bijgebragte Voorbeelden bemerk ik dat het Oud-friesch, voor zo verre als
zulks van het Angelsaxisch verschilt, zeer nae met ons Oud-Hollandsch overeenkomt,
en dat de Frankduitsche Articulus Definit: nog genoegsaem in 't Hoogduitsch
gebleven is.
L. Omtrent den Hoogduitschen Artic: Definit: vind ik de voornaemste Schrijvers een
weinig verschelende. De vermaerde Schottelius leert in de Gründliche Anweizung
zur Rechtschreibung und Wortforschung op pag: 90. aldus.

Sing:

N.

G.

D.

Acc:

Abl:

{ M. Der.

Des.

Dem.

Den.

Von dem

{ F. Die.

Der.

Der.

Die.

Von der.

{ N. Das.

Des.

Dem.

Das.

Von dem.
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Plur: Door alle de Geslagten.
N. Die. G. Derer / der (& in Foem: ook wel Dero). D. Denen / den Acc: Die.
Ab:Von denen / von den.
‘Voegende daer bij op pag: 91. Zu erinneren / dak der Genit: Plur: eigentlich
heisse DERER / der Dativus und Ablat: Plur: DERER; welches / wen man
gründlich und Grammaticè screiben wil / man also muk beobachten.
Hier tegen zet de Geleerde Bódeker in zijne Gründsake der Deutschen Sprachen
/ pag: 52 en 53. in Genit: Plur: alleenlijk Der / in Dat: Plur: alleenlijk Den / en in Abl:
Plur: alleenlijk Von dem: zeggende daer op aldus: ‘Dieser Articulus hat im Gen:
Sing: nicht DESSER / auch nicht im Genit: Plur: DERER / noch im Dat: DERER.
Sintemal er gank zu unterscheiden ist vom Pronomen DER / DIE / DAS.
Het voornaemste verschil tussen deze Schrijvers bestaet hier in, dat de laetste
de ingekorte wijze alleenlijk behoud voor den Articulus, en de volledige voor 't
Pronomen.
N. Daer in liggen de Hoogduitschers bij ons agter, niet alleenlijk dat haere Articuli
van hunne Pronomina zo weinig of niet verschillen, maer voornaementlijk dat ze
hunnen Articulus zo onderscheidentlijk na 't vereisch van Stijl niet verbuigen konnen;
daerenboven stoot ons haer hardigheid, hoewel zij die als iet manlijks prijzen: dog
ze hebben, als men onpartijdig spreken zal, egter ook iet waer in ze 't winnen,
naemlijk, dat hare Nom: Sing: in 't Mascul: onderscheiden komt van 't Foem:, gelijk
ook in 't Mascul: de Dat: van den Accus: verschilt.
+

L. Dat eerste onderscheid der Casus hoewel de Nom: Masc: met den Gen:
+
Foem: dus overeenkomt, beken ik, is zeer fraei in 't Hoogduitsch, om alzo, zelf
XIX. Van 't willen
bij de daeglijkse spreektael, uit den Nom: het Genus te onderkennen; terwijle bij invoeren van DEN in Nom:
ons dit teeken hier in ontbreekt. Hierom was 'er ook voor omtrent honderd jaren Singul: Massul:.
tweederleye streng onder onze Letterlief hebbers, waer van de eene wilde, dat men
DEN in Nom: Sing: Masc: op den trant der Vlamingen zetten zou, gelijk 'er ook onder
de Zuidhollanders waren, welker daeglijkse Spreektael zulks begunstigde; terwijle
de anderen, 't zij om geen Nom: met Acc: te verwarren, 't zij om geen nieuwigheid
te ondergaen, zig aen DE vast hield; welk laetste bij de Agtbaerste Schrijvers de
overhand gehad en behouden heeft. 't Geluk heeft gewilt, dat ze van den oud-egten
grondslag niet afgeweken zijn, schoon de regte bewijzen daer van toen nog onbekent,
en in de verborgene hoeken onder vergetene oudheden als begraven lagen.
N. 't Is waer, uit uwe bijgebragte Voorbeelden blijkt, dat onder de Oudheid niemand
de N. in Nom: Masc: agterop had.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

361
Ondertussen vermaek ik mij in de groote overeenkomst die ik bespeur tussen deze
Oud-duitsche takken en de Hedendaegsche; voornamentlijk als ik op de Dialectregel,
volgens welke de TH der Ouden in onze D, de IU en EO of IO in onze IE verwisselt
is, agt geve; want het verschil der andere Vocalen is naeulijks te merken, als men
deze Klemlooze Articuli ter ijl over de tong laet rollen, gelijk vereischt word.
Ook dunkt mij, dat, alwaer dit Oud en Jong gezamentlijk overeenstemt, de
Grondlegging van zulk een gebruik ouder te erkennen is, dan de scheiding dier
takken.
+
Dus schat ik den oorspronk van het volgende, dat ik in uwe Voorbeelden
+
aengemerkt heb, ten minste ouder dan onzes Heilands Geboorte: te weten,
XX. Ael-oude algemeene
Regelen wegens de
1. Gelijk ik gezegt heb, dat in Nom: Sing: Masc: geen N tot slot komt.
Verbuiging' en Gedaente
2. Dat Dat: & Abl: bij ieder geslagt eveneens zijn, mits dat men op VAN en
der Artic: Definit:
AEN geen agt geve.
3. Dat de Gen: Sing: bij 't Masc & Neutr: ons DES volkomen beantwoord.
4. Dat bij 't Neutr: de Nom: met den Accus: overeenkomt.
5. Dat in 't Masc: de N heerscht bij den Acc: Singul:.
6. Dat de Nom: Sing: Foem: geenen Consonant agterop heeft.
Dog dit volgende schijnt van eenigsints jonger tijd te zijn, om dat Angelsaks, Frank,
en Nederlander nog later met elkander omgegaen hebben, en't Gottisch hier van
afwijkt.
1. Dat de Plur: door alle de Geslagten eveneens is.
2. Dat de Gen: Sing: Foem: aen den Genit: Plur: gelijkt; zulks dat de R in allen
heerschende is; waerom ons DER het zelve wel beantwoord.
3. Dat bij 't Foem: de Dat: & Abl: Sing: met dien Genit: overeenstemt, schoon ons
hedendaegse gebruik de R agteraf laet.
4. Dat in 't Foem: de Acc: Sing: gelijk is aen zijn Nom:.
5. Dat bij den Dat: & Abl: Plur: een Consonant, 't zij M of N, heerscht, even gelijk
ook oudtijds bij ons, en ook nog in Verhev: Stijl, en bij den Dat: Absol:. Dog als
'er AEN of VAN bijkomt, werpt het daeglijkse gebruik (ik gis om 't vloeyen) de N
agter af; hoewel het Oud-friesch, dat meer scharp als vloeyend klinkt, volgens
uw opgeven, ook al had in Dat: Plur: An tha of Da / en in Abl: Fan tha of Da /
dog zonder Voorzetzel zijnde, Tham of Dam.
6. Dat bij den Plur: de Nom: & Acc: elkander gelijk zijn, en geenen Consonant
agterop gedogen.
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L. Op den grondslag van zijn Redekaveling, zal mijn Heer de oudheid van die
Regelen, voornaemlijk van de eerste zes, vrij hooger mogen stellen, als hij aenmerkt,
dat die zelf bij den oud-afgescheiden Kimbrischen tak te vinden zijn; want ten minste
mag men duizenden van jaren te rug tellen voor den tijd toen Kimbers en Duitschers
nog onverdeelt waren. En, al is het, dat het gebruik van den Articulus Praepositivus,
zelf in de IX. Eeuw, ten minste in Poësie onder die Noordelingen nog in geen
gewoonte was, niettemin was 'er het Pronomen, van welk men dezen ontleent heeft.
N. De geschapenheid hier van zal zig immers allernetst kunnen opdoen bij de
afgelegene Yslanders, vermits die sedert haer afwijken uit Noorwegen in de X.
Eeuw, het Oud-kimbrisch nog zuiverst bewaert hebben; te meer, om dat die Volkeren
het schrijven en de gezangen beminden.
+

L. Dezen hebben ook tegenwoordig hunne Articuli; hoewel hare behandeling
op een gants andere wijze geschied, dan bij ons en anderen van Europa; naemlijk +XXI. Van de Noordse
voor haren Articulus Definit: zetten ze, of een Articulus Praepositivus, als Sa (is), behandeling der Articuli.
Su (ea), Thad (id); of een Articul: postpositivus, die agter aen 't woord gelascht
word. Laten wij den Geleerden Rudolphus Jonas, die een Yslander was, hier op
eens inzien in zijne Grammaticae Islandicae Rudimenta: aldaer zeid hij Cap. II. ‘Cum
certam & singularem aliquam rem quasi digito demonstratam volumus, vocem
simpliciter inflectimus, praeposito Articulo vel Pronomine demonstrativo, ut Sa madur
(iste homo), thek mans (illius bominis). Quoties autem de re aliqua in Communi
sermo est, non praemisso, sed postposito Articulo voces declinamus, & quidem ita,
ut Articulus cum ipsa voce, cui postponitur, in unam dictionem coalescat, ut,
Madurenn er Skilnings hluttakare (Homo est rationis particeps). Heic ad Nominativi
Simplicis terminationem, Madur / adjicitur Pronomen demonstrativum hann
Madurenn quasi Madur hann. Sic Genit: Mansens / quasi Mans thesz / vel Mans
hans. Hinc duplex nascitur Nominum Declinatio: Simplex sive Nominum Simplicium,
& Composita seu Nominum Compositorum. Declinationem Simplicem voco, juxta
quam voces non adjecto in fine Articulo declinantur, ut, sa penne (Calamus), thesz
penna (Calami). Compositam dico, ad cujus leges inflectuntur voces Articulo in fine
auctae, ut, Pennenn / pennans / Madurenn / mansens.
Wijders stelt deze Schrijver de Verbuiging van zijn Yslandsen Articulus
praepositivus, die in kragt onzen Articulus Definit: vrij naekomt, aldus,
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Sing:

N.
{ Masc:
Sa.

G.
thesz.

D.
theim.

Acc:
thann. }

Voc:

Abl:
{ theim.

{ Foem:
Su.

theirrar.

theirre.

thaa. }

thu.

{ theirre.

{ Neutr:
Thad.

thesz.

thui.

thad. }

{ Masc:
Their }.

Plur:

{ Foem:
*
Thair . }
{ Neutr:
Thaug. }

{ thui.

{ thaa. }
theirra.

theim.

{ thaer. }

thier.

theim.

{ thaug. }

+

Dog Heer Hickesius voegt hier op in zijne Aenteekeningen dit volgende.
+
‘Postpositus Articulus in fine Nominum per omnes casus utriusque numeri facit
Vide Hickesii Thesaur:
Ling: Vett: Septentrion.
ea demonstrativè, ac emphaticè significare, imo rem singularem non minus
Tom: III. pag: 8.
designat, quam praepositus Articulus. Dit sterkt zijn Ed: met Voorbeelden, en
zegt nog verder. Pronomen hinn / hin / hitt vel hid / haud rarius fere induit naturam
Articuli, ac Sa / su / thad. voegende ook hier op eenige Voorbeelden tot bevestiging
van zijne gedagten.
N. Hoewel mij reets de tijd meer dan te verre verloopen is, egter kan ik 'er niet wel
afscheiden voor ik het hedendaegse gebruik der Denen en Zweden hier ten besluite
in vergelijking hebbe.
L. Ten opzigte van de Gedaente komt dit nader aen 't Friesche, maer in de
tweederleye behandeling van den Artic: Definit: stemt het met het Yslandse overeen.
De vermenging van de Nedersaxische Hovelingen schijnt oorzaek van die Gedaente
te wezen. Zie daer 't gene ik 'er van heb.
De Articuli komen zonder verbuiging zelfs in Genit:. Til verstrekt voor ons AEN in
Dat:, en Af voor ons VAN in Abl.
De Artic: Indefin: is in Masc: & Foem: En / en bij 't Neutr: et of ett: als in 't Deensch
En Mand / in 't Zweedsch En Man (Een Man), en bij beiden, Et huus (Een huis).
De Artic: Definitivus, die voorgezet word, heeft in Sing: bij 't Masc: & Foem: Den
ook Dend in 't Deensch, en bij 't Neutr: Det of Ded; als Det huus (het huis); dog de
Plur: door alle Geslagten De.
Maer de Artic: Definit:, die agteraen gelascht word, bestaet in Singul: Masc: &
Foem: uit en / en in Neutr: uit et / dog in Plur: uit ne of ene: dus maekt men van het
Deensche Hest M. (Paerd), in Sing: Hesten M. (het Paerd), en in Plur: Hestene
(de Paerden).
N. 't is vreemd dat deze Noordelingen, zo wel voor 't Foem: als Masc: bij den Nom:
Den hebben, vermits nogte de Hoogduitse Articul: nogte het Kimbrische Pronomen
daer aenleiding toegeeft.

*

Of liever Thaer / gelijk overal in zijne andere Voorbeelden.
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Mijne verdere Aenmerkingen en Vragen over de Naemwoorden verschuive ik tot
onze nader bijeenkomst.
L. Ten opzigte van de Oudheid heb ik, zo hier, als voor 't gevolg, te berigten, dat
hij, dien 't lusten zal, die te doorsnuffelen, gelijk ik gedaen heb, ongetwijffelt of nog
andere waerdige zaken, of ook wel eenigen misslag van mij ontdekken zal, om dat
ik, schoon ik 'er niet onbedagt overliep, nogtans allermeest mijn aendagt en toeverzigt
besteed heb op dat gene, daer op ik mijne Aenmerkingen zocht te grondvesten.
1713 6/m.
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Tweede verhandeling van de declinatien.
Wegens de Nomina Adjectiva, en Substantiva.
Twaelfde Redewisseling. N. en L.
+

N. V Eel is 'er nog te vragen, mijn Vriend, dies kom ik een uer of twee vroeger
als te voren. Den eersten aenval van mijne Opmerking zullen de Adjectiva moeten +I. Van de Nomina
uitstaen. Onze Letterkunstenaers verzuimen ons te zeggen, wanneer de E daer Adjectiva, en hare
agter aen behoort, en wanneer niet; hoewel gemeenlijk, in 't schrijven niet alleen, Verbuigingen.
+
maer zelfs bij de daeglijkse Spreektael, die orde, welke in uwe drie Voorbeelden
aengetoont is, bij-na zonder missen onderhouden word: uitgenomen dat men in +II. Van hare Gedaente
't Neutrum te mets zondigt met een E verkeerdelijk agter aen te voegen. Nogtans wanneer, of wanneer niet,
als m'er wel op let, kan men door de Analogie (of Vergelijking) de zekerheid van de E in Nominat: daer
agter aen behoort.
uw gestelde orde ligtelijk uitvinden: want nimmer zeid men Groote Verstand,
nogte Een Groote Beest, nogte Het Groot Beest, maer GROOT bij de twee eersten,
en GROOTE bij het laetste.
L. Mijn Heer heeft zeer wel opgemerkt, dat het Gebruik beneffens de Vergelijking
mijn Grondslag geweest is; want mijn Stokregel, van dat men de Taelwetten moet
vinden, en niet maken, zoek ik niet uit mijn oog te zetten.
Maer om dan deze gevondene Taelwetten tot steun van 't geheugen, en tot te
kragtiger indruk van 't verstand, bij wijze van Regelen, en niet slegts bij Voorbeelden
voor oogen te hebben; zo zeg ik, wegens den Singularis.
I. +Bij de Foeminina komt de E agter 't Adjectivum allesints, 't zij 'er een Articulus
of Pronomen voor af gae, of niet; als GROOTE. MINZAEMHEID, EEN KLOEKE +III. Regel wegens het
Adjectivum, voor de
VROUW, DE LIEVE DÓGTER, en DEZE of MYNE STERKE GENEGENTHEID,
Foemins Substant:
enz: en dat zelf in alle Verbuigingen: uitgezondert dat wel bij den Hoogdr:
staende.
Stijl, die
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't spoor der Ouden opvolgt, niet alleen E, maer ook zelf EN in Genit: en ER in
Dat: & Abl: Sing:, en in Genit: Plur: gevonden word, voornaemlijk bij aldien 'er
een Articulus of Pronomen den voorrang heeft.
II. +Bij de Neutra komt insgelijks de E, wanneer ons HET (of eenig Pronomen
+
possessivum of Demonst: als MYN, ONS, DIT, enz:) tot Voorlooper dient;
IV. Regel wegens het
als HET of MYN ZOETE KIND. HET VUILE BÉÉST, enz:; dog als ze zonder Adjectivum, voor de
Substant: Neutra staende.
Articulus zijn, of als 'er ons EEN (of de Pronomina Indeterminativa EENIG,
ZEKER, MENIG, SOMMIG) voorop gaet, zo raekt en blijft de E 'er agteraf
verschoven, als ZUIVER WATER, MENIG of EENIG WENSCHELYK DING, EEN
of ZEKER ZOET KIND, enz:. En dit houd streek door alle de Casus in Singul:,
+
uitgezondert bij 't Hoogdravende, gelijk ik in mijne Voorbeelden heb
aengemerkt; zijnde, ook hier van verder uitgezondert onze Rangtellers, als +V. Regel wegens het
EERSTE, TWEEDE, DÉRDE, enz: want deze behouden altoos de E; als, EEN Adjectiv: voor de Substant:
Mascul: staende, mits
EERSTE KIND, enz: zo mede ons Pronomen EEN ZELFDE, als, EEN
zonder Articulus zijnde, of
ZELFDE KIND.
agter den Articulus DE, en
III. Bij de Masculina zonder Articulus, onthoud zig de E in Nominat:, als
agter de Pronomina MYN,
GROOTE DIENST; zo mede, als 'er ons bepalend Naemlid DE (of de
DIE, enz.
bepalende Pronom: MYN, DIE, enz:) vooraf-gaet, als DE WYZE MAN, DIE
STERKE JONGE, DE KLOEKE GRAVER, enz:. Dog bij aldien 'er onze Articulus
EEN in plaets van DE komt. zo geschied zulks op tweederhande wijzen; naemlijk
somtijds met E (even als agter den Articul: DE) en somtijds zonder E (even als
bij 't Neutrum, agter den Articul: EEN) alles naer eisch van 't volgende
Substantivum.
IV. +Onze Pluralis van de Adjectiva, die geen onderscheid van Genus erkent,
begeert de E agter op, door alle de Casus heen; hoewel oulinks de Dat: en +VI. Regel wegens den
Ablat: ook de N daer agteraen namen; en in Genit: Plur: van 't Foemin: nam Pluralis van de Adjectiva.
ER de plaets wel in, dat in zeer Hoogdr: Stijl te mets ook nog onderhouden
word.
N. Ik zou zeggen dat mijne begeerte in deze vier gewigtige Regelen voldaen was,
zo niet uw derde nog gebrekkig bleef in 't bepalen van die sommige Mascul: met E,
en die sommige zonder E.
L. Aen die Vrage is vrij wat meer te kluiven dan dat ze geen bijzondere oplossing
vereischen zou. Onze Ridder Hoofd doet 'er een van gelijken Inhoud in zijne
Waernemingen; dog de Oplossing laet hij agter wege; nu vergt mijn Heer die mij;
en zo ik U hier in te wille ben, gelijk ik gaerne ben, verwagt ik vastelijk, dat uw
weetlust na de bedenkelijke oorzaek van zo vreemd een' Regel vragen zal.
N. Dit mijn Doelwit heb je wél afgezien, maer 't eerste verwagt ik eerst.
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+

L. De Regel op onze Adjectiva Masculina, wanneer ze agter onzen Articul: EEN,
of ook agter de Pronomina EENIG of ZEKER of MENIG of SOMMIG komen,
bevond ik aldus.
1. Eerstelijk, Onze Personalia, die in ons het denkbeeld van een
Amptenaer, Bedrijver, Bestierder, of Dienaer verwekken, naemlijk die -ER
of -AER of -IER of -LING tot een toegevoegde terminatie hebben (als
ARBEIDER, LEERAER, HOVELING, HOVENIER, AMPTENAER, enz.) waer bij ook
te voegen zijn onze Woorden KONING, VÓRST, AMMIRAEL, PRINS, OVERSTE,
HÉÉR, MÉÉSTER, KNÉGT, en ONDERDAEN, VRIEND en VYAND, en HUISVADER,
als mede MAN, KAREL, en MÉNSCH (zo het laetste als Mascul: aengezien
word), gelijk ook PERSOON, de zulken begeeren thans dat hare Adjectiva,
die op hunne werking zien, zonder E, onverbuiglijk even als Adverbia,
komen, als EEN GOED KONING, ARBEIDER, PERSOON, enz: uitgezondert
bij den Genit: Sing: in den Hoogdr: Stijl, die den ouden trant nog opvolgt,
als, EENES GOEDEN VÓRSTES LÓF. Maer de Deftige Stijl, als hij zig in
Genitivo van den ouden volledigen Articul: EENEN bedient, laet zig bij
sommige Adjectiva's, die tweederhande beteekenis hebben, (als ons
GROOT, voor Gróót van Gestalte, en gróót van Uitvoer, Kennis, of Magt)
tweesints behandelen, met eene zeer aerdige onderscheiding van zin,
naemlijk in 't laetste geval Onverbuiglijk, als VAN EENEN GROOT MAN,
voor ijmand van groot bedrijf of bestier &c. en in 't eerste geval, verbuiglijk,
als VAN EENEN GROOTEN MAN, voor een die hoog en breed van statuer
is; hoewel in de plaets van dit de Verkorting (als VAN EEN' GROOT' MAN)
die de Gemeenzame Stijl eigen heeft, meest gebruikt word, en minder
gemaekt klinkt.
2. Dog de andere Substantiva Masculina, die van andere soort zijn, willen
de Verbuiging en Gedaente der Adjectiva op dezelfde wijze onderhouden
hebben, als of 'er de Articulus DE vooraen stond, naemelijk met E in
Nomin: enz: als, EEN GOEDE ZOON, en JONGE; EEN GROOTE DIENST,
REUS, STRYD; en EEN TROUWE BROEDER, enz.

+

VII. Zeer Aenmerkelijke
Regel wegens 't plaetsen
van E agter onze Adjectiva
Masculina, wanneer die
onzen Articulus Indefinit:
EEN, of de Pronomina
Indeterminativa EENIG of
ZEKER of MENIG of SOMMIG
voor zig hebben. Waerom
of men zeid EEN GOED
MAN, dog niet een goede;
en wederom, EEN GOEDE
JONGEN, dog niet een
goed.

Is 't zake nu, dat ik ten opzigte van de eerste soort, die de E verwerpt, nog eenigen
mogt over 't hoofd gezien hebben, zulk een misgreep zal mij ligtlijk ten goede houden,
elk, die bewust is, wat een doordenken dat 'er vereischt word, om algemeene
Regelen en Verdeelingen uit te vinden op zulke duistere, en wijduitgestrekte zaken.
N. Hoe meer mij deze Regel gevalt, hoe ik nog al hooger wil, en te meer verlang
om de oorzaek en rede daer van te kunnen begrijpen: want te wonderlijker komt ze
ons voor, dewijl we hier in uitsteken van andere talen, zelf van ons Over-Oud gebruik,
en van de verdere met ons
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verwantschapte Talen: of dit nu een deugd of gebrek zij, kan ons de rede alleenlijk
leeren. Ik weet wel dat het zottelijk in menig mans oog zal schijnen dat men rede
afvordert van de Letterkonstige wetten: ook beken ik dat het aentoonen van de Wet
genoeg moet zijn, zo lange m'er de rede niet van vinden kan; maer 't verstand is
meer voldaen, als 'er ons mede de redelijkheid en oorzaek van word open geleit.
+

L. Mijn Heer verwondert zig over dat Gebruik, en ik over de uitnemende
schranderheid onzer Voorouderen, die zulks hebben weten in te voeren, en over +VIII. Rede en Oorzaek
van dit Gebruik; en bewijs
hunne keurlijkheid om de Denkbeelden zuiver te houden, zo dat het niet voor
een gebrek, maer voor een zeerprijswaerdige waerneming te houden is. Dit zal van de schranderheid der
Voorouderen in 't invoeren
kenlijker blijken, als m'er de Rede van naespeurt; immers die ik 'er op vond,
van 't zelve.
overtuigde mij daer van.
Onze Voorouders hebben naeukeurig opgemerkt of een Adjectivum als Adjectivum,
dan of 't in den dienst van een Adverbium gebruikt word. In dit laetste geval komt
ons Adjectivum, als het dus vooraen voor deze Persoonlijke Bedrijvers geplaetst
word, en alzoo de soort van werking beschrijft, dat eigentlijk het ampt van een
Adverbium is; waerom zij dan in zulk geval het Adjectivum zonder E, en
onverbuigsaem even als de Adverbia gestelt hebben: dus beteekent EEN STERK
LOOPER, zo veel als Eén die stérk lóópt.
En, om de Naeukeurigheid hier van nog nader beneffens de zekerheid van onze
Rede nog klaerder te toonen, laet ons het geval zoodanig veranderen, dat de
zin-koppeling tussen dit Adjectivum, en zijn volgende Bedrijflijk woord eenigsints
gescheiden zij, 't gebruik zal terstond deze Regel ook doen ophouden, en 't
Adjectivum zal E agteraen nemen, en zig verbuigen even als agter den Articulus
DE.
Eerstelijk geschied deze Verandering, wanneer het Substantivum door overdragt,
in plaets van een Bedrijver te beteekenen, den zin aenneemt van een Zaek of
Werktuig. Dus zeit men met onderscheid,
EEN GOED STÓFFER,

voor een Persoon die de Stóf wél
afveegt,

en, EEN GOEDE STÓFFER,

voor een goeden bezem, of Werktuig om
mede te Stóffen.

EEN GOED VÉRW-VRYVER,

voor een Persoon die de Verwe wél vrijft,

en, EEN GOEDE VÉRW-VRYVER,

voor een' goeden steen om Verwe meê
te vrijven.

EEN GOED SCHROBBER,

voor een Persoon die wél schrobt,

en, EEN GOEDE SCHROBBER,

voor een goed bezemagtig werktuig om
mede te schrobben.

EEN GOED LOOPER,

voor een die wél loopt,

en, EEN GOEDE LOOPER,

voor een goeden zantlooper, om de
ueren en tijd af te meten: maer indien
men LOOPER gebruikt voor een Persoon
die
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met sterk loopen, in steê van een bode,
zijn brood verdient (gelijk dit woord ook
zoo gebruikt word) zoo beteekent EEN
GOEDE LOOPER, zulk een LOOPER die
goedaerdig is, zo dat dit GOEDE dan
geen betrekking heeft op het Loopen,
maer op den aert van de Persoon, en
daerom ook niet als een Adverbium,
maer als een ander Adjectivum met E
agteraen verbogen en behandelt word.
En immers even zo naeukeurig vind men
dit onderscheid in 't woord VRYER dat ook
tweederhande beteekenis heeft, want
EEN ZOET VRYER,

beteekent, één die Zoetelijk vrijd, maer

EEN ZOETE en BRAVE VRYER,

zo veel als een Jongetje, dat zoet en
braef is, alwaer het Adjectivum geen
opzicht heeft op het werkwoord VRYEN,
maer VRYER een Jongetje beteekent.

Maer ten tweede verandert ook dit geval, als het Adjectivum van dien aert zij, dat
het op de werking en 't bedrijf van 't Verbum geen toepassing heeft, gelijk bij onze
Rangtellers; en hierom zegt men EEN EERSTE, EEN TWEEDE, EEN DERDE MAN,
VÓRST, LOOPER, enz.
En ten derde verandert het, als onze Articulus EEN door bijvoeging van 't
Pronomen ZELFDE zijn onbepaeltheid verliest; als EEN ZELFDE MAN, VÓRST, enz:
gelijk men ook, zonder Zinverandering, daer voor zetten kan, EEN EN DEZELFDE
MAN, VÓRST, enz.
N. Maer zou men ons Adjectivum met zijn manlijk Substantivum, wanneer het eerste
dus onverbuiglijk zonder E komt, niet voor een Koppelwoord mogen aenzien? als,
EEN GOED-STÓFFER?
L. O neen! Bij de Koppelwoorden komt een andre nadruk van accent en van zin,
de kragtigste naemlijk op dat voorgezette Lid, het welk de hoedanigheid beschrijft;
terwijl op deze ongekoppelde Adjectiva even als op de andere Adjectiva de Accent
flaeuwer valt: dus beteekent ook
EEN GROOT-SCHILDER,

zo veel als een Schilder, die in 't Groot,
of groote Beelden schildert.

en, EEN GROOT SCHILDER,

zo veel als en Schilder, die een groot
Meester is in die Konst;

dog EEN GROOTE SCHILDER,

zo veel als een Schilder die groot van
gestalte is.

N. Van al die Veranderingen en Waernemingen, waer van elk om 't
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zeerst uwe uitvinding versterkt, beken ik naeulijks om eene te voren gedagt te
hebben. Men mag zig met regt verwonderen over de fynheid onzer Voorouderen in
't instellen van zulk een Gebruik; maer ik stae niet minder verzet, als ik overwege,
dat zulk een Gewoonte in de Daeglijkse Spreektael zodanig vast gewortelt ligt, dat
onvolwassene Kinderen zulks weten waer te nemen, enkel uit een slenter, zonder
voordagt, en buiten haer kennis.
L. Zoo leert men zo wel Goed doen als Quaed doen, als men slegts van jongs af
ons daer toe gewent.
't Is ook, mijns bedunkens, zo fyn een onderscheid als immer mooglijk is onder 't
Gemeen in zwang te brengen. Waerlijk, die dit wel bezint, en nogtans onze
Voorouderen voor Slegt-hoofden, en zig zelf voor Bét-weter aenziet, moet niet
beklonken van herfenen zijn: dog 't is een oud en natuerlijk gevolg van de Onkunde
dat de Jongelingschap aen zig zelf meer beschaeftheid toe-eigent, dan aen hunne
Voorzaten.
N. Evenwel moet ik een zwarigheid inbrengen; waerom is 't, dat dit gebruik omtrent
het Adjectivum bij den Pluralis geen plaets heeft? want men zeid
DE STERKE LOOPERS, enz.
L. Mijn Heer verzint zig, dat mij ook te mets gebeurt, dit is de Pluralis van den
Articulus Definitivus DE, want de Articulus EEN en heeft 'er geen.
N. Daer was ik te schielijk op. Ik heb 'er nog een, die evenwel niet mis is. Waerom
verzuimt men die Waerneming bij zulke Verbalia Foeminina? want men zeid
EEN GOEDE LÓÓPSTER, enz.
Dog niet een goed Lóópster. Immers kan het Adjectivum hier het zelfde opzicht
hebben op het Foemin: als op het Mascul:?
+
L. 't Gebruik ligt klaerder als de Rede; ik gis 'er deze van: naemlijk om de
manlijkheid en kragt van beweging, die in de onverbuiglijke manier bij 't Masculin: +IX. Gissing waerom bij 't
verbeeld word, onderscheiden te houden van de zwakker en flaeuwer kragt, die, Foeminin dit Gebruik geen
plaets heeft.
om hare vloeyendheid en verbuiging, den aert van 't Foeminin: natuerlijker
aenwijst. Immers ik heb meermalen diergelijken Grondslag in onze Taelgebruiken
bespeurt. Wil nogtans ymand hier van anders oordeelen, en gissen dat gebrek van
opmerking de oorzaek daer van zij geweest, zijn gissen zal niet geestiger nog
zekerder, maer wel wangunstiger zijn.
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N. Zou je 'er ook oplossing van geven kunnen, waerom deze bewuste Waerneming
bij 't Masculin: agter den Articul: EEN, en niet agter DE onderhouden word? 't Is
immers klaer dat het Adjectivum, zo in 't eene als 't andere geval, gelijke
opzigtelijkheid tot het volgende Verbael heeft? past het dan agter den Articulus EEN,
waerom dan ook niet agter DE?
+

L. Die gelijkheid van Opzigt stae ik toe, en in 't Passen ken ik ook geen verschil,
+
dog den oorsprook van 't Gebruik hael ik uit een andren hoek.
X. Waerom of het agter
Toen we in onze vorige Redewisseling van de Oudheid onzer Articuli spraken, den Articulus EEN, en niet
agter DE onderhouden
heb ik aengetoont, dat het gebruik van den Articulus EEN vele eeuwen jonger
word.
is, dan dat van DE. Dewijle dan eensdeels die Overoude Voorouders dat nette
onderscheid omtrent het Adjectivum, wanneer het de hoedanigheid van 't Verbum
of van een Substantivum beschrijft, niet hebben aengemerkt, gelijk uit al de proeven
van de Oudheid blijkt; en dewijle anderdeels in geveste Taelgebruiken, ten opzigte
van 't Gemeen niet zo ligt verandering te maken is, voornaemlijk als die op het
fyn-uitdenken rusten moet, zo is dit Gebruik agter den Articulus DE op den ouden
voet tot huiden toe gebleven.
Maer toen de Letteroeffening door behulp der Geestelijkheid in onzen hoek begon
bemint te worden, en toen de Artic: EEN ingevoert is, zo heeft men sedert op die
fyne onderscheiding agt genomen.
En, al is het dat men onder Schrijvers, die naeulijks twee eeuwen oud zijn, te
mets die onderscheid verzuimt vind, ik agte egter niet, dat de oorspronk daer van
zo jong te houden is: want het komt mij onbegrijplijk te voren, dat onder zo volkrijk
een Gemeente, als in deze Landen sedert twee honderd jaren geweest is, zo fyn
een onderscheid kon ingevoert worden, in weerwil van een tegenstrijdige gewoonte;
dies houd ik de geboorte daer van even oud als die van den Articulus EEN; en
besluite dan ook hier uit, dat zulk later verzuim alleen gesproten is uit een verkeerden
opvat van die Schrijvers, als of dat mondeling gebruik een gebrek waer, dat ze met
de pen verbeteren wilden.
+

N. Ik laet nog al niet af van vragen; Ik weet wel, dat, schoon ik bij de woorden
+
KONING, VÓRST, PRINS, OVERSTE, HÉÉR en MÉÉSTER, als mede KNÉGT, en
XI. Gissing waerom
ONDERDAEN, VRIEND en VYAND, en PERSOON, enz: geen uitgang van -ER of -AER MAN, MENSCH en
of -IER of -LING vind, die egter thans bij ons den aert van een Bedrijver uitbeelden, KAREL onder dat gebruik
en dies ook ieders zin aen ons een denkbeeld van een Bestierder of Dienaer, en behooren.
gevolglijk van een zeker Bedrijver mededeelen; maer hoe zal ik die eigenschap aen
ons MAN, MENSCH, en KAREL thuis wijzen?
L. In dit stuk moet men niet veel agt geven op de toegevoegde Terminatien, want
die Uitgangen op -ER of -IER, of -AER of -LING zijn
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van, jonge geboorte, waer voor men oudtijds of geen bijzonderen uitgang, of slegts
A of E agteraen, gebruikte; gelijk in 't stuk van onze Afleiding breeder blijken zal.
Op dien voet kan men MAN of MEN, of MANNE gelijk-stammig rekenen met MANNEN
of MÉNNEN, (d: i: beheeren, bestieren), als wanneer het zo veel als Bestierder
beteekenen zou. Dog ons MENSCH, zijnde, volgens aenwijzing van de Oudheid,
bij inkorting ontleent van MÉNNISCH, Humanus, (gelijk ook in 't F-TH, bij Willeraem
p: 141. 144, en 155, Ther Mennisko / Homo, en in de Catech: Theotisca van omtrent
o

de IX. Eeuw, door Eccard A . 1713 in 8. uitgegeven, p: 70. 82 en 83. F-TH, Mennisgi
of Mannisgi / humanus; & Humanitas; & Homo; en in 't A-S, Mennisc / Homo, &
Humanus; gevonden word) is oorspronkelijk een Adjectivum; dat men kan aenzien,
of (1) als van 't Onzijdige Geslagt, gelijk men ook nog daeglijks zeit, HET, DIT, en
DAT MENSCH, voor Dezen of Dien der Menschen, gelijk mede HET VROUMENSCH;
of (2) als van 't Manlijke, gelijk men ook zeit, DE MENSCH, in 't Generael, in
tegenstelling van een Dier, enz:, en als bij overdragt van geslagt, om dat het gebied
voeren aen 't Manlijke eigen is: behalven dat ook, wanneer Adjectiva tot Personen
overgaen, gewoonlijk, en met rede, dit Mannelijke Geslagt, als bij uitstek, daer toe
genomen word; 't en ware 't geval het Foeminin: in 't bijzonder vereischte. Zulk een
overdragt van Geslagt tot het Masculin: vind men ook al in 't F-TH, bij Tatiaen, p:
65, Minna thinan Nahiston M., en ook A-S, Lufa thinne Nertan M., Matth: V. 43;
even gelijk ook bij ons MIN EN LIEF UWEN NAESTEN. M. Van den oorspronk van
dit MAN en MENSCH staen we naeder te spreken in onze II. Proeve van geregelde
Afleiding bij 't Worteld: MEIN.
Bij 't woord KAREL, dat ook als een Eigen-naem gebruikt wierd (gelijk ook alle
onze Oud-duitsche Namen van Gemeene beteekenissen ontleent zijn geweest) is
vooreerst de uitgang -EL, die eertijds of (1) Substantivè gebruikt wierd, om een
Middel van werking aen te duiden, of (2) Adjectivè, als een soort van Zaken of
Werking; en ten andere 't verouderde Werkwoord KAREN, daer 't woord KAREL mij
van afgedaelt schijnt, beteekende eertijds Bezorgen, Bewaren, Beschermen, even
als bij 't A-S, Caran / & Carian (sollicitum esse, curare), & Cara / Care (Cura), gelijk
ook nog bij ons een VISKAER iet beteekent, waer in de Vis levendig bewaerd word,
en ons KARIG komt voor zuinig, zorglijk, vasthoudende, en bewarende; zo dat KAREL
dan in den grond een Bezorger, en Beschermer zou beteekenen; zijnde welvoeglijk
voor een Eigen-naem, als bij ons KAREL, A-S, Carl (Carolus), die naderhand zeer
eigentlijk tot het Manlijke Geslagt is overgebragt, gelijk dan ook A-S, Ceorl Maritus,
(zie Job: IV. 16.) en bij ons KAREL, Homo Robustus, en wederom A-S, Carl /
Masculus, welke laetste beteekenis onder de Angelsaxen ook zelf tot het Manlijke
gedierte is overgedragen, als A-S, Carl-cat (Catus masculus).
Gevallen u nogtans deze Oplossingen niet, ik wil die wisselen om beter. Immers
onze Voorouderen, die nader aen den oorspronk van 't ge-
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bruik, en voor zoo verre nader aen de kennis van de ware Afleiding stonden, hebben
deze gemelde Woorden van gelijken aert aengezien, als de andere Personalia,
vermits zij die, ten aenzien van 't Adjectivum een evengelijke behandeling hebben
toegepast. Of, dunkt men evenwel dat ze hier in gedwaelt hebben, of anders, dat
het gebruik hier in dwaelt, zo 'er wettige rede van zulk dunken opkomt, mag men
dan deze drie slegts aenzien als uitzonderlingen; hoewel het dus of zoo mij weinig
kibbeling waerdig schijnt.
+

N. Ik vind 'er genoeg in, om 'er bij te rusten; maer hoewel wij Nederlanders in
die aerdige Onderscheidene behandeling van het Adjectivum onder alle anderen
van Duitschen Stamme uitsteken, nogtans hebben wij voorder dit met den
Hoogduitschen gemeen, dat het Adjectivum (1) als het zonder Articulus, of agter
de Articulus Indefinitivus staet, of (2) als het agter den Artic: Definit: komt,
onderscheidentlijk behandelt word. Zonder Articulus, en agter den Articulus
Indefinitivus komt het Adjectivum in 't Hoogduitsch eveneens, (gelijk die gevallen
ook alleenlijk daer in verschillen, dat het eerste de zaek in 't Algemeen, en het
laetste de zaek in 't Bijzonder beschrijft, dog beiden Onbepaeldelijk): dus in 't
Hoogduitsch.

+

XII. Hoe de Oudheid
bestond, en hoe 't in 't
Hoogduitsch is, met het
onderscheidentlijk
behandelen van de
Adjectiva, wanneerze den
Articulus Definitivus of al
of niet voor zich hebben.

Grosser / & ein grosser Zorn. Masc:.
Grosse / & eine grosse Bösheit. Foem:.
Grosses / & ein grosses (bij inkort: ook grosz) Wasser. Neutr:.
Zoo loopen ook bij ons eveneens de genen die zonder Artic: en die agter den Artic:
EEN komen, naemlijk,
GROOTE, en EEN GROOTE TOORN. M.
GROOTE, en EEN GROOTE BOOSHEID. N.
GROOT, en EEN GROOT WATER. N.
Uitgenomen dat onze Voorouderen met groot Oordeel bij sommige Bedrijvende
Substantiva Masculina, gelijk vooraf door u is aengetoont, de Adjectiva als Adverbia
onverbuiglijk, en zonder E verkoren hebben te houden.
Dog die den Articulus Definitivus voor zig hebben, gaen eenigsints op een andere
wijze, zo in 't Hoogduitsch als bij ons, als
In 't Hoogd.

{Der grosse
en bij ons.
Mann.}
{Die grosse Frau.}
{Daz grosse
Thier.}

{DE GROOTE
MAN.}
{DE GROOTE
VROUW.}
{HET GROOTE
DIER.}

Maer hoe vond je 't in dit stuk bij de Oudheid?
L. Ten opzigte van de Ouden, die den Artic: Indefinitivus niet en konden, als 't
Moeso-Gottisch, Angelsaksisch, en 't oudste Frankduitsch
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heeft men slegts aen te merken, hoe 't bij haer zonder Articulus toeging.
+
Onder 't Gotthische heb ik die onderscheidene behandeling der Adjectiva niet
konnen bespeuren; hunne Verbuiging (of Declinatie) heb ik in mijn vorig Tractaetje +XIII. Hoe't
Moesogotthische
gestelt.
+
Bij 't Frank-Theutsch vind ik die staerten, als er bij 't Mascul: en ez of az bij 't Adjectivum gaet.
+
Neutr: (schoon zonder Artic:) niet dan zelden, zo wel bij Tatiaen als Willeraem:
XIV. Hoe het
Frankduitsche.
en gewoonlijk is bij die Autheuren de behandeling van 't Adjectivum eveneens,
't zij het zonder, 't zij met Articulus komt.
Voor hunne gemeene toegevoegde Terminatien vond ik a (of e of o), an (of en /
of on / of un) / en voor minder gewoone es / emo / & ero (of ere) / dog voor
ongewoone er & az.
Dat a / of o / of e / hier zo onverschillig komen, doet weinig ter zake, vermits deze
Uitgangen, onzakelijke deelen zijnde, en gevolglijk snel over de tong rollende, geen
accent ontfangen; waer door dan 't onderscheid dezer Vocalen of onvermerkbaer
of van geen belang word.
De a (of e) komt in Singul: bij den Nominat: van 't Mascul:, en bij den Nom: Accus:
Dat: & Abl: van 't Foemin:, gelijk ook mede, dog zelden, bij den Genit: van 't Foemin:.
Insgelijks komt ze ook bij den Accus: & Nom: van 't Neutrum, bij aldien 'er de Articul:
Thaz vooraf gaet; andersints komen die twee Casus bij het Neutr: zonder
toegevoegde Terminatie. Bij 't Foemin: vind men ook wel o in steê van a (of e). Dog
in Pluralis door al de Geslagten, en al de Casus a (of e) / maer meest e.
De an (of en of on) komt in Singul: bij den Genit: Dat: & Abl. van 't Mascul: & van
't Neutr:, en bij den Genit: van 't Foem:; gelijk ook wel somtijds bij den Plur: door
alle de Casus, voornaemlijk in Dat: & Abl:, en dienvolgens het Frankduitsche
Adjectiv:.

Sing:

Mascul:.
{Nom:
{F-TH Suoze.
{Gen: Dat: Acc:
Abl:
{Suozen.

Foem:.
Neutr:
Nom: D: Acc: Abl: Nom: Acc:
Suoze.
Suoze & Suoz.
Genit:
Gen: Dat: & Abl:
Suozen.
Suozen.

Plural: Door alle de Geslagten en Casus, Suoze / en Suozen; dog meest het
eerste.
Nog komen ook te mets in Singul: bij den Genit: van 't Masc: & Neutr: es in steê
van en; en bij den Dat: & Abl: van 't Masc: & Neutr: emo / en, bij den Genit: Dat: &
Abl: van 't Foem:, gelijk ook bij den Genit: Plur: van al de Geslagten ero (of ere) in
steê van en of e; voornaemlijk als 'er geen Articulus, uit hoofde van den zin, vooraen
voegt, in welk geval wij den Genit: door VAN aenwijzen; als bij Willeraem, p: 74.
Boumelin / auor michelere crefte / ande suozes stanches (d: i: Een Boomtje,
maer van groote kragt, en van zoeten reuk: NB, stank
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wierd eertijds ook in een goeden zin gebruikt); en een weinig verder op dezelfde
pag: 74. Thar sint michelero Dignitatis (d: i: Daer zijn van groote waerdigheid); en
pag: 34. mith willigero gehorzamegheid (met willige Gehoorzaemheid), en pag:
68, Thaz geruste guodero Lero / ande guodero wercho (d: i: Die Toerusting van
goede Leeringen, en van goede Werken), en pag: 75. Dol thes guodes stanches
(vol van den goeden Reuk), en pag: 90. Ich havo mich gemuozigat wereldlichero
sorgan (d: i: Ik heb mij gespeent van wereldlijke Zorgen), en pag: 72. Boumgardo
roudero Ephelo (een Boomgaerd van roode Appelen), en pag: 93, liumhaftig
guodero wercho (Vermaert van goede werken), en pag: 81., Liumhaftig stadigara
Dugatha (Vermaert van onwankelbare of gestadige Deugden), en pag: 162, ther
manlichero Dugathe is (die van Manlijke Deugd is).
Dog de zeldzame Terminatien, als er (zo hij niet voor Comparativus dient) in Nom:
Singul: bij 't Mascul:, en az in Nom: & Acc: Sing: bij 't Neutr:, vind men zeer schaers;
hoewel Tatiaen die gebruikt bij de Particip: van 't Passiv:, als ze voor Adject:
verstrekken; als pag: 24. Arstorbaner was gitragon (een gestorvene wierd
gedragen), en pag: 19. kind mit touchon bewuntanaz / inti gilegitaz in crippea
(een Kind met doeken bewonden, ende gelegt in de kribbe): gelijk men 't ook bij
Willeraem vind, wanneer het Adjectiv: tot uitbreiding komt van 't vorige Substantiv:,
als pag: 74. Cynnamomum, weynigaz Boumelin (d: i: Kaneel, een klein Boomken).
Zoo vind ik ook eens bij Tatiaen het Adjectiv: daer het Adverbialiter behoorde te
zijn, als pag: 92. Min knegt ligt lammer (mijn Knegt ligt lam of geraekt), tegen zijne
gewoonte, zo dat het mij een penfout schijnt te zijn; want gemeenlijk zet hij, als pag:
7., ther ist mihhil (Deze is groot), en pag: 21. Ther Man was reht inti Gotsorht
(Die Man was regtvaerdig en Godvrugtig).
+

N. Hoe gaet het met het Adjectivum in 't Angelsaksisch?
+

XV. Hoe 't Adjectivum in
't Angelsaxisch gaet.

L. Dit vond ik aldus.

Sing:

{Nom: A-S,

Masc:
God (Bonus)
A-S,

Foem:
Gode. A-S,

Neutr:
God.

{Genit:

Godes.

Godre.

Godes.

{D: & Abl:

Godum / &
godan.

Godre/ &
godan.

Godum / &
godan.

{Acc:

Godne.

Gode/ &
godan.

God.

Plur: Door alle Geslagten.
Nom: & Acc: Gode. Genit: Godra. Dat: & Abl: Godum.
Zo dat ook de er en az (of ez) gelijk in 't Hoogduitsch, alhier geen plaets hebben.
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+

Dog 't Hoogduitsch vind zijn wedergae in 't Yslandsch, alwaer, volgens de
Grammaticae Islandicae Rudimenta van Runolph Jonasz, (in 't 3. Deel van den
Thesaur: Lingu: Septentrional: van Hickes, pag: 30 en 32 gebragt) de Adjectiva
in ur aldus verwandelen.

+

XVI. Een Yslandsch
Adjectivum.

't Yslandsche Adjectivum zonder Artic: op ur uitgaende.

Sing:

Plur:

M.

F.

N.

{Nom.

Blydur
(Laetus).

Blyd.

Blydt.

{Gen:

Blyds.

Blydrar.

Blydts.

{D: & Ab:

Blydum.

Blydre.

Blydu.

{Acc:

Blydann.

Blyda.

Blydt.

M.

F.

N.

{Nom:

Blyder.

Blydar.

Blyd.

{Gen:

Blydra.

Blydra.

Blydra.

{D: & Ab:

Blydum.

Blydum.

Blydum.

{Acc:

Blyda.

Blydar.

Blyd.

Foem:
Su Blyda.

Neutr:.
Thad} Blyda.

't Yslandsche Adjectivum, met den Articul: Sa.

Singul:

Plural:

{Nom:

Masc:
Sa Blyde.

Gen:

Thesz} Blyda. theirrar}
Blyde.

Thesz}

D: & Ab:

Theim}

theirre}

Thui}

Acc:

Thann}

tha.}

Thad}

M.

Nom: Gen: Dat: &c., their /

F.

N.

thaer /

thaug Blydu / &c.

Ondertussen is het zeer opmerkelijk, hoe in dit Yslandsche de Kimbrische Stam
met den Duitschen in de voornaemste uitgangen zo nae overeenstemt, als naemlijk
in de n bij den Acc: Sing: van 't Mascul:; in de berooving van die, bij den Acc: Sing:
van 't Foem:; en in den staerteloozen uitgang bij den Nom: & Acc: van 't Neutr:, bij
aldien het Adject: zonder Artic: komt; en zoo verder nog meer. Dit alles, niet
tegenstaende de eerste gemeenschap dezer twee takken twee of drie duizend jaren
oud te schatten is.
+

N. Nu kan ik bemerken, dat de N agter 't Adjectivum bij den Genit: Sing: van 't
Foemin:, die men bij onze oude Schrijvers, en ook nog wel in Hoogdr: Stijl vind,
niet strijdig is tegen den aert van 't Foem: (gelijk ik anders zou gedagt hebben),
vermits bij 't oude Frankduitsch die uitgang beneffens die van r al in gebruik was.

+

XVII. Wegens onze N in
Genit: Singul: agter 't
Adjectivum Foem:
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+

In onze Tiende Redewisseling hebje al vermaen gedaen, dat onze Comparativus
in -ER uitgaende geen verbuiging van Casus aenneemt. Ik heb ook gemerkt, dat +XVIII. Van de Adjectiva
Comparativa.
onze Participia passiva, schoon Adjectiva, niet wel een agterzetting lijden van
-ER of -DER of -ST om daer door Comparativa of Superlativa te worden, dog wel
de voorzetting van 't Adverbium MEER of MEERDER en MEEST; als
MEER of MEEST GEDRUKT, dog niet Gedrukter nog Gedruktst.
Zoo mede bij VERGETEN, GEPREZEN, BEWOGEN, GEBORSTEN, GEBRADEN.
L. Dat 's wel waer bij deze uwe Voorbeelden, die zelden als Adjectiva Comparativa
gebruikt worden; dog anders is 't gelegen bij de zulken, die gemeenzamer in dat
geval voorkomen, en daerom ook even als de andere Adjectiva van Vergelijking
behandelt worden, namelijk
BEKROMPEN, BEKROMPENER, BEKROMPENST.
GEREGELD, GERELDER, GEREGELDST.
Zoo mede bij ons ERVAREN, GEDRONGEN, GENEGEN, enz: hoewel ook MEER en
MEEST daer bij even gangbaer zijn.
+

N. Terwijl we hier van de Participia Passiva, of Praeterita Participii (men noeme
het zo men wil) gesprek hebben, valt mij in, dat ik bij sommige Schrijvers, en zelf +XIX. Van de
agteraf-werping van NE bij
bij zulke die roem hebben, en ook roem verdienen, voornaemlijk bij de
hedendaegsche, veel of meestal vinde, dat ze die, wanneer ze op -EN uitgaen, de Participia Pass: die op
-EN uit gaen.
als VERSLAGEN, GEGEVEN, enz:, en als ze Adjectivè komen, in de Verbogene
Casus de N of NE agteraf ontnemen, als VERSLAGE, GEGEVE, enz: in steê van
VERSLAGENE, GEGEVENE, enz: dat mij gebrekkig te voren komt, dewijl aen onze
Adjectiva eigen is, wel een E nae eisch van zaken aen te nemen, maer nooit een
Grondletter agter af te werpen.
L. Niet alleen die Participia, maer ook bij de Stoflijke Adjectiva, die van Metalen of
eenig ander stof ontleent zijn, als GOUDEN, SILVEREN, TINNEN, enz: word die
zelfde afwerping gepleegt.
Als men op de Oudheid, op de Vergelijking, en op de Agtbaerste Voorbeelden
(die, te samen zijnde, veel in een Tael moeten gelden) agt zal geven, ben ik 't
volkomen met u eens. De Oudheid toont het ons volledig, als A-S, Se Gecorena
Sunu (De Uitverkorene Zoon) Matth: III. 17. en in 't F-TH, Marmorine Sule
(Marmorne Zuilen) & Guldinen Fuozen (Goudene Voeten), beiden bij Willeraem,
pag: 103. Voeg hier bij het F-TH, Forlazanero Burg (Relicta Civitate) bij Tatiaen,
pag: 53. enz:.
Dog ik zie zulk een verkort schrijven aen voor een Insmelting, die inge-
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volgt word, om aen de daeglijksche Spreektael te meer te gelijken; want dewijl onze
Spreektael niet gewoon is de N agteraen die klem- en Zaeklooze Silben voort te
brengen, zo heeft ze noodwendig tot die Insmelting moeten vervallen, zo dra die
Participia tot Adjectiva's overgingen. Ook is in Dichtmaet die afknodsing
verschoonlijker, om dat de dubbelstaertigheid daer t'onpas komt.
+
Ik heb ook nog iet anders te zeggen van Adjectiva, die men Volkslagtige, of
Stede- of Plaets-lijke heeten mag, en gewoonlijk Gentilia noemt. Van die hebben +XX. Van de Plaetselijke
Adjectiva op –ER en
wij 'er tweederhande; (1.) Eerstelijk, die -SCHE (waer voor men bij inkorting of
-SCHE, als
bij invlijing van den daeglijksen Spreektrant, of om beter te vloeyen, ook -SE
AMSTERDAMMER, en
stelt) agteraen hebben, als AMSTERDAMSCHE, HAERLEMSCHE, HAEGSCHE,
AMSTERDAMSCHE; en van
DÉLFSCHE, HARLINGSCHE, enz: welke steeds, en niet anders als voor Adjectiva
de Onverbuiglijkheid van
dienen, en ook even als alle andere Adjectiva op de gewoone wijze behandelt
de eerste soort, zo die als
worden. En (2) ten andere zulken, die op -ER uitgaen, welke tevens ook als
Adjectiva dienen, en van
Substantiva gebruikt worden; namelijk
hare Verbuiglijkheid, zo ze
(1).

Als Substant:.

EEN AMSTERDAMMER, voor
een Amsterdamsch
Persoon.

(2)

Als Adjectiv:

EEN {AMSTERDAMMER}
{HAERLEMMER}
{RÓTTERDAMMER}
{SCHIEDAMMER}
{HARLINGER}
{ALKMAERDER}
{MEDENBLIKKER}
{ENKHUIZER}
{ABKOUWER}
{BAENBRUGGER}
SCHIPPER, VEERMAN,
SCHIP of SCHUIT, enz:.

voor Substantivum
verstrekken.

Aen dezen, als ze voor Adjectivum dienen, is het bijzonderlijk eigen, dat ze
onverbuiglijk bij ons blijven door al de Casus heen, in alle Geslagt, en dat zo wel bij
't Meervoud als bij 't Eenvoud: dus zeid men,
DE HARLINGER VEERMAN.
VAN en AEN DEN HARLINGER VEERMAN.
en DE HARLINGER VEERLIEDEN, dog niet Harlingere.
In tegendeel, wanneer dit soort als Substantivum in 't spel komt, zo word het even
als de Substantiva verbogen; dus
in Gen: Sing: DES HARLINGERS, d: i: Des Persoons van Harlinge.
in Nom: & Acc: Pl: DE HARLINGERS, d: i: De Personen van Harlinge.
in Dat: Plur: AEN DE HARLINGERS (of in Verhev: Stijl, DEN HARLINGEREN),
d: i: Aen de Personen van Harlinge:
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+

N. Dat Voorbeeld verschaft mij nieuwe stoffe tot een vrage, die op de Adjectiva
ziet; naemlijk of 't niet best zij, dezen altoos, wanneer ze in steê van Substantiva's
dienen, even als die te verbuigen? gelijk ook in dit bovengemelde 't gebruik zulks
meêbragt: in andere gevallen vind ik nogtans de Schrjvers als waggelend, en
niet alleen elkander, maer ook zich zelf dikwijls ongelijk.

+

XXI. Hoe de Adjectiva's
gedeelineert moeten
worden, wanneer ze 't
ampt van Substantivum
bekleeden.

L. De Oudheid is hier ook niet al te bestendig in, zo dat ze in deze twijffeling geen
scheidsvrouw kan zijn; maer, behalven dat 'er niet redelijker is, dan dat elk ding het
ampt en regt onderhoud van 't gene daer voor het te scheep komt, zo kan ook de
Gelijkredigheid (of Analogie) ons hier uit redden, zonder iet voor te schrijven, dat
van het gebruik wedersproken word: want niet alleen dat de zo even te voren
bijgebragte. Voorbeelden ons leeren, dat het Adjectivum ook als een Substantivum
bij ons behandelt word, wanneer het den zelfden dienst waerneemt, zo kan ook ons
woord OVERSTE (dat in zijn oorspronk zekerlijk een Adjectivum is, als zijnde een
superlativus van OVER) dit aenwijzen; want men schrijft en zeid DES OVERSTES
(of DES OVERSTENS) BEVÉL, en niet Des Oversten bevel, gelijk het wezen zou
moeten in dien OVERSTE als een Adjectivum verbogen wierd, terwijl de S in Genit:
eigen is aen de Substantiva; dus zeid men ook nog in Plur: DE OVERSTEN (of
OVERSTENS) dat anders zonder N of NS zou moeten zijn: waer uit dan volgt, dat
dit woord OVERSTE, en allen die in gelijken graed staen, den Dat: Acc: Voc: & Abl:
Singul: eveneens als den Nom: moeten hebben, en in Genit: de S of NS, op de wijze
van de Substantiva, die op E haren uitgang hebben.
+
Op dezen voet verkies ik altoos elk woord van ons op dezelfde form te
behandelen, als bij dat geschieden moet, welks plaets het bekleed; en gevolglijk +XXII. Van ieder Woord
de Adjectiva te declineren als Substantiva, zo ze daer voor dienen, en wederom zoodanig te behandelen
als die soort, welker plaets
die Onverbuiglijk te houden, wanneerze als Adverbia's komen, evengelijk ook
het bekleed.
ons algemeene gebruik medebrengt.
+
Want, gelijk al wat de hoedanigheid van 't Verbum beschrijft, als een Adverbium
+
bij ons moet aengemerkt worden, zo zeid men ook te regt, DIE MAN IS (of ook
XXIII. Waerom of de
Adjectiva en Participa's,
DIE MANNEN ZYN) STERK, en niet stérke: en, uit dezen hoofde agt ik dat onze
Voorouderen dit Gebruik ingevoert gehad hebben, van onze Adjectiva of Participia, agterstaende,
als ze agter 't Substantivum staen, en bij 't Verbum gevoegt worden, als Adverbia's onverbuiglijk bij ons zijn?
als, VÓRSTEN, AFGERIGT,
onverbuiglijk te houden, en dat zelf ook in Verkorten Stijl, schoon 'er 't Verbum
&c. en niet afgerigte.
ZYN verzwegen word, als, DE VORSTEN, AFGERIGT OP KRYGSZAKEN, en niet
afgerigte; vermits AFGERIGT als een Adverbium komt, waer onder ZYNDE verstaen
word. Een nettigheid voorwaer die men bij veel andere Talen niet gewoon is te
vinden.
Ondertusschen kan men dit tot teeken nemen, om te weten of ons Adjectivum
als een Adjectivum dan of 't als een Substant: kome, naemlijk, dat het laetste ge-
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val nog een Adjectivum voorop gedoogt, als, EEN GOED OVERSTE.
N. Evenwel geeft het somtijds geen verandering aen den zin, of men 't Adjectivum
dus of zoo aenmerkt, als wanneer men immers zig ook onverschillig van deze en
gene wijze van behandeling bedienen kan?
L. Zekerlijk. Dog volstrektelijk blijft het een Adjectivum, wanneer de zin onafscheidelijk
verknocht is aen 't volgende of aen 't voorgaende Substantivum, als,
DIE DE VROLYKHEID DES GEMOEDS BETRAGT, BETRAGT DE BESTE.
en, GEWILLIGHEID MAEKT ZWAREN ARBEID LIGT, EN SLAEFSCH TOT VRY
WERK.
+

N. Uit uwen grondslag kan ik nu verder opmaken, dat men te regt zeit, EEN
GANTSCH BYZONDERE ZAEK, en niet een gantsche, om dat GANTSCH
adverbialiter tot BYZONDER behoort, en geen Adjectivum van het woord ZAEK is;
dus ook, EEN LIEF RUIKENDE BLOEM, en niet een lieve, om dat LIEF aen 't RUIKEN
behoort; en wederom, EEN GROOTE STINKENDE BLOEM, om dat GROOTE zo wel
als STINKENDE een Adjectivum is van BLOEM.
+

Maer hoe is 't met onze Adjectiva of Adverbia GELYK en ONGELYK? begeeren
ze een Verbogen Casus agter zig, of niet?
L. Als ze een gelijkzweming van aert of gedaente beteekenen, zo vereischen zij
een Dat: als ZY ZYN HEM GELYK, of GELYK AEN HEM: dog als ze een
evengelijkheid beteekenen, in welk geval 'er ons ALS mag bij komen, zo houden
zig de vergelekenen in een zelfden Casus, als, ZY ZYN GELYK ALS HY.

+

XXIV. Waerom of men te
regt zeid, EEN GANTS
BYZONDERE ZAEK, en
EEN LIEF RUIKENDE
BLOEM; dog niet een
gantsche, &c:, nogte een
lieve, &c:, en wederom
EEN GROOTE STINKENDE
BLOEM.
+
XXV. Van onze Adjectiva
of Adverbia GELYK en
ONGELYK, wanneer of ze
een Nomin: of Dat: voor of
agter zig vereischen.

+

Dus ook onze Comparativa, die insgelijks ons woordtje ALS (of DAN) tot middelaer
+
nemen, begeeren geen verbogene Casus bij zich, gelijk wel in 't Latijn, maer
XXVI. Dat onze
Comparativa
geenen Dat:
laten de vergelekenen in 't zelfde geval, als, ZY ZYN GROOTER ALS HY, en niet
regeren
als
in
't Latijn.
als hem.
+
Wijders, de Plüralis van den Comparativus op -ER agter de Articuli en Pronomina
is bij ons genoegsaem buiten gebruik; men neemt 'er een omschrijving voor, als, +XXVII. Dat de Pluralis
van onzen Comparativus
DE of ZYNE DINGEN, DIE BETER ZYN,
op - ER agter de Artic: en
Pronom: genoegsaem
buiten gebruik is; ten zij
zonder Articulus, en
hierom DE of ZYNE
DINGEN DIE BETER ZYN,
dog niet De nogte zijne
beter dingen; maer wel
BETER ZAKEN BRAGT HY
VOORT.
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dog niet de nog zijne beter dingen; maer wel zonder Articul: of Pronom: als, BETER
ZAKEN BRAGT HY VOORT.
N. Onze Verhandeling van de Adjectiva's loopt op 't hef; ik zal mijn slot-vrage nemen
wegens den Ablativus Absolutus.
Wanneer tweederhande bewegingen onmiddelijk aen elkander geketent worden,
als
TOEN HY DAT DEED of TOEN HY DAT
GEDAEN HAD}

OVERVIEL HÉM, enz.

Zo kan men dit ook uitdrukken met een Participium, als
DAT DOENDE, of DAT GEDAEN
HEBBENDE}

OVERVIEL HÉM, enz.

Welk laetste de Latijnen uitdrukken met een Ablativus Absolutus, als hoc illo
agente, of his actis; moet men dan ook ons Participium, even als in 't Latijn, in een
Ablat: stellen?
+

L. Gantschelijk niet, vermits het strijdig is tegen ons Tael-eigen, gelijk onze
+
Pronomina zulks leeren konnen, want men zeit, HY GESTORVEN ZYNDE,
XXVIII. Dat de Ablativus
Absolutus strijd tegen ons
VERKOOS MEN EEN ANDER, dog niet, hem gestorven zijnde.
Taeleigen.
En, al is het, dat men bij de vertaling van Tatiaen dien Ablat: Absolutus niet
zelden ontmoet, als pag: 100., Gisehanemo imo (Viso eo), en pag: 38. themo
Heilante Getoufitemo (De Heilandt gedoopt zijnde), men kan egter daer uit niet
wettelijk besluiten, dat den Oudduitschen grond zulks eertijds ook eigen was, vermits
'er vele plaetsen bij dien Vertaelder te vinden zijn, die blijk geven dat hij de
Latinismata naebootst.
+

N. Ik bemerk dat je hier de Pronomina Personalia tot een Proefsteen gebruikt,
om te weten wat voor een Casus bij ons in dit of dat geval vereischt word. Dit
vind ik zo merkwaerdig en van zulken grooten dienst, dat m'er 't Bestier-regt van
den Syntaxis uit halen kan; om dat deze Pronomina zeer onderscheiden zijn in
de veranderingen der Casus, zelf in de daeglijkse Spreektael. ‘Twijffelt men dan
of eenige Casus verbogen of regt moet gezet worden, men heeft slegts IK of HY
of ZY in 't zelfde geval te plaetsen, 't zal ons terstond uit de zwarigheid konnen
redden.’

+

XXIX. Voorname
Proefsteen om te weten,
welken Casus eenig
Nomen of Verbum bij ons
regeert.

L. Immers ik doe zoo; ik heb 'er altoos meê kůnnen te regt raken, en was ook
eenigsints met dien Proefsteen vermaekt, toen hij mij te binnen schoot.
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+

N. Om dan nu ons uiteinde niet te verre uit het gezigt te verliezen, laet ons tot
de Substant: overgaen.
Het eerste daer ik op doel, is, om het merkteeken van den Pluralis aengewezen
te hebben.

+

XXX. Van de
Substantiva.

+

L. Dit zal mooglijk iet meer als mijn Heer vermoed, ons ophouden, voornamelijk
als ik mijne Lijsten der Woorden tot opheldering daer onder voege.
N. Opheldering is wel wat vertoevens waerdig.

+

XXXI. Van de
Verwisseling van den
Singularis in een Pluralis.

L. In drie soorten verdeel ik hier toe de Naemwoorden.
(1). In Staerteloozen, die men ook wel Stuiters mag noemen, om dat haer
accent-silb stuit, en geen anderen sleep, of staert, of zagte Silbe (met deze drie
namen meen ik hier het zelfde) agteraen tot uitgang heeft, als LÓÓP, DANK, DANS,
RING, BAL, enz.
(2). In Sleepers, als die één of meer zagte Silben tot een staert of naesleep agter
de zakelijke accent-silb hebben; als BURGER, VADER, VRYER, DÓGTER, BEGINSEL,
en BEGÉÉRTE, op alle welken de accent op de voorlaetste Lettergreep valt; als mede
BÉRDEKEN, enz: dat op geen van de twee laetste Silben eenigen nadruk ontfangt,
en daerom ook dubbelstaertig kan genoemt worden. En.
(3). In Klém-staertigen, die zulk een agterlid agteraen zig hebben, dat altoos
meerder klem en nadruk ontfangt, dan de Staerten van de Sleepers, sommigen
weinig minder dan 't zakelijke Deel van de woorden zelf; als, BROEDERSCHAP,
WANDELAER, LEERAER, VONDELING, GERÉGTIGHEID, GROETENIS, GRÓÓTHEID, enz: bij
welken aen te merken valt, dat ze in 't rijmen voor Stuiters getelt worden als 'er een
zagte Silb tussen 't zakelijke Deel van 't woord en dezen staert komt, dog voor
Sleepers, als 't anders is: Ook zijn 'er sommigen die meerder klem krijgen dan 't
Zakelijke deel zelf, dog dezen hebben een Basterd-staert, als BORDÉÉL, KASTÉÉL,
enz: (van 't Latijnse ellum of illum), en als HOVENIER, DRAPPIER, enz: (van 't Fransche
ier), en SCHILDERYE, KLAPPYE, enz: (van 't Latijnsche ia).
+
Ten opzigte van de eerste soort, naemlijk de Staerteloozen, geschied de gemeene
+
verwisseling van Eenvoud in Meervoud, door agterzetting van -EN, als,
I. Bij de Staerteloozen of
Stuiters.
BAD, BADEN.
BAERD, BAERDEN.
BANK, BANKEN.
BÉD, BÉDDEN.
BÉRST, BÉRSTEN.
BEURS, BEURZEN.
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BONS, BONZEN.
BRÓÓD, BROODEN.
BRUID, BRUIDEN.
BULT, BULTEN.
DANS, DANSEN.
GRAEF, GRAEVEN (of GRAVEN).
KAERS, KAERSEN.
KÓRF, KÓRVEN.
LÓÓP, LOOPEN.
MÉNSCH, MÉNSCHEN.
RING, RINGEN.
STREEP, STREPEN.
En dus een gantsche stroom van Woorden, meest allen Enkelsilbigen.
Ons MAN en ZOON hebben in Plur: -EN, en -S, als
MANS en MANNEN.
ZOONS en ZONEN.
Hoewel die op S in een verheven Stijl gemijd worden.
Ook hebben wij eenigen in Plur: op -EREN en -ERS, als,
BÉÉN, in Plur:

BEÉNDEREN, BÉÉNDERS en BEENEN.

BÉRD, in Plur:

BÉRDEREN, BÉRDERS en BÉRDEN; en
BLAD, BLADEREN, BLADERS, en BLADEN;
en RAD, RADEREN, RADERS en RADEN.

EY, in Plur:

EYEREN, en EYERS; als mede KIND,
KINDEREN en KINDERS.

GEMOED, in Plur:

GEMOEDEREN, en GEMOEDEN; zo mede
KALF, KALVEREN en KALVEN, en VÓLK,
VÓLKEREN, en VÓLKEN.

GOED, in Plur:

GOEDEREN; zo mede LAM, LAMMEREN;
LIED, LIEDEREN; RUND, RUNDEREN; en
KLÉÉD (Vestimentum) KLEEDEREN; dog
DÉK-KLÉÉD, in Plur: DÉK-KLEEDEN.

en HOEN, in Plur:

HOENDEREN en HOENDERS; als ook
SPAEN, SPAENDEREN en SPAENDERS.

De oorzaek van deze -ERS of -EREN in den Plur: agt ik te zijn, dat oulinks de
Sing: van die ook op -ER heeft uitgegaen, gelijk ik eenigen van die nog zoodanig
wel ontmoet heb; en wederom, die thans in Plur: niet anders dan -EREN hebben,
vond ik eertijds wel met -EN: zie daer een proef twee drie. Bij Kamphuizen vind ik
KINDER in Singul: en Bij 't Frankduitsch, Gifulta Guoto / (Gevult met Goederen) Tat:
p: 10. en Juweren Kinden (uwen Kinderen) Tat: p: 77. Dus verre ten aenzien van
de Stuiters of Staerteloozen.
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+

N. Ik zal u tot de Sleepwoorden laten overgaen, om uw schikking door
tussenvragen niet te steuren.

+

II. Bij de Sleepers.

L. 't Getal van dezen is merkelijk minder dan de vorigen, te meer, ter zake dat door
onzen Hollandschen trek tot inkorting de oude Uitgang op E bij vele woorden thans
zeer in onbruik is geraekt; in dier voege, dat Schrijvers van naem die E meestal
agterlaten; voornaemlijk in Nom: & Acc:; hoewel die in Dat: & Abl: Sing: bij den Deft:
en Hoogdr: Stijl, tot onderscheid van de Casus, nog niet vergeten blijft, hier door
zijn dan vele Sleepers tot Stuiters verandert.
De genen die tot de Sleepwoorden blijven behooren, zijn
I. De Verbalia & Subst: in -ER & -STER, welken in Plur: S, aennemen; als,
ZOMER, ZOMERS, en WÉRKER, WÉRKERS, enz:.
SPLINTER, SPLINTERS, en LÓÓPSTER, LÓÓPSTERS, enz:.
Dog sommigen van die hebben in Deft: en Verhev: Stijl ook –EN, zo wel als
-S, als
VADER, VADEREN en VADERS, dus ook BROEDER, DOCHTER,
BURGERMÉÉSTER, enz.
II. De Vlei- of Verklein-Woordtjes in -TJE (of -JE) in -KEN (of -EKEN), bij welken
men S in Plur: toevoegt, als
KALFJE, KALFJES, en KALFKEN, KALFKENS.
MEISJE, MEISJES, en MEISKEN, MEISKENS.
VROUTJE, VROUTJES, en VROUKEN, VROUKENS.
HOEDTJE, HOEDTJES, en HOEDEKEN, HOEDEKENS:
En zoo zeer vele anderen.
Voeg hier bij de Vrouwe-namen op A uitgaende, als
ANNA, ANNA'S, enz:.
III. De zagte uitgangen op -EL, en -SEL, die zig zo wel van –EN als van S bedienen
bij den Plur: als,
BONDEL, BONDELEN, en BONDELS.
Zo mede BOBBEL, BOCHEL, BEGINSEL, HORZEL, MOSSEL, enz: dog ons HEMEL
heeft alleenlijk HEMELEN.
IV. De zagte uitgangen op -EM, die S tot den Plur: verkiezen, dog ook -EN
gedoogen, als
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BODEM, BODEMS, en ook wel BODEMEN: dus ook BEZEM, BOEZEM, enz:.
V. Onze Substantiva, die den zagten uitgang -TE hebben aengenomen, om de
wezendheid der zaken uit te drukken; deze veranderen tot een Plural: door 't
agterlassen van -NS, als
BEGÉÉRTE, BEGÉÉRTENS.
GEBÉÉNTE, GEBÉÉNTENS.
BEHOEFTE, BEHOEFTENS, enz:.
VI. Eenige andere Substant:, die in 't gebruik de zagte E agteraen nog volledig
hebben blijven houden; deze nemen -NS en N bij den Plur: als
LADE, LADENS en LADEN:
MUDDE, MUDDENS en MUDDEN.
TOBBE, TOBBENS en TOBBEN.
SCHADE, SCHADENS en SCHADEN.
LÉNDE, LÉNDENS en LÉNDEN; ook LÉNDENEN.
SPONDE, SPONDENS en SPONDEN, enz:.
Dog JONGE (Puer, Adolescens) heeft alleenlijk JONGENS, en OVERSTE, in Plur:
OVERSTENS, om onderscheiden te blijven van de Adjectiva waer van ze gesproten
zijn.
+

Belangende nu onze derde soort, te weten de Klemstaertigen, kan men in 't korte
berigt doen, dat de Pluralis N of -EN aenneemt; uitgenomen die op -AER of -IER, +III. Bij de Klemstaertigen.
welke in gemeenen Stijl de S verkiezen: dus verwandelen dan ons
-SCHAP,

in Plur: -SCHAPPEN, als GEZÉLSCHAP,
GEZÉLSCHAPPEN, enz:.

-NIS, en -ING, (of -NISSE, en INGE),

in Plur: -NISSEN, en -INGEN, als,
LAEFFENIS, LAEFFENISSEN.
BINDING, BINDINGEN, enz:.

-LING,

in Plur: -LINGEN, als, VONDELING,
VONDELINGEN, enz:.

-HEID,

in -HEDEN, als GOEDHEID, GOEDHEDEN.

-AER en -IER,

en Plur: -AERS en -IERS, als,
ZONDAER, ZONDAERS, enz:.
TUINIER, TUINIERS, enz:.
Hoewel in Verh: en in Deft: Stijl ook met
-EN in steê van S, als,
LEERAER, LEERAEREN.
GRIFFIER, GRIFFIEREN, enz:.
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-RES en Y (of -RESSE, en -YE)

in Plur: -RESSEN en -YEN, als,
ZONDARÉS, ZONDARÉSSEN, enz:.
SCHILDERY, SCHILDERYEN, enz:.

-EEL,

in Plur: EELEN, als,
PANÉÉL, PANEELEN, enz:.

Is 'er nu iets op 't een of 't ander door u aengemerkt, dat verlang ik te hooren.
+

N. Ik heb het op de Stuiters, naemlijk uw eerste soort, geladen, en zie op die
genen, die in 't Meervoud, behalven het aennemen van EN, nog eenige verdere +XXXII. Twee
Aenmerkingen omtrent de
verandering lijden, niet alleen in 't schrijven maer ook in de goede uitspraek.
Stuit-woorden.
Op dat agtbaerste gebruik van Spellen, dat men bij de AA (of AE) als mede
de zagte lange EE en OO, wanneer in Singul: een enkele Consonant haer sluit, in
Plur: zig slegts van een enkele A en E en O bedient, heb ik thans mijn opzigt niet,
zijnde dit ook afgehandelt in onze IX. Redewisseling, maer ik zie of (1) op de
Verdubbeling van den agtersten Medeklinker, als bij BÉD, BÉDDEN, BAL, BALLEN,
KAS, KASSEN, enz:, of (2) op de Verandering van de agterste Consonant, naemlijk
van S in Z, en F in V, bij sommige woorden, als in GRAEF, GRAEVEN; BEURS, BEURZEN;
KÓRF, KÓRVEN. Nu is de vrage waer aen tog dezen onderkent worden? en, na ik
bemerk, is dit al bij u vooraf gezien, vermits ik in uwe Voorbeelden van elke soort
een proeve vind.
L. Ligtelijk kan men tegenwerpingen voorzien, die men wel-eer in 't onderzoek der
zaken zig zelf te gemoet voerde.
Tot oplossing hier van verdeel ik de Woorden in Langklinkers en in Kortklinkers,
meenende met de eersten de zulken, die op een Langklinkende Vocael, als AA (of
AE) enz:, of op een Dubbelklinker, als UY (of UI) enz: den accent ontfangen, 't zij
van een of meer Consonanten die Silbe gesloten werde, als LÓÓP, BAERD, BRÓÓD,
BRUID, enz:. Met de laetsten meen ik die genen, die niet meer dan eene korte en
enkele Vocael in haer accentsilb hebben, 't zij eene of meer Consonanten daer agter
behooren, als, BANK, BÉD, BÉRST, BULT, MÉNSCH, enz.
+
Ten opzigte nu van de Verduppeling der agterste Consonant, deze heeft geen
+
plaets bij de Langklinkers, dog alleenlijk bij die van de Kortklinkers, die slegts
I. Van de Verdubbeling
maer eene Consonant agterop hebben, als BÉD, BÉDDEN; dus ook KRAB, KRABBEN; der agterste Consonant.
PAD (Bufo) PADDEN; BAK, BAKKEN; BOM, BOMMEN; TON, TONNEN; DÓP, DÓPPEN; KAR,
KARREN; KAT, KATTEN, enz: tot omtrent de 250 Enkelsilbige woorden: wel verstaende,
dat men volgens den gewoonen slenter, en niet Criticè, ons NG, NK, CH, en UW (als
bij RING, DRANK, LACH en DOUW), om haer dubbelledige gedaente, slegts als dubbele
Consonanten in dezen aenzie,
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en onder de enkele nu niet telle, om dat men niet gewoon is die in Plur: te
verdubbelen, want men zet gemeenlijk RINGEN, DRANKEN, LACHEN, DOUWEN, enz:.
Tegen dezen die in haer soort omtrent 250 stuks zouden uitmaken, komen de
volgende omtrent 20 Uitzonderingen, die in Plural: slegts eene Consonant behouden,
en de Kortklinkende Vocael in eene Langklinkende verwisselen bij de Uitspraek,
als, BAD, BADEN; BEVÉL, BEVELEN; BLAD, BLADEN (en BLADEREN); DAG, DAGEN; DAK,
DAKEN; DAL, DALEN; GAT, GATEN; GEBÉD, GEBEDEN; GEBÓD, GEBODEN; GELAG,
GELAGEN; GÓD, GODEN; HÓL, HOLEN; LÓT, LOTEN: PAD (semita) PADEN: RAD, RADEN;
SLAG, SLAGEN; SLÓT, SLOTEN; SPÉL, SPELEN; TRÉK, (fraudulenta interceptio), TRÉKEN;
VAT, VATEN; en WÉG, WEGEN. Waer bij men voegen mag ons LID (oul: LEED of LEDE)
LEDEN; SCHIP (oul: SCHEEP of SCHEPE) SCHEPEN; SMID (oul: SMEED of SMEDE)
SMEDEN; SPIT (oul: SPEET of SPETE) SPETEN; SPLIT (nog ook SPLEET of SPLETE)
SPLETEN; en STAD (oul: STEDE) STEDEN.
+

N. Het schijnt mij toe, dat deze Uitzondering gesproten is uit de Inkorting, naemlijk
met een Natuerlijk-lange Vocael bij den ouden Singul: in een korte te veranderen; +Van den oorspronk der
Uitzonderlingen, als BAD,
gelijk die Lankheid niet alleen bij den Plur: nog overig is, maer ook in de
Verbogene Casus van den Singul:, of bij de Verba die tot den oorspronk van den BADEN, enz.
Singul: behooren, als, TEN DAGE (illa die), en DAGEN (illucescere) enz: zo dat eertijds
de Nomin: Singul: ook DAGE of DAEG schijnt geweest te zijn. Dus ook onze Verba
BADEN, BEVELEN, DALEN, VERGODEN, LOTEN, RAED-SLAGEN (consultare), WÉL-SLAGEN
(benè succedere), SLAEGS ZYN (confligere), SLAEGS KOMEN (opportunè obvenire),
SPELEN, AF- en IN-SCHEPEN, SMEDEN, en 't verouderde VATEN nu VATTEN
(comprehendere). En, ten opzigte van de Verbogene Casus en Afgeleiden, zeggen
wij nog huiden, DES DAEGS, en DAEGLYKS, niet des Dags, nog Daglijks; zo mede
GATIG (foraminosus) niet Gattig; en GODE (Deo) niet Gódde; en RADE-MAKER, niet
Rad-maker; en een SLOTE-MAKER, niet Slot-maker; SPEEL-MAN, SPEEL-KIND,
SPEEL-TUIG, niet Spélman, enz: wijders SPEET-AEL, niet Spit-ael, en VAET-WÉRK
(utensilia mensae) niet Vat-werk; en Sluitelijk, WÉL TE WEGE, ALLERWEGE, DIERWEGE,
enz:. Dezelfde onverkorte Vocael laet zig mede nog zien bij deze Verkleinwoordtjes
met -TJE of -JE agter-aen, als BLAED-TJE, GAET-JE, LOOT-JE, SLOOT-JE, SCHEEP-JE,
SPEET-JE, SPLEET-JE, en STEED-JE. Ex ungue Leonem.
L. Die op de Verbuigingen, op de Afleidingen en op de Oudheid agt geeft, kan ligtelijk
dit toestaen: Evenwel is die Inkorting zo jong niet, of men vind die al vele eeuwen
te rug, niettemin kan ik u nog eenige Voorbeelden uit de oude Vermaegschapte
Talen, tot bevestiging van uw zeggen, uit mijne Notulen hier byvoegen; als AL: Taga
(Dies); Ysl: Dagur (Dies); M-G, Naths jah Daga (nocte atque die) in Plur: Dagas;
en A-S, goete / Angl: gate (porta); en M-G, Guda (Dii):
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dog Goth (Deus); en A-S, F-TH en Ysl: Hola (specus, antrum), en A-S, Holian
(excavare); en A-S, Hlotan / Hlootan / en Ysl: Hlioota (sortiri), en F-TH, thaz
Middel-lothe (surculus medius) Will: p: 50. A-S, Slege / Sloge (ictus); en M-G, af
thamma Slaga (ab illo ictu, vel plagâ); en M-G, en AL: Slahan / A-S, Slagan
(verberare, confligere); en A-S, foet & fat (vas) en foetes Botm (vasis fundum); en
F-TH, Glas-faze (Lanterna), Will: p: 154. Eindeling Ysl: Degur (via), en A-S, Woeg
& Weg (Via).
+

N. Maer, ten aenzien van onze Verwisseling van F in V, en S in Z, zo kan ik niet
+
alleen uit het bovengemelde wel bevroeden, dat de oude gedaente van die
II. Van de Verwisseling
Woorden eertijds ook in Nom: Singul: de zagte V en Z zullen gehad hebben met van F en S bij den Sing, in
V en Z bij den Plural:
E daer agter, gelijk 'er eenigen van die ook nog wel zoodanig gebruikt worden,
als GAVE, HOEVE, KLOVE, GRAVE, enz.; dog dewijl 't meeste deel thans zonder E
komt, en de Oudheid te verborgen is, zo word 'er in 't stuk van Letterkunde eenig
ander kenteeken of aenwijzing vereischt om haer te onderscheiden.
L. Gelijk in 't vorige geval, zo worden ook dezen bij Lang- en Kort-klinkers onderkent;
en dat onder deze twee Regelen.
I. Alle de Langklinkers, op een of meer Consonanten uitgaende, gelijk ook de
Kort-klinkers die meer als één Medeklinker agterop hebben, verwisselen beiden
hun agterste F en S bij den Sing:, in V en Z bij den Plur:.
II. Alle de Kortklinkers, die op een enkele Consonant eindigen, blijven de scherpe
F en S met verdubbeling bij den Plur: behouden. Dus dan komt volgens de
eerste Regel,

BEDRYF, BEDRYVEN,
BRIEF, BRIEVEN;
En zoo mede DIEF, DUIF, DRUIF; GAEF, GRAEF, GRIEF, GROEF; HOEF, HUIF;
KLOOF, KLUIF; LIEF, LUIF; NEEF; PROEF; ROEF, ROOF; SCHAEF, SCHYF,
SCHOOF, SCHUIF, SCHREEF, SCHROEF, SLAEF, SLOOF, SLEUF, STAEF, STOOF,
STRUIF; TEEF; VERBLYF; en ZEEF: als mede
BAERS, BAERZEN,
BIES, BIEZEN;
Dus ook AERS; BEURS, BUIS, BAES, BLAES; DROES; GRYNS; HAES, HÓÓS,
HUIS; KAES, KIES, KROES; LAERS, LIES, LUIS; MAES, MUIS; NAERS, NEUS;
PEES, PÓÓS, PRYS; REIS, REUS, ROES, ROOS; SLUIS; VLIES, en WÉÉS; waer
van uitgezondert zijn ons KAERS, KAERSEN, benevens de genen, die T
voor de S hebben, als KOETS, PLAETS, SCHAETS, en SPIETS, hebbende in
Plur: -EN
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agter de TS, die, van wegen de scherpe T, geen zagte Z agter zig lijden
kan.
Wijders, ERF, ERVEN,
GERF, GERVEN;
Dus ook KÉRF, KÓRF, KNORF (of KNURF), MURF; NÉRF; SCHÉRF, TURF;
VÉRF, en WÉRF: als mede KALF, KALVEN: dus ook ELF, GÓLF, HALF; KÓLF;
SCHÉLF; WÉLF (of WULF), WOLF, en ZALF; gelijk ook
BONS, BONZEN,
GANS, GANZEN;
En zo mede, DONS, GRÉNS, GRINS, HALS, LINS en VÉRS; dog hier van zijn
uitgenomen, (vermits van scherper oorspronk zijnde, of van wegen de
scherpigheid van T geen verzagting in de uitspraek gedoogende) ons
ARTS, ARTSEN; DANS, DANSEN, beneffens KANS, KRANS, KÉRS; LITS (of
LUTS); MARS, MUTS; PÉLS, PÉNS, PÉRS (of PARS), RUPS, SCHANS, SLONTS,
en SNIRS.
Maer ten andere, zij, die volgens onze tweede Regel niet verwisselen maer de
Verdubbeling van F en S in Plur: ontfangen, zijn, eerstelijk die op F uitgaen, als ons
BEF, BEFFEN;
Dus ook BLAF, BOF; DOF; KUF; MOF; SLOF, SNUF, STÓF en STRAF; waer
van uitgezondert zijn ons GRAF, GRAVEN; HÓF, HOVEN; en STAF, STAVEN.
En ten andere die op S uitgaen, als
BAS, BASSEN;
Dus ook BÉS, BÓS (ictus, propulsus), en BOS (voor BOSCH silva), en BOS
(of BUS, BUSSE, Pyxis), BLÉS, BRÉS, DAS, DIS (voor DISCH), FLÉS, KAS,
KLIS (of KLITS), KLÓS, KRAS, LAS (voor LASCH), LÉS, LÓS (voor LÓSCH),
MOS (of MUS voor MUSCH), NIS, PAS, PLAS, RIS, RÓS, TAS, en TRÓS;
uitgenomen GLAS, GLAZEN.
+

N. Dus vind ik wel mijne Vragen beantwoord, dog eer we tot iet anders overgaen,
+
dienen, mijns bedunkens, de Stuit-woorden, die op D of T eindigen, wat
XXXIII. Wegens D of T
onderscheidentlijker blood geleid te worden, vermits D en T, als zij de Silb sluiten, als zij de Accentsilbe
in de Uitspraek en op het gehoor, moeilijk te onderkennen zijn: ook zijn 'er, zelf sluiten.
geen ongeagte Schrijvers, die, de D te zwak agtende tot dezen dienst, de T (of DT)
in Singul: verkiezen te zetten, als BROOT, of BROODT, schoon de Plur: BROODEN is.
L. Door welke Toetse dit onderscheid tussen D en T, op 't gehoor

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

390
zelf, te vermerken is, heb ik in 't XVII lid van onze Aenmerkingen over de Critique
Spelkunde, in onze VII. Redewiss: vertoont. En, voor Inboorlingen die in onze
Moedertale bedreven zijn, ten minste voor die genen, die van 't Verhevene kunnen
oordeelen, is zulks onnoodig, om dat de bekende Plur: altijd aentoont, van wat
natuer die Singul: is. Behalven dat ook, sedert vele jaeren hér, 't voornaemste
Gebruik heeft medegebragt, dat men in den Singul: D plaetst, als die in den Plur:
gelden moet.
N. Als men 't kennen van den Plur: mag veronderstellen, om daer uit den aert van
den Singul: te vinden, zo dunkt mij wist ik uwe voorgemelde Regels of Aenmerkingen
vrij wat te bekorten, met te zeggen, dat men, bij de Staertelooze Woorden, door het
afwerpen van EN, en van een der dubbelde Consonanten, zo 'er die voorgaen, den
Singul: tot een Plural: maekt; mits dat de zagtklinkende V en Z in de scherpe F en
S verwisselen, tot voldoening van de Welluidendheid. Aldus krijg ik vooral geen
meerder Uitgezonderden, als uwe reets gemelden.
L. Ik bekenne dat die Regel korter is, en dewijl ik geen onbedreven Lezer onderstel,
zou ik, had ik het eerder zoo begrepen, ook mooglijk dien weg gehouden hebben.
Dog die moeite is reeds genomen. 't Is ook eigender het Verbogene uit het Regte
te leeren kennen, dan dit uit dat; daerenboven kan de Vreemdeling, nu 't bewerkt
is, zijn nut 'er uit trekken.
N. 't Leert ook de zaken vaster kennen, als men die van agteren en van voren te
gelijk beziet; maer om 't zelve nut voor een Vreemdeling of minbedrevene te
vervolgen, past 'er nu wel een Lijstje van de woorden bij, die met D of T zig sluiten:
Uw tafeltje wegens de Voortdrijving en Overrolling onzer Medeklinkers, 't gene in 't
XIV. Lid van uw zo evengemelde Aenmerk: over de Critique Spelkunde geplaetst
is, kan u een gereed middel verstrekken, om in 't korte een Lijst van eenig soort van
woorden klaer te krijgen; en schoon 'er een ontslipp', wat kan dat deeren?
L. Was dat niet zoo, ik weigerde dit: want een Woordenboek hierom deur te loopen,
zou verre te lastig, en boven de waerde zijn.
Op D eindigende, zijn
BAERD, BAND, BAD, BÉD, BEELD, BÉRD, BLAD, BLOED (Apexabo), BOORD,
BRÓÓD, BRUID; DAED; END; GARD, GEEÉD, GEBÓD, GÉLD, GEMOED,
GEWAED, GILD, GÓD, GOED, GOUD, GROND; HAND, HOED, HOND; KIND,
KLAD, KLÉÉD; LAND, LID, LIED; MAND, MOND, MÓÓRD, MUD; NAED, NAELD,
NÓÓD; PAD (semita), en PAD (Bufo), PAERD, PAND, POND, POD; QUAED;
RAD (Rota), RAED, RAND, ROND, RUND; SMAED, SMID, STAD, STAND, STOND,
STRAND; TAD, TAND; VOD, VOND, VLOED, VRIND (of
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VRIEND), VREEMD, VYAND; WAD, WAERD, WAND, WÉD, (Praemium, &
aquarium &c.) WIND, WOND, WOORD, WEERLD (of WÉRLD, of WERELD);
ZAED, ZAND, ZOND, ZOOD en ZWAERD.
Op T uitgaende, zijn,
ABT, AMT, BARST (of BÉRST), BAST, BEET, BEURT, BYT, BOGT, BÓÓT,
BRUILÓFT, BUERT, BULT; DIENST, DRIFT, DUIT; ELST, ERT, ENT; FÉÉST,
FIELT, FLUIT, FOUT, FRÉT; GAST, GAT, GE-DICHT, GEDRÓCHT, GEEST, GEIT,
GEUT, GRAET, GRAFT, GUIT, GUNST; HART (of HERT), HAERT, HAEST, HÉCHT,
HÉNGST, HUT, HORT (of HURT); JAGT; KANT, KAT, KIST, KIT, KLAGT, KLANT,
KLONT, KLÓÓT, KLUIT, KNÉCHT, KOOT, KORENT, KÓST, KÓT, KRAFT (of
KRAGT), KREEFT, KULT, KUNST, KUST; LAST, LAT, LEDEKANT, LÉÉST, LICHT,
LYST, LINT, LIST, LONT, LÓT, LUIT, LUST; MAET, MARKT, MAST, MAT, MOOT;
NAGHT, NEET, NÉT, NÉST, NIET, NIGT, NOOT (of NEUT); PACHT, PART, PEET,
PINT, PIT, PLAET, PLANT, PLAT, PLEIT, PLICHT, POORT, PÓÓT, PÓT, PRINT,
PUIST, PUNT, PUT; QUANT, QUART, QUAST; RAT (of RÓT glis), RÉCHT, REET,
RIET, RIST, RIT, RUIT, RUST; SCHAFT (of SCHAGT), SCHAT, SCHEUT, SCHICHT,
SCHÓFT, SCHOOT, SCHÓT, SCHUIT, SCHUT, SCHRIFT, SLÉT, SLOOT, SLOT,
SMÉT, SMÉRT, SNOET, SNUIT, SOORT, SPAT, SPEELNÓÓT, SPINT, SPIT, SPLIT,
SPÓRT, SPROET, SPRUIT, SPUIT, STAERT (of START of STÉRT), STAET, STÉLT,
STIFT, STÓÓT, STRAET, STRÓT, STUIT, STUT; TAERT, TÉST, TOET, TÓGT,
TRANT, TROMPÉT, TUIT, VAELT, VAERT, VAT, VÉNT, VÉST, VILT, VLEET, VLIET,
VLOOT, VLÓT, VOET, VÓRST, VRAET, VRAGT, VRAT, VRUGT, VUIST; WAGT,
WAST, WÉNST, WÉT, WIGT, WINST, WRAT; ZEET, ZÉT, GEZICHT, ZÓT, en
ZUCHT.
Dus verre van de genen die een Plur: hebben.
+

N. Nu was 't wel eigen, dat we eens de Verbuiging van de Substantiva
beschouwden, door alle de Casus heen, zo van den Singul: als van den Plur:.
L. Als de Verbogene Casus in Genit: & Abl: met VAN, en in Dat: met AEN gevormt
worden, blijven ze even als in Nom:, zo bij 't Eenvoud als Meervoud, elk in 't zijne,
als,
Sing: Gen: Abl: & Dat:

{VAN AEN}

DEN MAN, DE VROUW,
HET KIND, enz:.

Plur: Gen: Ab: & Dat:

{VAN AEN}

DE MANNEN, VROUWEN,
KINDEREN (of KINDERS
in Gemeenen Stijl),

+

XXXIV. Van de
Verandering der
Substantiva in de
Verbogene Casus.

Dog bij den Gen: Singul: van 't Masc: & Neutr: als 'er DES of EE-
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NES, en van 't Foemin: als 'er DER of EENER voorkomt, als mede bij den Dativus
Absolutus, welke allen in Verheven' Stijl meest te passe komen, is 'er eenige
verbuiging waer te nemen.
Bij de Mascul: & Neutr: in Genit: S, als DES MANS, DES DIERS; dat bij inkrimpinge
komt voor 't oude ES; welk volledige nog niet versleten is bij de Woorden, welker
uitgang, op de zware mengeling van Consonanten vallende, als op FT, ST, GT (of
CHT), als DES GESCHRIFTES, DES GEESTES, DES KNEGTES, enz:, de korte
overrolling op S alleen, bezwaerlijk gedogen kan; gelijk men ook bij zulk soort, zelf
in Hoogdr: Stijl, veeltijds door VAN en AEN de Verbuiging maekt, als VAN DEN GEEST,
enz.
In Dat: Absoluto, als 'er DEN voor 't Substant: komt, nemen de Mascul: & Neutr:
in Verhev: Stijl doorgaends E agterop, als DEN GESCHRIFTE, en dat met
Verdubbeling van de enkele Consonant, zo die een Kortklinker voor zig heeft, als,
DEN MANNE; dog dit alles heeft voornamelijk plaets bij die soort van Woorden, die
wij Staerteloozen en Klemstaertigen hier vooraf genoemt hebben, en daer onder
de zulken, die aen een Verhevene stoffe eigen zijn.
De Foemin:, zo die in Nom: geen E agteraen hebben, nemen 'er een in Gen: Dat:
& Ablat: in Verhev: Stijl, als 'er DER of TER of EENER voorgaet, als DER DEUGDE;
EENER VROUWE; TER DEUGDE ZIG SCHIKKEN, enz: zulks dat ook -HEID in -HEDE
verandert, even gelijk bij de Plur: dog zonder N. Maer ook dit ziet voornaemlijk op
de Stuiters en Klemstaertigen, en daer onder insgelijks de zulken, die aen een
Verhevene stof eigen zijn.
En, aengaende den Plur:, zo nemen die genen, die zig van S en -EN te gelijk
bedienen, als VADER en VADEREN, in Verhev: en Deft: Stijl als 'er DER in Genit:, of
DEN en VAN DEN in Dat: & Abl: voorgaet, de -EN alleen agter aen, en niet S, als,
DER en DEN VADEREN, en niet der nogte den Vaders.
+

N. Onder de Masculina zijn dan als Uitzonderingen, ons HEER en MENSCH,
want men zeit DES HEEREN, DES MENSCHEN, en niet des Héérs, nogte des
Ménsches.

+

XXXV. Van den
ongewoonen Uitgang -EN
in Genit: Mascul: als DES
HEEREN, DES
MENSCHEN.

L. Zo is 't: en dit is nog een Overblijfsel van de oude Verbuiging, die ook -EN (of
on of an) in Genit: aennam bij de Substant: op a (of e of o) uitgaende, zo Mascul:
als Foemin: & Neutra. Eertijds was de Nomin: HEERE en MENSCHE; gelijk men
ook nog, van 't Opperste Wezen sprekende, die oude en deftige gedaente onderhoud,
zeggende, DE HEERE HEEFT HEMEL EN AERDE GEMAEKT, dog niet De Heer; zo mede
in Vocat: HEERE (Domine).
+
Bij de daeglijkse Spreektael (schoon in Schrijftael zulks in onbruik is) leeft ook
+
nog die Genit: op -EN bij onze Nomina Propria, dus zeit men op dien voet, 'T IS
XXXVI: Van de
Terminatie
-EN agter de
MATTHYS-EN JACOB-EN, JAN-EN BEDRYF, voor 'T IS HET BEDRYF VAN JACOB, MATTHYS,
Nomina
Propria
, en agter
JAN, enz:. En mij dunkt

de Stoffelijke Adjectiva
van Substant: ontleent, als
GOUDEN, SILVEREN, enz.
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dat de oorspronk van onze Adjectiva, die van Metael of eenige andere stoffe haren
naem ontleenen, en met –EN agteraen pronken, hier aen t'huis te wijzen is; want
bij een en ander wil de beteekenis van dit –EN niet anders zeggen als, daer van,
van dat, gelijk ook 't Fransche en, dat van de oude Franken ontleent is, den zelfden
zin nog heeft; dus GOUDEN (aureus) voor VAN GOUD, en ZILVEREN (argenteus) voor
VAN ZILVER, enz:. De Schrijftael zo wel als de Spreektael bedient zig ook van –SEN
agter de Toenamen van Mannen, als GERRIT JACOBSEN, enz.; welk SEN uit –S en
–EN schijnt te bestaen.
+
Dog ten aenzien van 't woord HEER valt ook dit aen te merken, dat wel in Genit:
+
de S agteraen geen plaets heeft, wanneer het in Verh: Stijl of voor een zeer
XXXVII. Van 't
onderscheid tusschen
agtbaer Persoon komt, voornaemlijk als het, bij uitstek, den Goddelijken
Naem-verbeeld, als, 'T GEBÓD DES HEEREN (Dei Mandatum), en DES HEEREN MYN HEERS, en MYNES
HEEREN
VAN DEN LANDE (Praefecti Jurisdictionis); dog wanneer slegts een Knegt in
Gemeenzame Tael van zijn Heer en Meester spreekt, moet hij zig van de
gemeenzamer Verbuiging bedienen, en zeggen, MYN HEERS LAST BRÉNGT MEE,
en niet Mijnes Heeren last, enz:, dat in dit geval Pedants klinkt. Op gelijken voet
schrijft men in Verh: Stijl, DES GRAVEN, DES HERTOGEN.
+
En, belangende de Oudheid, zal ik, tot voldoening, den voornaemsten trant van
de Frankduitsche Declinatien, zo als ik die uit Tatiaen & Willeraem heb opgemaekt, +XXXVIII. Frankduitsche
Declinatien van eenige
hier bijvoegen.
Nom: Substantiva.

Masculin: op een Consonant.

N: & Acc:

Singul:
Cuning / (Rex)

Plural:
Cuninga / e / & en / an /
on.

Genit:

Cuninges.

Cuningo.

D: & Abl:

Cuninge / a / o.

Cuningan / en / on.

Nomin:

Gardo (hortus).

Gardon.

Genit:

Gardon.

Gardo.

D: & Abl:

Gardon / en / an.

Gardon.

Acc:

Gardon.

Gardon.

Mascul: op een Vocael.

Foemin: op een Consonant.
Nomin:

Burg (arx, oppidum).

Burge.

Genit:

Burge.

Burge.

D: & Abl:

Burge / a / o.

Burgon.

N: & Acc:

Minna / o / (amor).

Minnan / on / en.

Genit:

Minnon.

Minnon / & Minno.

Foemin: op een Vocael.
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Minna / o.

Minnan / on / en.
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Neutr: op een Consonant.
N: & Acc:

Hoived (caput).

Hoivede.

Genit:

Hoivedes.

Hoivedo.

D: & Abl:

Hoivede.

Hoivedon.

N: & Acc:

Herza (cor).

Herza.

Genit:

Herzan.

Herzo.

D: & Abl:

Herzan / on / en.

Herzon.

Neutr: op een Vocael.

De S in Plur: is niet eigen aan den Frankduitschen uitgang, dog in 't
Moeso-Gottisch is dikwijls ns / gelijk in mijn vorig boekje van de Gemeenschap
tusschen de Gotthische Sprake en de Nederduitsche is aengetoont.
De S vind men ook bij eenigen van 't Angelsaxisch, dat andersints zeer nae met
het Frankduitsch overeenkomt; dus luiden de eerste en tweede Declinatien zijnde
Masculina, volgens de verdeeling en Aenteekening van den Heer Hickes in zijn
Thesaur: Lingu: Septentr: Tom: I. p: 10.

+

N: Acc: & Voc:

Singul:
Smith (Faber).

Plural:
Smithas.

+

XXXIX. Angelsaxische
Declinatien van eenige
Nom: Substant:

Gen:

Smithes.

Smitha.

D: & Abl:

Smithe.

Smithum.

N: & Voc:

Witega (Propheta).

Witegan.

Genit:

Witegan.

Witegena.

D: & Abl:

Witegan.

Witegum.

Acc:

Witegan.

Witegan.

+

N. Ten opzigte van den Genit: van 't Foem: is u bekent, hoe gemeen of het
is, in de daeglijkse Spreektael S agteraen te zetten agter den Genit: van 't
Substantiv:, 't gene voor het andere Substant:, dat den Genit: bestiert, voorafgaet,
dat is, om uw ingestelde Spreekwijze op te volgen, bij de Verknogte Benamingen
van twee Substantiva's bijéén, in Konstelijke stelling; als

+

XL. Van de S in Genit: bij
Substant: Foem: als, ZYN
MOEDERS VADER,
GEREGTIGHEIDS
HANDHAVING, enz.

ZYN MOEDERS VADER.
GEREGTIGHEIDS HANDHAVING.
DE ZONS ONDERGANG.
Daer in tegendeel ZYNER MOEDER VADER, en DER GERÉGTIGHEDE HANDHAVING, en
DER ZONNE ONDERGANG, schoon na de Regel, nogtans zo vreemd en gemaekt in
de ooren klinkt, dat het ook buiten den Schrijftrant is. Ja 't Gebruik of Misbruik loopt
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L. Ik ken 'er wel van oordeel, die verkiezen zouden die konstelijke stelling in zulke
gevallen te mijden, en daer voor te zetten,
DE VADER VAN ZYN MOEDER.
DE HANDHAVING VAN GERÉGTIGHEID.
DE ONDERGANG DER ZONNE of VAN DE ZON.
Welke allen niet minder gebruiklijk zijn dan 't voorgaende. Evenwel, als 't geval en
de omstandigheden ons aenrieden deze andere gewoonte in te volgen, men zou
verschooning kunnen vinden, niet alleen in de ontwijffelbaerheid van 't Gebruik,
maer ook in de Oudheid: dus vind men al bij Tatiaen pag: 3. After giwonu thes
Biscofheites (na de gewoonte van 't Priesterschap); en bij de Catechesis Theotisca
pag: 112., in een stukje van de XIII. Eeuw, Bit Warheides (met Waerheid), en bij
Willeraem, pag: 18, Wanda thu Veychenes ande Gelichnisses (Want gij der
Geveinsthede en des Gelaets), en bij Tatiaen pag: 125, Truhtin Himiles inti Erdis
(Heere des Hemels en der Aerde); en in 't Angelsaxisch Soes weg (Weg der Zee),
schoon Soe in 't A-S, Foemin: is, als, Thoere Soe (Maris) Matth: VIII. 24. & 28. dus
ook nog A-S, Ofer thoere soes muthan (over den mond of andere zijde der Zee)
Marc: V. I. en on soes grund (in fundum Maris) Matth: XVIII.6. enz:. Dog deze
Voorbeelden zijn schaers; gewoonlijk gaet het anders; dus bij Willeraem pag: 9.
Miner Muoder kind'. (nu bij ons, Mijn Moeders Kinderen), en von thero Stadegheid
(van de Standvastigheid), en dusdanig doorgaends.
Bij Eigen-namen van Vrouwen is 't insgelijks gebruiklijk S agter dezelve te zetten
in Genit:, wanneer bij twee Substant: de eene in Genit: voorafgaet, als
MARIA'S en ELISABETHS GÓDVRUGTIGHEID.
Hoewel 't niet minder goed en gebruiklijk is
DE GÓDVRUGTIGHEID VAN MARIA EN ELISABÉTH.
Van 't eerste soort levert ook Tatiaen een Voorbeeld pag: 8. als Mariuns (Mariae,
in Genit:).
+

N. In de beschrijvingen der Maeten hebben wij ook een zonderling Gebruik, dat
bezwaerlijk, zo mij dunkt, van gebreklijkheid te verschoonen is; 't is eigen bij ons
te zeggen,
TWEE LAST GRAEN.
DRIE PINT WYN.
TWINTIG POND BOTER.
en EEN COMPAGNIE VAN HONDERD MAN, enz.

+

XLI. Waerom of men
agter de Meervoudige
Talwoorden somtijds het
Substantivum in Singul:
somtijds in Plur: zet, als
TWEE LAST, DRIE PINT,
HONDERD MAN, dog
TWEE BROODEN, enz.
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Terwijle twee Lasten, drie Pinten, twintig Ponden, honderd Mannen, in dezen bij
ons gemaekt klinkt, niet tegenstaende het Talwoord TWEE, enz:, na de rede, den
Plur: schijnt te vereischen.
+

L. Dit is geen gebrek, mijn Heer. Onze Voorouderen hebben meer gelet op de
+
Onderscheidingen en Regelen, die zuivere Denkbeelden verwekten, dan op de
XLII. Fraeiheid van dat
Gebruik.
uiterlijke Gedaente van schoolse Letterlessen. Onderscheid dog de zaek maer
wel, zo zal ook dit 'er een blijk van zijn: Want bij de Substantiva die een verdeelde
zaek beteekenen, heeft dit geen plaets; wij zeggen nimmer, twee brood, maer altoos
TWEE BROODEN, enz:. Dog als 't Maten, Sommen, of Gewigten zijn, zo kan men
die (1) als verdeelt, of (2) als vermengt en inééngetrokken hebben: als nu de Maten
verdeelt zijn aen te merken, zo zeggen wij insgelijks, DAER ZYN TWEE LASTEN
TARW, naemlijk ieder last bijzonder zijnde; maer zo de Vergaderde maet twee lasten
beloopt, zo stelt men zulks, vermits een enkelde vergaderde hoop zijnde, in Singul:,
even als de Eenheid; en dit zelf ook bij 't Verbum, naemlijk DAER IS (en niet daer
zijn) TWEE LAST TARW: Dus zeit men ook, DAER IS HONDERD GULDEN, dog
nooit, daer zijn honderd Guldens, wanneer men ijmand die somme of waerde in
andre Geldspecie als enkele Guldens heeft toegetelt; ja zelf, schoon het toegetelde
al enkele Guldens waren, zo zeit men egter, wanneer men slegts op de verzameling
of somme en niet op de specie ziet, DAER IS HONDERD GULDEN; dog wanneer
men bijzonderlijk opzicht heeft op die Muntspecie en 't getal dier enkele
Guldestukken, zo zeit men altijd, DAER ZYN HONDERD GULDENS. Zeker een edel
Onderscheid! Ik ken geen andere Tael die dit nae kan doen. 't Gene een sprekende
misslag scheen, word, wél ingezien zijnde, hier een bewijs van 't fyne Oordeel onzer
Voorouderen.
+

N. Schoon ik meer als eenmael door u overtuigt ben van de welverdiende goede
+
gedagten omtrent onze Voorvaderen, zo had ik het nogtans in dit stuk zoo niet
XLIII. Van 't Genus of de
Geslagten der
verwagt: dies zal ik dit hier bij laten rusten, dewijl we niet alles, 't gene tot een
volledige Letterkunst behoort, maer 't voornaemste van 't gene genoegsaem als Substantiva.
onverhandelt en waerdig te schatten is, van 't zins zijn geweest te verhandelen;
alleenlijk, eer ik tot de Pronomina overgae, heb ik een vrage te doen belangende
de Geslagten der Substantiva; naemlijk wat de oorzaek daer van zijn mag omtrent
onverschillige woorden. 't Is ligtelijk te begrijpen waerom of men VADER, waerom
MOEDER, en wijders alle die van de natuer door de Kunne onderscheiden worden,
ook bij de Taelen in Manlijk en Vroulijk verdeelt; maer waerom of alle anderen die
buiten dien rang zijn, niet op een Onzijdige manier, naemlijk in 't Genus Neutrum
behandelt worden, is mij te duister, en nogtans heeft het zijn oorzaek, en, dat te
verwonderlijker is, men vind het bij meest alle Talen van aenzien.
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+

L. Mijn Heer zal zig in dit stuk met een gissing gelieven te vergenoegen.
+
't Is onbetwistelijk dat de Talen ouder zijn dan de Schrijf konst; en de natuer
Gissing rakende den
der zaken vereischt, dat men voor de vinding van 't schrijven egter niet ongenegen Oorspronk der Geslagten
bij de Naemwoorden die
geweest is, om zijne gedagten of Leeringen te verbreiden en op de tong van
uit haer Natuer geene
anderen te vereeuwigen? 't Is Uw E: insgelijks niet onbekent, dat alle Volkeren
Kunne erkennen.
hier toe zig eenstemmiglijk bedient hebben van een bequaem middel, naemlijk
van hare Woorden op een zekere Voetmaet, of ook wel op een gelijk-klinkende
sluiting bij een te schikken, op dat niet alleen 't Geheugen daer door gesterkt wierde,
+
maer ook haer gezeg te minder nood van vervalsching had: Dus is 't Verzen-maken
in de Weerld gekomen; en al wat liefde tot Wetenschap had, sloeg oudtijds dien +Tusschen-Bedenkingen
omtrent de oorzaek der
weg in. Hier van is het dat men deze Konst genoegsaem onder alle Volkeren
ouder vind dan het Schrijven. Hier uit sproot het Gebruik onder het Heidendom Poëzij.
van de Orakelvragen in Verzen te beantwoorden. Op die wijze handelden ook de
Druïden en Barden onder de Oude Duitschers en Gallen. Dus getuigt Tacitus van
+
onze Voorvaderen, ‘Celebrant Carminibus antiquis (quod unum apud illos memoriae
& annalium genus est) Tuistonem Deum terrâ editum, & silium Mannum, originem +Tacitus De Moribus
gentis Conditoremque. d: i: MET OUDE GEZANGEN ('T WELK HUN EENIGE SOORT VAN Germanorum, in Principio.
GEDAGTENIS EN JAERVERTELLINGEN IS) vermaren zij den God Tuiston, uit de Aerde
geteelt, en zijnen Zoon Mann, oorspronk en Stigter van 't Volk.’
Wijders, gelijk 'er altoos, zo dra een Konst van velen begint geoeffent te worden,
een krijgel ontstaet, om door nieuwe Vindingen en Konstige Verzieringen den
bovenzang te krijgen, zo was 't ook geen wonder, dat de Verzenmakers 't al vroeg
daer op toe leiden; waerom ook niet onaerdiglijk in 't Angelsaks hun Sceop (Poëta)
en Sceopleoth (Poësis) van 't Praeterit: van Sceapan (creare, formare) ontleent
is: ons DICHTER (Poëta), dat van DICHTEN (confingere) afkomt, is van dezelfde
natuer. En nog ook onderkent men een Poëet (of Dichter) van een Rijmer hier in,
dat de laetste, behalven de kragt van Redenering, niet hooger als met de Voetmaet
en Sluitwoorden zig bemoeit, terwijl de eerste daerenboven op Verhevene vinding
uit is, bestaende grootelijks daer in, dat men aen levenlooze dingen een aerdige en
Verbloemde Persoonverbeelding toepast, om alzo onder een schilderagtige gedaente
zijn gezeg een luister, kragt, leven, en gevalligheid bij te zetten.
Onder deze Persoonverbeeldingen was 't niet even veel aen wien men een
Manlijke, of aen wie men een Vroulijke Gedaente toepaste, en schoon de Rede
leerr, dat uit de Gelijkheid van Eigenschappen, als sterkheid of zwakte of iet
diergelijks, dit moest ontleent worden, die Konst nogtans was zo gering niet, dat elk
'er even hebbelijk in zijn kon: dog eindeling moest als een vast gebruik en gewoonte
worden de Keuren van die genen, die in deze Vindingen de kroon spanden, en door
hun agting anderen dit Voetspoor deden volgen.
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Op diergelijke manier, agt ik, dat de Geslagtverbeelding tot de Naemwoorden, die
uit haer natuer geene Kunne erkennen, overgegaen, en metter tijd een algemeen
Taelgebruik geworden zij; 't welk, zo drae 't door lang verloop van Jaren vast
gewortelt raekt, als een Onwraekbaer Taeleigen geschat en ingevolgt moet worden,
bij aldien men niet zondigen wil tegens den meergemelden Grondslag van De
Tael-wetten, even als de Land-wetten, nu van agteren te vinden en niet te maken.
N. Ik heb wel bemerkt, dat bij vele Volkeren de Namen der Hoofddeugden en
Gebreken (ik gis om dat ze barende of Moeders van goede en quade vrugten zijn)
onder eene Vrouwelijke Gedaente verbeeld worden; egter kan ik met eene uit uwe
Redegeving wel begrijpen, dat die Volkeren, die ten tijde van de Toepassing der
Geslagten en Persoonverbeeldingen reeds verdeelt waren, zeer ligtelijk verschilligen
weg kunnen ingeslagen hebben; gelijk men bevinden kan in 't Voorbeeld van de
ZON en MAEN, waer van aen 't Latijnsche Sol het manlijke Geslagt, en aen Luna
het Vroulijke gegeven is; regt anders als bij 't Hoogduitsch, als Der Mond (Luna)
Masc:, en Die Sonn (Sol) Foem:, hoewel bij ons zo ZON als MAEN in 't Vroulijke
gebruikt word.
L. Met het Hoogduitsch komt het Oude Frankduitsch hier in overeen; dus zet
Willeraem pag: 9. Thiu heizza Sunna / F. (De heete Sonne); en pag: 116, Thiu
Sunna; en pag: 115 en 116, Ther Mano M. (De Maene). Dus ook in 't Angelsaks,
Seo Sunne / F. Marc. IV. 6., en Se Mona. M. Marc. XIII. 24. en Matth. XXIV. 29.
Deze Geslagten hebben bij elk waerschijnlijk haer onderscheid gekregen uit eenige
Fabel, en dat verschillig na 't verschil der Volkeren. Voor deze Oud-Duitschen heb
ik nog geene nader oplossinge ontmoet dan bij de Edda Islandorum, alwaer Mythol:
IX. verhaelt word, dat een Man Mundilfare genaemt, twee Kinderen hadde zoo
schoon en minlijk, dat hij den Zoon Maene / en de Dogter Zonne noemde.
+

N. Hier uit blijkt dat 'er ook eenig Verloop of Verschil van Geslagt is, zelf tusschen
onze naeverwantschapte Talen: ik heb ook bespeurt, dat het Verloop plaets heeft +Wegens eenig Verloop
bij eenige onzer Bastaertwoorden; want, hoewel de gewoone en tevens natuerlijke der Geslagten.
Regel bij ons is, dat men 't ontleende Woord in zijn Geslagt overneemt, nogtans
zeggen wij HET ARTIKEL, N. (Articulus, M.), HET COLYK, N. (Colicus dolor, M.), HET
GARDYN of GÓRDYN. N. & F. (Cortina, F.), HET KRUIS, N. (Crux, F.) en HET PROFYT,
N. (Gall: Profit, M.), en ons MODE, F. (Modus vestiendi, vivendi, &c. Lat: M. sed Gall:
La Mode F.) welk verloop ons door 't Fransche Kanael is aengekomen: En, zo we
ons WYN M. van 't Latijnsche Vinum, N. afgedaelt agten, zo is daer in ook een
afwijking van Geslagt.
L. Wat is 'er tog bestendig onder de Maen? 't Is zeker niet te ver-
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wonderen, dat er door verloop van tijd, eenig Verloop van Gebruik ontstaet, zelf
onder een zelfde Volk; en derhalven nog minder wonderlijk, dat het tusschen
verdeelde, hoewel gelijkstammige Naezaeten, en nog veel minder, dat het tusschen
gantsch Vervreemde geschied.
Zo bij dit ons woord WYN, N, al eenig verloop van Geslagt is (gelijk ik het daer
voor houde), egter is 't niet van jonge geboorte: in 't Frankduitsch voor omtrent 1000
jaeren was 't 'er al zoo: dus vind men bij Tatiaen ther niwo Win. M, (vinum novum)
p: 106; en bij Willeraem, ther Win. M. (vinum) p: 137, 138, en 147: zo mede in 't
Hoogd: Wein / M. hoewel in 't Moesogottisch en Angelsaks het Neutrum komt, als
M-G, thata niujo Wein. N. Luc. V. 27. en A-S, Thoet Win. N. Matth: IX. 17. Zoo
bestaet het ook bij ons Bastaertwoord KRUIS, N. Waer voor Willeraem p: 135. zet,
Thaz Cruce. N. & Tatiaen gebruikt mede het Neutrum; als, Sin Cruci. N. (Crucem
suam) pag: 87. en 126.
Maer hier in verschillen wij weder van 't Frankduits; ons LANDSCHAP, dat Neutr:
is, vind men daer in Foem:, als F-TH, in thero Lantsheffi. F. Tat: p: 18, 54 en 99.
en ons LICHAEM. N, aldaer in Masc: als, then Lichamon / M. (in Acc: Sing:) bij Tat:
p: 208, en ons TÉMPEL, M, aldaer in Neutr: als, in thas Tempel. N. Tat: p: 187. in
welk laetste het Frankduitsch zig aen den Latijnschen Oorspronk gehouden heeft.
Ook bij ons zelf kan men Verloop aentoonen. 't Is slegts ruim een Eeuw geleden
of HET LÓF, N, HET OÓRLÓG, N. was allesints gemeen, nu is 't alomme in de Uitspraek
DE LÓF, M, DE OÓRLÓG, M; en zo mede in 't schrijven, ten zij in deftigen Stijl en bij
de Poëten. Insgelijks zeit en schrijft men nu altoos, HET BÉÉN, N. (Pes), 't welk
eertijds ook in Foem: diende, naer uitwijs van de Spreekwijze, SNÉL TER BÉÉN, F.
Ten opzigte van zulk soort als deze laetsten moet men evenwel aenmerken, dat 'er
Twee-slagtige Woorden zijn, waer van, na langheid van tijd, het eene Geslagt beter
dan het andere stand houd.
Maer niettegenstaende dit alles, verwonder ik mij ten hoogsten, dat in weerwil
van alle ruwbeid der Tusschen-eeuwen, zo bijzonder weinig Verloop van Geslagt
zig opdoet. Meer verandering van Zin-beteekenis dan van Genus heb ik ontmoet.
+

N. Van de Bestendigheid der Geslagten was het nuttelijk dat 'er een Proeve
waer.

+

XLIV. Van de
Bestendigheid der
Geslagten.

L. Ten dezen opzigte heb ik een GESLACHT-TOETSE ofte Lijft van Substantiva
gemaekt, vergeleken tegen 't Moeso-Gotth:, Frank-Duitsch, Angel-saks, en
Yslandsch; waer in ik, zonder aenzien van meê of tegen te loopen, bij een geschikt
heb al de Gelijkaerdige Substant: die ik van behoorlijke kenteekens hunner Geslagten
voorzien vond, en ontmoet heb in 't Moeso-Gotth: en daer nevensstaende
Angelsaksische Euangelium door Junius uitgegeven; voorts in de Frankduitsche
Harmonia Euangelica van Tatiaen; en in de Paraphrasis in Cantic: Canticor: van
Willeraem; als mede
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in de Rudimenta Grammaticae Islandicae van Runolph Jonas, Yslander, door den
o

Heer G: Hickes in 4: A : 1688 uitgegeven. Zijnde, ten opzigte van de Oudheid dit
de vier voornaemste met ons Vermaegtschapte Talen, en ieder der gemelde
Autheuren zeer geregelt, en in de Geslagten zig zelven zeer gelijk.
In 't Moeso-Gotthisch heb ik mijne vorige Lijst der Gelijkluidende Woorden gevolgt,
uitgezondert dat 'er eenige zeer weinige mistastingen, zo bij mij als den Drukker
begaen, hier in verandert zijn. 't Bewijs van de Kenteekenen van 't Gotthische Genus,
vermits ik het niet alleen uit de Pronomina en Adjectiva, maer ook uit de Verbuigingen
der Casus (die ik agter de gemelde Lijst der Gelijkluid: Woorden gevoegt heb gehad)
heb moeten uitvorschen, vereischte mij te veel omslag om zulks bij ijder woord te
zetten; waerom ik dat bij 't Gotthisch agterliet. Dog ten opzigte van 't Frank-Duitsch
en Angel-Saksisch heb ik de Blijken, die uit de Articuli, Pronomina, & Adjectiva
genomen zijn, beneffens hare plaetsing aengewezen. En, ten aenzien van 't
Yslandsch heb ik de Bladzijde bij de Yslandsche Grammatica agter ieder woord
gestelt. Wijders kan men de schatting onzer Geslagten nazien bij Moonen's
Nederduitsche Spraekkonst, bij Heer Hoogstraten's Aenmerkingen over de
o

Geslagten, den laetsten Druk van A : 1710; en bij Trommius Concordantie die
opgemaekt is uit der Staten Bijbel. Het Hoogduitsch, welks gewigt in dit stuk ook
niet gering is, alzoo in 't daeglijksche gebruik de Mascul: & Foemin: door Der en
Die in Nom: Sing: kennelijk en loflijk onderscheiden worden, heb ik ten overvloed
tot medegetuigenis hier bij gevoegt.
Bij deze Lijst (die ik agter deze Redewisseling meen te schikken, en ik hier
Geslagt-toetse noem, om dat hier op de Proef en Toets komt, hoe Oud en Nieuw
zig vlyen in 't Geslagt) zult gij kunnen zien, dat 'er van ruim 275 Frankduitsche
Woorden geen 25 verschillen, d: i: geen 1 tegen Elf; en bij 't Moeso-Gotthisch van
de 220 woorden slegts 25 Afwijkelingen, d: i: schaers 1 van de 9. en bij 't Yslandsch
van de 453 slegts 78, d: i: onder 6 naeulijks 1; en bij 't Angelsaxisch van de 238
slegts 20; d: i: omtrent 1 van de 12. en bij 't Hoogd: (dat ik getrokken heb uit het
o
Diction: Regium A . 1709 te Frankfort gedrukt) heb ik van omtrent 640 Woorden 57
getelt, die van ons in Geslagt afweken, dat onder de Elf geen 1 kan halen.
Ondertusschen telde ik het getal onzer Woorden, agter welken deze Getuigenis der
Vermaegtschapte Talen gevoegt staet, op ruim 750. Onder dezen zijn 'er eenigen
die bij de eene Verwantschapte Tael Verschil, en bij de andere Over-eenstemming
ontmoeten, zo dat, als men 't Verschil alleenlijk rekene op die Woorden, bij welken
wij alleenig staen, 't welk meest is bij zulken van welken wij niet meer als eenerhande
Getuigenis hebben tegen ons, zo word het zeer gering, en omtrent 1 van de 50;
naemlijk van ruim 750 Woorden slegts ruim 15 Afwijkelingen. In deze Lijst vertoonen
zig ook etlijke Zinverloopingen, die den Liefhebber van het Etymon der Woorden
ten dienste kunnen komen.
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+

N. Dit is waerlijk verwonderlijk, dat de behandeling der Geslagten, niet
+
tegenstaende een tijd-slijting van zo veel eeuwen, in welken 't gebruik van de
XLV. Merkwaerdige OudPen zeer schaers was, en 't gene 'er geschreven wierd, door de Monniken meestal en Egt-heid van de
Grondlegging onzer
in 't Latijn geschiedde, zo dat de Taelwetten slegts in den daeglijksen wandel
Genera.
haer bestand moesten vinden, nogtans zo ongeschonden onderhouden is
geweest; voornaemlijk is 't wonderlijk omtrent onze Mascul: en Foemin:, vermits die
in Nominat: door de Articuli bij ons niet onderscheiden worden.
L. Gewislijk wonderlijk; te meer als men overweegt, hoe de onderlinge Overeenkomst
van Geslagt bij zo verscheidene Taeltakken ons overtuigen kan van een
Gemeenschap van Oorspronk, die noodzaeklijk ouder is dan de allereerste
Verdeeltheid en Verspreiding dier Takken, te weten, een Grondlegging van 't Genus,
die ouder na mijne waerschijnlijke gissing is dan 30 eeuwen; want niet alleen dat
'er, sedert den tijd toen de Moeso-Gotthen, Angelsakschen, en Franken, beneffens
onze en andere Duitsche Voorouderen nog onverdeeld van naem waren, en in eene
zelfde Kooi thuis hoorden, ongetwijffelt ten minsten 2000 jaren verloopen zijn; maer,
dat meer is, als men den tijd zal gissen, toen de Kimbersche Tak (daer de Yslanders
van gesproten zijn) nog niet van den Duitschen of Theutonischen verdeelt was, mag
'er ten minste nog wel 1000 jaren verder te rug gerekent worden.
N. Ik was wel eer in twijffel of het Onderscheid van 't Manlijke en Vroulijke Geslagt,
omtrent Levenlooze zaken, die geen Kun-verdeeling onderworpen zijn, niet slegts
een eigen goeddunken waere, van elk of eenig voornaem Schrijver; te meer om dat
onze daeglijksche Spreektael nu gantsch onagtsaem is in dit stuk: maer toen ik de
groote Eenstemmigheid van onze Voornaemste Schrijvers bezag, zocht ik een
andere oorzaek: Hier toe dagt ik, dat 'er onder hen een onderling besluit scheen
gemaekt te zijn, welks Voetspoor zij volgden. Dog daer in vond ik ook die zwarigheid,
dat, zo 'er geen andere voet ware geweest, als een besluit van een vergaderd
Lichaem, 't welk geen wezendlijk gezag had, daer uit eerder verdeeltheid als eendragt
geboren stond te worden, om dat meest elk zo gaerne wil, dat zijn Haentje Koning
zij.
L. Ik, voor mij, zou gissen, dat, zo 'er immer een gezamentlijk besluit zij geweest,
eerstelijk het daeglijksche gebruik, daer 't nog zonder twijffeling sprak, en voorts de
Spreekwijzen, en de Nederduitsche schriften van de vorige eeuwen, die in dit stuk
nog vrij net loopen, de Grondvestingen geweest zijn, waer op die Mannen gebouwt
hebben. Bij de Middel-Eeuwsche Schrijvers, die met menig Duitsch-Latijnsch woord
hare schriften doorspekt hebben, vind men ook het Genus der Duitsche woorden
kenbaer aen de doenmaels toegevoegde Latijnsche Terminatie. Dus heeft men p:
241. agter Eginhartus, de Vita & Gestis Caroli Magni &c,
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o

door J.H. Sminckius A . 1711, in 4. uitgegeven, onder de weinige woorden, getrokken
uit de Salische & Ripuarische Wet, deze volgenden,
Cum Cogilo (pro, cum Capulo Gladii), bij ons KOEGEL. m. (Globus, sphaera).
Fredum (Pacem), bij ons VREDE. m.
Gravionem (Comitem), bij ons GRAVE, m.
Sparwarium (Avem), bij ons SPÉRWER, m. (Accipiter minor).
Scuriam (Horreum), bij ons SCHURE, f.
Slusam (Clausuram), bij ons SLUIZE, f.
Sckellam (Tintinrabulum), bij ons SCHELLE, f.
Durpilum (Liminare domus), bij ons DÓRPEL, m.
Scaram (Turmam), bij ons SCHARE, f.
Herbergam (Hospitium), bij ons HÉRBÉRG, f.
N. Ondertusschen is het zeer merkwaerdig, dat die Grondslag met dien, die gij ons
uit de Oudheid aentoont, zo gelijkstemmig spreekt, vermits de blijken van deze
Oudheid toen nog niet onder de Menschen waren, zo dat 'er geen opzigt op die kan
plaets gehad hebben.
L. Hier uit is te zien, dat bij onze Voorouderen in 't stuk van de Tael zulk een slofheid
niet gevonden wierd, als wel hedendaegs, nu elk onbedrevene de pen in de hand
neemt; andersints waer zekerlijk de eerste Grondlegging van voor 30 eeuwen zo
plechtelijk niet onderhouden geweest. Ook verstrekt ons deze Eenstemmigheid der
Geslagten, in onze Toetze vertoont, voor een alleragtbaerst en onwraekbaer bewijs
en getuigenis, dat de Overgeleverde en Gebruiklijke Geslagt-schikking van geenen
Schrijver, die 't op Goed Nederduitsch toeleit, verzuimt mag worden. En, schoon de
Overeenkomst van andere Vermaegtschapten de Agtbaerheid stijft, nogtans mag
't verschil van die niet gelden, daer 't Eigen-Gebruik klaerlijk spreekt; dog, daer 't
Eigene twijffelagtig is, kan de zekerheid bij de naebestaende Talen tot Leidsvrouw
en Voorbeeld verstrekken.
N. Maer 't spoor dat onze Voorouderen gehouden hebben, zag ik gaerne wat nader
ontdekt.
+

L. Grootendeels is 't immers reeds bekent, en zo ons de ware Afleiding en
Grond-beteekenis aller Woorden ontdekt waer, men zou 't nog beter kunnen
naesporen; immers, 't gene we 'er af weten, brengt 'er ligt aen toe.

+

XLVI. Van de Regelen
omtrent de Geslagten der
Substantiva.

N. Ik weet wel, (1) dat sommigen haer Geslagt ontfangen, om dat ze den Persoon,
of Menschelijke en Dierlijke Kunne, en ijders Bediening onderscheiden; en (2) dat
anderen haer Geslagt ontleenen uit de toegevoegde Terminatien, als, onze Foem:
in –HEID. in -NIS (of -NISSE) in
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-ING (of -INGE), in -Y (of -YE), in -IE, en in -TE agter 't enkele zakelijke Deel van
een Adjectivum of Verbum als 't evenveel als -HEID beteekent, en eenigen in
-SCHAP.
Onze Mascul: in -ER, -AER, IER, -SEM, -EM, en sommigen in -DOM.
En onze Neutra in -SEL, in EEL, in -KEN (of TJE) in -TE agter een Substantivum
(mits -GE daer voor, en een soort-verzameling aenduidende) en in -MENT, en
eenigen in –SCHAP, en –DOM.
L. Ten derde kent men ook de Geslagten van sommigen uit den rang en de schole
daer ze onder behooren, als niet alleen
(I.) Daer de Kunne de Personen en hunne bedieningen van Manlijk en Vroulijk
onderscheid, waer van hier boven bij u gemeld is, maer ook ten andere
(II.) Onze Adjectiva voor Substant: genomen zijnde, worden Neutra, zo ze voor
een algemeene zaek dienen; en Masc: of Foem: zo ze een Persoon beduiden.
Wijders
(III.) De Collectiva (zo ik gisse, vermits iet Algemeens beteekenende, en daerom
niet zeer eigen zijnde om onder een bijzondere Kunverbeelding bij de Dichters
afgeschildert te worden) vind men doorgaends als Onzijdig genomen; dus HET
GRAEN, HET ZAED, enz: gelijk ook HET HAES, wanneer men in Jagers tael
van Hazen in 't algemeen spreekt, dog DE HAES, m: of f:, wanneer men van
zulk een beest in 't bijzonder meld. Dezelfde rede, gisse ik, is oorzaek geweest,
waerom onze Infinitiva, tot Substantiva gemaekt zijnde, Neutra worden: Zo
mede die zelfde Infinitiva primitiva van -EN agter-af ontbloot, en GE-, BE-,
VER-, of ONT- daer voor gezet zijnde, veranderen in Substantiva Neutra;
beteekenende beide soorten de Beweging in 't Algemeen; dog de laetste soort
als ze GE- voorop heeft, vervat eenigsints een Fraequentativum, dus 'T LOOPEN
(Cursus generalis), en HET GELÓÓP (Cursus iterativus).
(IV.) Onze Namen van Steden merkt men gewoonlijk aen als Neutra, dog als 'er 't
woord Stad onder verstaen word, dan ook als Foemin:, gelijk aldus bij de
Staten-Overzetting Matth: V. 35. NOG BY JERUZALEM, OM DAT ZY IS, in steê
van, OM DAT HET IS, hoewel dit laetste niet minder goed is; In 't A-S, vind men
ook al in zulk geval het Foemin: gebruikt bij dezelfde Schriftuerplaets, als, ne
thurh HIERUSALEM / forthan the HEO is / beteekenende heo in 't A-Sax:
ZY.
Dog wat behoeven we ons hier in verder op te houden, dewijl men daer van meer
in 't brecde zien kan bij 't XIV, Hoofdd: van de Spraek-
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kunst van Moonen, en 't IV. van de Idea Ling: Belg: Grammat:
N. Dewijl die woorden, die de Personen door de Kunne en haer Bedieningen
onderscheiden, bij ieder Tael van een en 't zelfde Geslagt behoorden te zijn, zo is
het eenigsints vreemd dat WYF (foemina, uxor) bij ons een Neutrum is; schort dit
alleen aen ons, of is 't ook bij de Oudheid zoo?
L. Ja genoegsaem bij al de oude Verwanten, dus F-TH thas Wib / N. & themo Wibe
/ N. (Tat: p: 112, 165, en 180); A-S, thaet Wif / N. (Matth: XIII. 33.) & A-S, tham
Wife N. (Matth: I. 3, 5, en 6), Ysl: Vif / N, (p: 19.); en H-D, Weib / N, (Foemina, uxor).
Dog in een staeltje uit een Oud-Friesch Wetboek, door Heer Eccard in zijne Histor:
Studii Etymologici p: 70, aengehaelt, vond ik ook Wif / F, namelijk Mith thinere afta
Wive / d: i: Met dijn egte Wijf. Wat Tael is 'er, die niet zo een zeldsamen uitsprong
maekt? behalven dit heb ik in 't Yslandsch nog ontmoet Sprund / N, (Foemina),
Skaald / N, Poëta), Snoot / N, (Mulier), Trol / N, (Gigas), & Skasz / N, (Mulier
impudica).
Wijders schiet mij nog een Aenmerking wegens de Geslagten te binnen.
Bij onze Foeminina, die een naesleep hebben, zou men konnen voegen de onzen
op de zagte E, die afgeleid zijn van de Praet: Imperf: Subjunctivi van onze
Ongelijkvloeyende Verba, waer van ik in mijn I. Dialect-regel van de zagte lange E
(of EE), en in mijn I: van de zagte lange O (of OO) eenige Proeven heb aengehaelt,
en die thans veelal zonder E in gebruik zijn; als BEET, BETE, F (frustum, bolus),
DRETE, DREET F. (Crepitus, merda), DREVE, DREEG, F, (actus, plaga), DEGE, DEEG,
F, (Salus), GRENE, GREEN, F, (Larva, os distortum), GREPE, GREEP, F, (Manipulus),
KNEPE, KNEEP, F, (Compressura; & Vox vel actio decipiens, Dolus), NEPE, NEEP, F,
(Impressura actione facta), REGE, REEG, F, (ordo, series, linea), RETE, REET, F,
(Rima), SLETE, SLEET, F, (Res trita; & Mulier ambubaia), SNEDE, SNEE, F, (scissura),
SPLETE, SPLEET, F, (Rima), STEGE, STEEG, F, (Via ascendens vel descendens),
STREKE, STREEK, F, (Linea), dog ons VREDE (Pax) word meest Masculin gebruikt,
hoewel men ook zegt WEL TE VREDE, F, en niet, Wél ten Vrede, M. Voeg bij de
vorigen ons SLOTE, SLOOT, F, (Fossa), ZOGE, ZEUGE, F, (Sus, porca), KLOVE, KLOOF,
F, (Rima, fissura), KOZE, KEUZE, KEURE, KEUR, F, (electio facta), GOTE, GOOT, GEUT,
F, (Canalis, scrobs, &c.), SCHOTE, SCHOOT, SCHEUTE, SCHEUT, F, (Projectura, & tr:
Surculus), en TOGE, TEUGE, TEUG, F, (haustus); voorts WRAKE, WRAEK, F, (Vindicta,
Repulsa), en ZODE, Zoo, F, (Cespes; Acervus rerum diversarum; & Fervor stomachi)
Alle deze bovengemelden beteekenen een voortgebragte of bewerkte zaek; en
hierom, vermits geen kragt verbeeldende, schijnt het dat onze eerste Voorouders
het Foemin: daer aen toegepast hebben; gelijk ze in tegendeel
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bij de andere diergelijken, die een wezendlijke werking en dadelijkheid, of middel
tot werking beteekenen, en die nooit een E agter zig in Nomin: gedoogen, ter zake
dat ze van 't Praeter: Imperf: van den Indicat: en niet van den Subjunct: afdalen, in
't Mascul: gebruikt hebben, vermits meerder kragt verbeeldende; als, BAND, M.
BÓÓG, M. (olim Attractio Arci, nunc transl: Arcus), DRANG, M. DRANK, M. DRONK, M.
DWANG, M. KRAMP, M. en STANK, M. als mede BEET, M. (Morsio, & transl: Bolus),
DREEF, M. (ictus, alapa, & actio concinna), GREEP, M. (comprehensio, prehensio),
KRÉÉT, M. (vociferatio), NEEP, M. (compressio), SLÉÉP, M. (consequentia rerum,
&c.), SLEET, M. (tritus), SMEET, M. (injectio), STEEK, M. (punctio), en STREEK, M.
(motus linearis); Wijders SCHOOT, SCHEUT, M. (Jaculatio), ZOOP, M. (haustus), enz.
Dog dit voorgemelde geef ik u niet op voor een Regel, maer slegts voor een
Aenmerking, aengezien hier in verwarring kan spruiten omtrent sommigen, die op
eene en andere wijze gebruikt worden; gelijk ook de overdragt van Zin ons den een
voor den ander kan doen nemen; waerom van dit soort ook de Lijst, even als zonder
Regel, dient aengetoont te worden.
Dit gebruik onzer Voorouderen van de Werking gewoonlijk in Masc: en 't Bewerkte
veel al in Foem: te stellen, heb ik in 't onderzoek der Geslagten zeer gemeenzaem
bevonden op deze Staertelooze of kortstaertige woorden.
N. Den hoop van elke soort zie ik hier zo groot, en houdende zo goede streek, dat,
mijns bedunkens, de naem van Regel daer niet qualijk aen passen zou. Evenwel
zijn mij eenige weinige woorden bekent, die (hoewel met een inkrimping van de
lange Vocael in eene korte) ongetwijffelt mede uit de Praeterit Indic: of Subj: van
ONGELYKVLOEYENDE VERBA gesproten, en egter allen Neutra, dog niet Masc:
nogte Foemin: zijn: als SCHÓT, van Schieten, Schoot, Geschoten; SLÓT, van Sluiten,
Sloot, Gesloten; SPOG, van Spuigen, Spoog, Gespogen; STÓF, van Stuiven, Stoof,
Gestoven; ZÓG, van Zuigen, Zoog, Gezogen; ZÓP of SÓP, van Zuipen, Zoop,
Gezopen. Daerenboven hebben we ons AEN-ZICHT, n: afkomstig van 't oude Zichen
/ nu ZIEN (videre), en ons SCHRIFT, n: van Schrijven, met den uitgang T in steê van
TE, die, zonder GE, voor 't Worteldeel staende, Foeminin: bij ons is. Dient men nu
dit aen 't Verloop toe te schrijven, of weet je daer eenige andere oorzaek aen te
begissen?
L. Uwe vraeg' verdient opmerking. 't Gene ik van de Oudheid weet, doet mij gelooven
dat het Geslacht-verloop in dezen geen plaets heeft gehad. Ten opzichte van
AEN-ZICHT en SCHRIFT, schoon de Terminatie TE of T daer achter komt, egter als
'er GE, gelijk gij weet, voor 't Worteldeel gaet, word ze Neutrum bij ons. Dat nu
AENZICHT in plaetse van 't vollediger en nog zeer gebruiklijke AENGEZICHT, n:, en
ons SCHRIFT, in steê van GESCHRIFT, n: komt, behoeft niet veel bewijs; even als ons
STÉL, n: voor 't Gestel; LYN-WAED, n: voor 't Lijn-gewaed;
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en ons BIT, n: en GEBIT, n: (frenum), LID, en GELID, n:, TY, en GETY, n:, en SCHIL,
GESCHIL, n. Dit agterlaten van GE, zou ik voor 't naeste gissen een overblijfsel te
zijn van de Dialect der Vriezen, toen ze, in den Middel-eeuschen tijd, hun Gebied
tot aen de Maes toe hadden; dewijle die, tot op heden toe, nogte in de Praeterita
nogte bij derzelver Spruiten zig van dit Voorzetsel bedienen; en daerenboven is bij
haer ook zeer gebruiklijk de lange Vocalen in korte scharpe te verwisselen. Dit
agterlaten hebben de Vriezen met den Kimbrischen Tak gemeen: want dus ook in
't
Yslandsch Bit / N. (morsus) bij ons GEBIT, n: (morsus, & frenum)
Thol / N. bij ons GEDULD, n.
Thing / (forum, res) bij ons GEDING, n: (res, lis forensis) en DING, n: (Res).
Kif / N. bij ons GEKYF, n.
Laat / N. bij ons GELAET, n.
Hlaup / N. bij ons GELÓÓP, n.
Hliood / N. bij ons GELUID, n.
Mak / N. bij ons GEMAK, n.
Hroop / N. bij ons GEROEP, n.
Slok / N. bij ons GESLOK, n.
Spott / N. bij ons GESPÓT, n.
Faar / N. bij ons GEVAER, n.
Fall / N. bij ons GEVAL, n: en zoo meer anderen;
Alwaer deze Neutra zonder GE voorop komen, en nogtans met onze GE beantwoord
worden. Op gelijken voet zie ik mede ons SCHÓT, SLÓT, SPÓG, STÓF, ZÓG, en SÓP
(hebbende ook ingekrompene korte Vocalen) voor Overblijfsels aen van de
Oud-friesche Dialect; en gisse dat die daerom het Voorzetsel GE, 't welk haer bij
ons tot Neutra maekt, nu in 't gebruik nog missen. Voeg hier bij ons BÓD van ons
Bieden, Bood, Geboden.
+

N. Eer we van de Genera afscheiden, heb ik nog iet voor te stellen. 't Is gemeen,
en ook bekent, dat onze Composita of Saemgezette Woorden meest altijd (eenige +XLVII. Waerom of
sommige Composita en
weinigen uitgezondert) het geslagt volgen van 't agterste Deel. Dit heeft niet
sommige niet, het Genus
alleen plaets bij de Composita, die uit twee Nomina bestaen, maer ook bij die,
van het agterste Lid
welken vooraen een Praepositie hebben, als, AEN-DRANG, M. IN-GANG, M.
DOOR-GANG, M. ONDER-GANG, M. OVER-GANG, M. OVER-HAEL, M. OVER-LAST, M. volgen? En de
AEN-LÉG, M. IN-LEG, M. OP-SLAG, M. OVER-SLAG, M. BY-STAND, M. OP-STAND, M. schranderheid der VoorOuderen in dit stuk.
OP-TÓCHT, M. OVER-TÓCHT, M. Allen even als het Zakelijke woord dat agteraen
komt, naemlijk, als DRANG, GANG, HAEL, LAST, LEG, SLAG, STAND, en TOCHT,
allen Mascul:. Maer, 't gene bezwarenis aen deze Regel geeft, is ons VERSTAND,
N. ONDERSTAND, N. en M. VERHAEL, N. ONTHAEL, N. ONTBYT, N.
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ONTHIET, N. VERSLAG, N. ONDERWYS, N. OVERLÉG, N. ONTZACH, N. ONTZICH, N.
ONTZÉT, N. OPZÉT, N. VERZÉT, N. OPZICHT, N, en zoo meer anderen, bij welker geen
van allen, ten minste thans niet, het agterste Deel in zulk een geslagt is: ja, dat te
vreemder schijnt, sommigen van die, als VERSTAND, ONDERSTAND, VERSLAG, VERHAEL,
ONTHAEL, en OVERLÉG, hebben dezelfde Substantiva's agteraen, als eenigen van
de eerste soort, en sommigen hebben ook evengelijke Voorzetsels, en verschillen
niettemin van Geslagt; waer zal men 't dan zoeken, als men 't voor nogt' agter zoeken
moet? en, dat dit bij Geval of Verloop gekomen zou zijn, kan men qualijk goed
maken, dewijl 't Geval zonder orde werkt, en deze allen zijn juistelijk Neutra.
L. Nogt' aen 't Geval, nogt' aen 't Verloop schrijf ik het toe; en mijne Oplossing daer
van, hoewel ze wat omslag vereischt, bevestigt dat onze Voorouders, die dit Gebruik
eerst ingevoert of eerst gehandhaeft hebben, naeukeurig van opmerking geweest
zijn.
Ik zou U eerstelijk wel konnen zeggen, dat de laetste soort, naemlijk de Neutra
meest allen Collectiva zijn, en dat de zulken, vermits aen die geen gedaentelijke
Kun-verbeelding te passe komt, door onze eerste Voorouderen in 't Onzijdige of
Geenerleye Geslagt met rede gelaten zijn; maer, vermits het onderscheid tusschen
Collectivum, of niet, te mets zo teder loopt, dat het menschelijk verstand daer op
twijffelagtig blijft schemeroogen, zo zal ik klaerder oplossing voorbrengen.
De Genoegsaem-algemeene Regel, van bij de t' Saemgelaschte Woorden 't
Geslagt van 't agterste te volgen, betwist ik niet, alleenlijk dat men omtrent die genen,
bij welken de Praeposit: vooropkomen, een onderscheid moet maken.
't Is bekent, dat we eenige Praeposit: hebben, die men Onafscheidelijke noemt,
als BE-, GE-, VER- en ONT-; en 't is ook niet onbekent, dat de Substantiva, die
alleen uit het Zaeklijke Deel van 't Verbum bestaen, en een van deze Voorzetsels
voorop krijgen, het Onzijdige Geslagt aennemen, als BEGRYP, N. GELUK, N. VERLÓÓP,
N. ONTWÉRP, N. en zo mede VERSTAND, N. (van 't oude Verbum STANDEN, nu STAEN),
en BESLAG, N, (van 't verouderde SLAGEN, nu SLAEN), enz. Maer onze Praeposit:
Separabil: gaen te mets ook over tot de eigenschap van de Inseparabiles; waer aen
ik drie Kenteekenen bespeurt heb.
I. Wanneer ze in een nadrukkelijke Tegenstelling komen, als ONDER in tegenst:
van BOVEN; IN tegen UIT; OVER tegen NIET OVER; enz. zo blijven ze
Separabiles; dog niet in Tegenstelling komende, worden ze door Overdragt
als Onafscheidelijk en volgen dan ook den trant en eigenschap van de
Onafscheidelijken.
II. De Verba, die de Separab: voor zig hebben, nemen in Partic: Pass: -GE tussen
haer en 't Voorzetsel in, als ONDER-STAEN (inferius positum esse) in Partic:
ONDER-GESTAEN; zo mede OVER-
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LÉGGEN (Superponere, transponere), in Partic: OVER-GELÉGT (of OVER-GELEIT),

enz: vele anderen.
Dog de Verba met BE-, VER-, en ONT-, voor zig, gedogen in Partic: Pass:
geen GE tussen beiden, als BEGRYPEN, BEGRETEN; VERKRYGEN, VERKREGEN;
ONTZÉGGEN, ONTZÉGT (of ONTZEIT), enz.
En, zo de Separab: in Onafscheidelijken veranderen, volgen ze den zelfden
voet als de Inseparab: als ONDERSTÀEN (Inquirere, moliri). in Part: Pass:
ONDERSTAEN (niet Ondergestaen); OVERLÈGGEN (Mente ponderare) in Part:
Pass: OVERLÈGT of OVERLÈIT (niet Overgelègt), zo mede onderscheid zig ons
OVERWÈGEN (Mente ponderare) en zijn Part: OVERWÒGEN, van ons
OVER-WEGEN (Reponderare) met zijn Partic: OVER-GEWOGEN. Zelf heeft dit
plaets, wanneer ons woordtje VOL als een Voorzetsel dient, dus VOL-MAKEN
(impletum reddere) in zijn Part: VOL-GEMAEKT (impletus), en VOLMÀKEN
(persicere) in zijn Partic: VOLMÀEKT| (perfectus); enz: vele anderen.
III. Vermits onze Voorouderen de bevalligheid, en 't Vereisch van den Accént,
gelijk ik meermalen aengeroert heb, bij uitstek in agt namen, zo heeft ons 't
Gebruik overgelevert, dat die Praeposit: als ze voor Separab: te scheep komen,
meerder nadruk ontfangen als 't volgende Werkwoord, vermits ze in
tegenstelling van anderen staen. Dus valt bij ons OVER-LEGGEN (transponere),
OVER-WEGEN (iterum ponderare), en ONDER-STAEN (inferius positum esse)
de klem op OVER en op ONDER. In tegendeel bij dezen, als ze voor Inseparab:
dienen, te weten ONDERSTÀEN (inquirere, &c), OVERLÈGGEN, en OVER WÈGEN
(Mente ponderare), geeft men zeer kennelijk den meesten Aendrang op STAEN,
LÉGGEN, en WEGEN, waer in dan deze laetsten ook gelijk zijn aen de andere
Onafscheidelijken met BE-, GE-, VER, en ONT-, die den Accent overlaten voor
't Verbum.
Om nu hier uit onze Vrugt te kunnen trekken, dient men te weten, dat onze
Voorouders in 't Afleiden der Substantiva, dit onderscheid ook waergenomen hebben:
in zoo verre, dat de genen die van 't Wortel-deel van een Verbum komen, met een
Toevallig-Onafscheidelijk Voorzetsel voorop, eveneens behandelt worden, als of
dat Substant: van een Verbum met een Altoos-Onafscheidelijk Voorzetsel afdaelde;
zo dat gevolglijk ons OVERLÈG, ONDERWYS, even zo wel als ons ONTHÀEL, ONTBYT,
ONTWÈRP, VERSTÀND, VERSLÀG, VERZÈT, benevens ons BELÈG, BEWYS; GEHÀEL,
GEBYT; BESTÀND, BESLÀG, enz: Neutra moeten zijn; vermits haere Verba even zeer
geenen inlasch van -GE- in Part: toelaten; want OVERLÈGGEN, en ONDERWYZEN, zo
wel als ONTHÀELEN, ONTBYTEN, enz: veranderen in Part: Pass: in OVERLÈGT (of
OVERLÈIT) en ONDERWÈZEN, ONTHÀELT, ONTBÈTEN, enz: zonder -GE- tusschen
beiden. Gelijk ook het tweede Kenteeken, naemlijk dat het Voorzetsel
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zagt komt, ook zo wel bij deze Verba als bij de Subst: Neutra, die daer toe behooren,
plaets heeft; in gelijker-voege als de Klem valt op het agter-lid bij onze Neutra BELÈG,
BEWYS, BESTÀND, BESLÀG, GEBYT, GEHÀEL, ONDERWYS, ONTBYT, ONTHÀEL, ONTHÌET,
ONTZÀCH, ONTZÈG, ONTZÌCH, OVERLÈG, VERSLÀG, VERSTÀND, VERZÈT, enz:.
In tegendeel, wanneer deze gemelde Substant: tot eenig Verbum behoorden, dat
in Praeter: Part: zig door -GE- laet scheiden, zo hebben onze Voorouders die
Substant: Composita even als andere Composita aengemerkt, bij welken 't agter-deel
het Geslagt beheerscht, en hierom zijn ons AÈN-DRANG, IN-HAEL, OVER-HAEL, INGANG,
DOOR-GANG, ONDER-GANG, OVER-GANG, AÈN-LEG, IN-LEG, OP-SLAG, OVER-SLAG,
BY-STAND, OP-STAND, en OVER-VLOED, enz: allen Mascul:, om dat de agterleden zoo
zijn, en tot Verba behooren, die -GE- tusschen - in nemen, als AEN-DRINGEN,
AEN-GEDRONGEN; IN-HALEN, IN-GEHAELT; BY-STAEN (oul: BY-STANDEN), BY-GESTAEN
(oul: BY-GESTANDEN), hebbende ook den Klem op het voorste lid. Dus ook
OVER-SCHÓT, N, afkomstig van OVER-SCHIETEN, wiens Part: is OVER-GESCHOTEN,
en wiens Klem op OVER valt, krijgt het zelfde geslagt als ons SCHÓT, N.
Ons ONDER-STAND (Auxilium) kan men M, en N, aenmerken, gelijk 't Gebruik ook
medebrengt, vermits de zin ons aenwijst, dat ONDER niet in tegenstelling van BOVEN
komt; waer uit te besluiten is, dat het verouderde ONDERSTANDEN (suppetias ferre)
waer van 't ontleent is, en waer voor ons ONDERSTAND DOEN nu de plaets in - heeft,
eertijds in Part: Pass: had ONDERSTANDEN (en niet Ondergestanden), als waer uit
het gebruik van het Neutrum gesproten zou zijn; dog dat, vermits ons ONDER-STAND
in den zin dikwijls te pas komt, om tegen over TEGEN-STAND te staen, ter welker
oorzake ook eenige meerder nadruk op ONDER vereischt wierd, hier uit mettertijd
gesproten zij, dat ook dit ONDERSTAND, even als de andere voorgemelden, die den
Accent op 't Voorzetsel hebben, en 't Geslagt van 't agterlid volgen, en gevolglijk
even als ons STAND, sedert Masc: genomen zij geworden.
Ons OP-ZET, N. (Excitamentum) behoort tot OP-ZETTEN (excitare) in Praet: Part:
OP-GEZÉT, gelijk ook de Klemtoon op de eerste Silbe valt; waer uit blijkt dat dit
agterdeel ZÉT (schoon nu veroudert) ook eertijds Neutrum geweest zij, vermits deze
soort, gelijk gezegt, het Genus van 't agterlid volgt; even gelijk ook ons OP-ROER,
N, dat insgelijks bij OP den Klem ontsangt, het Neutrum van 't verouderde ROER
aenwijst: het zelfde kan men zeggen van ons OP-ZICHT, N, ten zij men liever denke,
dat OP-ROER en OP-ZICHT, voor Op-geroer en Op-gezicht gekomen ware, hoewel
ik het eerste verre verkiezen zou.
Zie daer, mijn Heer, mijn Oplossing, die den roem onzer Voorouderen met een
nieuwen band versterkt.
N. Uit dezen kan men de anderen, die van gelijken aert zijn, ge-
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noegsaem afmeten. Ik vind in die Oplossing veel, dat ten aenzien van onze Tael
zeer gewigtig is, en 't rouwt mij niet dat mijn vrage, schoon ze al moeilijk voorkomt,
zulk een antwoord u afgevergt heeft. Maer, om mijn t'huiskomst niet verder te
vertragen; immers schiet 'er, behalven de genen, die dus onder Regelen te betrekken
zijn, nog een groot getal Substant: over, welker Geslagt, of bij gebrek van bekende
Regelmaet, of om dat te veel en velerhande Regels te mets meer verwarren als
helpen, best uit het Gebruik en de Agtbaerste Schrijvers te halen is.
+

L. Zekerlijk. Ondertusschen heeft de Geleerde Heer D: v: Hoog straten met zijn'
naeukeurige Aenmerkingen over de Geslagten, bestaende uit Proefstukken,
voornaemlijk uit Vondel en Hoofd gehaelt, den Nederduitsche Taellief hebbers
geen geringen dienst gedaen. En voor dien, die met een bloote aenwijzing, zonder
getuigenis, zig voldoen kan, is 'er ook een schoone voorraed van Woorden in 't
meergemelde XIV. Hoofdst: van Moonens Spraekkunst, wegens de Geslagten
te vinden, gelijk ook in 't Duitsche en Fransche Woordenboek van den Vermaerden
o

en Geletterden Boekdrukker Fr: Halma, uitgegeven A . 1710, zijnde door den
zelven A: Moonen overzien, volgens getuigenisse van Heer Hoog straten in zijn
Berecht voor den I: Druk zijner Aenmerkingen over de Geslagten.

+

XLVIII. Van de werdere
Hulpmiddelen om de
Geslagten te leeren
kennen, omtrent de
Woorden, die nog onder
geene Regels betrokken
zijn.

+

N. Schoon ik met u de Agtbaerheid der Taelgebruiken erkén, en, daer ze klaerlijk
spreken, hooglijk agte, nogtans vermoede ik niet, dat je de Tael in 't schrijven
zoo schroomagtig verkiest behandelt te hebben, dat men de minste mistasting
van Geslagt, zelf omtrent Woorden, die zelden voorkomen, en geen ligt van de
Gemeene bekende Regels, of van de Daeglijkse Spraekvorming, ontfangen
kunnen, als een Taelschennis zou moeten aenzien.

+

XLIX. Van de
Bescheidenbeid omtrent
eenige Vergrijpingen in de
Geslagt-kennisse.

L. Verre van daer; hoewel ik de betragting om wel te doen altijd aenrade, nogtans
loopt mijn grootste agting en opmerking in de Tael over die dingen, die tot de nette
en duidelijke Onderscheiding der Denkbeelden behooren. Al te kommerlijke handel
maekt belemmering van Geest. Die bescheiden zijn, vitten niet naeuw op
Struikelingetjes van die genen, die blijk van goeden wil geven. Die te kommerlijk
met de Tael omgaen, slagten den Schoolkinderen, die wel net, gelijkdradig, en
zinnelijk schrijven, dog tevens onvrij, laf, lam, en flaeuw, zonder spoed of vordering:
een kloeke hand, schoon minder net, zo ze slegts vlug, vrij, geestig, vloeyend, en
duidelijk genoeg zij, kan mij meerder behagen.
Maer zou men niet bij deze stoffe, die mij dunkt reeds te lang geduert te hebben,
de spae wel mogen steken?
N. 't Is waer, dezen avond hebben we al lang uitgerekt. Maer zal dan de naeste
Redewisseling onze Verhandeling der Declinatien met de Pronomina besluiten?
L. Zo dunkt mij zou 't wel voegen.
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o

Bijlage N . 5.
Geslacht-toetse.
Ontleent uit de Ael-oude Medetuigenissen van het
Moeso-gotthisch, Angelsaxisch, Frank-duitsch, Yslandsch, en
Hoogduitsch.
Van den Grondslag waer op die gebouwt is, is berigt gegeven bij de XII.
Redewisseling §. XLIV.
De Teekenen van Verkorting zijn:
M-G, Moeso-Gotthisch.
F-TH, Frankduitsch.
A-S, Angelsaxisch.
Ysl:, Yslandsch.
H-D, Hoogduitsch.
p: Pagina of Bladzijde.
M: of m: Mascul: F: of f: Foem: N: of n: Neutr:.

A.
AA, of AE, of oulinks AHE. f: (Amnis), waer van vele Riviertjes onder ons
Nederduitschers den naem nog hebben; zijnde Vroulijk bij ons gebruikt, als
blijkt uit de namen van Plaetsen en Personen daer van ontleent, als 't Huis ter
Aa. Van der Aa, enz: dus ook in 't Yslandsch Aa (Amnis) F. p: 6.
ADDER. m: & f: Ysl: Nadur M. (Coluber) p: 24. H-D: Natter / Atter F.
ADEL. m. Ysl: Adall. M. (Nobilitas). p: 54. H-D: Adel. M.
ADEM. m: (Anhelitus). M-G. Ahma M. (Spiritus) en H-D: Athem (anhelitus) M.
AENGANG. m: Ysl: Adgangur. M. p: 54. (Accessus).
AENGEZICHT, n: en AENZIEN. n: (Aspectus); dog A-S. f:, als, Beforan thine
ansyne F. Matth: XI. 10. &, thinre ansyne F. Marc: I. 2, &, lichamlicre ansyne
F. Luc: III. 21. maer H-D: Angesicht. N. & Ansehen. N.
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AEP. m: Ysl: Ape / M. p: 30. & H-D: Aff. M. (Simius).
AER of AYR. f: H-D: Ahr F. (Spica), dog A-S, on tham eare (in de ayre) Marc:
IV. 28.
AERDE. f: dus ook M-G: Airtha F. & A-S. Seo eorthe / F. Matth: XXVII. 51. &,
ofer tha eorthan / F. Luc: VI. 49. &, on thoere eorthan / F. Joh: VIII. 6. &
F-TH. theru erdu / F. Tat: p: 83. &, in alla thia erda / F. Tat: p: 114. en H-D:
Erde. F. (Terra).
AERDBEVING. f: dus ook A-S. Tha eorth-bifunge / F. Matth: XXVII. 54. En
H-D: Erdbebung / F. (terraemotus).
AERD. m: (Genus, Indoles, Genius), dus ook A-S: On thinum earde / M. (in
uw geboorteplaets) Luc: IV. 23. en, On hys agenum earde / M. (in zijn eigen
Vaderland) Joh: IV. 44. dog H-D: Art / F. (natura, genus).
AFGROND. m: (Abyssus), dus ook M-G: Afgrundiths / M, en H-D: Abgrund.
M.
AFLAET. m: dog Ysl: Aflaat N. (Indulgentiae). p: 22. maer wederom H-D:
Ablasz. M.
AFSTAND. m: dog M-G. Afstas F. (repudium); maer wederom H-D: Abstand.
M.
AKER. m: (Ahenum); dus ook M-G. Aurks M. (Vas, ahenum).
AKKER. m: (ager, arvum) dus ook M-G. Akrs. M. (ager), en Ysl: Akur: M. p:
24. en A-S, se oecer M. Matth: XIII. 38. (Ager) &, on tham oecere M. Matth:
XIII. 44. (in Agro), en, thone oecer M. (Agrum). Matth: XIII. 44. en F-TH. Ther
Accar / M. Tat: p: 187. en, thes Accares M. Tat: p: 72 en 73, en, in sinan
accar / M. Tat: p: 133, en, then Akker M. Will: p: 141. en H-D: Acker / M.
't ALLEGAER of ALTEGAER. n: (Omnia), dus ook F-TH. Thaz algaro / N. Tat:
p: 16. en H-D: Das allzugar. N.
ALTAER, AUTAER. n: en A-S. tham Altare / Matth: V. 24. en F-TH, themo
Altare, Tat: p: 61. dog H-D: Altar. M. (Altare, N:).
ANTWOORD. n: ook oul:, f: dus ook M-G. Audawaurdi N. (responsum) en
F-TH. sin Antwurti N. (in Acc: Sing:) Tat: p: 29, en, Nihhein Antwurti N. (in
Acc: Sing:) Tat: p: 193. dog H-D: Antwort. F., schoon in 't H-D: Wort / N.
APPEL. m: dus ook F-TH ther Ephelo M. (Pemum) Willer: p: 137. en,
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thes Epheles M. Willer: p: 66. en H-D: Apffel. M. dog Ysl: Eple N. (Pomum)
p: 18.
ARBEID. m: (Opera, labor); dog F-TH. thera Arbeiti F. (Pressurae) Tat: p:
165. en H-D: Arbeit. F., (Labor, opera).
AREND. m: (aquila), en Ysl: ørn. M. & F. p: 9. & 11. en H-D: Arn. M.
ARKE. f: (Arca); dus ook M-G. Arka. F. en A-S, on tha earce F. Matth: XXIV.
38. en H-D: Arch F.
ARM. m: dus ook M-G. Arms M. en F-TH. thinan Arm M. (Acc: sing:) Will: p:
154. en, in sinemo Arme M. (Abl: Sing:) Tat: p: 9. en H-D: Arm. M. (brachium).
AS, ASSCHE. f: dus ook M-G. Azgo F. (cinis), en Ysl: Aska F. p: 4 & 54. en
H-D: Asehe F. (cinis).
AVOND. m: dus Ysl: Afftan M. p: 54. (Vesper); en A-S, on tham aefene. M,
(Vespere) Matth: XXVI. 20. en XXVIII. 1. en F-TH. Abante giwortanemo M.
(Vespere facto) Tat: p: 94. en H-D: Abend. M.

B.
BAD. n: dus ook Ysl: Bad. N. p: 13. en H-D: Bad N. (Balneum).
BAERE. f: (Feretrum, Cenotaphium), dus ook F-TH. thia Bara / F. (Loculum)
Tat: p: 94. en H-D: Baar / Todtenbaar. F.
BAKKER. m: (Pistor); dus ook Ysl: Bakare M. p: 31. en H-D: Becker. M.
BALK. m: dus ook Ysl: Bialke M. p: 31. (trabs); en H-D: Balk. M.
BALSEM. m: (Balsamum); dog M-G. Balsan. N. maer H-D: Balsam. M.
BAN. m: dog Ysl: Bann. N. p: 54. maer H-D: Bann. M. (excommunicatio).
BAND. m: (vinculum); dog M-G. Bandi N. en Bandja F., en Ysl: Band. N. p:
13. en F-TH. thiu binda / F. Will: p: 66. en, eine roda binda Will: p: 66. en
A-S. of thissum bende Luc: XIII. 16; en H-D: Band M. (Vimen) en Band N.
(vinculum).
BARM. m: (sinus). dus ook A-S. on eowerne bearm. M. (in uwen schoot) Luc:
VI. 38.
BARMHÉRTIGHEID. f: dus ook M-G. Armahairtei F. en Armahairtitha F. en
H-D. Bermhertzigkeit. F. (misericordia).
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BÉD - BÉDDE. n: dus ook M-G: Badi / N, en Ysl: Bed. N. p: 29. en F-TH. Thaz
Bedde N. Will: p: 49, &, thas betti N. Tat: p: 103. en A-S. thoet bed. N. Marc:
II. 4. en H-D: Bett. N. (Lectus).
BEDE. f: (precatio); dus ook M-G. Bida. F. en Ysl: Beidne F. p: 32. en H-D:
Bitte. F.
BEELD. n: dus ook F-TH. Thas Bilithi N. Tat: p: 226., en, Sinemo Bilethe.
Will: p: 29. en H-D: Bild. N. (Exemplar).
BÉÉN. n: (os, ossis, & Pes); dus ook Ysl: Bein. N. p: 12. en F-TH, themo
Elphond-beine. N, Will: p: 103. en H-D: Bein. N. Ons BÉÉN (Pes) was eertijds
ook F; volgens onze Spreekwijzen van WÉL TER BÉÉN, agilis pedibus; en OP
DE BÉÉN ZYN, ire pedibus; & inquietari.
BÉÉR. m: dus ook Ysl: Biorn. M. p: 25. (ursus), en H-D: Bär. M.
BEET. m: en f: (Bolus, buccella, morsus). dus ook F-TH. then bizzon. M.
(Buccellam) Tat: p: 146. en A-S. thoene bitan. M. Joh: XIII. 30. en Ysl: Bite.
M. (Bolus) p: 31. en H-D: Bissen. M. (bolus, frustum).
BEGÉÉRTE. f: dus ook Ysl: Girnd F. (Cupido) p: 7. Het voorzetsel Be is bij de
Yslanders in geen gebruik. H-D: Begierde. F.
BEKER. m: (Calix), en Ysl: Baukur. M. (Lagena) p: 15. H-D: Becher. M. (Calix).
BÉLLE. f: dus ook Ysl: Boola. F. (Bulla) p: 4.
BÉNNE. f: (Corbis genus), dus ook A-S. fram thoere binne / F. (van de Kribbe)
Luc: XIII. 15. en H-D: Benne F. (plostrum, benna).
BÉRG. m: (Mons). dus ook M-G. Bairgs. M. en F-TH, Ther Berg. M. (Mons)
Will: p: 131. en thes Bergas. M. Will: p: 103. en, in then Berg. M. Tat: p: 233.
en H-D: Berg. M.
BÉRG. m: (Horreum; Foenile), en A-S, into minum Berne. M. (in mijne
Schuere) Matth: XIII. 30. dog H-D: Barnen. F.
BIER. n: dog Ysl: Bioor M. (Cerevisia) p: 54. maar H-D: Bier. N.
BY, BIË. f: dog Ysl: By. N. (Apis) p: 20. maer H-D: Biene. F.
BISCHOP. m: dus ook F-TH, ther Bisgof M. Tat: p: 180. en, thes Bisgofes.
M. Tat: p: 179. en, themo Bisgoffe M. Tat: p: 181. en, A-S. se Bisceop M.
Joh: XVIII. 19, en tham Bisceope M. Joh: XVIII. 15. en, H-D: Bischoff. M.
(Episcopus).
BITTERHEID. f: dus ook allen op HEID: zo mede F-TH. thiu Bitterheyd / F.
(nom: Sing:) Will: p: 17. en H-D: Bitterkeit. F. (amaritudo).
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BLAD. n: (Folium). dus ook Ysl. Blad. N. p: 12. en H-D: Blat N.
BLAER, BLADER. f: (Pustula, tubercula spiritu incluso tumida). dus ook Ysl:
Bladra F. (tenuis membranula spiritu incluso tumida). p: 4, en H-D: Blater. F.
(Pustula).
BLY. n: (Plumbum), waer van ons Blij-wit (Cerussa); dus ook Ysl: Bly. N. p:
20. (Plumbum), en H-D: Bley. N. (Plumbum)
BLYDTE, BLYHEID. f: (Hilaritas). dus mede Ysl: Blyda. F. (Blandities). p: 54.
Een BLINDE. m: Dus ook alle de Adjectiva, al ze tot een Persoon overgaen,
Mascul: of Foemin: al nae de Persoon is; of zo de Kunne van de Persoon niet
aengeduid word, dan alleen in Mascul:. Even zoo mede in 't A-S, se Blinda.
M. Matth: XV. 14.
BLOED. n: (sanguis); dus ook M-G. Bloth. N. en, F-TH. min bluoth / thas /
N. Tat: p: 148. en, Mines bluothes N. Will: p: 66, 67, 73, &c. en A-S. thoet...
blod / N, Matth: XXVII. 4. en Mines blodes... thoet / N. Matth: XXVI. 28. en
Ysl: Blood / N. p: 13., en H-D: Blut / N.
BLOEY. m: (Florum productio). dus ook F-TH. nah themo Bluothe. M. Will:
p: 141. maer H-D: Blüt. F.
BLOEM. f: (Flos). dus ook F-TH. thie bluom. F. (flos) Will: p: 34. en H-D: Blum
/ F, dog M-G. Bloma / M. en Ysl: Bloma / M. p: 31. en 54.
BLÓK. n: dog Ysl: Block. F, (truncus ligneus) p: 8. maer H-D: Block. N.
BODE. m: dog Ysl: Bod. N. (Nuncius) p: 13. en H-D: Bote. M.
BOEK. n: (Liber). dus ook H-D: Buch. N. dog M. bij 't F-TH, als, then Buoh.
M. Tat: p: 45 & 46. en F. bij de drie anderen, als A-S. tha boc F. (Librum) Luc:
IV. 17. 20. en Ysl: Book / F. p: 11 & 12. (Liber) en M-G. Bokos F. (Libri). De
Vlamingen nemen ook BOEK, m:.
BOER. m: dus ook Ysl: Bure. M. (Colonus) p: 31. en H-D: Bauer. M. (Ruslicus,
agricola).
BOETE. f: (poenitentia, mulcta) dus ook A-S, thoere doed-bote F. (der
Bekeering) Matth: III. 8. en H-D: Busse F. (poenitentia).
BOEZEM m. dus ook F-TH. in juuaran buosum M. (in sinum vestrum) Tat: p:
74. en H-D: Busen. M.
BOOG. m: dus ook Ysl: Boge M. (Arcus), en Regn boge M. (Iris) p: 31. en
H-D: Bogen. M.
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BÓÓM. m: (Arbor); dus ook M-G. Bagms / M. en F-TH. ther Boum / M. Tat:
p: 117. en, thoer fyg-boum M. Will: p: 33. enz: en A-S. se Beam M. Matth:
VII. 4. (arbor), en, thone Beam M, Matth: VII. 3. 5., en, thoene Beam, M. Luc.
VI. 41. (trabem). en H-D: Baum. M.
BÓÓN. f: dus ook Ysl: Baun. F. p. 6, en 8. en. H-D: Bohne. F. (faba).
BOORD. n: & m: en Ysl: Bard / N. (Extremitas alicujus rei) p. 13. en H-D: Bord.
M. (Extremitas).
BÓÓT. m: dus ook Ysl: Baatur. M. (Cymba) p: 25.
BÓRD. n: dus ook M-G. Baurd. N. en H-D: Brett. N. (Asser).
BORST. f: dus M-G. Brusts. F, niet M. gelijk 'er bij misslag staet in mijn
Tractaetje van De Gemeenschap tusschen 't Gotthisch en Nederduitsch; zo
mede F-TH, obar sina burst F. (super pectus ejus) Tat: p: 232. en H-D: brust.
F.
BORSTEL, BOSTEL, VERKENSBOSTEL. m: & f: (Setae). dus ook Ysl: buste
/ M. (Muscarium setaceum) p: 31. en H-D: borste F. Setae.
BREUKE. f: zo mede F-TH. thero bruk F. (in Singul:) Will: p: 66. dog H-D:
bruch. M. (hernia, rima).
BRIEF. m: dog Ysl: Bref. N. (Literae). p: 19. dog H-D: brieff. M.
BROEDER. m: dus ook M-G. Brothr / Brothar. M. en A-S, with thinne brother
M. (tegen uwen Broeder) Matth: V. 24. en F-TH. sinan Bruoder M. (acc: sing:)
Tat: p: 43. 47. en 55. en Ysl: Broder. M. p: 24. en H-D: Bruder. M.
BROEK. f: dus ook Ysl: Brook / F. p: 11. en H-D: bruch. F. (Bracca).
BRON, BORNE, BRONNE. m: & f: (Fons) dus ook A-S. ofer tha Burnan. F.
(over de Beke) Joh: XVIII 1. dog F-TH. ther brunno M. (Fons) Will: p: 72 & 75.
en, themo brunnen M. (en niet, F. als bij de Lijst); en H-D: Brunn / Bron /
Born. M. (fons).
BRÓÓD. n: dus ook F-TH, thas Brot N. Tat: p: 146 en 222. en Ysl: braud. N.
p: 13. en H-D: brod. N. (Panis).
BROUWER. m: (Cerevisiarius); dus ook Ysl: Bruggare. M. p: 31. en H-D:
brauer. M.
BRUID. f: dus ook A-S. tha bryde / F. (sponsam). Matth: XXV. 1. H-D: braut.
F.
BRUIDEGOM. m: dus ook F-TH. ther Brutigomo M. Tat: p: 106; en thes
Brutigomen / M, Tat: p: 51; en then Brutigomon / M, (acc: sing:) Tat: p: 90.
en A-S. se brydguma M. Matth: IX. 15, Matth: XXV. 5. 6.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

417

Marc: II. 19, en Luc: V. 34 en 35. &c. en Ysl: brudgume. M. 31. en H-D.
bräutigam. M. (sponsus).
BRUILÓFT. f: zo mede F-TH, thero brutlofti. F. (in Sing:) Tat: p: 89. 106. dog
H-D: braut-lauff. M. (Nuptiae).
BRUG. f: dus ook Ysl: Brun / F. p: 10. en 12. en H-D: Brucke. F. (pons).
BURG. f: dus ook M-G. Baurgs / F. (Civitas). en A-S, to thoere byrig. F. Matth:
XXI. 18. en Ysl: borg. F. p: 7. en F-TH. thiu / thie / & the burg. F. (Sing:) Tat:
p: 6. 40. 91. 94; en Will: p: 92 en 130. en, thero burgi / F. (Sing:) Tat: p: 17.
28. 83. 84. en 235. en thero burg / F, Will: p: 42. en H-D. burg F. dus ook
onze Namen Van der Burg, en ter Burg; hoewel Hoofd en Vondel het manlijk
gebruike{n}; zie Hoogstraten, van de Geslagten p: 27.
BUIK. m: dus ook F-TH, ther Buuch M. (Venter) Will: p: 128, en then buch
M. (Ventrem) Will: p: 14, & 130. en H-D: bauch. M.
BUSSE. f. dus ook Ysl: bissa F. (sclopetum bellicum) p: 4. en H-D: buchse.
F.

D.
DAED. f. (Actus, factum), dus ook. Ysl: Daad. F. (Virtus) p: 6. en H-D: That.
F. (Factum).
DAG. m: dus ook M-G. Dags / M. en F-TH / ther Dach M. Will: p: 39, 68. 69,
en, ther Tag. Tat: p: 222. en, thes tages / Tat: p: 29 & 42. en A-S, se... doeg.
M. Matth: VI. 34. en Marc: VI. 21. en, thone doeg. M. Matth: XXIV. 38, en XXV.
13. en Ysl: Dagur / M. p: 15 & 25. en H-D: Tag. M. (Dies).
DAK. n: dus ook Ysl: Thak N. (tectum) p: 20. en H-D: Tach. N. en Dach N.
DAL. n: dus Ysl: Doele. N. (Vallis) p: 18, en Dalur. M. (Vallis) p: 15. dog M-G.
Dalei / F, als p: 54. en niet, N. als p: 24, in mijn Tractaetje van de Gemeenschap
tusschen 't Gottisch en Nederduitsch; hoewel wederom in 't F-TH, in thero
(dalas) laghta / F. Will: p: 118. waer voor, bij misslag, gedrukt staet, in ther
dala slaghta: Wijders in 't H-D: Tahl / Thal. M. (Vallis), en Delle F. (Vallis).
DANK. m: dus ook A-S, oenigne thanc. M. (acc: Sing:) Luc: XVII. 9. en H-D:
Danck. M. (Gratiarum actio).
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DANS. m: dus ook Ysl. Dans. M. p: 17. en H-D: Dantz. M (saltatio).
DAUW. m: en F-TH, fol douwes / Will: p: 89. en H-D: Tau. M. (Ros).
DÉÉL. n: das ook F-TH. thas bezista teil. N. Tat: p: 119. en, nein deil N.
(nullam partem) Will: p: 162. en H-D: Theil. N. dog M-G. Dails. M. (niet F.)
gelijk ook in 't A-S, als, thoene selestan doel / se / M. ('t beste deel, dat) Luc:
X. 42. en, minne doel M. (meam partem) Luc: XV. 12.
DÉÉSSEM. m: & n: en in 't F-TH, Theismen / thas N. (fermento, quod), tat: p:
135.
DEKEN. f. (tegumen); dus ook A-S. undar mine thecene F. (infra tectum
meum) Matth: VIII. 8. en, F-TH, untar mina Theki. F. (sub tectum meum) Tat:
p: 92. en, ubar thie Teki F. (supra Tectum), Tat: p: 101. en H-D: Decke F.
(tegmen, tectum).
DEUGD. f. dus ook Ysl: Dygd. F. p. 6. en F-TH, ther manlichero Dugethe is
/ F. (qui virili virtute praeditus) Will: p: 162. en H-D: Tugend. F. (Virtus).
DEUR. f. dus ook A-S, seo Duru. F. Matth: XXV. 10, en, of thoere Dura / F.
(Sing:) Matth: XXVI. 71. en, tha duru / F. (acc: singul:) Luc: XIII. 25. en Ysl:
Dyr. F. p: 56. en F-TH, thie Duru F. (januam) Will: p: 157. en, miner Dure /
F. (Ostii mei) Will: p: 91. dog bij Tatiaen vind ik, zi then duron M. (ad Ostium)
p: 180, en zi then tuoron M. (ad Ostium) p: 209, en, fon then thuoron M. (ab
ostio) p: 211. en in 't M-G. Daur. N. (Ostium, porta). dogH-D: thur. F.
DEUR WAERDER. m: dus ook M-G. Daurawards M. (Ostiarius).
DIEF. m: dus ook M-G, thiubs / M en A-S, se Theof. M. Matth: XXIV. 43. en
Ysl: Thioffur. M. p: 16. en H-D: Dieb M. (fur).
DIENAER, DIENSTKNEGT. m: dus ook M-G. Thiws. M. en A-S. se Theow M.
Matth: XVIII 26. en, se theowa M. Matth: XVIII. 28. en XXIV. 48. en, sy he
eower then M. (zij hij uwer aller Dienaer) Matth: XX. 26. en tham Thene M.
(den Dienaer) Matth: V. 25, en H-G: Diener. M. (Servus).
DIENSTMEID, DIENSTMAEGD. f: (ancilla); dus ook M-G. Thiwi. F. en A-S.
an Thinen... heo / F. Marc: XIV. 66 & 67. en H-D: Dienstmagd. F.
DIEPTE. f. dus ook M-G, Diupitha. F. en A-S, Dypa (profunditas) F, en H-D:
Tieffe / F.
DIER. n: dus ook Ysl: Dyr. N. p: 17. en H-D: Their. N. (animal).
DYE. f: dog Ysl: Thioo. N. p: 20. (Femur); en F-TH, van finemo Thihe. M. of
N. Will: p: 49, 50.
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DIKTE. f: dus ook Ysl: Digurd F. (crassities) p: 6. 54. en H-D: Dicke F.
(crassities).
DING. n: (Res), en GEDING n: (Lis, res forensis); dus ook Ysl: Thing. N. (forum,
res) p: 20. en F-TH. Thaz gethinga N. (res, causa) Will: p: 128 en mines
Thinges. N. (rei meae) Will: p: 92. enz:, en A-S. oenig thing N. (iet) Matth: V.
23. en nan thing. N. (acc: sing:) Matth: XXVII. 19. enz: en H-D: Ding. N. (Res,
negotium).
DISCH. m: (Mensa); dus ook F-TH, ther Disk. M. (Mensa) Will: p: 51. en, thes
Disches / M. Will: p: 52, en einan Disk M. Will: p: 50 & 51. enz. En A-S, on
anum Disce M. (in eene Schotel) Matth: XIV. 8. & 11. en Marc: VI. 25 & 27.
en H-D: Tisch. M. (Mensa).
DOEK. n: (Linteum); en DOEK. m: (Peplum, velamen) dus ook Ysl: Dukur. M.
(Mappa) p: 26, maer H-D: Tuch. N. (pannus).
† DOEM, DOM. m: (olim Judicium, nunc Templum Cathedrale); dus ook A-S.
se Dom. M. (Judicium) Joh: III. 19, en, tham Dome M. Matth: VII. 2. en H-D:
Dom. M. en, Thumb. M. (Templum Cathedrale). Hier toe behooren onze
Mascul: op dom uitgaende: als Eigendom, Maegdom, Rijkdom, Vrijdom,
Wasdom, en Weedom: dog die van 't Latijnsche Dominium ontleent zijn, komen
bij ons onzijdig van Geslagt, als Bischopdom of Bisdom, Christendom,
Heidendom, Heiligdom, Hertogdom, Jodendom, Menschdom, Pausdom,
Priesterdom, en Vorstendom. In 't Hoogduitsch zijn ook sommigen Masc:
sommigen Neutra, even als bij ons; alleenlijk het H-D: Eigenthumb is Neut:
terwijl 't onze meest Masc: is, hoewel 't ook somtijds Neutr: genomen word.
DOEMER. m: (olim Judex); dus ook A-S. se Dema / M. Matth: V. 25. en tham
Deman / M. Matth: V. 25; en Ysl: Doomare / M. (Judex) p: 31.
DÓGTER. f: dus ook M-G, Dauhtar. F. en A-S min Dohtor..... uppan hig / F.
Matth: IX. 23, en ane Dohtor / F. (acc: sing:) Luc: VIII. 42. en Ysl: Dooter F.
p. 11. en H-D: Tochter. F. (Filia).
DONDER. m: (Tonitru); dus ook Ysl: Dunur. M. (fremitus) p: 54. en H-D: Donner
/ Donder. M. (Tonitru); en Tonner. M.
DONS. m: & n: en Ysl: Duun. M: (Pluma) p: 54.
DÓÓD. m: & f: (Mors); en M-G. Dauthus. M. en Ysl: Daude M. p: 31 & 54. en
F-TH. ther Dooth. M. Will: p: 154. en thes Dothes. M. Will: p: 17. en Dotes.
M. Tat: p: 13 & 54. en then Dooth / M. (mortem) Will: p: 154. en A-S. on....
Deathes scade. M. Matth: IV. 17. en H-D: Tod. M. ons Masc: & Foem: blijkt
in onze Spreekwijzen van IN DEN DÓÓD, M: en TER DÓÓD TOE, F.
DOOPER. m: dus ook F-TH. thes Toufares. M. Tat: p: 121. en themo Toufare.
M. Tat: p: 121. en H-D: Tauffer. M. (Baptista).
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DOOPINGE. f: (Baptizatio); dus ook M-G. Daupeins / F. en F-TH, zi sinero
toufi / F, Tat: p: 34, en ze thero Doupha / en van thero Douphe / F, Will: p:
27. enz:; dog ons DÓÓP, (Baptismus) is Mascul:, maer H-D: Tauffe. F.
(Baptismus).
DOREN. m: (Spina); dus ook M-G, thaurnus. M. en Ysl: Thorn. M. (fibula) p:
15. en H-D: Dorn. M. (Spina).
DÓRP. n: (Pagus); dus ook F-TH. thas Thorf. Tat: p: 171. en H-D: Dorff. N
DRANK. m: (Pòtus); dus ook M-G. Drank. M. en F-TH. then claran Drank. M.
Will: p: 71. en H-D: Trank. M.
DRÉK. m: (Sordes, squalor, merda); dog Ysl: Dregg. F. (faex, faecis) p: 11.
en H-D: Dreck / Treck. M. (merda, coenum).
DRONK. m: (haustus); dus ook A-S, anne Drinc. M. (eenen Dronk), Matth: X.
42. en H-D: Trunck. M. (haustus).
DRÓÓM. m:(somnium); dus ook Ysl: Draumur. M. (somnium) p: 15. en H-D:
Traum / M.
DUIN. m: & f: (Collis); A-S, on thissere Dune. F. (op dezen Berg) Joh: IV. 20.
21.
DUISTERTE, DUISTERHEID. f: (tenebrae); dus ook A-S, on tha utteran
Thystro. F. Matth: XX. 13. en XXV. 30.
DUIVE. f: dus ook M-G. Dubo. F. en F-TH, thiu Duva / F, (Columba) Will: p:
35. en Ysl: Dufa. F. p: 4. H-D: Taube. F.
DUIVEL. m: dus ook F-TH, ther Diuval. M. Tat: p: 40. 41. enz: en. A-S. se
Deofol. M. Matth: IV. 5. 8. en XII. 26. en. thone Deoful / M. Matth: XII. 26. en
H-D: Teufel. M. (Diabolus).
DWÉRG. m: dus ook Ysl: Duergur. M. p: 15. en H-D: Zwerch / Zwerg. M.
(Nanus).

E.
EDIK, EEK. m: dus ook M-G. Akeits. M. en F-TH, fulta sie ezziches. M.
(implevit eam aceto) Tat: p: 205. en A-S, thoes Ecedes. M. Joh: XIX. 29 & 30.
en H-D: Essig. M. Dog bij Tatiaen ook Thiu ezzick / F, p: 205, dat mooglijk
then ezzik. M. moet zijn.
ÉÉD. m: dus ook M-G. Aiths. M. en A-S. thone Ath. M. (acc: sing:) Luc: I. 73.
en for tham Athe. M. Matth: XIV. 9, en Marc: VI. 26. en Ysl: Eidur. M. p: 25.
en H-D: Eid / Eyd. M.
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EERE. f: dus ook F-TH, thie Eera. F. (sing:) Will: p: 51. en thero Eron. F.
(honoris) Will: p: 115. en Ysl: oera / F. p: 54. en H-D: Her. F. (honor).
ÉÉNVULDIGHEID. f: dus ook F-TH, thiu eynvaldicheid / F, Will: p: 65. en
H-D: Einfaltigkeit. F. (simplicitas).
EGEL. m: (Spina), waer toe ons Egelentier (Rosa silvesiris odorata), dus ook
A-S, tha Egle. F. (Spinam) Luc: VI. 41. 42.
ÉGGE. f: (Occa, & Angulus acutus), dus ook Ysl: Egg / F. (Acies) p: 11. en
H-D: Ege / Egge. F. (Occa).
EY. n: dus ook Ysl: Egg. N. (Ovum) p: 20. en F-TH, Eies bitet / (om een Ey
bid) Tat: p: 76. en H-D: Ey. N.
't EIGEN. n: (Bona, possessio); dus ook M-G. Aigin / Aihn. N. dog Ysl: Eign
/ F. p: 8, en Eyga / F. p: 4.
EIK. m: & f: (Quercus); dog Ysl: Eik / F. (Arbor) p: 12. en H-D: Eik. M. (Quercus).
ÉLLE, ÉLNE. f: dus ook M-G. Alleina. F. en F-TH, eina Eline / F, (unam ulnam)
Tat: p: 72. en A-S, ane Elne. F. (acc: sing:) Matth: VI. 27; en Luc: XII. 25. en
H-D: Elle / Ehl. F.
ÉND. f: (Anas); dus ook Ysl: ond / F. (Anas), en Endur / F. (Anates) p: 11. 12.
en H-D: Ente. F. (anas).
ÉNDE, EINDE. n: (Finis); dus ook M-G. Andi N. en F-TH, thas Enti. N. Tat:
p: 181. en H-D: Ende / End. N. Dog Mascul: bij 't A-S, als, se Ende. M. Matth:
XXIV. 6; en, thone Ende. M. Matth: XXVI. 58, als mede Ysl: Ende. M. (finis)
p: 31.
ÉNDIGING. f: dus ook A-S. seo Ge-endung / F, Matth: XXIV. 14. H-D: Endung.
F.
ÉNGEL. m: dus ook M-G. Angilus / M. en F-TH, ther Engil / M, Tat: p: 3. 6.
& 8, &c. en A-S, se Engel. M. Luc: I. 26. 30 & 38. en Ysl: Eingel. M. p: 28. en
H-D: Engel. M. Angelus.
ÉNKEL, ÉNKLAEUW. m: dus ook Ysl: okle. M. (Talus) p: 31.
ÉRF. n: ÉRF-GOED. n: (Haereditas, praedium, possessio); dus ook M-G, Arbi.
N. (Haereditas); dog Ysl: Arffur. M. (Haereditas) p: 15 & 54. en H-D: Erb / &
Erbgut. M.
ÉRVE. m: of f: en ÉRFGENAEM. m: of f: Na de Persoon is. M-G. Arbinumja.
M. (Haeres) en Arbia / M. (Haeres). en A-S. se Yrfenuma. M. Marc: XII. 7. en
H-D: Erb. M. (Haeres) en Erbe. F. (Haeres foemina).
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ÉRNST. m (Serium); dog F-TH, Thaz Ernost. N. (Vehementia) Will: p: 155. en
Wederom, in guota Erunst. F. (in Agonia), Tat: p: 175. dog H-D: Ernst. M.
(Severitas) als bij ons.
't ETEN. n: (Esca); dus ook F-TH. thaz Ezzan. N. Will: p: 14. 67 & 130. en H-D:
das Essen. N.
ÉTTER. m: & n: (Tabum, pus); dus ook Ysl: Eitur. N. (Venenum), p: 55. H-D:
Eiter. M. (pus).
EUVEL. n: (Malum); dus ook A-S, oelc yfel. N. (ac: sing:) Matth: V. 11. H-D:
ubel. N.
EZEL. m: (asinus); dus ook Ysl: Asne. M. p: 30, en A-S, Assa.... hyne. M. Luc:
XIV. 5. en anne Assan / M. Joh: XII. 14., en H-D: Esel. M.
EZELINNE. f: (asina); dus ook M-G, Asilus. F. en A-S, ane Assene. F. (ac:
sing:) Matth: XXI. 2. en uppan tamre Assene / F. Matth: XXI. 5, en tha Assene.
F. (ac: sing:) Matth: XXI. 7. en H-D: Eselin. F.

F.
FLANK. n: & f: (Latus propugnaculi insultabundum); dus ook Ysl. flangs. N.
(insultatio) p: 18. en H-D: Flancke. F. (Latera).
FLÉSCH, FLÉSSE. f: dus mede Ysl: Flaska. F. (Lagena) p: 4. en A-S sume
Woeter-flaran / F. (ac: sing:) eene Waterkruik, Marc: XIV. 13. en H-D: Flasche.
F. (Lagena).

G.
GAEL. m: & f: (Macula, scabies, vitium); dus ook Ysl: Galle. M. (Vitium, naevus),
p: 31. Moonen zet GAEL onder 't foem.
GAERDE, GAERD. m: & f: (Sepimentum, hortus); waer toe ons Wijngaerd, M.
(Vinea); dus ook M-G. Gards. M. (Domus), en F-TH. ther Gardo. M. (hortus)
Will: p: 72, en in sinan Garton / Tat: p: 135, en in then Nuz-garton. M. (ac:
sing:) Will: p: 118. en, themo Garte / M. Tat: p: 182. en Ysl: Gardur. M. (Agger)
p: 16. en H-D: Garten. M. (hortus).
GALGE. m: & f: (Patibulum); dog M.G. Galga. M. (Crux), en Ysl: Galge. M.
(patibulum) p: 31. en H-D: Galg / Galgen. M.
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GAL, GALLE. f: dog Ysl: Gall. N. p. 14. maer H-D: Gall. F. (bilis).
GANG. m: (Gradus, gressus; & Angiportus, Pergula, Cuniculus); dus ook M-G.
Gangs. M. (Platea). en H-D: Gang. M. (pergula).
GANS. f: dus ook Ysl: Gaas. F. (Anser) p: 9. en H-D: Gans. F.
GARDE. f: (Virga); dus ook A-S, Gyrde ane (eenen Staf) Marc: VI. 9. en H-D:
Gerte. F (virga, ferula).
GAREN. n: dus ook Ysl: Garn. N. (filum) p: 55. en H-D: Garn. N.
GAST. m: of f: na den aert; dus ook M-G. Gasts. M. en Ysl: Giestur. M. p: 16.
H-D: Gast. M. (Conviva).
GAT. n: (foramen); dus, ook Ysl: Gat. N. (foramen) p: 22. en A-S. thaet Geat.
N. (Porta) Matth: VII. 13. en Luc: XIII. 24.
GAVE, GIFTE. f: dus ook M-G. Giba. F. en F-TH. vone thero Gavo / F. Will:
p: 127. en thina & thine Geba. F. (ac: sing:) Tat: p: 60. 61. en thie Geba / F,
(acc: sing:) Tat: p: 91. en Ysl: Giøff. F. p: 7. en H-D: Gabe. F. (donum, munus).
GEBÉD. n: dus ook A-S. thaet.... Gebed. N. Matth: XXVI. 44. en F-TH. thiz
Gebet / N. Catech: Theot: p: 62. thes Gebedes / N. Will: p: 69; en fon themo
Gibete. N. Tat: p: 173. en H-D: Gebet. N. (preces).
GEBIT. n: (Morsus, frenum); dus ook Ysl: Bit. N. (Morsus) p: 22. & 55. NB. De
Yslanders gebruiken 't Voorzetzel Ge niet, gelijk wij; als verder blijken zal.
Wijders in 't H-D: Ge-bisz. N. (frenum).
GEBÓD. n: dus ook A-S. thaet Gebod. N. Matth: II. 9, en XXII. 36. 38. en Marc:
XII 29. en F-TH. einaz Gibotun. N. (één der Geboden) Tat: p: 49, Niwi bibot.
N. (ac: sing:) Tat: p: 149. en Sinemo & thinemo Gebode. N. Will: p: 138. 146.
& 147. en H-D: Gebot. N. (Mandatum).
GEBOORTE. f: (Nativitas); dus ook M-G. Gabaurtha. F. en F-TH in sinero
Giburti / F. Tat: p: 4. en H-D: Gebuhrt / Geburt. F.
GEDÉNKEN. n: dus ook A-S, thaet Gethanc / N. Luc: IX. 46. en H-D:
Gedenken. N. (recordatio).
GEDING. n: zie DING.
GEDULD. n: dus ook Ysl: Thol. N. (Tolerantia) p: 14. dog H-D: Gedult. F.
GEDWAEL. n: (erratio); dus ook A-S. thaet.... gedwyld. N. Matth: XXVII. 64.
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GÉÉST. m: (Spiritus); dus ook F-TH. ther Geist. M. (Spiritus) Tat: p: 163 &
173. en then & minan Geist. M. Tat: p: 205, en themo Geiste. M. Tat: p: 15.
21 & 37. en thes Heilagen Geistes. M. Tat: p: 234. en A-S. se Gast. M. Matth:
XXVI. 36, en Marc: XIV. 38. (Spiritus), en thas Halgan Gastes. M. Matth: XII.
31, en Gast.... he. M. (De Wind.... hij) Joh: III. 8. en H-D: Geyst. M. (Spiritus).
GEHÓÓRZAEMHEID. f: (Obedientia); dus ook F-TH. Willigero
Gehorsamegheid / F. Will: p: 39. en H-D: Gehorsamheit. F.
GEHUIL. n: (ululatus); dus ook Ysl: Gool. N. p: 14 & 15. en H-D: Geheul. N.
GEITE. f: dus ook Ysl: Geit. F. (Capra) p: 12 en H-D: Geysz. F.
GEKYF. n: dus ook Ysl: Kif. N. Contentio) p: 19.
GELAET. n: dus ook Ysl: Laat. N. p: 22. en Loete. N. p: 56. (Gestus).
GÉLD. n: (Pecunia); dus ook Ysl: Gillde. N. (Pretium) p: 19. en M-G. Gild. N.
(tributum); en H-D: Gelt. N. (pecunia).
GELYKENIS. f: (Similitudo, & similacrum); dus ook A-S, theos anlicnys. F.
(haec imago) Marc: XII. 16. dus ook foem: onze en anderen op nis of nisse:
en H-D: gleichnusz / gleichnisz. F.
GELÓÓF. n: dog, F-TH, so mihilan Giloubon. M. (Tantam fidem) Tat: p: 93.
en A-S, swa mycelne Geleafan. M. (Tantam fidem) Matth: VIII. 10. welke
beiden een Mascul: aenwijzen: en ook in 't H-D: glaub. M. (fides).
GELÓÓP. n: dus ook Ysl: Hlaup. N. (Cursus, saltus) p: 21. en H-D: gelauff.
N.
GELUID. n: (Sonus); dus ook Ysl: Hliood. N. (Vox, sonus) p: 13. 29. en A-S.
mycel gehlyd / N. (ac: sing:) groot gebaer. Marc: V. 38, en H-D: geleut. N.
(sonus.).
GEMAEUW. n: dus ook Ysl: Mialm. M. (felium Vox) p: 55.
GEMAK. n: (tranquillitas; & recessus; & Latrina); dus ook Ysl: Mak. N.
(tranquillitas) p: 20; waer van ONGEMAK. n: Ysl: Omak. N. (molestia) p: 20 &
55. en H-D: gemach. N. (Recessus, Latrina, habitatio).
GEMEET. n: (Mensura, Modius); als een Gemete-Lands: dus ook A-S, thoet
gemet. N. (mensuram) Matth: XXIII. 32. en H-D: Masz. N. (mensura); dog
Masz. F. (modus, mediocritas) even als ons Mate. F.
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GEMÉNG. n: (Commixtio); en A-S, mid tham Wyrt-gemange / N. (met die
Kruit-menging) Joh: XII. 3. en H-D: gemenge. N.
GENADE. f: dus ook F-TH. thero Genatha. F. (Gratiae) Will: p: 39 & 52. en
thie genatha / & Natha. F. (gratia) Will: p: 52. 109. 120 & 135. en Ysl: Naad.
F. (Gratia) p: 6. en H-D: genade / gnade. F.
GENÓT. n: (usus, utilitas); dus ook Ysl: Not. N. (usus) p: 56. ons NUT. n:
(utilitas) is ook van gelijke natuer: dog H-D: Nutsz. M.
GEQUAK. n: dus ook Ysl: Kuak. N. (garritus instar avium) p. 20. & 55.
GERY. n: (Equitatus); dus ook F-TH. thaz gereide. N. Will: p: 103.
GEROEP. n: dus ook Ysl: hroop. N. (clamor) p. 21 & 55. en H-D: geruff. N.
GERUCHT. n: dus ook Ysl: Kikte. N. (fama) p: 19. en H-D: Gerucht. N.
GESCHRIFT, SCHRIFT. n: (scriptus, us; Scripturae); dus ook F-TH. thas
giscrib. N. (haec descriptio) Tat: p: 17. en thas giscrib. N. (Scriptura sacra)
Tat: p: 143. 169. & 204. Dog ook, thero gescriphte / F. (Sacrae Scripturae)
Will: p: 15 & 130. en thiu gescript / F. in sing: (S: Scriptura) Will: p: 75. met
welk Foemin: overeenkomt ons, DE HEILIGE SCHRIFT, f: of, DE H:
SCHRIFTUER, f: (Sacrosancta Scriptura); 't welk verder op zijn plaets bij deze
Geslacht-toetse te vinden is.
GESLOK. n: dus ook Ysl: Slock. N. (beluatio) p: 20.
GESMEED. n: dus ook Ysl: Smyde. N. (Fabricatio) p: 55.
GESPÓT. n: (illusio); dus ook Ysl: Spott. N. (Ludibrium) p: 22 & 56. en H-D:
gespött. N. (illusio).
GESTADIGHEID. f: dus ook F-TH. thero Stadigheid. F. Will: p: 154. en H-D:
Stätigkeit / F. (assiduitas).
Een GESTRÉNGE. m: dus ook A-S, thone Strangan. M. (Fortem) Matth: XII.
29. en Marc: III. 27.
GEUT, GOOT. f: (Canalis, scrobs); dus ook Ysl: Giota. F. (scrobs) p: 4.
GEVAER. n: dus ook Ysl: faar. N. p: 17. (Periculum); dog H-D: gefahr. F.
GEVAERTE. n: dus mede F-TH, thaz geverda / N. Willer: p: 103. (Moles).
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GEVAL. n: (fortuna, casus); dus ook Ysl: Fall. N. (casus) p: 14. dog H-D: Fall.
M. (Casus, fortuna, lapsus) gelijk ook ons VAL. m: (Lapsus). maer 't H-D:
gefälle. (Proventus) N. bij ons VERVAL, n:
GÈVEL. m: (Fastigium); dus ook M-G. Gibla. M. (Fastigium). en Ysl: gabl. M.
(terminus) p: 14. en H-D: gibel / gipffel. M. (Fastigium.)
GEWAED. n: en F-TH. fon themo giwati. (Vestimento) Tat: p: 72: zo ook bij
ons LYN-WAED. N. (Linteum); en H-D: Leinwand / Leinwat. N. (Linteum)
GEWÉLD. n: (Vis, vehementia, potestas); dus ook Ysl: Vellde. N. (Potentia)
p: 19. en F-TH. al gewalt. N. (omnem Potestatem) Tat: p: 234. en ook A-S,
oelc anweald. N. (omnem Potestatem) Matth: XXVIII. 18. dog ook A-S. in
Mascul: als, thoene Anweald. M. Marc: XIII. 34. en thisne Anweald. M. Marc:
XI. 28. Luc: IV. 6. en Luc: XX. 2. en in 't H-D: gewalt. F. (Potentia, vis).
GEWOONHEID, GEWOONTE. f: dus ook F-TH. after thero giwonu / F, Tat:
p: 29. en after sinero giwonu / F, Tat: p: 45; en H-D: gewonheit. F.
(consuetudo).
GEWÉLF. n: (Fornix); dus ook Ysl: Hvolff. N. (Lacunar) p: 19. H-D: Gewelbe.
N.
GILDE, GILD. n: (Contubernium); dus ook Ysl: Gillde. N. (Convivium) p: 19.
dog H-D: gill / gille / gilde. F. (tribus, symbolum).
GLANS. m: dus ook Ysl: glans. M. p: 17. H-D: glaniz. M. (splendor).
GLAS. n: dus ook Ysl: glas. N: p: 12, en gler. N. p: 17. (Vitrum). en H-D: glasz.
N.
GLOED. m: (Splendor prunarum); dus ook A-S. oet tham gledon. M. (Bij 't
Vier) Joh: XVIII. 18, dog Ysl: glood. F. (favilla) p: 11. gelijk ook F-TH. zi ther
gluoti. F. (Bij 't Vier) Tat: p: 180. en H-D: glut. F. (prunae).
GÓD. m: (Deus); zo mede M-G. Goth. M. en F-TH. einan waran God. M.
(solum Deum verum) Tat: p: 167. en Godes. M. Will: p: 51. 92 & 116. en thes
hohisten Gotes. M. Tat: p: 99. enz:, en A-S. Godes. M. Matth: III. 16, en IV.
3. 4. 6. en thinne God. M. (Deum tuum) Matth: IV. 7. en Luc: IV. 12. en thurh
thone lifigendan God. M. (per Deum viventem) Matth: XXVI. 63. en Ysl: Gud.
M. (Deus) p: 12. en H-D: Gott. M.
GODINNE. f: (Dea); A-S, Gyden. F. en Ysl: Gidia. F. (Dea) p: 4. H-D: Göttin.
F.
GÓDSHUIS. n: (Hospitium sacrum); dus ook M-G. Gudhus. (Templum). N.
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niet M, gelijk 'er bij misslag in mijn Tractaetje van De Gemeenschap tusschen
het Gottisch en Nederduitsch gedrukt is: Wijders H-D. Gotteshaus. N.
't GOED. n: (Bona, opes); dus ook F-TH, thas Erveguod. N. (Bona
haere-ditaria) Will: p: 114. en alles erthiscan guodes. N. Will: p: 155. en H-D:
gut. N.
GÓRDE. f: (Vinculum, lorum) als, de Gorde van 't Schip, (Subligaculum); dus
ook M-G. gairda. F. (Zona); en Ysl: giørd / F. (Cingulum) p: 7. en H-D: gurt.
F. (Cingulum).
GÓRDEL. m: (Cingulum); dus ook A-S, fellenne gyrdel. M. (acc: sing:) Matth:
III. 4. H-D: gurtel. M. (Cingulum).
GOUD n: dus ook F-TH, thaz gold. N. Will: p: 51 & 74. en A-S, thoet gold /
Matth: XXIII. 17. en Ysl: gull. N. (aurum) p: 24. en H-D: gold. N.
GOUWE, GOYE. n: dus ook M-G. gawi. N. (regio, pagus).
GRAEF, GRAVE. m: (Comes); dus ook F-TH. ther gravo. M. (Praeses) Tat:
p: 195 & 196. en fon themo graven. M. Tat: p: 17 & 217. En A-S. se gerefa.
M. (een Rentmeester) Luc: XVI. 2. en H-D: graff. M. (Comes).
GRAEN. n: (Semen frugum); dus ook Ysl: grioon. N. (fruges) p: 56. en H-D:
gran. N. (granum); hoewel dit Ysl: ook bij ons GROEN past.
GRAF. n: (Sepulchrum); dus ook F-TH. thas grab. N. Tat: p: 210. & 214. en
thas grabbun / N. (sepulchrum) Tat: p: 211. en thes grabes. N. Tat: p: 209 &
211. dog bij Willer: p: 29. vind ik, ze then grava / dat, ze themo grava. N. moet
zijn, gelijk terstond daer op volgt, van themo grava / N, en bij Tat: p: 211. zi
themo grabe / N, (ad monumentum); daerenboven vereischt dit Ze / een Dat:
of Abl:, gelijk ook op dezelfde blad-zijde ze thero Doupha. F. in Ablat: staet.
Wijders, H-D: grab. N.
GRAS. n: (Gramen); dus ook M-G. gras. N. (herba, olus): en F-TH. thas grast.
N. (Foenum); Tat: p: 73. en A-S, ofer thoet goers. N. (op het Gras) Matth:
XIV. 19. en Ysl: gras. N. (Gramen) p: 18. H-D: grasz. N. (gramen).
GREEP, GREPE. f: (Manipulus); en GREEP. m: (Prehensio); dus ook Ysl:
greip. F. (Sinus digitorum) p: 9. dog H-D: griff. M. (manipulus, prehensio).
GRÉNDEL. m: dus ook F-TH. then grindel. M. Will: p: 91. (Pessulum).
't GROEN. n: (Gramen, viridum); dus ook A-S, ofer thoet grene. N. Marc: VI.
39. en Ysl: Grioon / N. (fruges) p: 56.
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GROETING. f: dus ook A-S. seo greting / F, Luc: I. 29, en thinre gretinge /
Luc: I. 44. en H-D: grüssung. F. (salutatio).
GROEVE. f: (fovea); dus ook M-G. groba. F. (fovea), en Ysl: grøf / F.
(sepulchrum) p: 7. en gryfia. F. (fovea) p: 5. en groof. F. (Lacuna terrae) p: 7.
H-D: grube. F. (fovea).
GROND. m: dog Ysl: Grund. F. (terra, fundus). p. 7. maer H-D: grund. M. even
als bij ons; hoewel ook voormaels Foem: bij ons, volgens de Spreekwijzen TE
GRONDE GAEN (pessum ire), en VAN DE GROND OP (de fundo, è fundo):

H.
HAEG. f: & m: (Sepimentum, Viridarium); en Ysl: Hage / M. (Pascuum) p: 31.
en H-D: Hage. F. (Sepimentum).
HAEKJE. n: Zo ook Ysl: Hak. N. (uncinnus). p: 20. dog ons HAEK. m: (uncus),
en H-D: Haack. M. (uncus).
HAEN. m: dus ook M-G. Hana. M. en A-S, se hana / M. Luc: XXII. 34, 61. en
F-TH. ther hano / M. (Gallus) Tat: p: 183, H-D: Hahn. M.
HAENEKRAEY. m: of HANEKREET. m: (gallicinium); dus ook A-S, embe thone
feorthan han-cred. M. Matth: XIV. 25. dog ons Hane-gekraei is Neutr: Gen:.
HAER, HAIR. n: (Crinis); dus ook F-TH. thas haar / & sin har / N. Will: p: 100.
en ein har / wizaz. N. (één Haer, wit) Tat: p: 63. En Ysl: haar. N. p: 12. 17. en
H-D: haar. N.
HAGEL. m: dog Ysl: Hagl. N. p: 14. maer H-D: Hagel. M. (grando).
HAL. f: (Macellum, Forum rerum venalium, & olim Aula); dus ook Ysl: Høll. F.
(aula) p: 8; en A-S, mycele healle / acc: Sing: F, (een groote Opperzale) MARC:
XIV. 15. en Luc: XXII. 12. en H-D: Halle. F. (forum venalium).
HALM. m: (Stipula); dus ook Ysl: Halmur. M. (Paleae) p: 16. en H-D: Hälm.
M. (stipula).
HALS. m: dus ook M-G. Hals. M. en Ysl: Hals. M. p: 17. en F-TH. ther Hals.
M. Will: p: 14. 67. 129. 130. en thines Halses. M. Will: p: 70; en themo Halse
/ M. Will: p: 70. en H-D: Hals. M. (Collum).
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HAND. f: dus ook M-G. Handus. F. en Ysl: hønd. F. p: 11 & 12. en A-S, thin
hand / .... aceorf hi / F, Matth: V. 30; zie ook Marc: IX. 43. en thine hand / F.
(ac: sing:) Matth: IX. 18; en XII. 13. en F-TH. thia hant / F. (ac: sing:) Tat: p:
130, en sina hand / F, (ac: sing:) Will: p: 90. en mit flahheru henti / F. (met
een Vlakke Hand) Tat: p: 186. enz: en H-D: Hand. F. (manus).
HART, HÉRT. n: (Cervus); dog Ysl: Hiørtur. M. (Cervus) p. 25. en H-D: hirsch.
M. (cervus).
HAVEN. f: dus ook Ysl: Høffu. F. (portus). p: 8. dog H-D: Hafen. M. (portus).
HAVIK. m: dus ook Ysl: Haukur. M. p. 25. en F-TH. vore themo Haveko. M.
Will: p: 35. (Accipitri).
HÉÉR. m: dus ook F-TH themo Herren. M. (Domino). Tat: p: 144. en ubar
sinan Herren. M. (super ejus Magistrum) Tat: p: 84. en H-D: Herr. M.
HEIL. n: dog A-S. thine Hoele. F. Luc: II. 30. maer H-D: Heil. N. (salus).
HEILAND. m: dus ook F-TH, ther Heilant. M. Tat: p: 23 & 181, en Heilantes.
M. Tat: p: 13, 15, & 89, en minemo & themo Heilante / M. Tat: p: 9, 38. en
Thinan & then Heilant. M. Tat: p: 22. & 180 en A-S. se Hoelend. M. Matth:
II. 1. & III. 13. 15. 16. enz: en H-D: Heiland. M. (Salvator).
't HEILIGE. n: dus ook A-S. thoet Halige. N. Matth: VII. 6. (Sanctum).
HEIDE. f: (Ericetum); dus ook M-G. Haithja. F. (Ager) en H-D: Heide / Heyde.
F. (Ericetum).
HEIR. n: dus ook F-TH, Himilisches Heres / Tat: p: 18. en Ysl: Her. N. p. 29.
en M-G. harji / N. (Legio); en H-D: heer. N. (exercitus).
HÉL, HÉLLE. f: (Infernus); dus. ook M-G. halja. F. en F-TH, thiu Helle / F.
(sing:). Will: p: 154. dog Ysl: hel. N. (Lethum) p: 14. en H-D: helle. F. (infernus),
en hölle. F. (infernus).
HÉLDERHEID. f: dus ook F-TH. thiu heyderhed / F. (sing:) Will: p: 33. en H-D:
heiterkeit. F. (serenitas, splendor).
HÉLFTE. f: (dimidia pars); dus ook A-S, on mine healfe. F. (aen mijne Zijde)
Marc: XII. 36. en on tha swithran healfe / F. (aen de regter Zijde) Joh: XXI.
6.
HÉLM. m: dus ook Ysl: hialmur. M. (galea). p: 16. en A-S. thyrnenne helm.
M. (Doorne Kroon) ac: sing: Marc: XV. 17, en Joh: XIX. 2. 5. en H-D: helm. M.
(cassis, galea).
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HEMEL. m: dus ook M-G. Himins. M. (coelum); en Ysl: Himenn / M. p: 28. en
F-TH. Himil offanan / acc: sing: M. (den Hemel ge-opent) Tat: p: 45. zo mede
A-S, on thone Heofon / M, Matth: XIV. 19, en Luc: IX. 16, en Heofones fugelas
/ M, Luc: IX. 58. en H-D: Himmel. M. dog ook vind ik het Foem: in 't A-S, als,
seo Heofon / F. (coelum). Luc: IV. 25. en thurh Heofon / heo. F. Matth: V.
34. Dit A-S, schijnt eenige overeenkomst te hebben met ons Huif, Huive F.
(tegmen Capitis); te meer, om dat ook de A-S, eo / onze UI beantwoord.
HÉNGST. m: (Equus admissarius); dus ook Ysl: Hescur. M. (Equus) p: 12. en
H-D: hengst. M. (equus).
HÉNNE. f. dus ook Ysl: hoena. F. p: 5. en A-S. seo henn / F, Matth: XXIII. 37.
(Gallina); en H-D: henne. F. dog ons HOEN. n: (gallus, & gallina), gelijk ook 't
H-D: hun / is Neutr: Gen:.
HÉRDE. f. (Grex); dus ook M-G. hairda. F. en A-S, seo heord / F, Matth: VIII.
32. en Marc: V. 13. en Matth: XXVI. 31, en Luc: VIII. 33, en on thysse heorde
/ F, Joh: X. 16. en H-D: heerde. F. (grex).
HÉRDER. m: dus ook M-G, Hairdeis. M. en A-S. thoes hyrdes / M. (Pastoris)
Matth: XXVI. 31, en nanne hyrde. M. (acc: sing:) Marc: VI. 34. en thoene
hyrde. M. Marc: XIV. 27, en ook tham hyrde. M. (den Wijngaerdenier) Luc:
XIII. 7. en H-D: hirt. M. (Pastor).
HÉRDTE, HÉRDIGHEID. f. dus ook F-TH, thia hertida. F. (Duritatem) Tat: p:
234. H-D: härte / härtigkeit. F.
HÉRTE. n: (Cor); dus ook M-G. hairto. N. en Ysl: hiarta. N. p. 32. en F-TH,
min herzo. N. (ac: sing:) Will: p: 70. tweemael: en minemo herzon. N. Will:
p: 91 & 92. en sines herzen / N. Tat: p: 9 & 78. dog A-S. seo heorte. F. Luc:
VI. 45, en of thoere heortam. F. Matth: XV. 18. 19. en on ealre thinre heortan.
F. (van Gantscher Herte) Matth: XXII. 37. en Marc: XII. 30. Zoo was ook wel
eertijds HERTE bij ons Foem:, als blijkt uit de Spreekwijze, TER HÉRTE, VAN
GANTSCHER HERTE, enz:. Wijders H-D: hertz. N. (cor).
HÉRTÓG. m: dus ook A-S. se Here-toga. M. Matth: II. 6. en H-D: Herszrog.
M. (Dux).
HEUPE. f. dog M-G. Huys. M. maer H-D: Hüfft. F. (coxa).
HEUVEL. m: en F-TH, themo Huvele. M. Will: p: 69. H-D: Hügel. M. (collis).
HIK. m: dus ook Ysl. Hikste. M. (singultus) p: 31.
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HINDE. f: (cerva); dus ook Ysl: Hind. F. p: 7. en H-D: Hinde. F. (cerva).
HITTE. f: dus ook F-TH, in thero Hizza. F. Will: p: 40. dog Ysl: Hite. M. (Calor)
p: 31. maer H-D: Hitze. F.
HOED. m: dus ook Ysl: Hattur. M. (pileus) p: 16. H-D: Hut. M.
HOEF. m: dus ook Ysl: Hooffur. M. (ungula equina) p: 16, en H-D: Huff. F.
(ungula).
HOERE. f: (Meretrix); dus ook Ysl: Hoora. F. p: 5. en H-D: Hure / Huhre. F.
HOERERYE. f: (Fornicatio); en M-G, Horinassus. F. en H-D: Hurerey. F.
HOEST. m: dus ook Ysl: Hooste. M. p: 31. & 54. H-D: Husten. M. (tussis).
HÓF. m: (Hortus); dus ook F-TH, then Hof / en Hoff. M. Tat: p: 179, en in then
Frithoff. M. (in Praetorium) Tat: p: 186. dog ons Hóf. (Aula) is Neutr:. Sommigen
onzer Composita volgen het Masc:, en sommigen het Neutr: als Lust-hof. M.
Bloem-hof. M. dog Kerkhof. N. Wijders H-D: Hoff. M. (Villa, atrium, Aula).
HÓLTE. f: (Cavitas, ima fossa); Ysl: Hola. F. (specus) p: 5. en H-D: Höle-Höhle.
F. (caverna).
HOND. m: dus ook Ysl: Hundur. M. p: 16. (Canis); en M-G. Hundos / &
Hundons. M. en H-D: Hund. M.
HONGER. m: (Fames); dus ook M-G. Huhrus. M. en H-D: Hungur. M.
HONIG. m: dus ook F-TH. ther Hunich. M. Will: p: 71. en minemo Honiga.
M. Will: p: 83. en Honiges. M. Tat: p: 224. en H-D: Honig. M. (Mel.).
HÓÓFD. n: dus ook M-G, Haubith. N. en F-TH, thaz Hoyved. N. Will: p: 25.
67. & 148. en thin & sin Houbit (ac: sing:) N. Tat: p: 70. 96. & 197. en A-S,
thurh thin Heofad. N. Matth: V. 36. zie ook Matth: VI. 17. en Joh: XIII. 9. en
Ysl: Hoffud. N. p: 13. & 17. en H-D: Haupt. N. (caput).
HÓÓGHEID, en HÓÓGTE. f: dus ook M-G. Hauheins / &, Hauhitha / F. (Gloria,
altitudo), en F-TH. in thero Hohe. F. (in altitudine), Will: p: 29. 68 & 129. en
Ysl: Hoed. F. (altitudo) p: 7. en H-D: Hohe. F. (altitudo) en Hochheit. F.
(celsitudo).
HÓÓGHÉRTIGHEID. f: dus ook M-G Hauhhairtei. F. (superbia).
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HOOY. n: (Foenum); dus ook M-G. Hawi. N. en Ysl: Hey. N. p: 12 & 20.
(Foenum), en A-S, thaet Hig. N. (Gramen) Luc: XII. 28. en H-D: Hew / Heu.
N. (foenum).
HÓÓP. m: (Cumulus); dus ook F-TH. ther Huffo. M. (Acervus) Will: p: 65. dog
voor Houph / the (Cumulus, qui) Will: p: 128. schijnt mij toe dat gelezen moet
worden, Houph / ther. Wijders H-D: Hauff / Hauffen. M. (cumulus). dog ons
HOPE, HOOP. f: (spes), A-S, hopa. F. (spes).
HÓRDE. f: (Crates); en Ysl: Hurd. F. (Janua) p: 7. en H-D: Hurte. F. (crates).
HOREN. m: dog Ysl: Hørn. N. (cornu, & angulus) p: 15. en H-D: Horn. N.
(cornu). en M-G. Haurn. N. (cornu).
HOUT. n: (Lignum); dus ook Ysl: Hollt. N. (Salebrae, Glabretum) p: 22. en
F-TH, thes Holzes. Will: p: 50. ons HOUT, voor een Bosch genomen, gebruikt
men thans ook wel Mascul: Wijders H-D: Holsz. N. (Lignum).
HUERLING. m: dus ook A-S swa anne of thinum Hyrlingum. M. (zo als eenen
van uwe Huerlingen) Luc: XV. 19.
HUIS. n: dus ook M-G: Hus. N. en A-S. thaet Hus. N. Matth: VII. 25 & 27. &
X. 12. 13. enz:. En Ysl: Hus / & Huus. N. p. 18. En F-TH. thaz Wighus. N.
(Wapenhuis) Will: p: 67 & 131. & in thas Hus. N. (tegen dat Huis) Tat: p: 79.
& in thas Gotes-hus / N. (in Templum) Tat; p: 21. en in thas Thinc-hus (in
Praetorium) Tat: p: 188, enz: en H-D: Hausz. N.
HULDE. f: dus ook Ysl: Hille. F (favor) p: 32. en F-TH, an sine Hulde. F. Will:
p: 159. en H-D: Hulde. F.
HULPE. f: dus ook F-TH, mit sinero Helpho. F. Will: p: 44, en mitthon thine
Helpha. F. Will: p: 167. en H-D: Hulffe. F. (Auxilium).

I. & J. & Y.
JAER. n: dus ook M-G. Jer. N. en Ysl: Aar / N. p: 17. (Annus), en F-TH. thes
jares / N, Tat: p: 179. en A-S, thaet ger / N. Joh: XI. 51. en thaes geares / N,
Joh: XVIII. 13. en H-D: Jahr. N.
JEUGD. f: dus ook A-S. of minre Geoguthe / F, Marc: X. 20. en H-D: Jugend.
F. (Juventus, inter XIV & XXV annos).
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YS. n: dog Ysl: Js. M. (glacies) p: 17. maer H-D. Eis. N.
YZER. n: dus ook Ysl: Jaarn. N. (ferrum) p: 15. en M-G. Eisar. N. en H-D:
Eisen. N. (ferrum).
JÓK, JUK. n: (Jugum); dus ook M-G. Gajuk. N. Ysl: øk. N. p: 20. en A-S. min
Geoc. N. (acc: sing:) Matth: XI. 29. en H-D: Jock. N.
JONG. n: (Pullus); dog Ysl: unge. M. (pullus) p: 32.
JONGE. m: (Puer); dus ook A-S. se Geonga. M. (Juvenis) Matth: XIX. 20, en
anne Geongne. M. (acc: sing:) Marc. XVI. 5. En H-D. Jung. M. (puer).
JONGELING. m: (Juvénis); dus ook A-S. sum Jungling.... hi / M, Marc: XIV.
51. en M-G. Jungalauths. M. (Juvenis). en H-D: Jüngling. M.
JONG-MAN. m: (Juvenis); dus ook A-S. se Geonga man. M. Matth: XIX. 22.
en H-D: Junger. M. (Juvenis, discipulus).
JONKER, JONK-HEER. m: (Adolescens nobilis, junior Dominus); dus ook Ysl:
Jonkiaere. M. (Juvenis) p: 31. en H-D: Juncker. M. (Nobilis).
JONKHEID. f: dus ook M-G. Jundei. F. en H-D: Jungkeit. F. (juventus, juvenilis
alacritas).

K.
KAF. n: dus ook A-S, thaet ceaf / N. Luc: III. 17. (Stipula).
KALF. n: (vitulus); dus ook A-S, an faett celf / N. (ac: sing:) Luc: XV. 27. en
F-TH, thes Hindkalves (Hinnulei) Will: p: 40, en themo Hind-kalvo. Will: p:
29. 39. & 166. dog Ysl: Kalffur / M. p: 16. en H-D: Kalb. N. (vitulus).
KALK. f: even als 't Latijnsche Calx. dog Ysl: Kalk. N. p: 55. en in 't H-D: Kalck.
M.
KAM. m: dus ook Ysl: Kambur. M. (pecten). p: 16. en H-D: Kammen. M.
(pecten).
KAMER. f: dus ook F-TH. innan thina Camara / F. (intra tuum Cubiculum) Tat:
p: 68. en H-D: Kammer. F.
KAN. f: dus ook Ysl: Kanna. F. (cantharus) p: 5. en H-D: Kanne. F.
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KAP, KAPPE. f: (cucullus); dus ook Ysl: Kaapa. F. (pallium) p: 5. en H-D:
Kappe. F. (cucullus).
KAREL. m: (Vir); dus ook A-S, thinne Ceorl. M. (Maritum tuum) Joh: IV. 16.
en H-D: Kerl. M. (Vir).
KAS. f: (Theca, cista, capsa); dog M-G. Kas. N. (Vas), en H-D: Kast / Kasten.
M. (Theca).
KASTÉÉL. n: dus ook A-S, thaet Castel / N. Matth: XXI. 2, Marc: VIII. 27. en
Luc: VIII. 1. en XIX. 30. en H-D: Castel. N,
KEIZER. m: dus ook M-G: Kaisar. M. en F-TH. then Keisar. M. (Caesarem)
Tat: p: 194. en Themo Keisare. M. Tat: p: 188. 194. en thes Keisares / M,
Tat: p: 193. en A-S. thes Caseres / M. Matth: XXII. 21. en tham Casere / M.
Matth: XXII. 21. en Luc: II. 1. en H-D: Keiser / Kayser. M.
KÉLK. m: dus ook F-TH. then / & thisan Kelik / M. (ac: sing:) Tat: p: 148. 173.
& 177. en A-S. thone Calic. M. Matth: XX. 22. en XXVI. 27. en thaene Calic
M. Luc: XXII. 20. &c. En Ysl: kaleikur. M. p: 16. en H-D: Kelch. M. (Calix) M.
KÉRK. f: dus ook A-S. mine cyricean / F. Matth: XVI. 18. en H-D: Kirche. F.
(templum).
KÉRKER. m: dog M-G. Karkara. F. (Carcer. M). dog 't onze komt met het
Latijnsche over één; gelijk ook 't H-D: Kercker. M.
KETEL. m: (cacabus); dus ook M-G. Katils. M. (AEramentum), en H-D: Kessel.
M. (cacabus).
KIND. n: dus ook F-TH, thas Kind / N, Tat: p: 8, 10, 19, & 21. & fon themo
Kinde / N, Tat: p: 19 & 24. En A-S, thaet Cild / N, Matth: II. 11, 13, 14, 20. &
21, &c. en thaes Cildes sawle. N. Matth: II. 20. dog Ysl: Kind. F. (Creatura)
p: 12. maer H-D: Kind. N. (infans).
KINNE. f: (Mentum); dus ook M-G. Kinnus / F. (Maxilla); dog H-D: Kinn / N.
KIST. f: (Cista, arca, loculus); dus ook A-S, tha Cyste / F. (cista, loculus) Luc:
VII. 14. en Ysl: Kista. F. (Cista) p: 5. en H-D: Kiste / F.
KLAEUW. m: & f: en Ysl: Kloo / F. (Unguis) p: 9 & 11. H-D: Klaue / F.
KLÉÉD. n: en ook A-S. niwes Clathes. Matth: IX. 16. en mid linenum Clathe.
Joh: XIX. 40. en Ysl: Klaede. N. p: 19. 23. & 26. en H-D: Kleid. N. (Vestis).
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KLEINZING. f: (Purificatio); dus ook A-S, for thinre Ciaensunge / F. (voor uwe
Reiniging') Marc: I. 44. zie ook Luc: V. 14.
KLOOF, KLOVE. f: dog Ysl: Klofe. M. (fissura) p: 31. maer in 't H-D: Klufft. F.
KNAEP. m: (Puer), dus ook A-S, se Cnapa. M. Matth. VIII. 13. en XVII. 18. en
Luc: I. 80. en anne Cnapan / M. Marc: IX. 36. en H-D: Knap. M. (puer).
KNÉGT. m: (servus, & olim puer); dus ook F-TH, ther Kneht / M. (puer) Tat:
p: 13. 29 & 93. en thes & sines Knehtes. M. Tat: p: 27 & 12. en sinan & then
Kneht. M. Tat: p: 10. 25 & 165. En A-S. se Leorning-cniht M. (Discipulus)
Matth: XXVII. 57. en Joh: XVIII. 15; en XXI. 24. en H-D: Knecht. M. (famulus).
KNIE. f: dog M-G. Kniws / of Kniwo. M. of N. en Ysl: Knie. N. p: 19. en H-D:
Knie. N. (genu).
† KNYF. n: dog Ysl: Knyffur. M. (Culter) p: 16.
KOF; KUF. m: (Taberna Meretricium); dus ook Ysl: Kofe. M. (Domuncula) p:
31.
KOLE. f: (Carbo); dog Ysl: Kol. N. (Carbo) p: 14. en H-D: Kole. F. (Carbo).
KOMST. f: dus ook F-TH. sine Cuomst. F. (acc: s:) Will: p: 2. en H-D: Ankunfft.
F. Zukunfft. F. (adventus).
KONING. m: dus ook F-TH. ther Kuning. M. Will: p: 16. 24. en. ther Cuning.
M. Will: p: 50. en, then Cuning. M. Tat: p: 25, &c. en A-S. Se Cyning. M. Matth:
II. 2, en thone Cyning. M. Matth: 1.6 en, thaes Cyninges. M. Matth: II. 1. en
Ysl: Kongur. M. p: 16. en Hoogd: Konig. M. (Rex).
KONINGIN. f: zo mede F-TH. therro Cuninginna. F. Will: p: 113. en H-D:
Konigin. F. (Regina).
KÓÓL. m: en f: (Brassica, Caulis); dog Ysl: Kaal. N. (Olus). p: 55. maer H-D:
Kohl. M. (Brassica).
KÓP. m: (Cuppa); dus ook Ysl: Koppur. M. (Matula). p: 16.
KOREN. n: (Frumentum); dus ook M-G. Kaurno. N. en F-TH. Corne thas. N.
(grano, quod) Tat. p: 135. en A-S, Sennepes Corne thaet. N. Matth: XIII. 31.
en Luc: XIII. 19. en Ysl: Korn. N. (fruges) p: 15. en H-D: Korn. N. (frumentum).
KÓT. n: (Casa, tugurium); dus ook Ysl: Kot. N. (Praediolum) p: 22.
KOTTOEN. n: dus ook Ysl: Kotun. N. (Gosypium). p: 15.
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KOUDE. f: (frigus); dus ook Ysl: Kalda. F. (febris). p: 5. en H-D: Kalde. F.
(frigus).
KRAFT, KRAGT. f: (vis); dus ook F-TH, micholere Crefte. F. (magnae virtutis)
Will: p: 74. en thinro Crafto / F. Will: p: 40. en thie Craft / F. (Virtutem) Will:
p: 137. enz: dog Ysl: krafftur. M. (Virtus) p: 25. en H-D: krafft. F. (Vis, virtus).
KRANS. m: dus ook Ysl: krans. M. (Corolla) p: 17. en H-D: krantz. M.
KRÉBBE, KRIBBE. f: dus ook F-TH. van thero Cribbon / & in the Cribbon.
F. Will: p: 29. en H-D: krippe. F. (praesepe).
KRISTENHEID. f: dus ook F-TH. the Cristenheyd. F. Will: p: 50. en thero
Cristanheyd. F. p: 15. en H-D: Christenheit. F.
KROEG. f.. dus ook Ysl: kroo / F. (Taberna) p: 11.
KROES. m: & f: dus ook Ysl: kruus. F. (Culullus, vel fidelia) p: 9.
KROON. f: dus ook F-TH. thie & thero Coronan / F. Will: p: 55. en H-D: krone.
F. (corona).
KRÓP. m: (Struma); dus ook Ysl: kroppur. M. (corpus) p: 16. en H-D: kropff.
M. (struma).
KRUIS. n: dus ook F-TH, thaz Cruce. N. Will: p: 135, en fin Cruci. N, (Crucem
suam) Tat: p: 87. & 126. dog Ysl: krosz. M. (crux) p: 17. maer H-D: kreutz. N.
(crux).
KUIL. m: (fovea); dus ook Ysl: kyl. M. (puteus) p: 24.
KUNNE. f: dog M-G. kuni. N. (genus), en F-TH. this Cunni. N. (hoc genus.)
Tat: p: 122. en in thinemo / & thesemo cunne. N. Tat: p: 11. 86. & 108. en
Ysl: kyn. N. p: 29.
KUS. m: dus ook F-TH. themo Cusse. M. Will: p: 2. en Ysl: kosz. M. (ofculum)
p: 17. en H-D: kusz. M.

L.
LACH. m: (Risus); dus ook Ysl: Hlaatur. M. (Risus) p: 24. en H-D: Gelähter.
M. (risus).
LAEGTE. f: (declivitas); dus ook F-TH. in ther.... laghta. F. Will: p: 118.
LAKEN. n: (Pannus, Linteum, Toral); dus ook F-TH. thas Lahhan / N.
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(Pallium) Tat: p: 64. en thas sueiz-Lahhan / N, (Sudarium) Tat: p: 215. en rot
Lahhan. N. (Chlamidem coccyneam) Tat: p: 197. H-D: Lein-lach. N. (linteum).
LAM. n: (Agnus); dus ook M-G. Lamb. N. en Ysl: Lamb. N. p: 12. & 26. en
H-D. Lamm. N.
Een LAMME. m: (Paralyticus); dus ook A-S, aenne Laman / M. Matth: IX. 2.
en Marc: II. 3. en tham Laman. M. Matth: IX. 2. en Marc: II. 5. en H-D: ein
Lammer. M.
LAMPE. f: Even als 't Latijnsche lampas, dog Ysl: Lampe. M. p: 31. maer H-D:
Lampe. F.
LAND. n: dus ook M-G. Land. N. en Ysl: Land. N. (terra) p: 13. 29. en F-TH,
in steinaht lant. N, Tat: p: 132, en in themo Lande. N. Will: p: 33. En A-S,
ofer eall thaet Land. N. Matth: IX. 26. 31. en thaet gode Land. N. Matth: XIII.
23. en Marc: IV. 20. zie ook Matth: XIV. 34. en Joh: XI. 54. en H-D: Land. N.
LANDSCHAP. n: dog F-TH. thero Lantsheff / F. Tat: p: 18. 54. & 99. en thiu
/ thia / thie Lantscaf / F. (Regio) Tat: p: 34. 45. & 95. en in 't H-D: Landschafft.
F. (regio).
LAST. m: (Onus, Munus); dus ook Ysl: Hlasz. M. (Onus) p: 26. dog H-D: Last.
F. (onus); maer ons LAST, (voor Scheepsmate van 12 tonnen vogt, of van 27
mudden graen) is Neutr:.
LATOEN. n: dus ook Ysl: Laatun. N. (AEs) p: 15.
LEDER. n: (Corium); dus ook Ysl: Ledur. N. p: 17. 24. en H-D: Ledur. N.
LÉÉD. n: dus ook F-TH. thaz Leyth. N. Will: p: 9. en Leythes / N, Will: p: 9.
en H-D: Leyd. N. (molestia).
LÉÉM. n: (Argilla, terra glutinosa); dus ook Ysl: Lym. N. (Gluten) p: 55. en H-D:
Leim. N. (Argilla, limus) dog 't H-D: Leim. M. (gluten) bij ons LYM. f:
LÉÉN. n: (Mutuum, vulgo Feudum); dus ook Ysl: Laan. N. (mutuum, Fortuna)
p: 15. en H-D: Lehen. N.
LEERE. f.. (Doctrina); dus ook F-TH. vone thinero Lero / F. Will: p: 70. en
ubar sina Lera / F. Tat: p: 80. en A-S. theos niwe Lar. F. Marc: I. 27. Hoewel
ik ook bij Tatiaen p: 180, gevonden heb, fon sinon Leru / 't welk ik agte, fon
sino Leru / te moeten zijn: Wijders in 't H-D: Lehr. F.
LEERAER. m: dus ook A-S, thone Lareow. M. Marc: V. 35. en Luc: VI. 40.
H-D: Lehrer.. M.
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LEGER. n: (Lectus, castra); dus ook M-G. Ligr. N. (Lectus, cubile), en Ysl:
Legur. N. (castra) p: 24. H-D: Lager. N.
LEUGEN. f.. dus ook Ysl: Lygd & Ligd. F. (Mendacium) p. 7. 54. en H-D:
Lugen. F.
LEVEN. n: (Vita); dus ook F-TH. thas Lib. N. (Vita): Tat: p: 2. en thes Lives.
N. (vitae) Will: p: 51. enz. En A-S, thaet ece Life. N. (het eeuwige Leven) Matth:
XXV. 46. en Joh: III. 15. 16. En Ysl: Lyf. N. (vita) p: 55. en H-D: Leben. N.
LEVER. f.. dus ook Ysl. Lifur. F. (jecur) p: 11. H-D: Leber. F.
LICHAEM. n: (Corpus); dus ook M-G. Leik. N. (Corpus); dog A-S, thone
Lichaman. M. (het doode Lichaem) Marc: XXVII. 58. 59. en se Lichama. M.
(het Lijk) Luc: XVII. 37. en F-TH. then Lichamon (cadaver) (acc: sing:) M. Tat:
p: 208. en then Lichamo. (corpus) Will: p: 67. en H-D: Leichnam. M. (cadaver).
LICHT. n: (Lux); dus ook M-G. Liuhath. N. (Lux, & Ignis), en A-S, thaet leoht.
N. (lux) Matth: VI. 23. en Luc: XI. 35. en F-TH, thas Lioht. N. (lux) Tat: p: 2. &
71. en thas light. N. Will: p: 154. en Ysl: lioos. N. (lux) p: 18. en H-D: licht.
N. (lux).
LID. n: (Articulus); dog M-G, lithus. M. en Ysl: lidur. M. p: 25. en H-D: glied.
N. (membrum).
LIED. n: (Carmen); en H-D: lied. N. (carmen).
LIEFDE. f.. dus ook A-S, on minre Lufe. F. Joh: XV. 9. 10. en H-D: liebe. F
(amor).
LYK. n: (Cadaver, funus); dus ook M-G. Leik. N. (caro, cadaver), en Ysl: lyk.
N. (funus) p: 20. dog H-D: leiche / F. (funus).
LYN, LINIE. f: dus ook Ysl: lina. F. p: 5. en H-D: linie. F. (linea).
LYN-WAED. n: dog A-S. mid thaere linwaede / F. (sing:) Joh: XIII. 5. maer
H-D: leinwad / leinwand. N. (linteum, tela, carbasus) zie ook hier van in onze
12. Redewiss: §. XLVI.
LIND, LINT. n: dog Ysl: linde. M. (Lemniscus, fascia) p: 31.
LINNEN. n: (linteum); dus ook M-G. lein. N. (sindon) H-D: lein. M. (linum).
LIST. f: dus ook M-G. liutei. F. en H-D: list. F. (fraus).
LÓF. n: & m: (laus); en Ysl: lof. N. (laus) p: 19. & 55. en H-D: lob. N. (laus).
LÓK. f: (floccus); dus ook Ysl: loo / F. p: 11. dog A-S. aenne loec. M, Matth:
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V. 36. maer H-D: lock. F. (floccus). Wijders bij ons LÓK.. n: (foramen) en H-D:
loch. N. (foramen).
LONGE. f: dog Ysl: lunga. N. (pulmo) p: 32. evenwel 't H-D: is met ons, als
Lunge. F.
LÓÓF, LÓF. n: (folia, frons); dus ook M-G. lauf. N. (folia) en F-TH. thas
Win-loub. N. (Palmes) Tat: p: 157. en H D: laub. N. (frons, dis; folia).
LÓÓD. n: (Plumbum, semuncia, Bolis); dus ook Ysl: lood. N. (Glans, plumbum
in modum glandis formatum) p: 13. en H-D: loth. N. (bolis) en lót. N.
(plumbatura), en loth / N. (semuncia).
LÓÓG. f: (Lixivium); en Ysl: laug. F. (Balneum) p: 8. H-D: lauge. F. (lixivium).
LÓÓN. n: & m: dus ook M-G. laun. N. en Ysl: laun / N. p: 56. en H-D: lohn.
M. (merces).
LÓSSING. f.. (redemptio); en Ysl: lausn. F. p: 8. en H-D: Erlösung. F.
LÓT. n: (Surculus); dus ook F-TH. thaz Midde-lothe. N. Will: p: 50. 52.
LÓT. n: (Sors); dog M-G. Hlauts. M. (sors) maer H-D: losz. N.
LUCHT. f: (aër); dus ook A-S. seo lyft. F. (de Wolke) Marc: IX. 7. en of thaere
Lyfte / F. (uit de Lucht) Marc: IX. 7. en tha Lyfte. F. (een Wolke) Luc: XII. 54.
en theos Lyft / (deze Lucht) F. Matth: XVI. 3. dog Ysl: Lofft. / N. (Aër) p: 22.
maer H-D: Lufft. F. (Aër).
LUIK. n: dus ook Ysl: Lok. N. (Operculum) p: 20.
LUIS. f: dus ook Ysl: lus. F. p: 12. en H-D: lauk. F. (pediculus).
LUST. m: & f: dus ook M-G, Lustus. M. (voluptas), en H-D: lust. F.

M.
MAEG. m: & f: (Affinis); dus ook Ysl: Maagur. M. p: 16.
MAEG, MAGE. f: (Stomachus); en Ysl: Mage. M. (Venter) p: 31. en in 't H-D:
Magen. M. (Stomachus).
MAEGD, MAGED. f: (Virgo, Ancilla); dus ook M-G. Magaths / F. en F-TH. van
thero Magath. F. (Virginis) Will: p: 21. 28. en H-D: Magd. F. (Ancilla, Virgo).
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MAEN. f: dog F-TH. ther Mano. M. Will: p: 115. & 116. en A-S, se Mona. M.
Matth: XXIV. 29. en Marc: XIII. 24. en H-D: Mond / Mon. M. (Luna).
MAEND. m: ook f: want men zegt zo wel ter Maend, als, 's Maends; dog
alleenlijk vind ik het Mascul: bij de anderen, als M-G. Menath. M. Ysl:
Maanadur. M. p: 25. A-S. thes Monath. M. Luc: I. 36. en tham syrtam Monthe.
M. Luc: I. 26. En, F-TH. ther sehsto Manod. M. Tat: p: 7. en themo Manode
/ M. Tat: p: 6. en in 't H-D: Monat. M.(Mensis).
MAYE, MAEI. f: dus ook M-G, Matha. F. (Vermis), dog Ysl: Madkur / M.
(Vermis) p: 16. maer H-D: Made. F. (vermis).
MAET. f: (Mensura); dus ook M-G. Mitads. F. dog F-TH, guot Mez / gisultaz.
N. Tat: p: 74. en in themo Mezzi N. Tat: p: 74 en H-D: Masz. N; dog Masz.
(Modus, Mediocritas) is F.
MAGT. f: (Potentia); dus ook F-TH. Jogiwelicha Unmaht. F. (Omnem
infirmitatem) Tat: p: 54. & 81. en A-S. on hwylcere Mihte / F. (door welke
Magt) Matth: XXI. 23. enz:, en Ysl: Magt. F. p: 10. en H-D: Macht. F.
MAGERTE. f: dus ook Ysl: Megurd. F. (Macies) p: 7. H-D: Magerheit. F.
MAN. m: (Vir, & homo); dus ook M-G. Manna. M. (Homo), en F-TH. ther Man.
(homo) M. Tat: p: 21. 40. 51. & 100; en Will: p: 162. en then Man. M. (hominem),
Tat: p: 182, en Mannes sun (filius hominis) Tat: p: 45. 57. 84. 86, enz: en A-S.
se Man. M. (homo) Matth: IV. 4. en aenne Man. M. (hominem) Matth: IX. 9.
en thone Mann. M. (hominem) Matth: XV. 11. 18. 20. en tham Men. M. (homini)
Marc: III. 5. & VII. 20. en Luc: VI. 10. en Ysl: Madur. M. (homo) in Genit: Mans..
p: 3. & 25. en H-D: Mann. M. (vir).
MANING. f: (Admonitio); dus ook F-TH, sinero Manunga. F. (sing:) Will: p: 92.
en H-D: Ermahnung / mahnung. F.
MARE. f.. (fama, rumor); dus ook M-G. Meritha. F. (fama, rumor) en Ysl: Maerd.
F. (Eloquentia) p: 7. en F-TH. thiu Maara. F. (fama) Will: p: 71. & 99. dog voor
't F-TH, mit suozemo Maara / Will: p: 100, moet gelezen worden, mit suozero
Maara; gelijk de twee vorige voorbeelden het Foem: aanwijzen. Wijders in 't
H-D: Märe. F. (rumor).
MEEL. n: (farina, far); dus ook Ysl: Miøol N. (far) p: 14. & 55. en A-S, on tham
Melewe. Luc: XIII. 21. en Melewes. Matth: XIII. 33. en H-D: Mähl / mäl / mehl.
N.
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MEER. n: & f: (Lacus); en M-G. Marei. F. (Lacus, Mare), dog A-S, with thaene
Mere. M. (aen het Meer), Luc: V. 2. 3. en ofer thysne Mere. M. (over dit Meer)
Luc: VIII. 22. en on thane Mere. M. (in het Meer) Luc: VIII. 33. en Mere / se /
M. (een Badwater, dat) Joh: V. 2. en on thone Mere. M. (in het Badwater) Joh:
V. 4. & 7. dog wederom in 't H-D: Meer. N. (Mare).
MÉÉSTER. m: dus ook F-TH. listmeysteres / M. gen: sing: (Magistri) Will: p:
127. en H-D: meyster. M. (magister).
MEID. f: MEISJE. n: (Puella, ancilla, virgo); dus ook M-G. mawi. F. (Puella),
en Ysl: mey. F. (virgo) p: 6. & 10. En A-S. thaet maeden / N. (Puella) Matth:
IX. 25; en XIV. 11. en Marc: V. 40. en VI. 28. en thaes maedenes Faeder (Des
Meiskens Vader) Marc: V. 40.
MÉLK. f: dus ook F-TH. thero miliche / & thero miloche / F. Will: p: 71. & 72.
& 157. en mith minero milicho / F. Will: p: 84. en Ysl: mioolk. F. p. 12. & 54.
en H-D: milch. F. (lac).
MENIGTE. f: dus ook M-G. managei. F. en A-S, seo maenigeo / F. Matth: IX.
8. en thaero menigeo. F. Matth: IX. 36. &c. en F-TH thiu meniga / & menige.
F. (sing:) Will: p: 65. 66. & 161. en thiu menigi. Tat: p: 3, 18. & 192, en thero
menigo. (genit: sing:) Will: p: 130, &c. en H-D: menge. F. (multitudo).
MÉNSCH. n: & m: en F-TH. ther mennisko. M. Will: p: 155. (homo); zie ook
ons MAN. Wijders H-D: Mensch. M. (homo): ons Neutrum gebruikt men bij
Aenwijzing, als DIT, DAT MENSCH; zoo ook HET VROUWMÉNSCH.
MÉRK. n: dus ook Ysl: merke. N. (signum) p. 19.
MÉRRIE. f: (Equa), en Ysl: maer. F. (foemina) p: 54. H-D: merre. F. (Equa).
MÉST. m: (fimus); dus ook M-G: maihstus / M. (sterquilinium), en H-D: mist.
M. (fimus).
't MIDDEN. n: (Medium); dus ook Ysl: mitte. N. (Medium hominis) p: 19. en
H-D: mittel. N. (medium).
MYLE. f: dus ook Ysl: myla. F. (milliare) p: 5. H-D: meile. F.
MILT. m: & f: (Splen); dog Ysl: milltte. N. (splen) p: 19. maer H-D: milszk.
(splen) M. & N.
MILDTE, MILDHEID. f: (Benignitas, liberalitas); dus ook F-TH, sina miltida /
F. (Misericordiam suam) Tat: p: 10. en Ysl: millde. F.
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(Clementia) p: 32. en H-D: mildigkeit F. (Liberalitas).
MIN. f: (Amor); dus ook F-TH. in mineru & sineru minnu. F. Tat: p: 158, en
mina & thie minna / F. (acc: sing:) Will: p: 35. 44. & 155. enz.
't MINSTE. n: minimum; gelijk alle onze Adjectiva, als ze niet tot een Persoonlijk
maer tot een Zaeklijk Substantiv: gemaekt worden, Neutra zijn: dus ook in 't
F-TH, thaz minnist. N. Will: p: 155.
MIRRE. f: dus ook F-TH. therro mirron / F. (genit: sing:) Will: p: 91. en thiu
mirra (nom: s:) Will: p: 102, tweemael; en the mirron. (acc: sing:) Will: p: 102.
en H-D: myrrhen / F. (myrrha).
MISSE. f: (secundum Ecclesiae Romanae ritus, Discus sacer, coena Domini,
vulgò Missa) en A-S, under thaere Mysan. F. (infra mensam) Marc: VII. 25.
en ofer mine 'Mysan. F. (aen mijne Tafel) Luc: XXII. 30. Wijders H-D: Mesz.
F. (Missa).
MOED. m: (Animositas, animus); dus ook M-G. mods. M. (ira), en F-TH, heilimo
muote. M. (sana mente), Tat: p: 100. en A-S, hales modes. M. (sana Mente)
Marc: V. 15. en thinum mode. M. (mente tua) Matth: XXII. 37. en H-D: muth.
M. (animositas & animus).
MOEDER. f: (Mater); dus ook A-S. Meder... heo. F. Marc: VI. 24. en F-TH.
sinero Muoter / F. Tat: p: 4. 22. 25. en minero Muoder. F, Will: p: 42. &c. en
Ysl: Mooder. F. p: 11. en H-D: Mutter. F.
MOES. n: (Legumen); dus ook F-TH, thas muos. N. (Esca) Tat: p: 71. en fon
themo muose. N. (à Coena) Tat: p: 141. en was muoses / N. (Aliquid cibi)
Tat: p: 229. en in themo Abantmuose. N, (in Coena) Tat: p: 232. en H-D:
musz. M. (legumen).
MOND. m: dus ook M-G. munths. M. Ysl: munnur / M. p: 16. en F-TH ther
mund. M. Tat: p: 78. & 117. &c. en A-S. se muth. M. (os) Matth: XII. 34. en
Luc: VI. 45. en on thone muth. M. Matth: XV. 17. &c. en H-D: mund. M. (os,
oris).
MONNIK. m: (Monachus); dus ook Ysl: Munkur. M. p: 26. en H-D: Münch. M.
MÓÓRD. m: dog M-G. maurthr. N. (caedes), en Ysl: mord. N. p: 13. (caedes
clandestina); dog wederom in 't H-D: mord. M. (caedes clandestina).
MÓRGEN. m: (Mane); en F-TH, morgano giwortanemo. (mane facto). Tat:
p: 183. &c 228. en H-D: Morgen. M.
MOS. m: (Muscus); dus ook Ysl: mose / M. p: 3. en in 't H-D: mosz. M.
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MOST. m: (Mustum); dus ook F-TH. ther most. M. Will: p: 147. en gitruhtan
most. M. Will: p: 147. en in 't H-D: most. M.
MOUT. n: (Buna, polenta); dus ook Ysl: maltt. N. (Polenta) p. 22. en H-D:
maltz. N.
MUL, MULLE, MULDE. f: dus ook M-G. mulda / F. (pulvis), en Ysl: molld. F.
p: 7. H-D: mull. M.
MUIS. f: dus ook Ysl: muus / F. p: 12. en H-D: mausz. F. (mus).

N.
NACHT. m: & f: (als des Nachts, M. en ter Middernacht. F.); dus ook M-G.
Nahts. M. en F-TH thes Naghtes. M. Will: p: 42. & 49. & Nahtes. M. Tat: p:
33. & 26. gelijk ook, in therru naht / F. Tat: p: 149. & 150. en in thera Naht.
F. Tat: p: 228. zoo mede A-S. to myddere nyhte / F. Matth: XXV. 6. en on
thysse Nihte / F. Matth: XXVI. 31. Marc: XIV. 30. en on thyssere Nihte. F.
Matth: XXVI. 34. en on thaere Nihte / F. Luc: XVII. 34. en Joh: XXI. 3. en
Nihtes. M. (nocte) Matth: XXVIII. 13. en in 't H-D: Nacht. F. en Ysl: Noott. F.
p: 12.
NACHT-MAEL. n: dus ook M-G. Nagtamat. N. en H-D: Nachtmahl. N. (Coena
Domini).
NAELD. f: dus ook Ysl: Naal. F. (Acus) p. 11. en M-G. Nethla. F. (Acus) en
H-D: Nadel. F. (Acus).
NAEM. m: & f: (als In den Name. M. en ter goeder Naem'. F.); dus ook F-TH.
sinan & minan Namon. M. (acc: sing:) Tat: p: 4. 7. 16. 32. 84. & 160. en
thesemo Namon. M. Tat: p: 11. en andaremo / thinemo / & minemo Namen.
M. Tat: p: 55, 56, 79, 152, 155, 159, & 166. en sino Namo / & sina Namon.
F. (acc: sing:) Tat: p: 16. en thie Namo. F. (nomen) Tat: p: 20. en wederom
A-S, on thinum Naman / M. (ab: s:) Matth: VII. 22. driemael; en on minum
Namon. M. Matth: XVIII. 5. en H-D: Name. M. dog M-G. Namo. N. en Ysl:
Nafn. N. p: 15.
NAESTE. m: Gelijk ook de andere Adjectiva, als ze tot een Persoonlijk Substant:
overgaen, het Manlijke geslacht aennemen; dus ook F-TH. thinan Nahiston.
M. (proximum tuum) Tat: p: 65. en A-S. thinne Nertan. M. Matth: V. 43. en
thinne Nehstan. M. Matth: XXII. 39.
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NAED. m: & f: (sutura); dus ook M-G. Naats M. dog H-D: Naht / Naat. F.
NAGEL. m: dus ook Ysl: Nagle. M. p: 31. en H-D: Nagel. M. (unguis).
NAVEL. m: dus ook Ysl: Nable. N. p: 31. en H-D: Nabel. M. (umbilicus).
NÉB, NÉBBE. m: & f: (rostrum); en. Ysl: Nebbe. M. (Nasus) p: 31. dog ook
Ysl: Nef. N. (Nasus) p: 19. & 29.
NEDERING, VERNEDERING. f: (Demissio, humilitas); en F-TH. in theru
selbun Nidarungu F. (in eadem damnatione) Tat: p: 203. voor welk woord bij
den zelfden Autheur op pag: 220. gestelt word, Nidarnessi / F, zo dat de
uitgangen op unga / en nessi / even gelijk ons INGE en NISSE, genoegsaem
in gelijken zin gebruikt worden: Wijders A-S, in thaere ylean genytherunge.
F. (in eadem damnatione) Luc: XXIII, 40. en in 't H-D: Erniedrigung. F.
(humiliatio, demissio).
NÉK. m: (cervix); dus ook Ysl: Hnacke. M. (Occiput) p: 31. en H-D: Nacken.
M. (occiput).
NÉT. n: (Rete); dus ook M-G. Nati. N. en F-TH. thas Netti. N. Tat: p: 48, 229,
230. en A-S, thaet Naett. N. Matth: XIII. 48. en Joh: XXI. 6, & 11. &c. en H-D:
Netz. N. dog van ons allen wijkt af het Ysl: Noot. F. (Rete) p: 11. & 12.
NETEL. f: (urtica); dus ook M-G, Nethla. F. (acus), en H-D: Nessel. F. (urtica).
NEUS, NEUZE. m: & f: bij den Staten Bijbel, dog M. bij Vondel, en bij Moonen,
zijn' navolger, en F. bij Hoofd: en F-TH. thiu Nasa. F. Will: p: 131. en Ysl: Nøs
F. p: 9. en H-D: Nase. F. dus krijgt ons Foem: zijn bevestiging in de Oudheid
en vermaegtschapte Talen, en het Masc: in 't Latijnse Nasus, M.. indien men
't onze daer van afkomstig rekent.
NYD. m: (invidia); dus ook M-G. Neiths. M, en H-D: Neid. M. dog F-TH, thiu
Nyth. F. en ook thinen Nyth. M. Will: p: 154. dog Ysl: Nyd. N. (contumelia) p:
13.
NIKKER. m: (Daemon) Ysl: Nikur. M. (Bellua aquatica) p. 24.
NIGTE. f: dus ook M-G, Nihtjo. F. (Neptis, cognata).
NONNE. f: dus ook Ysl: Nunna. F. p: 5. en H-D: Nonne. F. (Virgo Vestalis).
NÓÓD. m: & f: (Necessitas); als in den Nood, M en ter naeuwer Nood. F. en
A-S. ymb tha morgenlican Neode. F. (om de behoefte van morgen) Matth:
VI. 34. en F-TH, ze einero Node. F. Will: p:
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43. en H-D: Noth. F. en Ysl: Naud. F. (Malum) p: 7. en Anaud. F. (AErumma)
p: 6. en Neid. F. (angustia) p: 7.
NÓÓDDRUFT. f: dus ook Ysl: Naudthurfft. F. p: 10. en H-D: Nothdurfft. F.
NOORDEN. n: dus ook Ysl: nordur. N. p: 24. dog H-D: nord. F. en NOORD
alleen gebruiken wij ook Foem:; dus, OM DE NOORD.

O.
ÓFFER. n: dus ook F-TH, thaz Offer. N. Will: p: 69. en H-D: Opffer. N.
(Oblatum).
ÓFFERING. f: dus ook A-S. thaere Offrunge. F. Matth: XXIII. 18. en Luc: I.
10, en tha Offrunge. F. (acc: sing:) Matth: XXIII. 19 en H-D: Opfferung. F.
(oblatio).
OLIE. m: & f: (Oleum); en A-S. nanne Ele. M. (acc: sing:) Matth: XXV. 3. en
eowrum Ele Matth: XXV. 8. en M-G. alews. M. dog H-D: Oel. N. even als 't
Latijnsche Oleum. n:
ONDERDAEN. m: (Subditus); dus ook Ysl: Daan. M. (Servus) p: 15. H-D:
Underthan. M. (subditus); en A-S. tham thene. M. (servo) Matth: V. 25. en
he... then. M. (servus) Matth: XX. 26.
ONGEMAK. n: dus ook Ysl; ømak. N. (molestia) p: 55. en H-D: Ungemach.
N.
ONMAGT. f: (infirmitas); dus ook M-G. Unmahtei. F. en H-D: Unmacht. F.
OOFT. n: dus ook F-TH. thaz Ovaz N. Will: p: 118. en Ovezes. N. (genit: sing:)
Will: p: 24. 82. en H-D: Obs / obst N. (fructus).
ÓÓG. n: dus ook M-G. Augo. N. en Ysl: Auga. N. p: 30; en A-S, thiu Eage....
hit N. Matth: V. 9. en XVIII. 9. en Marc: IX. 47. en mid anum Eage / N, Matth:
XVIII. 9. en F-TH. in thinemo Ougen / & Augen (in Oculo tuo) Tat: p: 74. en
H D: Aug / Auge / N.
ÓÓR. n: (auris); dus ook F-TH. thas ora / N. Tat: p: 182. en sin ora / heiltaz.
N. Tat: p: 178. en Ysl: Eyra. N. p: 32, en H-D: Ohr. N.
ÓÓST. n: en OOSTEN. n: dus ook Ysl: Austur. N. p: 24. & 41. dog H-D: Ost.
M. (Oriens).
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ÓS. m: dus ook Ysl: Ure. M. (Bos castratus) p: 32. en M-G. Auhsa / M. (niet
Auhsn); en H-D: ochs / ochse. M. en A-S, ora.... hyne. M. Luc: XIV. 5.
ÓTTER. m: dus ook Ysl: Otur. M. (Lutra) p: 25. dog H-D: Otter. F.
OUDER. m: (Parens); dus ook A-S. thaes Ealdres. M. (Des Oversten) Matth:
IX. 23. en H-D: Eltern. M. (Parentes); bij ons OUDERS. m.
OUDERDOM. m: dus ook Ysl: Alldur. M. (AEtas) p: 24. dog H-D: Alter N.
(aetas senectus) en Alterthum. M. (aetas).
OVEN, m: dus ook M-G. Auhns. M. en Ysl: Offn. M. p: 15. en H-D: Ofen. M.
(fornax).

P
PASCHA. n: dus ook M-G. Paska. N. (Pascha).
PAER. n: dus ook Ysl: Par. N. (Par) p: 17. en H-D: Par / Pahr. N.
PÉLS. m: (Pellis villosa, vestimentum muliebre); dog Ysl: Pills. N. p: 18. (vestis
muliebris).
PÉN, PÉNNE. f: (Penna); dog Ysl: Penne. M. (calamus) p: 31. dat van 't
Latijnsche, waer van 't afkomstig is, afwijkt.
PÉNNING. m: (Nummus); dus ook Ysl: Penningur. M. (Pecunia) p: 16. en H-D:
Pfenning. M. en A-S. anne Penig. M. Matth: XX. 2. anne Peninc. M. Matth:
XXII. 19. en Luc: XX. 24. en anum Peninge. M. Matth: XX. 13. en thone
Penincg. M. Marc: XII. 25. (Denarium).
PYE. f. dus ook M-G. Paida. F. (tunica) en Ysl: Peysa. F. p: 5. (indusium).
PYL. m: (Pilum); PYLE. f: (Pila); dus ook Ysl: Pyla. F. p: 5. (jaculum) en H-D:
Pfeil. M. (Pilum).
PYPE. f: dus ook Ysl: Pypa.. F. p: 5. en H-D: Pfeiffe. F. (fistula).
PIK. n: & f: dus ook Ysl: Bik. N. p: 20. en H-D: Pech. N. (pix).
PLAGE. f: dus ook Ysl: Plaaga. F. (calamitas) p: 5.
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POND. n: (Pondus); dus ook M-G: Pund. N. (Pondus), en A-S. thaet Pund.
N. (het Talent) Matth: XXV. 28. en thaet Pund. N. (dat Pond) Luc: IX. 24. enz:
en H-D: Pfund. N.
POORT. f: dus ook F-TH. thiu Phorta. F. Tat: p: 77. en thero Porte. F. Will:
p: 13. en thuruh enga Phorta. F. Tat: p: 77. en H-D: Pfort. F. (porta, fores).
PRACHER. m: (homo sordidus, avarus); dus ook Ysl: Prakkare. M. (mendicus)
p: 31. en H-D: Pracher. M. (gloriabundus).
PRIÉÉL. n: (Umbraculum ornatum, scena, torus, frondea casa); en Ysl: Priaal.
N. (ornatus) p: 55.
PRIESTER. m: (Sacerdos); dus ook Ysl: Prestur. M. p: 16. en H-D: Priester.
M.
PROPHEET, PROFEET. m: dus ook M-G. Praufetes. M. (Propheta) en H-D:
Prophet. M.
PROPHETÉSSE. f: dus ook M-G. Praufetess. F. (haec Vates), en H-D:
Prophetin. F.
PSALM. m: dus ook Ysl: Psalmur. M. p: 16. en. A-S, tham Sealme / M. Luc:
XX. 42. en H-D: Psalm. M. (Psalmus).
PUNT. m: f: & n: (Cuspis); dus ook Ysl: Punctur. M. (Punctum) p: 16. en H-D:
Punct. M. (Punctus, punctum), dog mede bij ons PUNT. n: (Punctum, Articulus
rei).
PURPER. n: dog M-G. Paurpaura. F. en wederom H-D: Purpur. M. (purpura).
PUT. m: & f: (Puteus, scrobs); dus ook A-S, thes Pytt. M. (deze Put) Joh: IV.
11. en thysne Pytt. (acc: sing:) M. Joh: IV. 12. en on aenne Pytt. M. Matth:
XII. 14. zie ook Luc: VI. 39. en XIV. 5. en Ysl: Pittur. M. (puteus) p: 16. dog
F-TH. thiu Puzza. F. Will: p: 75. en H-D: Pfutze. F. (puteus).
PUTSE. f: (situla nautica); dus ook Ysl: pitla. F. (ahenum exiguum) p: 5.
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R.
RAE, RÉÉ. f. dus ook Ysl: Raa. F. (antenna) p: 10. & 11.
RAED. m: dus ook F-TH. minemo Raade. N. Will: p: 66. en Rades (g: s:) Will:
p: 157. en H-D: Raht / Rath. M. (Consilium).
RAKKER. m: (Lictor, Cloacarius, Cerdo, vile ac sordidum opus exercens); en
H-D: Racher. M. (ultor, vindex, vindicator), en Ysl: Reckur. M. (homo) p. 26.
en Racke M. (vulpes) p: 31.
RAVE, RAVEN. m: & f. dus ook Ysl: Hrafn. M. p: 12. en H-D: Rabe. M. Staten
Bijbel en Vondel gebruiken RAVE. F. dog Hooft, M.
't RÉCHT. n: (Justitia); dus ook A-S, call thaet Ryht. N. (al de Waerheid) Marc:
V. 33. en F-TH. juwar Reht. N. (Justitiam vestram) Tat: p: 66. en sin Reht. N.
(Justitiam ejus) Tat: p: 73. en Unrehtes. Will: p: 51. en H-D: Recht. N.
RÉGTER. m: (Judex); dus ook F-TH. ther Rehtari. M. (Regulus) Tat: p: 104.
H-D: Richter. M.
REDE, REDEN. f. dus ook Ysl. Roeda / & Raena. F. (Oratio) p: 5. & 54. en
H-D: Rede. F.
REEF, REVE. f: dus ook Ysl: Rifa. F. (Rima) p: 5.
RÉÉP, REIP. m: (funis, restis, vinculum &c.); dus ook M-G. Raips. M.
(vinculum); dog Ysl: Reip. N. (restis): p: 21. en H-D: Reiff. M. (Circulus, orbis).
REGEN. m: (pluvia); dus ook F-TH, ther Regan. M. Will: p: 33. en H-D: Regen.
M. dog Ysl: Regn. N. p: 15. & 55.
REIZE. f: dus mede Ysl: Reysa. F. (iter) p: 5. en H-D: Reyse. F.
REKE. f: (rastellum); dus ook Ysl: Reka. F. (Ligo) p: 5. dog H-D: Rechen. M.
(Rastellum).
REKEL. m: dus ook Ysl: Roekal. M. (vetus calumniator) p: 24.
REUS, REUZE. m: dus ook Ysl: Rise. M. (gigas) p: 31. en H-D: Riese. M.
RIDDER. m: dus ook Ysl: Riddare. M. (Eques) p: 31. en H-D: Ritter. M.
RIEM. m: (Corrigia); dus ook H-D: Rieme. M. (Corrigia, lorum) dog Ysl: Reim.
F. (Ligula) p: 11.
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RIET. n: (Arundo, juncus); dus ook A-S, an Hreod. N. (acc: sing:) Matth: XXVII.
48. en thaet Hreod. N. Luc: VII. 24. &c. en H-D: Ried. N. (juncus).
RIF. n: (lingula, pulvinus, vadum); dus ook Ysl: Rif. N. (costa) p: 19. dog ons
RIBBE. F. (costa), en H-D: Rippe. F. (costa).
RYK. n: (Regnum, imperium); dus ook mede F-TH. thas Gotes Rihhi. N. Tat:
p: 56. en sines / & thesses Rihhes. N. Tat: p: 6. & 93. en A-S, al thaet Rice.
N. (Omnis Regio, & omnem Regionem) Matth: III. 5. en Marc: V. 55. en thaet
Rice N. (Regnum) Matth: XXV. 34. zie ook Matth: IV. 23. en VIII. 12. en Marc:
V. 1. en H-D: Reich. N. (regnum, Dominium).
RYKDOM. m: (divitiae); dus ook F-TH. allen Rihduom. M. Will: p: 66. & 162.
en thes Rihduomes. M. Will: p: 155. en H-D: Rrichthum. M.
De RYKE. m: (Dives); dus ook A-S, se Rica. M. Marc: X. 25.
RYM. m: (Pruina); dog Ysl: Hrym. N. (Pruina) p: 21. En ons RYP. (Pruina) is
ook Manlijk bij Vondel; gelijk ook 't H-D: Reiff. M. (pruina); dog Moonen zet
RYP, Vroulijk; mooglijk meent hij RYP, RUIP, RUPSE. F. (Eruca).
RIOEL. n: dog Ysl: Riølur. M. (carina). p: 25.
ROEDE, ROE. f: (Virga); dus ook Ysl: Rooa. F. (cauda) p: 5. en H-D: Ruthe.
F. (Virga).
ROEF. m: & f: (Puppis concameratio; tectum); dus ook A-S. thone Hrof. M.
(Tectum) Marc:: II. 4. en thaene Hrof. M. Luc: V. 19.
ROEM. m: (gloriatio); dus ook F-TH. eynan Ruom. M. Will: p: 55. en thurgh
Wereldlichen Ruom. M. Will: p: 114. en H-D: Ruhm. M.
RÓK. m: dus ook F-TH. uz minen Rokche. M. Will: p: 90. en H-D: Rock. M.
(tunica).
RÓÓK. m: dus ook Ysl: Reikur. M. p: 16. en H-D: Rauch. M. (funus).
RÓÓK-OVEN. m: dus ook Ysl: Reik-affur. M. (fornax) p: 16.
ROOS, ROZE. f: dus ook Ysl: Roos. F. (Rosa) p: 9. en H-D: Rose. F.
RÓT. n: (putredo); dus ook Ysl: Rot. N. (putredo) p: 22.
RUGGE, RUG. m: dus ook Ysl: Hriggur. M. p: 16. & 26. en H-D: Rucke. M.
RUST. f: dus ook Ysl: Roo. F. (quies) p: 11. & 54. en H-D: rust. F.
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S.
SABBATH. m: dus ook M-G. Sabbatho. M. (Dies Sabbathi).
SATAN. m: dus ook M-G. Satanas. M. en H-D: Satan. M. (Satanas).
SCHADE. f: dus ook Ysl: Skade: M. p: 31, en H-D: schade. N. (Damnum).
SCHADUWE. f: dog F-TH. ther Naht-scada. M. (noctis umbra) Will: p: 68. en
sinemo scada. M. Will: p: 24. en H-D: Schatten. M. (umbra). Dit verschil spruit
uit het verschil van den Uitgang.
SCHAEL, SCHAELE. f: ook dus Ysl: Skaal. F. (phiala) p: 8. en H-D: schale.
F. (patera).
SCHAEP. n: dus ook F-TH. ein schaf / inti oba iz bifellit. N. (Ovem unam, &
si ceciderit) Tat: p:. 130, en themo scafe. N. Tat p: 130. en A-S. an sceap /
and gif thaet afyld. N. Matth: XII. 11. H-D: Schaaf / schaf. N. (ovis).
SCHAFT, SCHACHT. m: en f: (Scapus); en H-D: Schafft. M. (hastile); dog Ysl:
Skafft. N. (Manubrium, scapus) p: 22.
† SCHAKE. f. SCHAEK-SCHYF. (Latrunculus); en Ysl: Skaak. F. (Ludus
Latronum) p: 6, & 8.
SCHALIE. f: (Tegula); dus ook M-G. Skalja. F.
SCHAT. m: (Thesaurus); dus ook M-G. Skatts. M. (Denarius), en H-D: Schatz.
M. (Thesaurus); en F-TH. then jungiston scaz. M. (novissimum quadrantem)
Tat: p: 61. enz.
SCHÉLLING. m: (Solidus Argenteus, Sestertium); en A-S. anne Scylling. / M.
ac: s: (Een penning, drachmam) Luc: XV. 8. en, minne Scylling. (acc: s:) Luc:
XV. 9. en H-D: Schilling. M. (solidus, assis).
SCHÉRM m: dus ook F-TH, sinen Skirm. M. Will: p: 24. en H-D: Schirm. M.
(protectio).
SCHÉRPTE. f: dus ook F-TH. thiu Skarphe. F. Will: p: 2, & 33. en H-D:
Scharffe. F. (Acritas).
SCHEUT, SCHOOT. m: (jaculatio); dus ook H-D: Schusz. M. maer Ysl. skøt.
N. (jaculatio) p: 22. dog ons SCHEUTE, SCHEUT. f: (surculus); maer in 't H-D:
schosz. M. (surculus).
SCHIP. n: dus ook M-G. Skip. N. en F-TH. thas Skef. N. Tat: p: 48. &
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97. en in einaz Skef. N. Tat: p: 48. enz. en A-S. thaet Scyp. N. Matth: VIII.
24. & XIV. 24. en on anum scype (in een Schip) Matth: XIV. 13. zie ook Joh.
V. 19. 21. en Ysl: skip. N. p: 12. &. 20; en H-D: schiff. N. (Navis).
SCHIL, GESCHIL. n: (Differentia); en Ysl: Skil. N. (Distinctio, Cognitio) p: 14.
SCHYN. m: dus ook H-D: Schein. M. dog. Ysl: Skin. N. (fulgor) p: 56.
SCHOEN, SCHOE. m: dus ook M-G. Skohs. M. en Ysl: Skoor. M. p: 24. en
F-TH. in thinemo Scuohe. Will: p: 127. en H-D: Schuhe / schuh. M. (Calceus).
SCHOENRÉÉP. m: dus ook M-G. Skaudaraips. M. (Corrigia).
† SCHOM. f: (Spuma, Canities arborum, Calvetum), en Ysl: Skomm, F.
(ignominia) p: 8.
SCHÓFT. m: (Humerus, villos gerens dependentes); en M-G. Skufts. M.
(Capillus); en H-D: Schopff. M. (Crista, crines propenduli).
SCHÓÓNHEID. f: SCHÓÓNTE. f: dus ook F-TH. mina Sconheyd / thiu. F.
Will: p: 19. en, mino scona. F. (Pulchritudinem meam) Will: p 9. zie ook Will:
p: 9. zie ook Will: p: 23. en H-D: schonheit. F.
SCHÓÓT. m: (Gremium); dus ook M-G. Skauts. M. en H-D: schos / schoosz.
M. dog Ysl: Skaut. N. (Peplum, sinus) p: 22.
SCHORT. f: (Praecinctorium); dus ook Ysl: Skirta. F. (interula), en H-D: schurtz.
F. (succinctorium, supparum).
SCHÓRPIOEN. m: (Scorpio); dus ook H-D: Schorpion. M. dog M-G. Skaurpjo.
F.
SCHOTEL. f: dus ook F-TH. in thesa scuzzilun. F. Tat: p: 145, en H-D:
schussel. F. (scutella).
De H. SCHRIFT. f: (Sacrosancta Scriptura); dus ook F-TH. thero Heiligan
Schriphte. F. (gen: sing:) Will: p: 68. en H-D: Heilige Schrifft. F. en ook H-D:
Schrifft. F. (Scriptura, scriptum), dog ons SCHRIFT, GESCHRIFT, N.
(scriptum), zie by ons GESCHRIFT.
† SCHRYN. n: (Scrinium); (waer van ons Schrijnwerker), dus ook Ysl: Skryn.
N. (scrinium) p: 15.
SCHRYVER. m: dus ook Ysl: Skrifare. M. p: 31. en H-D: schreiber. M. (scriba).
SCHUIM. n: en m: (Spuma); dus ook Ysl: Skuum. N. dog H-D: schaum. M.
SCHULD. f: (Debitum); dog A-S. thaene Gylt. M. (Debitum) Matt: XVIII.
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27. zie ook Matth: XVIII. 32. maer H-D. schuld. F. (Debitum) en H-D: guld /
gult. F. (proventus, census).
SCHURE. f: dus ook F-TH, in sina & mina skiura / F. Tat: p: 37. & 135. en
H-D: scheure. F. (Horreum).
SIKKEL. f: oulinks SIGTE. f. (secula); dus ook Ysl: sigd. F. (falx, secula) p: 7.
en H-D: sichel. F.
SLAEP. m: dus mede F-TH. themo suozen Slapho. M. Will: p: 32. & 34. en
H-D: Schlaff / Schlaaff. M. (somnum).
SLÉÉF. f: Potlepel (Tudicula); dus ook Ysl: sleyff. F. (Cochleare) p: 7.
SLÓT. n: (arx); dus ook Ysl: Slot. N. p: 22. en H-D: Schlosz. N.
SMAEK. m: dus ook F-TH. then smak. M. Will: p: 137. en H-D: schmack. M.
(sapor, gustus).
SMID. m: (faber ferrarius); zo mede H-D: Schmidt. M. (item), en A-S, se Smith.
M. (faber lignarius) Marc: VI. 3.
SNAER. f: (chorda), dog Ysl: Snaere. N. (Restis) p: 19.
SNÉÉUW. m: dus ook M-G. Snaiws. M. en Ysl: Snioor. M. p: 24. & 27. en
H-D: Schnee. M. (Nix).
SÓP. n: & f: (Jusculum); en Ysl: Saup. N. (sorbillum) p: 21. en H-D: suppe. F.
(jusculum).
SPANNE, SPAN. f: dus ook Ysl: Spønn. F. (spithama) p: 8. en H-D: spanne.
F.
SPÉL. n: (Lusus); dus ook Ysl: Spil. N. (Lusus) p: 14. en A-S, thaet Bigspell.
N. (Parabola) Matth: XIII. 36. en Luc: VIII. 9. en this God-spell. N. (Euangelium)
Marc: XIV. 9. En H-D: spiel. N. (Lusus).
SPÉRWER. m: (Accipiter minor); M-G. Sparwa. M. (Passer); H-D: Sperber.
M. (accipiter).
SPIEGEL. m: dus ook Ysl: Speigell. M. p: 27. en H-D: Spiegel. M. (speculum).
SPITS. n: & f: (Cuspis, acies, cacumen); en F-TH. von thero Spizzon. F. (de
Cacumine), en Ysl: spioot. N. (hasta) p: 12. dog ons SPIETS. (hasta) is, F. en
H-D: spitze. F. (cacumen, acies).
SPONGIE. f: (Spongia); dus ook A-S. ane spongean. F. (acc: sing:) Matth:
XXVII. 48. en ane spingan. F. Marc: XV. 36.
SPOOR. n: (Vestigium); dus ook Ysl: Spør. N. p: 17. & 125. en F-TH, nah
themo spore. Will: p: 14. dog H-D: spur. F. (Vestigium).
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SPORE, SPOOR. f: en Ysl: Spoor. M. (Calcar); en H-D: sporn / F. (Calcar).
SPRAKE. f: (Sermo, loquela, Lingua, & fama); dus ook A-S, tha Spraece. F.
(dat Woord, dat Gezeg) Marc: I. 15. en for thaere Spraece. F. (propter hoc
Verbum) Marc: VII. 29. en anre Spraece. F. (uno verbo) Marc: XI. 29. en seo
Spraec. F. (het Geruchte, de Spraek, en het Woord) Luc: V. 15. Joh: XII. 48.
en XVIII. 9. zie ook Luc: I. 2. VI. 47. VII. 17. en Joh: IV. 50. en VIII. 31. en H-D:
Sprach. f: (Lingua, sermo, loquela, vox).
STAD. f: (urbs, olim Locus); en STEDE, STEE. f: (Locus), dus ook F-TH. thie
/ & thia Stat. F. (Locum) Tat. p. 46. & 212. en in wosta Stat. F. (in locum
desertum) Tat: p: 124. en thero seluero Stede. F. Will: p: 151. en in thero
Steti. F. (in loco) Tat: p: 31. 89. 90. 194. en H-D: Stadt / Statt. F. (urbs, &
locus); dog Ysl: Stadur. M. (urbs) p: 25 & 26. en M-G. Stads / Staths M. (Locus,
ripa).
STAEK. m: (Stipes); dus ook Ysl: stiake. M. (contus) p: 32. en H-D: stecken.
M. (Baculus, scipio).
STANG. f: (Stipes, hasta, vectis); dus ook Ysl: staung. F. (hasta) p: 12. en
H-D: stange. F. (pertica, contus, vectis &c.)
STANK. m: (foetor, olim odor); dus ook F-TH. ther stank. M. (odor) Will: p: 71.
tweemael, en p: 137. en H-D. stanck. M. (foetor).
STAPEL. m: (strues, & olim Piramis); dus ook A-S. se stypel. M. (Turris) Luc:
XIII. 4. en anne stypel. M. (Turrim) Matth: XXI. 33. en Marc: XII. 1. en Luc:
XIV. 28.
STEEG, STEGE. f: (semita, Angiportus ascendens); dus ook M-G. staiga. F.
(semita), en F-TH. thiu steyga. F. (gradus scalae); en H-D: stege F. (semita,
ponticulus, scalae).
STÉÉN. m: dus ook M-G, stains. M, en ook staina. F. (lapis) en F-TH. then
stein. M. (lapidem) Tat: p: 211. & 212. en mihilan stein (acc: sing:) Tat: p:
209. en einemo steine. Will: p: 65. en A-S. se stan. M. Marc: XII. 10. en thone
& thaene stan. M. (Lapidem) Matth: XIII. 20. XXVIII. 66. en XXVII. 2. en Luc:
XX. 17. & 18. &c. en Ysl: steirn. M. (Lapis) p: 15. en H-D: stein / steyn. M.
STÉMME. f: dus ook M-G. stibna. F. en F-TH. thiu stemma. F. Tat: p: 9. en
thie stemma. F. Will: p: 15. 67. & 130. en mihhilero stemmi. Tat: p: 99. enz.
en A-S. mid mycelre stefne. F. Matth: XXIV. 31. en XXVII. 46 en Luc: I. 42.
en seo stefn F. Luc: IX. 36. en theos stefen. F. Joh: XII. 30. en H-D: stimme.
F. (vox, sonus).

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

454
STÉRRE. f: STAR. f: dus ook M-G. Stairno. F. (Stella), en Ysl: Stairna. F. p:
5. dog F-TH. then / & sinan sterron. M. (sing:) Tat: p: 24. & 25. en thes
sterren. M. Tat: p: 24. en A-S. se steorra. M. Matth: II. 7. & 9. en thone
steorron. M. (Stellam), Matth: II. 10. en H-D: stern. M.
STEVEN. m: dus ook Ysl: Stafn. M. (Prora vel puppis) p: 15.
STIER. m: (Taurus); en M-G. Stiurs. M. (Vitulus), en H-D: Stier. M. (Taurus).
STOEL. m: (Sedes); dus ook M-G. Stols. M. en F-TH. in themo Derstuole
(op den troon) Will: p: 70, en, sinemo stuole. Will: p: 16. en H-D: stuhl. M.
(Sedes).
STÓF. n: & m: (Pulvis); dus ook F-TH. thaz Stubbe. N. Will: p: 90, en, Done
themo stubbe. Will: p: 46. en M-G. stubjus. M. en H-D: staub. M. (Pulvis);
dog ons STÓFFE. F. (Materia).
STONDE. f: (Spatium temporis, hora); dus ook F-TH. luzzila stunta. F. (abl:
sing:) een kleine tijd, Tat: p: 149. & 164. en, Andrera stuont. F. (secunda vice)
Tat: p: 173. en Ysl: stund. F. (hora) p. 7. en H-D: stunde. F. (bora).
STÓÓP. m: f: & n: (Poculum majus, 4 pint:) en Ysl: Staup. N. (Poculum) p: 21.
STÓRM. m: (Tempestas); dus ook Ysl: stormur. M. en H-D: sturm. M.
STOVE, STOOF. f: (Hypocaustum); dus ook Ysl: stoo. F. (focus) p: 11. en
H-D: stube. F. (hypocaustum).
STRAND. m: f: & n: (Ora maris); en H-D: Strand. M. en A-S. tham strande.
M. of N. Matth: XIII. 48. en Joh: XXI. 4. en Ysl: strond. F. p: 7.
STRÉNGHEID, STRÉNGTE. f: (firmitas, Acritas, Strenuitas); dus ook A-S. of
earle strengthe. (uit geheel de kragt) Marc: XII: 33. en H-D: strenge /
strengigkeit. F. (rigor).
STRIK. m: (Nodus, Tendicula, Tractus Linearum); dus ook M-G. striks. M.
(Apex, tractus); en H D: strick. M. (Laqueus).
STRYD. m: dus ook H-D: streit. M. dog Ysl: stryd. N. (Bellum) p: 13.
STUGHEID, STUGTE. f: (Rigor, Pervicacia); en Ysl: stigd. F. (Offensio) p: 7.
STUT. m: & f: (Fulcrum); en Ysl: stød. F. (Columna) p: 7. en H-D: stud. F.
Columna), en stutze. F. (fulcrum).
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T
TAL, GETAL. n: dus ook Ysl: Tal. N. (Numerus) p: 56. dog H-D: Zahl. F.
TALK. m: & f: (Sevum); en Ysl: Talkn. N. (Branchiae cetorum) p: 15. dog H-D:
Talck. M. (Sevum).
TAND. m: & f: dus ook M-G: Tunthus. M. en H-D: Zahn. M. (Dens) dog Ysl:
Tønn. F. p: 9. (Dens).
TANG. f: dus ook Ysl: Taung. F. (forceps) p: 11. en H-D: Zang. F.
TAP. m: (Obturamentum); dus ook Ysl: Tappe. M. (stipamen) p: 32. en H-D:
Zapff. M. (obturamentum).
TEEKEN, TEIKEN. n: dus ook A-S. thaet Tacen. N. Joh. XII. 18, en This
Tacen. N. Luc: II. 12. zie ook Matth: XII. 39. en F-TH: This Zeichan. N. (acc:
sing:) Tat: p: 175. enz. en H-D: Zeichen. N. (signum).
TÉÉN. f: (Vimen, Virgula); dus ook H-D: Zein. F. (Catathus, een teene korf) en
Ysl: Taag F. (Vimen); dog M-G. Tains. M. (Virgula).
TÉMPEL. m: dus ook H-D: Tempel. M. dog F-TH. in thas Tempel. N. Tat: p:
187. en, Tempel / thaz. N. Tat: p: 184. en A-S. thaet Tempel. N. Matth: XII.
1. en XXIII. 7. en XXVII. 5; en, thaes Tempels. N. (gen: sing:) Matth: IV. 5. en
XXIV. 1. zo dat het H-D: en 't onze van 't oorspronklijke Latijnsche Templum,
n: g: afwijken.
TYD. m: & f: (als, Bij-tijds, M. en Ten tijde. M. en Ter tijd toe F.) en F-TH. thie
zit. F. (tempus) Tat: p: 24. en, thiu zyd. F. Will: p: 33. (tempus) en, after thero
zit. F. (secundum tempus) Tat: p: 27. en, thiu Zehenta Zit. F. (hora decima)
Tat: p: 42. en, in thero Ziti. F. (in illâ horâ) Tat: p: 84. enz: en A-S. aefter
thaere Tide. F. (secundum tempus) Matth: II. 16. en, on thaere tide. F. (in illâ
horâ) Matth: IX. 22; en X. 19. en XIV. 1. enz. En H-D: Zeit. F. (tempus).
TIMMERING. f: dus ook A-S Dwylce Getymbrunga. F. (acc: sing:) Marc: XIII.
1. en H-D: Zimmerung. F. (aedificatio).
TOEF. f: dus ook Ysl: Toff. F. (Mora) p: 6. & 7.
TONGE, TONG. f: dus ook M-G. Tungo. F. en F-TH: thincr Zungon. F. (gen:
sing:) Will: p: 71. en A-S. mine Tungan. F. (acc: sing:) Luc: XVI. 24. en H-D:
Zunge. F. (Lingua).
TOREN. m: (Turris); dus ook Ysl: Turn. M. p: 15. en H-D: Thurn. M.
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TORF, TURF. m: & f: dus ook H-D: Torff. M. (Cespes bituminosus); dog Ysl;
Torff. N. (Cespes) p: 56.
TÓRNE. m: & f: (fissura); dus ook M-G: Gataura. F. (fissura).
TRIBUET. m: dus ook F-TH: then tribuz. M. (acc: sing:) Tat: p: 188. en H-D:
Tribut. M. (Tributum).
TRÓG. m: & n: dus ook Ysl: Trog. N. (Linter) p: 12. dog H-D: Trog. M.
TROUW. f: dus ook Ysl: Truu. F. (fides) p: 12. en H-D: Treu. F.
TUYN. m: (Hortus, sepimentum); dus ook A-S. on thone tun. M. (in 't Hofje)
Matth: XXVI. 36. en to anum Tune. M. (in een Hofje) Marc: XIV. 32. en in tham
Wyrt-tune. M. (in het Kruit-hofje) Joh: XVIII. 26. en, on tham Cafer-tune. M.
(in de buiten-zale) Matth: XXVI. 69. en Luc: XXII. 55. en, of tham tune. M. (van
den Akker) Marc: XV. 21. en, on thone Tun. M. (op het Veld) Marc: XVI. 12.
en, nah tham Tune. M. (Bij het stuk Lands) Joh: IV. 5. en, Of Abian tune. (van
de dag-orde van Abias) Luc: I: 5. en H-D: Zaun. M. (sepes).
TWYN. m: (filum duplex); dus ook Ysl: Twinne. M. (filum lineum).

U.
UIL. & f: (Ulula); en Ysl: Ugla. F. en H-D: Eule. F.

V.
VADER. m: dus ook F-TH: thinan en sinan fater. M. acc: sing: Tat: p: 68. 87.
en, fater unser. M. Tat: p: 68. en, sinen Vader. M. (acc: sing:) Will: p: 160.
enz. en A-S. thone faeder. M. (Patrem) Matth: XI. 27. en, eowerne faeder.
M. (acc: sing:) Matth: V. 16, zie ook Matth: VI. 6. X. 25, en XV. 4. en Ysl: Fader.
M. p: 24. en H-D: Vatter. M.
VAERD. f: (Celeritas, & in postpositione, Iter;) dus ook F-TH: thrada Vard. F.
(acc: sing:) Will: p: 75. en Ysl: Ferd. F. p: 7, en Før. F. p: 9. (iter); en H-D:
Fahrt. F. (Vectio, Transitus).
VAT. n: (Vas, dolium); dus ook A-S. thaet leoht-faet. N. (de Kaerse) Marc: IV.
21. en Luc: XI. 36. en, aenig faet. acc: sing: (Ullum Vas) Marc:
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XI. 16. zie ook Matth: V. 15; en F-TH. in thas tresofaz. N. (in de Schatkist)
Tat: p: 187. en, in themo Glas-faze. N. (in 't Glazene vat) Will: p: 154. en Ysl:
fat. N. (Patina) p: 22. en H-D: Fasz. N. (Dolium).
VEDER. f: dus ook A-S. thine Fethere. (acc: sing:) F. Luc: XVI. 6, en H-D:
Feder. F. en Ysl: Fiødur. F. (Calamus) p. 10. dog ook Ysl: Fidur. N. (pluma).
24.
VÉÉ. n: (Pecus); en A-S. min Feoh. N. (Pecuniam meam) Matth: XXV. 27. zie
ook Matth: XXVII. 7. XXVIII. 12 & 15. en, thaet Feoh. N. (pecuniam) Luc: XIX.
15. en Ysl: Fie. N. (Pecunia) p: 55. en H-D: Diehe. N. (Pecus). Bevorens de
vinding van 't geld bestond der Ouden schat in 't Vee.
VEEN, † VEN. n: (Palus bituminosa); en M-G. Fani. N. (Lutum); en A-S. thaet
Fenn. N. (Lutum) Joh: IX. 14, en, mid tham Fenne. N. (Luto) Joh: IX. 6. en
Ysl: Fen. N. (puteus) p: 15. & 29.
VÉL. n: dus ook M-G. Fill. N. en H-D: Fell. N. (Pellis, cutis).
VÉLD. n: (ager, campus); dus ook F-TH. thaz Veld. N. Will: p: 20. en H-D:
Feld. N.
VÉNSTER. n: & f: en F-TH. ze einemo Fenstre. N. Will: p: 90. en H-D: Fenster.
N. (fenestra). Ons Neut: vind men bij Moonen, en 't dagelijkse gebruik; ons
Faem: bij Vondel, Staten Bijbel en Kiliaen; en ons N. & F. bij Hoofd.
VERLANGST. f: en Ysl: Effterlangan. F. (Desiderium); p: 54. dog ons
VERLANGEN. N. (Desiderium); zoo ook 't H-D: Verlangen. N.
VERLEIDER. m: (Seductor); dus ook F-TH. ther Forleitero. M. (n: s:) Tat: p:
210.
VERLÓSSER. m: (Redemptor); dus ook Ysl: Lausnare. M. p: 31. en H-D:
Erlöser. M.
VERMOGEN. n: (Potentia); en A-S. thinum Maegene. Marc: XII. 30. en Ysl:
Magn. N. p: 15. en, Megn. N. p: 55. en H-D: Vermogen. N.
VERNEDERING. f: zie ons NEDERING.
VERNUFT. n: dog F-TH. thie Vernumst. F. Will: p: 104. en H-D: Vernunfft.
F. (ingenium).
VÉRS. n: (Versus); dus mede F-TH. thaz Vers Will: p: 45, tweemael; dog H-D:
Verksz. N.
VERZAMELING. f: (Congregatio); en A-S. on thaere Gesamnunge. F. (in
Synagoga) Luc: IV. 20. zie ook Luc: VIII. 41. & 49. en F-TH:
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thero samanunga. F. (Synagogae) Tat: p: 113. en, in thie samanunga. F. (in
Synagogam) Tat: 113. en, in thie samanunga. F. (in Synagogam) Tat: p: 45.
en, thiu samanunga. F. (cohors Militum) Tat: p: 178. en H-D: sammlung /
Versammlung. F. (Congregatio).
VÉRZENE. f: dus ook M-G. Fairzna. F. en H-D: Ferse. F. (Calcaneum).
VERZOENER. m: dus ook F-TH ther suonere. M. Will: p: 161. en H-D.
Versohner. M. (Conciliator).
VETER. m: (Ligula); dus ook Ysl: Fiotur. M. (Vinculum, Compes) p: 25.
VEUGEL, VOGEL. m: dus ook M-G. Fugls. M. en A-S. se Fugel. M. Luc: XIII.
34. en Ysl: Fugl. M. p: 12. en H-D: Vogel. M. (Avis).
VEULEN. m: dus ook H-D: Füllen. N. (Pullus equinus); dog M-G. Fula. M.
(Pullus Asinae), en A-S. thone folan. M. Marc: XI. 4. 5. & 7. en, thaene folan.
M. Luc: XIX. 32. 33. 35. (Pullus Asinae).
VIER. n: (Ignis); dus ook F-TH. thaz Fieuer. N. Will: p: 74. en Helle Fieures.
N. (Des helschen Viers) Tat: p: 60. en A-S. on thaet ece Fyr. N. Matth: XXV.
41. zie ook Matth: V. 22. en XIII. 42. & 50. en Luc: XII. 55. en H-D: Feuer. N.
VIERLING. m: (Quadrans, quarta pars assis); dus ook A-S. thone ytemestan
tan Feorthling. M. (Ultimam quadrantem) Matth: V. 26. en Luc: XII: 59. en
H-D: Vierling. M. (quadrans).
VYAND. m: dus ook F-TH. thinan Fiant. M. (inimicum tuum) Tat: p: 64. en
A-S. thinne Feond. M. Matth: V. 43. en H-D: Feind. M. en Ysl: Fiande. M. p:
31. en M-G. Fiands. M.
VINGER. m: dus ook M-G. Fingrs. M. en F-TH. minan / & thinan Finger. M.
Tat: p: 226. & 227. en A-S. minne Finger. M. Joh: XX. 25. en, mith.... anum
Fingre. M. Luc: XI. 46. en Ysl: Fingur. M. p: 24. en H-D: Finger. M. (Digitus).
VISCH. m: dus ook M-G. Fisks. M. en A-S. thone aerestan Fisc. M. Matth:
XVII. 27. en Ysl: Fiskur. M. (Piscis) p: 16. en H-D: Fisch. M. en F-TH. then
Fisg. M. Tat: p: 230. zie ook Tat: p: 76. & 230.
VISCHER. m: dus ook M-G. Fiskja. M. (Piscator), en H-D: Fischer. M.
VLAG. f: dog Ysl: Flagg. N. (Vexillum navium) p: 20.
VLAK, VLÉK. m: & f: (macula); en Ysl: Fleckur. M. (macula) p: 26. en H-D:
Fleck. M. (Macula): dog ons VLEK. n: (oppidum, pagus); en H-D: Fleck. M.
(oppidum, pagus).
VLÉÉSCH. n: dus ook F-TH. thas Fleisc. N. Tat: p: 173. en Fleiskes
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Tat: p: 32. en A-S. thaet flaesc. N. Matth: XXVI. 36. en Marc: XIV. 38. zie ook
Joh: VI. 54. & 56. en H-D: Fleisc. N. (Caro).
VLYT. f: & m: (Diligentia); en F-TH. Fliz / Her. M. Will: p: 84. en H-D: Fleisz.
M.
VLOED. m: (fluxus); dus ook M-G. flodus. M. en F-TH. ther fluoz. M. (fluxus)
Tat: p: 111. en H-D: flusz. M. (fluvius), dog A-S, thaet flod (fluxus) N. Matth:
XXIV. 39. en Luc. VI. 49. en Ysl: flood N. (accessus Maris, inundatio) p: 13.
VLOEK. m: en F-TH: bitteremo fluoghe. M. Will: p: 151. en H-D: sluch. M.
(Execratio).
VLOER. M. (Pavimentum); dus ook Ysl: floor. M. (Cloaca) p: 16. dog H-D: flur.
F. (Atrium, domus; Arva).
VLÓÓ. f: dus ook Ysl: Vloo. F. (Pulex) p. 9. & 11. dog H-D: floh. M.
VLÓT. n: (Ratis); en Ysl: flot. N. (Liquamen) p: 22. en H-D: flosz. N. (Ratis,
scedia).
VLUGT. f: dus ook F-TH: mine Hinan-flugt. F. (acc: sing: ) Will: p: 113. en
H-D: flucht. F. (fuga).
VOEDER. m: (Theca); dus ook M-G. fodrs. M. (Vagina), en H-D: futter. M.
(Theca).
VOEDER. n: (Pabulum); en Ysl: faede. N. (Pabulum) p: 19. en H-D: futter. N.
(Pabulum).
VOET. m: dus mede M-G: fotus. M. en F-TH. thinan fuoz. M. (acc: sing:) Tat:
p: 41. en A-S, thinne fot. M. (acc: sing:) Luc: IV. 11. zie ook Marc: IX. 45; en
Ysl: footur. M. (Pes) p: 23. en H-D. fusz.. M. (Pes); dog ook Ysl: fet. N.
(mensura Pedis) p: 22.
VOETEBÓRD. n: dus ook M-G. fotubaurd. N. (Scabellum).
VOGEL. zie VEUGEL.
VÓLK n: dus ook F-TH: thas folc. N. Tat: p: 5. 38 & 53. zie ook Tat: p: 16. en
p: 3. en A-S. thaet folc. N. Matth: VII. 28. en XIV. 35. zie ook Matth: II. 6. en
Ysl: folk. N. p: 20. en foolk. N. p: 55. en H-D: Volck. N.
VOND. m: (inventum); dus ook Ysl: fundur. M. (inventum) p: 25. & 26. en H-D:
fund. M.
VONT. m: VONTE. f: Ysl: fontur. M. (Baptisterium) p: 16.
VOOR-GEBIEDER. m: en M-G. faura-bathjis. M. (Princeps).
VOOR-HANG n: en VOOR-HANGSEL. n: dus ook M-G. faurahah. N. (Velum
templi).
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VOOR-RAED. m: (Penus, copia, provisio); dus ook H-D: Vorrath. M. (provisio);
dog Ysl: forraad. N. (Res, quae in promptu est) p: 55.
VÓRST, VRÓST. f: & m: dus ook H-D: frost. M. (Gelu), dog Ysl: frost. N.
VÓRST. m: (Princeps); dus ook H-D: furst. M. en F-TH. themo Furisten thero
Samanunga. M. (Archisynagogo). Tat: p: 113.
VÓS. m: en A-S. tham fore. M. Luc: XIII. 32. en H-D: fuchs. M. dog Ysl: for.
N. (Vulpes) p:. 18. Ons Vós is Masc:, even als bij 't A-Sax: en H-Duitsch; gelijk
ook Masc: bij Vondel, de Staten Bijbel, en van Heulen: zo dat mij wondert, dat
Moonen dit woord onder de Faemin: stelt; dog dat Heer Hoogstraten zulks
eens doet, in 't geval wanneer de Vos voor Koningin speelt, heeft een andere
en wettiger rede.
VREDE. m: & f: (Pax); Ysl: fridur. M. p: 25. 27. & 54. en H-D: friede. M.
VREUGDE. f: dus ook F-TH. sinero freuwe. F. Will: p 55. (Laetitia); Ysl: frygd.
F. (Libido) p: 7. en H-D: freude. F. (Laetitia).
VRIEND. m: dus ook M-G. frionds. M. en H-D: freund. M. (Amicus).
VRIENDSCHAP. f: dus ook F-TH. ze sinero Friundschephe. F. Will: p: 104.
en H-D: freundschafft. F. (Amicitia).
VROUW. f: (uxor; olim Domina); dus ook Ysl: Fruu. F. (Matrona). p: 10. en
H-D: Frau. F. (mulier, faemina).
VUILTE. f: dus ook A-S. ealre fylthe. F. (omni Spurcitia) Matth: XXIII. 27. en
H-D: faule. F. (putredo).

W.
WADDE, WAD. n: (Vadum); dus ook Ysl: Vad. N. p: 13.
WAEKE, NACHTWAKE. f: dus ook A-S. on thaere aefteran Waeccan. F. (in
de tweede nagt-wake) Luc: XII. 38. en H-D: Wache. F.
WAEN. m: & f: (Opinio, praesumptio); dus ook H-D: Wahn. M. (opinia) en Ysl:
Von. F. (Spes) p 9.
WAGEN. m: (Currus); dus ook Ysl: Vagn. M. p: 15. en H-D: Wagen. M.
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WAL. m: (Vallum, agger, maenia, ripa, & olim Profundum); en A-S. thaene
Grynd-weall. M. (fundamentum) Luc: XIV. 29. en H-D: Wall. M. (Vallum, agger).
WAL-VISCH. m: (ook oul. WAL); dus ook A-S. thaes Hwaeles. M. Matth: XII.
40. en H-D: Wall-fisch. M. (Cetus); Ysl: Hvalur. M. p: 16.
WAMME. f: (Palear boum, branchiae piscium); en M-G. Wamba. F. (Venter);
en A-S. on tha Wambe (in den Buik) F. Matth: XV. 17. en Ysl: Vomb. F.
(Venter) p: 5. en H-D: Wamme / F. (Palear).
WANG. f: dog A-S. on thin Wenge / gegearwa that other. N. (op uwe Wange,
keer de andere toe) Matth: V. 39. en F-TH. thin Wanga / thaz. N. Tat: p: 64.
en H-D: Wangen. M. (Gena).
WAPEN. n: dus ook M-G. Wepna. N. (Arma); en Ysl: Vopn. N. p: 15. en H-D:
Waffen / Wappen. M.
WARMTE. f: dus ook H-D: Warme. F. (Calor); dog Ysl: Varme. M. (Calor) p:
32. & 54.
WASCH, WACHS. n: (Cera); dus ook H-D: Wachs. N. en F-TH. in themo
Wahse. (in Cera) Will: p: 7. en Ysl:: Var. N. (Cera) p: 18.
WASDOM. m: (fructus, & statura); dus ook M-G:Wahstms. M. (statura), gelijk
ook A-S. se Waestm. M. (fructus) Marc: IV. 29. en, Godne Waestm. M. (bonum
fructum) Matth: VII. 19. XII. 33. en Luc: III. 9. enz.
WATER. n: dus ook M-G. Wato. N. en F-TH. thas Wazzar. N. Tat: p: 90. 103.
en thaz Wazzar. N. Will: p: 75. enz. En A-S. taeht Waeter. N. Matth: XIV. 29.
en Joh: IV. 15. zie ook Matth: III. 16. VIII. 32. en X. 42. en H-D: Wasser. N.
WEDER. n: (Aër, tempestas); dus ook F-TH, thaz Un-gewedere. N. (het
On-weder) Will: p: 33. en an themo sconan gewidere. N. (coeló sereno) Will:
p: 33. en Ysl: Vedur. N. (Aër, ventus) p: 24. en H-D: Wetter. N.
WEDUWE. f: (Vidua); dus ook M-G. Widowo. F. en F-TH. thiu Wituwa. F. Tat:
p: 94. en A-S, seo Wudewe. F. Luc: VII. 12. en anre Wudewan. F. Luc IV. 26.
en H-D: Wittwe/ Wittfrau. F.
WEEK, WEKE. f: (Hebdomas); dus ook A-S, on thaere thryddan Wucan. F.
(in de derde Weke); zie boven Matth: III. 1. en IV. 23. en H-D: Woche. F.
(septimana); en ook M-G. Wiko. F. (Ordo rerum vicibus suis recurrentium) zie
Luc. I. 8.
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WEER, WERE. f: (Defensio, munitio); dus ook F-TH. thiu Were. F. (sing:) Will:
p: 67. en thero were. F. Will: p: 67. & 68. en uphe thie siluerine were. F. Will:
p: 157. en Ysl: Veria. F. (armamentum) p: 5. en Vørn. F. (Defensio, munitio)
p: 9. en H-D: wehr. F. (Arx, propugnaculum): Dog ons WEER (Aries) is Mascul:.
WÉG. m: (Via); dus ook M-G. wigs. M. en F-TH. thurh then weg. M. Tat: p:
98. zie ook Tat: p: 13. & 151. en Will: p: 6. & 42. en A-S. se weg. M. (Via) Matth:
VII. 13. en thone weg.. M. (viam) Matth: VII. 13. 14. VIII. 28. en XXI. 19. en
Marc: XI. 8. &c. en Ysl: vegur. M. (via) p: 25. en H-D: weh. M. (via). Dog ons
WEGE. f: (modus, ratio); en hier van ons DER-WEGE, DIER-WEGE. (tali modo).
WEIDE. f: (Pascua); dus ook F-TH. thie weythe. (acc: sing:) F. (pascua) Will:
p: 65. en H-D: weid. F.
WEITE. f: (triticum); dus ook M-G. hwaitei. F. (triticum), dog F-TH. then weizi.
M. Tat: p: 134. zie ook Tat: p: 37. en weizes. M. Will: p: 128. en A-S. thone
hwaete. M. Matth: XIII. 29. & 30. en thaes hwaetes. M. Matth: XIII. 36. zie ook
Matth: XIII. 25. en Marc: IV. 28. en H-D: weiten.. M.
WÉLLE. f: WÉL. n: & f: (Bullitio, ebullitio, AEstus, Scatebra, aqua fontana); en
A-S. tham wylle. (Puteo) Joh: IV. 6. en H-D: quelle. F. scatebra).
WÉLP. m: WULP. m: (Catellus); dus ook Ysl: hvolpur. M. (Catellus) p: 16. dog
ons WELPE. f: (catella).
WÉRELD. f: (mundus); dus ook F-TH. in thesa Weralt. F. (in hoc mundo) Tat:
p: 32. en therero Werolti. F. (istius seculi) Tat: p: 138. en thirro Werelde. F.
(hoc mundo, & hujus mundi) Will: p: 70. 92. & 93. en A-S. thissere Worulde.
F. (in hoc seculo) Matth: XII. 32. en on thyasse Wereldu endunge. F. (in 't
einde dezer Wereld) Matth: XIII. 49. en H-D: Welt. F. (Mundus).
WÉRK. n: dus ook F-TH. werc thas. N. Tat: p: 168. en A-S. thaet weorc. N.
Joh: XVII. 4. en got weorc. (acc: sing:) Matth: XXVI. 10. en Ysl: verk. N. (opus)
p. 20. en H-D: werck. N.
WÉRKER, WÉRKMAN. m: dus ook A-S. se wyrhta. M. (operarius) Luc: X. 7.
en H-D: Wercker / Werckmann. M.
WÉST, en WÉSTEN. n: dus ook A-S. thaet Westen. N. Joh.. XI. 54. en Ysl:
vestur. N. p: 24. (occidens), en H-D: West. M.
WÉT. f: (Lex); dog M-G. Witoth. N. (Lex).
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WYF. n: dus ook F-TH. thas wib. N. Tat: p: 112. & 165. en themo wibe. Tat:
p: 180. en A-S. thaet wif. N. Matth: XIII. 33. en tham wife. Matth:. I. 3. 5. & 6.
en Ysl: vif. N. (foemina) p: 19. en. H-D: weib N. Bij 't Oudfriesch vind men
evenwel wif ook F. in een oud Wet-boek, als Mith thinere asta wieu / d: i: met
uwen egten Wijve; zie Joh: G: Eccardi Histor: studii Etymologici p: 70.
WYK. f: (vicus); en bij Agterlassing ook wel. n: als HET KATWYK: dog dit is, om
dat het een Naem van een Stad of Vlek verbeeld. Ondertussen komt in 't Ysl:
Vyk F. (sinus terrae), dog ook Ysl: vik. N. (sinus) p: 20. en vige. N.
(Munimentum) p: 19. en M-G. weih. N. (vicus, castellum). Dog wederom met
Ons is 't A-S. butan tha wir. F. (buiten het Vlek) Marc: VIII. 23.
WYLE, WYL. f: dus ook M-G. hweila. F. (hora, spatium temporis, momentum),
en F-TH. thie wyla. F. Will: p: 39. en A-S. tha hwile. F. Matth: IX. 15; en H-D:
weit. F. (otium).
WYN. m: (vinum); dus ook F-TH. ther niwo win. M. (novum vinum) Tat: p: 106.
en ther win. M. (vinum) Will: p: 137. 138. & 147. zie ook Tat: p: 90. & 106. en
Will: p: 83. & 137. en H-D: wein. M. dog met het Latijn komen overeen 't M-G.
wein. N. (vinum), 't A-S. thaet win. N. Matth: IX. 17. en Marc: II. 22. en 't Ysl:
vin. N. p: 56.
WYNGAERD. m: dus ook F-TH. ther wingarda. M. n: s: (vinea) Will: p: 118.
en then / einon / & minon Wingardon; M. (acc: sing:) Will: p: 141. 161. & 163.
en A-S, thone / & thaene Wingeard. M. (acc: sing:) Matth: XXI. 39. Marc: XII.
8. & 9. en Luc: XX. 16. zie verder Matth: XX. 4 & 7. XXI. 28. en Luc: XX. 9. en
H-D: Weingart. M.
WIERÓÓK, WYRÓÓK. m: dus ook H-D: weih-rauch. M. (thus), en F-TH
wiroches. M. Will: p: 71. & 72. en thes rouhennes. M. (incensi) Tat: p: 3.
WYZE. f: (Modus); dus ook F-TH. zi welihheru wisun. F. (quonam modo) Tat:
p: 112. en zi thero wisun. F. (eo modo) Tat: p: 139. en H-D: weise. F.
WIL. m: & f: dus ook M-G. wilja. M. (voluntas), en A-S. minne willan. M. (acc:
sing:) Joh: VI. 38. en F-TH. thes willon. (gen: sing:) Will: p: 69. en thurgh
thinan / & minon willan / of willon (acc: sing:) Will: p: 17. 19. 27. 28. 70. 154.
&c. en H-D will. M. dog Ysl: villd. F. (voluntas) p: 7.
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WIND. m: dus ook M-G. winds. M. (ventus) en F-TH. ther Northwind. M.
(septentrio) Will: p: 8. en A-S. se wind. M. (ventus) Matth: XIV. 32. Marc: IV.
39. VI. 51. en Luc: VIII. 24. zie ook Matth: VIII. 26. XIV. 30. en Luc: VIII. 24. en
Ysl: vindur. M. p: 25. en H-D: wind. M. (ventus).
WINTER. m: (Hyems); dus ook M-G. Wintrus. M. (hyems, & Annus); en F-TH.
ther Winter. M. Will: p: 33. en Ysl: vetur. M.(Hyems & annus) p: 25. en H-D:
Winter. M. (hyems).
WOEKER. m: & n: (foenus, fructus è pecunia, usura); en F-TH. thaz Wocher.
N. (fructus è pomis) Will: p: 82. & 141. dog H-D: Wucher. M. (usura, foenus).
WOESTENYE, WOESTYNE. f: dus ook H-D: Wuste / Wusteney. F. (Desertum,
solitudo), dog A-S. on tham Westene. (in deserto) Matth: III. 1. en Marc: I. 3.
WOL. f: dus ook Ysl: ull. F. (Lana) p: 8. en H-D: wolle. F.
WOLF. m: dus ook M-G. Wulfs. M. en A-S, se Wulf. M. Joh: X. 12. en thone
Wulf M. (acc: sing:) Joh: X. 12. en Ysl. Ulffur. M. (Lupus) p: 18. en H-D: Wolff.
M.
WÓÓRD. n: (Verbum); dus ook M-G. waurd. N. en F-TH. thas wort. N. Tat:
p: 2. 19. 30. 91. 138. & 217. enz: en A-S. thaet word. Marc: V. 36. en Luc: VIII.
12. 13. & 15, &c. zie ook Matth: VIII. 8. XIII. 20. 21. en XIX. 22. en Ysl: ørd. N.
p: 13. en H-D: woort. N.
WORM. m: (Vermis); en M-G. waurms. M. (Serpens), en H-D: wurm. M.
(Vermis).
WORTEL. m: & f: dus A-S. throne wyrtrum. M. (acc: sing:) Matth: XIII. 21. en
M-G. waurts. F. en H-D wurtzel F. (radix).
WRAKE, WRAEK. f: (vindicta) dus ook M-G. wrakja. F. (vindicta persecutio)
en H-D: rach. F. (vindicta).

Z.
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ZAED. n: (semen); dus ook A-S. thoet gode soed. N. Matth: XIII. 37. 38. zie
ook Matth: XIII. 3. 5. & 24. en Ysl: Soede. N. (semen) p. 12. 18. dog ook Ysl:
Saad. F. (granum) p: 7. en H-D: Saat. F. (semen seges).
ZAEYER. m: (Seminator); dus ook A-S. Soedere. M. Matth: XIII. 3. en Marc:
IV. 3. en H-D: Säer. M.
ZAEK. f: (res, causa); dus ook F-TH: nih einiga sahha. F. (nullam causam)
Tat: p: 190. & 192. en H-D: Sach. F. (res, negotium) en Sache. F. (causa, lis).
ZAK. m: dus ook M-G: Sakkus. M. en H-D: Sack. M. (saccus).
ZALVE. f: dus ook A-S. thaere sealfe. F. (unguenti) Joh: XI. 2. en XII. 3. zie
ook Matth: XXVI. 7. en Marc: XIV. 5. en F-TH. thiu salva. F. (unguentum) Will:
p: 17. en thinero salbon. F. Will: p: 71. en M-G salbons. F. en H-D: salbe. F.
't ZANGLYKE. n: (Melodia); dus ook F-TH. thaz sangleich. N. (cantilena) Will:
p: 126.
ZEDE. f: (mos); dog Ysl: sidur. M. (mos) p: 26. & 28. en H-D: sitt. F.
ZÉÉ. f: (Mare); dus ook A-S. with tha Galileiscean soe. F. Matth: IV. 18. en
on tha soe. M. Matth: IV. 18. en Joh: VI. 1. & 17. en Matth: XIII. 1. en thaere
sae. F. Matth: VIII. 24. 26. Marc: V. 13. en Joh: VI. 19. en ofer thoere soes
muthan (over den Mond der Zee, of aen de andere zijde der Zee) Marc: V. 1.
dus neemt ook 't Foemininum, wanneer de Genitivus van een ander Substant:
bestiert word, een S agter zig; en daer van ook A-S. Saes weg. Matth: IV. 15.
en Saes grund. Matth: XVIII. 6. zie onze 12. Redewiss: §. XL. Wijders in 't
H-D: See. F. (Mare, lacus) dog F-TH, in then seo. M. Tat: p: 100. tweemael,
en themo selve. M. Tat: p: 47. 97 & 132. hoewel ook in ther seo. F. Tat: p:
229). en wederom Ysl: sioor. M. (mare) p: 24. & 27.
ZÉÉM. m: & n: en F-TH. thes seymes. Will: p: 84. en H-D: seim. M. (melligo).
't ZÉÉR. n: (ulceratio); dus ook Ysl: saar. N. (Vulnus) p: 23.
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ZEET. m: (mansio, sedes); dus ook H-D: Sitz. M. (sedes), dog Ysl: Saete. N.
(sedes) p: 19.
ZEGEL. n: (sigillum); dus ook Ysl: Innsigle. N. p: 19. dog H-D: Siegel. M. 't
welk afwijkt van 't Latijn, dat hier 't oorspronkelijke is.
ZÉGEN. m: (benedictio); en ZEGE f: (Victoria); dog Ysl: Sigur. M. (Victoria) p:
25, en H-D: Sieg. M. (Victoria) en Segen. M. (benedictio). Ons ZEGE (Victoria)
vind men ook Masc: en Faem: bij Melis Stoke's Rijmkronijk.
ZÉNNEP. m: dus ook M-G. Sinaps. M. (Sinapi, n:) en H-D: Senff. M.
ZETEL. m: (Sedile, n:); dus ook M-G: Sitls. M. en H-D: Sessel M. en F-TH.
sinemo / & themo Duom-sedali. Tat: p: 194. 195. & thes Sitheles / Will: p:
52. hoewel ook Thaz gesuhete. N. Will: p: 52. en A-S. thoet ytemeste setl.
N. Luc: XIV. 9.
† ZICHT. f: (falx); dus ook Ysl: Sigd. F. (falx).
De ZIEKE. m: dus ook A-S. se Seora. M. (de Zieke) Joh: V. 7.
ZIEKTE. f: dus ook M-G. Siukei. F. (infirmitas). en Ysl: Syke. F. p: 32.
ZIEL. f: (Anima); dus ook M-G. Saiwala. F. en A-S. seo Sawl. F. (Vita) Matth:
VI. 25. en tha Sawle. F. (animam) Matth: X. 28. zie ook Matth: VI. 25. XII. 18.
en Luc: II. 35. En F-TH: thie & mina Sela. F. (acc: sing:) Tat: p: 85. & 150. en,
minero selu. F. Tat: p: 131. en H-D: Seel. F. en Ysl: Saal. F.
ZYDE. f: (Latus); dus ook F-TH: sina, & mina Sita. F. (acc: sing:) Tat: p: 207.
226, & 227. en H-D: Seite. F.
ZILVER. n: dus ook M-G. Silubr. N. en F-TH. thaz branda Silver. N. Will: p:
51. en H-D: Silber. N. (Argentum).
ZIN. m: (sensus, mens, animus, affectus, sententia); dus ook F-TH: in minemo
Sinne. Will: p: 90. en H-D: Sinne. M. dog Ysl: Sinne. N. (affectus), waer mede
overeenkomt onze spreekwijze, IN 'T ZIN HEBBEN (in animo habere).
't ZOETE. n: dus ook F-TH. thaz suote. N. Will: p: 66. dog 't F-TH. suoze /
voor ons Zoetheid. F. is, neffens de anderen van die soort, Vrouwelijk; dus
F-TH. thiu suoze. F.(suavitas) Will: p: 71. & 143. en, mit thero suoze. F.
(suavitate) Will: p: 2. dus ook H-D: Süsse / süssigkeit. F.
ZÓLDER. m: & f: (Lacunar, tabulatum, contignatio, vulgò Solarium), dus ook
F-TH. mihhilan Solari. M. (acc: sing:) een groote Opperzale. Tat: p: 144. en
H-D: Soller. M. (Tabulatum).
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ZOLE. f. dus ook M-G. Sulja. F. (niet N. gelijk 'er misgedrukt is in mijn Tractaetje
van De Gemeenschap tusschen 't Gotth: enz.) en H-D: Sole. F. (Solea).
ZOMER. m: (AEstas); dus ook H-D: Sommer. M. dog Ysl: Sumar. N. p: 17.
ZONE, ZOON. m: dus ook M-G. Sunus. M. en F-TH. ther Sun. M. Tat: p: 126.
en, then Sun. M. (filium) Tat: p: 52, 84, & 125. zie ook Tat: p: 26. & 52. en A-S.
se Sunu. M. (filius) Matth: III. 17. en XI. 27. en thone Sunu. M. (filium) Matth:
XI. 27. zie ook Matth: II. 15. En, Ysl: Sonur. M. (filius) p: 25. en H-D: Sohn. M.
ZONNE, ZON. f: dus ook F-TH. thiu sunna. F. (Sol.) Will: p: 9. & 116. en, the
sunnun. F. (Solem) Tat: p: 65. en A-S. seo sunne. F. (Sol) Marc: IV. 6. en
Math: XXIV. 29. en tha sunne. F. (solem) Luc: IV. 40. &c. en M-G. sunno. F.
en H-D: sonne. F.
ZOOP. m: dus ook Ysl: sope. M. (haustus) p: 32. en H-D: suff. M.
ZOUT. n: dus ook M-G. salt. N. en F-TH. thas salz. N. Tat: p: 58. en A-S. thaet
sealt. N. Matth: V. 13. en Marc: IX. 50; en Ysl: sallt. N. p: 55. en H-D: saltz.
N. (Sal).
ZUCHT. f: (Languor); dus ook M-G. sauhtei. F. en F-TH. fon thero / & thinero
suhti. F. Tat: p: 111. & 112. zie ook Tat: p: 54. en Ysl: soott. F. (Morbus) p:
11. 12. en H-D: sucht. F. (Morbus). Ons ZUCHT (desiderium, appetitus) is ook
Foemin: dog ons ZUCHT (Gemitus) is Mascul.
ZUSTER. f: dus ook M-G. Swistar. F. en F-TH. unse Suster / so siu. F. Will:
p: 157. tweemael En Ysl: Syster. F. p: 11. en H-D: Schwester. F. (Soror).
ZUYDEN. n: dus ook Ysl: Sudur. N. (Meridies) p: 24. dog H-D: Sud. M.
ZWAGER. m: (Affinis, gener, socer); dus ook M-G. Swaihra. M (socer); en
A-S. se ... Sweuor. M. Joh: XVIII. 13. en F-TH. Her was Suehur. M. (erat
socer) Tat. p: 179. en H-D: Schweher / Schweher-vatter. M. (socer).
ZWAGERINNE. f: (glos, fratria, socrus); dus ook M-G. Swaihro. F. (socrus);
en A-S. Simonis sweger.... be hyre. F. (Simons shoonmoeder.... van wegen
haer) Marc: I. 30. en F-TH. sina Suigar. F. (ejus socrum) Tat: p: 93.
ZWAMME, ZWAM. m: (Spongia, fungus); dus ook M-G. Swamms. M. (Spongia);
en H-D: Schwamm. M. (spongia). Dog Moonen zet ZWAM, f: zie zijn Nederd:
Spraekkunst p: 71.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

468
ZWAVEL. f: dus ook M-G. Swibla. F. of M. (Sulphur) Luc: XVII. 29. en H-D:
Schwefel / schwebel. M. Ons ZWAVEL, Faem: bij Vondel, Staten-Bijbel, en
van Heulen, dog Neutr: bij Moonen.
ZWÉÉRD. n: dus ook A-S. thin swurd. N. (acc: sing:) Matth: XXVI. 52. en Joh:
XVIII. 11. en Ysl: sverd. N. p: 12. en H-D: scherdt. N. (gladius).
ZWYN. n: dus ook M-G. swein N. en H-D: schwein. N. (Porcus).
1713 9/m.
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Derde Verhandeling van de declinatien:
Wegens de Pronomina.
Dertiende Redewisseling. N. en L.
+

N. DE Voornaemwoorden zijn thans ons Onderwerp. Ook hier in heeft het
onderscheid van Verbuiging plaets, nae vereisch van Stijl. Dit vind ik nog bij
niemand aengetoont: en, vermits ze meer als eenige andere Woorden in 't spel
komen, zo geeft een goede behandeling daer van zeer veel tot de Netheid,
Cieraed, en Duidelijkheid onzer Tale.

+

I. Gewigtigheid van 't
wel-kennen der
Pronomina.

+

L. Mijne Voorbeelden van Verbuiging, die ik 'er van gemaekt heb, zal ik u
+
voordienen. De verdere Aenmerkingen vloeyen ligtelijk uit ons gesprek.
II. Verbuiging van de
Pronomina Personalia IK,
Onze Personalia zullen den voorrang bekleeden.
GY, HY, en ZY.
Singularis.
Nom: Hoogdr: Deft: en Gem:, IK, ego; GY (oul: DU) tu; HY, ille, M: en ZY, illa,
F:. Dog in Gemeenz: Stijl doorgaends JE voor GY, en ZE voor ZY.
Gen: Hoogdr: Deft: en Gem:, VAN MY; VAN U (oul: VAN DY); VAN HEM, m: en
VAN HAER, of VAN HEUR, f:.
Dat: Hoogdr: Deft: en Gem:, Even als de Genit: mits zonder VAN, of ook wel
AEN in steê van VAN: en in Gemeenz: Stijl ook wel ME in plaetse van MY.
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Acc: Hoogdr: Deft: en Gem:, Even als de Dativ: mits zonder AEN.
Voc: Hoogdr: Deft: en Gem:, GY (oul: DU).
Abl: Hoogdr: Deft: en Gem:, Even als de Genit: mits VAN of MÉT of DOOR (enz:)
te nemen, al na 't vereisch der zaken
Pluralis.
Nom: Hoogdr: Deftig en Gem:, WY, nos; GY, vos; ZY, illi, ae, a M: E: & N:. Dog
bij 't Hoogdr: en Deft: in nadruk ook GY- en ZY - LIEDEN voor Personen: en bij
't Gemeenz: veel-al WE, JE, en ZE bij de Verba's.
Genit: Hoogdr: en Deft:, VAN ONS; VAN ULIEDEN; VAN HÉN of HUN, m: & n:
en VAN HAER of HEUR, f: en in nadruk ook wel VAN HAERLIEDEN, m: f: & n:.
Dog in 't Gemeenz: VAN ONS; VAN U; en VAN HAER, m: f: & n:.
Dativ:, Even als de Genit:, mits zonder VAN, of ook wel AEN in de plaets.
Accus:, Even als de Dativ:, mits zonder AEN.
Vocat: Hoogdr Deft: en Gem:, GY: Dog bij 't Hoogdr: en Deft: in nadruk ook
wel GYLIEDEN voor Personen.
Ablat: Even als de Genit;, mits VAN of MÉT of DOOR (enz:) te nemen, al na
vereisch van zaken.
Verder valt 'er, zo wegens den Sing: als Plur:, nog aen te merken,
(I.) Dat men bij ons GEDENKEN, GEDAGTIG ZYN, ZIG ONTFÉRMEN, ZIG ONTSLAEN, en
de verdere Verba, die volgens der Ouden trant in Hoogdr: en Deft: Stijl een
Genit: bij zich eischen, in Sing: ook gebruikt MYNES, MYNS, of MYNER, en
UWES, UWS, of UWER (oul: DYNER), en ZYNES, ZYNS, of ZYNER, m:, en
HARES, HAERS, of HARER, f:; gelijk ook in Plur: ONZER, ULIEDER of UWER,
en HUNNER, m: & n: of HAER, f: en HAERLIEDER, m: f: & n:, als MYNER
(enz:) GEDAGTIG ZYN, maer niet van mij gedagtig zijn. Dog in Ge-
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meenz: Stijl, daer dit zo even gemelde MYNER (enz:) zelden plaets heeft, komt
bij BEDÉNKEN of GEDAGTIG ZYN de Dativ: in steê van den Genit:, als, MY of AEN
MY GEDAGTIG ZYN; en bij ONTFÉRMEN voegt men OVER en WEGENS, als ZIG
OVER of WEGENS HEM ONTFÉRMEN; en bij ONTSLAEN zet men VAN, als, ZIG VAN
HEM ONTSLAEN; zijnde het Ontfermen een naderende en omhelzende
Gemoedsbeweging, dog Ontslaen een afwendende; waerom ook het laetste
ons VAN in Abl: bij zig neemt.
(II.) Dat, hoewel ons AEN bij den Dat:, zo in Sing: als Plur:, doorgaends word
agtergelaten, egter de Verba Reflectiva, die ZICH bij zich hebben, het zelve
niet missen mogen; want nimmer zegt ofte schrijft men HY HECHTE ZICH mij, of
VERBOND ZICH u, of STIET ZICH hem of haer, maer altijd AEN MY, AEN U, AEN
HÉM, en AEN HAER, enz:.
(III.) Dat men wel in gevallen van Agtbaerheid en Beleeftheid ook in Sing: schrijft
UW E. (eene verkortinge van UW EDELHEID, of UW EÉRWAERDIGHEID) in steê
van U; en in Plur: Uw EE: in steê van ULIEDEN, zo in Genit: en Dat: als Accus:
& Ablat:.
(IV.) Dat wijders dezelfde rede van Onderscheid bij den Plur: tusschen HAER, m:
f: & n: in den Gem: Stijl, en HEN, m: & n: en HAER of HEUR f: in 't Hoogdr: en
Deft: ook geld en past bij die Pronomina Possessiva, welke daer van afgeleid
zijn, namelijk HUNNE (te rug ziende op Masculina & Neutra), en HARE of
HEURE (omziende na Foeminina) in 't Hoogd: en Deft:, dog HARE (zo wel
wegens Masculina & Neutra als Foeminina) bij den Gemeenz: Spreekstijl.
+

N. Ik heb al voor eenigen tijd bespeurt gehad, dat ons GY, 't welk nu voor Singul:
en Plural: te gelijk dient, eertijds alleenlijk voor Plural: verstrekte, en dat DU voor
den Singul: quam. Waer uit gisje tog deze verandering gesproten te zijn?

+

III. Van het oude D Uin
Singul: en van het
hedendaegsche GY in
Singul: & Plur: teffens.

L. Dit DU in Singul: is nog wel in de later tijd, ten minste in Schrijftael, bij onze
Voorouders gebruikt. Men vind het niet alleen in 't M-G. F-TH, A-S. en Ysl: maer
ook bij onzen Melis Stoke. Zelf in daeglijksche Spreektael houd het nog stand onder
onze Geburen de Vriezen, gelijk ook onder de Hoogduitschers. Maer, belangende
uwe vrage; ik gis dat onze Verandering ontstaen is, uit een zekere opgevatte
beleeftheid, van een ander in 't Meervoud aen te spreken, om eerbied te bewijzen,
vermits de meerderheid Aenzienlijkheid toebrengt. De Franschen, die deze zelfde
spreekwijze van de Frankduitschen, wel eer onze Gebroe-
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ders, waerschijnlijk geleert en behouden hebben, bedienen zig, even als wij, alleen
van den Plural: bij de tweede Persoon, als Vous avez (GY HEBT) en Vous aimez
(GY BEMINT).
Uit dit aengehaelde blijkt, dat ook 't Verbum bij deze tweede Persoon in Plural:
gestelt word, schoon men een enkele Persoon daer mede meent: want eertijds,
toen DU nog in zwang ging, was ST de terminatie van de 2. Pers: in Singul:, als DU
HÉBBEST of HÉBST; DU BEMINNEST of BEMINST; zo mede was het DU BIST (tu es); in
Futur: DU SULST, dog in Plural: GY ZYT (Vos estis), en in Futur: GY ZULT; waer voor
men nu slegts GY ZYT, en GY ZULT, teffens in 't Eenvoud en Meervoud gebruikt.
+

N. 't Gevalt me, dat je bij 't Gemeenz: slegts GY in Plur: en niet GYLIEDEN of
+
GYLUIDEN stelt: want die in daeglijkse praet dien staert 'er dikwijls bij voegde,
IV. Van ons LIEDEN
agter GY en ZY.
hing zekerlijk den Pedant uit. Evenwel in Ernst en 't Deftige, wanneer de zaek
bij gebrek van onderscheid last zou kunnen lijden, is de bijvoeging van dit LIEDEN
prijslijk. Maer, terwijl we al zo dikwijls wegens de Accenten gesproken hebben, begin
ik 'er gereeder op te letten: ik merk dat dit LIEDEN, dat op zig zelf Menschen
beteekent, bij agterlassing geen nadruk van belang ontfangt; om dat het onderscheid
der gedagten meer op de Persoonlijkheid als op het Menschdom valt.
L. Mijn Heer bemerkt het zeer wel; niet te min sluit deze staert, op een ongevoelige
wijze, alleen het menschelijke geslacht in, en alle ander uit: hierom zou en kan of
mag men wel zeggen, O! BÉÉSTEN DES WOUDS, GY, DIE EENEN WEERLOOZEN
WÉGRUKT, dog niet Gylieden. Maer ook laet men altoos dit LIEDEN agterwege,
wanneer eenig ander woord, dat den Plural: aenwyst, onmiddelijk agter GY komt
te volgen; hierom zeit men ook GY VÓRSTEN DES RYKS, en niet Gylieden Vórsten;
om dat LIEDEN hier stopt en overtollig is.
N. Ook is immers, ons LIEDEN agter ZY eenigsints overtollig, vermits het Verbum,
dat 'er bij komt, altijd kan aenwijzen, of men van eene of van meerder spreekt.
L. Meest altijd, jae; ten zij een kloeke inlasch in de Reden tusschen dit ZY en zijn
Verbum inquame; want als dan zou de Welsprekentheid, en 't gemak der Leiding
wel afvorderen, dat men ZYLIEDEN gebruikte, om niet door duisterheid de gedagten
te veel werk te geven.
+

N. Behoort ook niet onder de Persoonlijke Pronomina ons ZICH?
+

L. Zekerlijk; 't is 't Wederkeerige (of Reflectivum) tot ijder der drie derhande
gemelde Persoonen IK, GY, en HY of ZY, te samen.
Dit ZICH komt oneigen in Nominat:, dog heeft in Genit: & Abl: Singul:

V. Van ons Pronomen
Reflectivum ZICH.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

473
VAN ZICH, en in Dat: & Accus: ZICH (of ook in Dat: AEN ZICH): en om de Genera
te kunnen onderscheiden, zet men ook wel -ZELVE daer agter, gelijk ik hier na nog
breeder zal aentoonen.
In Plural: neemt men 't ook op dezelfde wijze; hoewel 't ruim zo gebruiklijk en
gemeenzaem is, als men zet in Genit: & Abl: VAN HAER ZELF, en in Accus: & Dat:
HAER ZÉLF, of ook in Dativ: AEN HAER ZÉLF.
+

N. Wanneer een Minder zijnen Meerder, of Lieden van Aenzien en Opvoeding
elkander aenspreken, is men thans, volgens de beleeftheid, gewoon, den
aengesprokenen in de 3. Persoon te bejegenen; als, HEEFT MYN HÉÉR DAT
VERRIGT? dog plomper klinkt het, MYN HÉÉR HEBT GY DAT VERRIGT?

+

VI. Van ons JE en WE,
in stêe van GY en WY.

L. 't Is waer; het laetste zou een groote Gemeenzaemheid veronderstellen; en
daerom komt ons JE en WE in stêe van GY en WY gevoeglijkst in Gemeenzamen
stijl, wanneer men tegen Zijns-gelijke spreekt, als JE HÉBT, WE HÉBBEN, voornaemlijk
wanneer ze 't Verbum volgen, als HÉB JE, HÉBBEN WE: in welk laeste geval, de T
die agter 't Verbum bij de tweede Persoon behoort, om de vloeijendheid word
agtergelaten, want men zegt nog schrijft nimmer Hebt je. Dit JE voor GY is zo
gemeenzaem in de Praet-tael, dat 'er GY ten eenemael gemaekt klinkt; en word 'er
ook zelf dit JE in de Verbogene Casus gebruikt, als VAN JE, en AAN JE; dog dit, als
te laeg, te plat, en al te gemeenzaem, is tot nog toe buiten alle Schrijftael gehouden.
N. Is het derhalven niet jammerlijk en aenstootelijk, dat men zo menigvuldig op den
Predikstoel in de Gebeden, met dit platte en allergemeen-zaemste JE, 't geen elk
Leeraer, eerbiedshalven zig schamen zou tegen eenig mensch van Rang en Aenzien
te gebruiken, het Goddelijke Wezen zo oneigen toe-spreekt?
L. Onze Welsprekende Professor Francius heeft wel eer dat gebrek gants leelik
afgeschildert, en nogtans kan ik niet bemerken dat het mindert; gelden zulker Mannen
Lessen niet, zouden de onze dan wel gelden? Men vervalt ook te mets in een
gewoonte, eer men 't vermerkt; en dan volgt 'er wel op, dat Gewoonte boven Leer
gaet.
+

N. Laet ons weder ter zake keeren. Ik zie dat je ZE voor ZY wel bij den Nom:
van den Sing: & Plur: zet, dog niet in Accusat:, en nogtans brengt de daeglijkse +VII. Van ZE in Accus:
Sing: & Plur: in plaets van
Sprecktael eenstemmiglijk mêe, ja ook vind men 't somtijds bij Schrijvers van
ZY.
agting, dat in Accusat: mede ZE, zo in Plur: als Sing:, wel plaets krijgt, niet
tegenstaende het woordtje ZY (daer ZE eene verzagting of verkorting van is, even
als JE van GY of JY, en WE van WY) in die gevallen thans geen plaets heeft. Maer
hoe kan 'er een verkorting zijn van iet, dat 'er zelf niet en is?

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

474
L. Daer zijn 'er wel, die dat Gebruik daerom als gebrekkig aenzien en verwerpen.
't Is nogtans zo verre van 't spoor niet als zij meenen. Dit ZE is een Overblijfsel, van
't ZY, dat wel eer ook in Acc: Sing: & Plur: bij ons in zwang ging, gelijk als Sie nog
huiden in 't Hoogduitsch doet. 't Is derhalven gesproten van iet, dat 'er was, schoon
't 'er nu niet en is. De Oudheid kan hier ook getuigenis van dragen; dus vind men
bij 't Frankduitsch in Nom: & Acc: Sing: van 't Foem: Siu & sie of sia, F. (illa, &
illam); en in Nom: & Acc: Plur: M.F.N. Siu & sie (illi, illae, illa, & illos, illas, illa);
hoewel In of hin (illos) alleen voor 't Masc: dient. Ik heb 'er Voorbeelden van in
Aenteekening: dus bij Tatiaen.
p: Thie thar gisehet Wib/ SIE zi gerenne.
61. Die daer aenziet een Wyf, om ze te begeeren:
Dus staet 'er SIE / niet thas / schoon Wib. N. is.
p. Ih fure SIE bittu.
168. Ik voor haer (n: de Discipelen) bidde.
p. Halt SIE (Serva eos).
169. Behoud ze: en zoo op meer plaetsen.
p: Intfieng SIA (accepit cam).
204. Hij Ontfing ze.
p: Fulta SIE / (implevit eam).
205. Hij vulde ze.
p: Toufente SIE (Baptisante eos).
234. Doopende haer of hen, enz.
N. Onder deze Voorbeelden zie ik, dat het Foemininum Sie, (bij ons ZE of HAER),
schoon opzigtelijk op Wib (bij ons WYF), dat Onzijdig van geslagt is, genomen word.
Evenwel vind men Taelkundigen die dit gebrekkig aenzien en ons HET of DAT daer
voor zetten zouden.
+

L. Dat laetste is ten opzigte van HET en DAT wel net en Letterkundig, en strijd
ook niet tegen 't Gebruik; Maer 't eerste is vrij gemeenzamer, en niet minder
redelijk, want schoon WYF, als mede de Diminutiva, in 't stuk van de Letterkunde
Onzijdig bij ons van geslagt zijn, nogtans word de verwarring, die 'er in 't
Denkbeeld uit ontstaen kan, door 't waerlijk natuerlijke Pronomen gered: en dit
gebruik van ZY in plaets van HET was niet alleen eertijds bij 't Frankduits en nu
nog bij Ons, maer ook al bij 't Angelsaxisch; als That Wif.... eall thaet heo ahte
/ (Het Wyf.... al dat zy had) Marc: V. 25. 26. en, Thaet Maeden.... ac heo slaepth
(Het Meisje..... maer zy slaept) Matth: IX. 24. & 25. Daerenboven als men die
Regel van 't Relativum zo streng zonder onderscheid wil opvolgen omtrent de
Onzijdige Benamingen, waer van de Persoonen in de natuer waerlijk Vroulijk zijn,
zo vervalt men in Uitdrukkingen, die niet alleen gants strijdig aenloopen tegen de
Oudheid, en Gewoonte, maer ook tegen de verstaenbaerheid en zuiverheid der
Denkbeelden, die het opperste doelwit der Taelschikking

+

VIII. Of men de Articuli of
de Pronomina in 't
Neutrum stellen moet, als
ze Relatief zijn op WYF, en
op de Verklein-woorden
van Vrouwelijke
Persoonen, als MEISJE,
enz.
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+

behooren te zijn; bij voorbeeld, na strengheid van die Regel zou men moeten zetten,
+
HET MEISJE STAK ZIG in zijn Hand, in stêe van IN HAER HAND: en, HET WYF STAK
IX. Volgens 't Gebruik,
onze Pronomina Poss:
HET in zijn Zak, voor IN HAER ZAK; welke Taelschikking mij zo gewrongen voorkomt,
dat ik die niet volgen zou durven, schoon nog zo groot een Man ‘er mij in voorging’. ZYN en HAER Relatief te
En ik prijze hier in onze Voorouderen, dat ze ons een Gebruik nagelaten hebben nemen op het waerlijke
Geslagt van de Persoon,
van de Pronom: Possess: ZYN en HAER, die wij zo loffelijk (boven veel andre
en niet op 't
talen van grooten name) voor ijder Kunne bijzonder hebben, Relatief te nemen
Grammaticale.
op het waerlijke Geslagt van den Persoon en niet op het Grammaticale, om alzoo
helderheid en geen haspeling in de gedagten te verwekken.
N. Laet ons nu de andere Pronomina bezien.
L. Sommigen van die verstrekken voor Substant: alleen, staende op zig zelf:
Sommigen dienen voor Adjectiva; en sommigen dienen voor Subst: en Adjectiva:,
al na de gelegentheid. In welk alles ook onderscheid van Verbuiging is waer te
nemen, dat moeilijker is, om 't op een Letterkundige wijze te schiften en te scheiden,
dan 't in den eersten opslag toelijkt. Bij voorbeeld.....
N. Maer, laet mij toe, dat ik eens in uw reden val. 't Zou bij de Voorbeelden wél
komen, dunkt mij, als je bij de genen, die voor Adject: dienen, een Subst: daer agter
voegde: bij de Prono: Relativa Substantiva kan een Nomen Subst:, op 't welk ze
haeren opzigt hebben, voorafgaen; de andere Pron: Substant: mogen op haer zelf
bestaen.
+

L. Schoon de hoop redelijk groot is, en die toevoegsels den omslag verbreeden
zullen, ik keur het egter goed, om dat de meening te klaerder zig vertoonen zal.
Met een Vrager zal ik beginnen; als WIE? voor de Personen M. en F. en WAT?
voor de zaken, en voor 't Onzijdige Geslagt; elk als Substant:

+

X Van ons WIE? M. & F.
en ons WAT. N. elk als
Substantivum.

Singularis.
Nom:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

WIE? (quis?)
M.

WIE? (quae).
F.

Genit:

{Hoog:}
{Deft:}
{Gem:}

WIENS? en

WIEN? m: VAN WAER VAN? n:
WIE? f:

{Hoogd:}
{Deft:}
{Gem:}

WIEN? en AEN WIE? en AEN
WIEN? m:
WIE? f:

Dat:

VAN

WAT? (quid? )
N.

WAER AEN? n:
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Accus:

Abl:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

WIEN? m:

WIE? f:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

WAT? n:

VAN (MET en DOOR &c.)
WIEN? m: en WIE? f: en
WAER VAN? (of WAER
DOOR, of WAER MEDE enz.)
n:

Plural: voor 't Masc: & Foemin:
N: & Acc: Hoogdr: Deft: en Gem. WIE?
Genit: Hoogdr: Deft: en Gem: VAN WIE?
Dat: Hoogdr: Deft: en Gem: WIE? en AEN WIE?
Abl: Hoogdr: Deft: en Gem: VAN (&c) WIE?
AENMERK: Wanneer een Substant: dat den Genit: Sing: regeert, onmiddelijk zonder Artic:
(I.) of iet anders, tussen beiden komt, even als bij de Verknogte Benamingen van
Konstelijke Stelling, zo moet alleen WIENS, en niet VAN WIEN daer voor komen;
als WIENS BOEK IS DIT? dog ons VAN WIEN, M, en VAN WIE, F. konnen 'er ook
plaets krijgen, als 'er 't Verbum tussen komt, en 't Subst: een Artic: of Pron:
voor zig heeft, als, VAN WIEN IS HET BOEK? enz. De beschrijving van dit
onderscheid zij ook voor de volgende Genitivi gezeid.
(II.) Ons Neutrum WAT, als Substant: (dat geenen Plur: heeft, vermits uit zijn aert
op geen hoeveelheid ziende) heeft in Genit: nogte Abl: VAN WAT, nogt' ook in
Dat: WAT of AEN WAT; want men zeid niet, Van Wat is de Oorspronk? nogte
Van wat spreekt hij? nogt' Aen wat bind hij 't? dog WAER VAN IS DE
OORSPRONK? WAER VAN SPREEKT HY? en WAER AEN BIND HY 'T? enz: maer
ons VAN WAT en AEN WAT dienen als Adjectiva's, als VAN of AEN WAT HOEK,
enz:.
(III.) Indien men van Zaken spreekt, zet men in Genit: & Ablat: ook WAER VAN;
voornaemlijk in Gemeenz: Stijl; en in Dat: WAER AEN? als WAER VAN HANDELT
HY? en WAER AEN BIND HY ZIG?
(IV.) Ons WIE, als Substant: kan ook een Genit: Plur: regeren, als WIE DER
MÉNSCHEN? (in Verh: en Deft: Stijl), en WIE VAN DE MÉNSCHEN? (voornaemlijk
in den Gem: Stijl, hoewel ook in elk van de anderen).
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N. Het gene dezen Vrager beantwoord, is eerstelijk ons Pronom: DEZE m: & f: en
DIT n: ook elk als Substant:.
+

L. Zo doet het, hoewel dezen ook zelf voor Vragers kunnen verstrekken, als, IS
HET DEZE? IS HET DIT? enz:. Dog 't Vragen of 't Aenwijzen geeft geen verandering
in 't Verbuigen, zo 't slegts onder eene soort blijve, en niet van Substantiv: tot
Adjectiv:, of van dit tot dat overgae: dus dan als Substantiv: komt,

+

XI. Van ons DEZE. M. &
en DIT, N. elk als
Substants.
F,

Singul:.
Nom:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DEZE (hic) M. DEZE (haec) F. DIT (hoc) N.

Gen:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DEZES, en
VAN DEZEN.
m:

VAN DEZE. f:

Dat:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DEZEN, en
AEN DEZEN,
m:

DEZE, en AEN HIER AEN; n:
DEZE, f:

Acc:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DEZEN. m:

DEZE. f:

Abl:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

HIER VAN, n:

DIT. n:

VAN (MET of DOOR &c.)
DEZEN, m: DEZE. f: en
HIER VAN (of HIER DOOR,
of HIER MEDE, enz:) n:.

Plural: door al de Geslagten.
N: & Acc: Hoogdr: Deft: en Gem: DEZEN.
Genit: {Hoogdr: en Deft: DEZER, en VAN DEZEN}
{Gemeenz:..... VAN DEZEN.}
Dativ: Hoogdr: Deft: en Gem: DEZEN, en AEN DEZEN.
Abl: Hoogdr: Deft: en Gem: VAN (MET, of DOOR &c.) DEZEN.
AENMERK. In Genit: Sing: DEZES GOEDEREN, en DE GOEDEREN VAN DEZEN, m: en in
(I.) Plur: DEZER GOEDEREN, en DE GOEDEREN VAN DEZEN.
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(II.) In Genit: & Abl: Sing: bij 't Neutr: meest altijd HIER VAN (enz:) dog zelden VAN
DIT (enz:) ten zij, als Adj:, en dus ook, indien men van Zaken handelt, in Singul:
& Plur: in Gen: & Abl: HIER VAN, en in Dat: HIER AEN; voornaemlijk in Gem:
Stijl.
(III.) Zo DEZE als DIT word ook genomen als een Relativum, als, DEZE (naemlijk
de Persoon of Zaek waer van te voren gesproken is) BLEEF VERBÓRGEN; of ook
wel als een Voorlooper van een Relativum als, DEZE, DIE VERBÓRGEN BLEEF,
enz. Dog wanneer dit Relativum DEZE, even als een Adjectivum, op een
voorafgaend Substantiv: zijn opzigt heeft, zoodanig, dat 'er dit Substant: onder
verstaen word, en zonder letzel, daer agter passen zou, ten ware 't gelaten
wierde om niet in een onnoodig herhalen te vervallen, als dan kan men dit
DEZE en DIT ook gevoeglijk als een Pronomen Adjectivum gebruiken: Dus,
HY ZAG TWEE MANNEN, EN DEZE WAREN GEKLÉÉD, enz: in steê van, EN DEZE
MANNEN WAREN GEKLÉÉD, enz: 't welk ook gezeid zij voor de andere volgende
Pronomina van gelijken aert.
+

N. Ik kan niet anders vermerken, of ons DIE, M, & F. (iste, a, & ille, a; Demonstr:)
en ons DAT, N. (istud, illud) wanneer ze als een Substant: komen, en tot antwoord +XII. Van ons DIE m: & f:
verstrekken van ons WIE? m: & f: en WAT? n: of wanneer ze ook zelf voor een (iste, ista) en DAT. n:
(istud), als Substantivum.
Vrager (als, IS HET DIE?) of ook voor een Voorloper van een Relativum dienen
(als DIE, of DIE GENE, DIE, (iste, qui), houden de zelfde streek als ons WIE; zelf zoo
verre, dat ook 't Neutr: DAT, in Genit: & Abl: heeft DAER VAN, en in Dat: DAER
AEN.
+

L. Dit komt met mijne Opmerking overeen. Dog ons DIE (iste, ille) dat voor Adject:
dient, en tot antwoord verstrekt van ons Adject: WELKE? m: & f: en WELK of
WAT, n: (quis? quae? quod?) verbuigt zig eenigsints anders. Maer laten onze
Vragers vooraf gaen; naemlijk eerst ons WELKE? m: & f: en WELK, n: die
voornaemlijk voor den Hoogdr: en Deft: Stijl gespaert worden; waerom ik mijn
gewoone onderscheiding van Stijl hier niet voor de Casus voege.

+

XIII. Van ons WELKE?
m: & f: (quis? quae?) en
WELK, n: (quod?) als
Adjectivum.

Singular:
Nom:

WÉLKE MAN? M. WÉLKE VROUW? F.
WÉLK KIND? N.

Gen:

(1) WÉLKES en WÉLKEN MANS? en (2)
VAN WÉLKEN MAN? en (1) WELKER
VROUWE? en (2) VAN WELKE VROUW?
en (1) WELKEN KINDS? en (2) VAN
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WELK KIND? en in 't zeer Hoogdr: ook
VAN WELKEN KINDE?
En ten opzigte van (1) en (2) komt dit
onderscheid, als (1) WÉLKEN of WÉLKES
MANS BEDRYF IS DIT? en (2) VAN WÉLKEN
MAN IS DIT BEDRYF? zo mede met de
anderen.

Dat:

{WÉLKEN en AEN} {WÉLKE VROUW?
{WELKEN MAN?}
en}
{AEN WELKE
VROUW?}

{WÉLK en AEN}
{WELK KIND?}

Acc:

WÉLKEN MAN?

WÉLKE VROUW?

WÉLK KIND?

Abl:

{VAN (&c.)}
{WELKEN} MAN?

{VAN (&c.)}
{VAN (&c.)}
{WELKE} VROUW? {WELK} KIND?

Plural:
Nom: & Acc:

WÉLKE MANNEN, VROUWEN, KINDEREN?

Genit:

{(1) WÉLKER en}
{(2) VAN WELKE} MANNEN, VROUWEN,
KINDEREN?

NB {(1) WÉLKER MANNEN (&c) VOORZÓRG
IS DEZE?}
{(2) VAN WÉLKE MANNEN (&c.) IS DEZE
VOORZÓRG?}

Dat:

WÉLKEN en WÉLKE MANNEN? M. en
WÉLKE VROUWEN, of KINDEREN? F. & N.
of AEN WELKE MANNEN, VROUWEN, en
KINDEREN? M. F. & N.

Dog ons WÉLKEN bij 't Masc: is
voornaemlijk voor den zeer Verhev: Stijl.

Abl:

VAN (MET, DOOR, enz:) WÉLKE MANNEN,
VROUWEN, KINDEREN?
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NB. Dit WÉLKE &c, gebruikt men ook wel even als de andere Nomina
Adject:, namelijk voor een Mascul:, al na 't woord is, als WÉLK MAN, en
WÉLKE JONGE, enz:
N. In steê van dit WÉLKE? WÉLK? (als Vragers) komt in de daeglijke Spreektael
gewoonlijk ons WAT? dog dit heeft immers weinig verandering in 't Verbuigen?
+

L. Gantsch weinig; en door al de Geslagten, en ook bij al de Stijlen, hoewel 't
meest in den Gemeenzamen en minst bij den Hoogdr: te pas

+

XIV. Van ons WAT?
(quis, quae, quod?) als
Adjectivum.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

480
komt, heeft het geene andere Teekens van Verbuiging als ons VAN en AEN; als

Singul:

Plural:

Nom: & Acc:

WAT MAN, VROUW, KIND?

WAT MANNEN, VROUWEN,
KINDEREN?

Dat:

WAT of AEN WAT MAN,
enz:

WAT of AEN WAT
MANNEN?

Gen: & Abl:

VAN WAT MAN? enz:

VAN WAT MANNEN? enz:.

AENMERK. Dog zo de Genit: van een ander Substant: bestiert word, dat onmiddelijk daer
(I.) agter volgt, even als bij een Verknogte Benaming van Konstelijke stelling die
voornaemlijk voor 't Hoogdr: dient, zo behoort men ons bovengemelde WELKEN
in Sing: of WELKER in Plur:, voornaemlijk in 't Schrijven, daer toe te nemen,
als zijnde eigenst voor 't Hoogdr:, als, WELKEN MANS KLÉÉD? Want, WAT MANS
KLÉÉD? is 'er niet alleen ongebruiklijk, maer ook duister van beteekenis,
gelijkende eerder te willen zeggen WÉLK KLÉÉD VAN EEN MAN? als, WÉLKEN
MANS KLÉED? waer van 't laetste nogtans de meening is, en 't eerste niet?
N. In de Uitspraek is 'er evenwel die twijffelzinnigheid niet, aengezien de Accent
ons red: want zo MANS bij KLÉÉD behoort, in tegenstel: van een VROUWE-KLÉÉD, zo
word de Klem op MANS gezet, die andersints op WAT zal nederkomen, indien WAT
bij MANS behoort, gelijk in dit geval.
+

L. Mijn Heers opmerking is wel richtig, maer nogtans blijft ons WELKEN eigenst
voor 't schrijven.
N. Zekerlijk. Dog agter ons WÉLK gebruikt men immers ook onzen Artic: EEN?
als WELK EEN? enz:.

+

XV. Van ons WELK EEN?
HOEDANIG EEN? WAT VOOR
EEN? (qualis) en ZULK EEN,
DUSDANIG EEN, ZOODANIG
EEN (Talis) en DIERGELYK
EEN (ejus generis), elk als
Adjectivum.

L. Maer dan beteekent het evenveel als ons HOEDANIG ÉÉN? of WAT VOOR ÉÉN?
(qualis); welker Vragingen beantwoord worden met ZOODANIG ÉÉN, ZULK ÉÉN
(oul: ZO WELK ÉÉN), DUSDANIG ÉÉN (Talis), of DIERGELYK ÉÉN (ejus generis) enz:.
Wordende bij ieder van die alleenlijk de Articul: EEN verbogen, met zijne
Veranderingen, na vereisch van Stijl, blijvende 't voorafgaende door alle de Casus
onverbuiglijk tussen den Articul: en ons VAN en AEN (als 'er die in Genit: Dat: & Abl:
bijkomen) ingeplaetst; als,
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AEN en VAN WÉLK EEN of WAT VOOR EEN MAN? en AEN en VAN ZULK
EEN MAN, enz:.
Waer in aen te merken valt, (1) dat gewoonlijk bij inkorting EEN' in steê van EENEN
of EENE gebruikt word; en (2) dat ons WAT VOOR EEN? genoegsaem alleenlijk bij
't Gemeenz:; en ons WELK EEN? zelden anders dan bij 't Hoogdr: of Deft: gebruikt
word. Waerom ook ons EENES in Masc: en EENER in Foem: bij den Genit: van ons
WAT VOOR EEN? geen plaets grijpt: want men zegt nogte schrijft niet, Wat voor eenes
Mans? enz: (gelijk men wel schrijft WELK EENES MANS? enz:) dog VAN WAT VOOR
EEN' MAN? VAN WAT VOOR EEN' VROUW? en VAN WAT VOOR EEN KIND?
Wijders, gelijk onze Articul: EEN geenen Plur: heeft, zo word ook dit ons WELK
EEN, Adject: zijnde, buiten Plur: gehouden; om dat WELKE, zo 't alleen stond,
twijffelagtig zijn zou, of men 't voor HOEDANIGE of WIE zou moeten nemen. Dog hier
voor blijven bij ons in Gebruik ons HOEDANIGE? en WAT VOOR? als in Plur:
{HOEDANIGE}
{WAT VOOR}

MANNEN, VROUWEN, KINDEREN?

In welk geval ons HOEDANIGE? gelijk ook ons ZULKE, ZOODANIGE, DUSDANIGE,
en DIERGELYKE, die 't beantwoorden, eveneens in Plur: verbogen worden, als ons
voorgemelde WELKE? zelfs ook met de R, in Genit:, als
{HOEDANIGER}
{en VAN HOEDANIGE}

MANNEN, enz:?

Maer ons WAT VOOR vermits uit twee onverbuiglijke Woorden gesproten, neemt
alleenlijk VAN in Gen: & Abl: en AEN in Dat: voor zig, zonder verdere verandering:
als
{AEN}
{en VAN}

WAT VOOR MANNEN, enz:?

En, bij wijze van Verwondering, laet men in Nom: Sing: & Plur: Dit VOOR agter
ons WAT wel af; als
WAT EEN MAN IS HY!
WAT MANNEN ZYN 'T!
+

N. Deze gemelde Pronomina worden immers ook wel Substantivè gebruikt?
+

L. Dog dan worden ze eenigermate anders behandelt, naemlijk

XVI? Van de Gemelde
Pronomina als
Substantiva.
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Nom: & Acc:

Singul:
{WÉLK}
{HOEDANIG}
{WAT VOOR}
{ZOODANIG}
{DUSDANIG}
{ZULK}
{en DIERGELYK}
ÉÉN.

Nom: & Acc:

Gen: & Abl:

VAN WÉLK ÉÉN,
enz: ook in Gen:
WÉLK ÉÉNS.

Gen: & Abl:

Dat:

Even als de Nom:, Dat:
of AEN daer voor.

Plural:
{WÉLKEN.}
{HOEDANIGEN.}
{...........}
{ZOODANIGEN.}
{DUSDANIGEN.}
{ZULKEN.}
{en
DIERGELYKEN.}
VAN
HOEDANIGEN,
enz: ook in Gen:
HOEDANIGER.

Even als de Nom:,
of AEN daer voor.

AENMERK. Ons WAT VOOR is als Subst: bij den Plur: in geen gebruik.
(I.)
(II.) Als ons ZULKEN en ZOODANIGEN in Plur: bepalend komen, zet men 'er ook wel
DE voor aen, als DE ZULKEN, DE ZOODANIGEN.
N. Word ook niet wel bij de daeglijkse Spreektael ons WAT VOOR EEN? gebruikt
in steê van ons WIE? (quis?)
L. Te mets, ja; dog dat 's van 't beste niet.
+

N. Nu wagt ik al op de anderen, die deze Vragers beantwoorden, als ons DIE,
DEZE, DEZELFDE, enz: hoewel die ook voor Vragers verstrekken konnen, als,
IS HET DIE, of DEZE MAN? enz:.

+

XVII. Van ons DIE, m: &
f: en DAT, n: als
Adjectivum.

L. Ik zal beginnen met ons Aenwijzende DIE m: & f: (ille, a, & iste, a,) en DAT, n:
(istud, illud), als Adjectivum.

Singul:
Nom:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DIE MAN. M.

DIE VROUW. F. DAT KIND. N.

Genit:

{Hoogrd:}
{Deft:}
{Gem:}

(1)DIENS MANS
en}
(2) VAN DIEN
MAN.}
VAN DIEN MAN

(1) DIER
VROUWE, en}
(2) VAN DIE
VROUWE.}
VAN DIE
VROUW.

VAN DAT KIND.
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NB. (1). DIENS MANS KIND IS DÓÓD; en (2.) VAN DIEN MAN IS HET KIND DÓÓD, enz.

Dat:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DIEN en AEN DIEN DIE, en AEN DIE
MAN.
VROUW. AEN DAT
KIND.

Accus:

Even als de Dativ: zonder AEN.

Voc:

Als de Nomin:, mits ook wel O! of ACH!
daer voor.

Abl:

Even als de Dat: mits VAN, MET, of DOOR
&c., in steê van AEN.

Plural:
N: & Acc:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DIE MANNEN, VROUWEN,
KINDEREN.

NB. De Vocat: eveneens, mits ook wel O! of ACH! daer voor.

Gen:

{Hoogdr:}

(1.) DIER, en}

{Deft:}

(2.) VAN DIE}

{Gemeenz:

VAN DIE.}

MANNEN, VROUWEN,
KINDEREN.

NB. Het onderscheid tussen DIER, en VAN DIE als boven bij den Sing:

Dat:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DIE en AEN DIE MANNEN,
VROUWEN, KINDEREN.

NB. Voor 't Hoogdr: in Masc: ook wel DIEN MANNEN.

Abl.

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

VAN (MET, of DOOR, DIE MANNEN,
enz:)
VROUWEN,
KINDEREN.

N. Nu zie ik al merkelijk onderscheid tussen ons Aenwijzende DIE, wanneer het
(1) als Substant: of wanneer het (2) als Adjectiv: komt: want in 't eerste geval
verwisselt de Dativus van het Neutrum in DAER AEN, en de Genit: & Abl: in DAER
VAN, terwijl in 't laetste geval ons DAT door al de Casus in Sing: blijft stand houden,
als, in Genit: & Abl: VAN DAT, en in Dat: AEN DAT.
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+

L. Zo is 't. Wijders ons DEZE m: & f: (hic, haec), en DIT n: (hoc), als Adjectiv:,
't zij als een Demonsrativum, 't zij als een Relativum daer een Substantiv: onder +XVIII. Van ons DEZE m
& f: en DIT, n: als
verstaen word, verbuigen zig in Masc: & Foem: even als ons Pronom: Adject:
Adjectivum.
WELKE M. & F. hier voorgenoemt (of als onze Articul: DE, M, & F,) en in Neutr:
even als ons WAT, of liever als onze Artic: HET; zulks, dat ook bij 't Neutr: ons DEZES
en VAN DEZEN, voornaemlijk voor 't Hoogdr: en Deft:, en VAN DIT, voor 't Gemeenz:
dient; als
Hoogdr:}
Deft:}

DEZES KINDS, en VAN DEZEN KINDE.

Gem:

VAN DIT KIND, enz:.

Welk laetste nogtans in de andere Stijlen ook niet verwerpelijk is.
+

N. Maer, gelijk bij ons DEZE (hic), en DIE (ille), als ze elkander digt op de hielen
volgen, het eerste de nabij-gelegene of laetstgenoemde, en 't laetste de
wijder-af-zijnde of eerstgencemde zaken aenwijst, zo hebben wij in steê van DIE
immers nog een ander tegenstandig Pronomen Adject: GENE m: & f: (ille, a) dat
niet zonder zijnen Overbuer DEZE gebruikt word: als

+

XIX. Van ons GENE m:
& f: (ille, a) en DEZE EN
GENE m: &: f: (hic & ille,
hoec & illa) elk als
Adjectivum.

DEZE MAN WAS BLIND, GENE WAS DÓÓF, enz.:.
DEZE VROUW SLIEP, EN GENE WAS BEZIG, enz:.
L. De Verbuiging van dit GENE, m: & f: is gelijkvormig aen ons DEZE, M: & F: of
WELKE M: & F: dog 't Neutr: in Singul: gebruikt men niet, maer men neemt daer voor
het Neutr: van ons DIE, namelijk DAT, want men zeid wel DIT WATER EN DAT LAND
(haes Aqua & illa Terra), maer nimmer daer voor Dit Water en geen Land. In Plur:
nogtans komt GENE wederom bij 't Neutrum, als DEZE EN GENE LANDEN.
Als onze DEZE EN GENE, als Adjectiv: in Plur: bij een gekoppelt word, zo
beteekent het te samen omtrent zo veel als SOMMIGE, of VERSCHEIDENE; dus zeid
men, DEZE EN GENE VOLKEREN (Gentes hic & illic sparsae).
+
Men gebruikt ook DEZE en GENE zo wel gescheiden als bij een, tot Voorloopers
+
van een Relativum, als
XX. Van ons DEZEN EN
GENEN, als Substant:

DEZE, DIE ZIG VERWÉÉRDE, EN GENE, DIE 'T ONTVLUGTE. en DEZEN EN
GENEN, DIE ZIG BEHIELPEN, enz:.
In welken gevalle zij als Substant: komen, en ook even als 't Subst: DEZE verbogen
worden.
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+

N. Ons GEENE, m: & f: (Nullus, a) heeft nogthans zijn Neutr: in Sing:, als, GÉÉN,
n: (Nullum).

+

XXI. Van ons GEENE en
NIET EENE m: & f:
(Nullus, a) en GEEN, en
NIET EEN n: (nullum); en
ons EENE m: & f:, en EEN
n: (unus, a, um, & idem,
eadem, idem), als mede
ons DE EENE m: & f: en
HET EENE n: elk als
Adject:.

L. Het heeft: en dit, vermits Adjectivum, volgt ook den zelfden trant van Verbuiging
als ons Pron: Adject: DEZE of WELKE.
Zoo insgelijks ons EENE m: & f: en EEN n: (Unus, a, um, & Idem, eadem,
idem); gelijk ook ons NIET EENE, m: & f: en NIET EEN, n: (Nullus, a, um), als
mede ons, DE EENE m: & f:, en HET EENE n: (Unus, a, um), als het tegen over
ons DE ANDERE M & F. en HET ANDERE N: (Alter, a, um) word gestelt, mits dat de
Artic: DE na zijn aert op zig zelf verbogen werde, en het Neutrum, agter HET
komende, even als een Adject:, een E agter aenneme. Alle dezen van het
Talwoord EEN ontleent, missen een Plural:
Van deze stoffe is ook nog te zeggen, dat zeer dikwijls, bij wijze van Inkrimping,
de zagte Uitgangen -E, en -EN, voornaemelijk bij Gem: Stijl, zo in 't schrijven als
spreken worden agtergelaten, als GÉÉN voor GEENEN of GEENE, en EÉN in steê van
EENEN of EENE, enz:.
Ons gemelde GEEN, EEN, en NIET EEN, zo ze niet voor Adjectivum dienen,
worden ook wel Substantivè gebruikt, als
ÉÉN, GÉÉN, of NIET ÉÉN, enz:.

+

DAER IS 'ER of IK ZAG 'ER}
+

XXII. Van ons EEN
GEEN, NIET EEN, en DE
EEN, EN DE ANDER elk als.
Substant:

En in de Verbogene Casus VAN en AEN daer voor.
Dus komt ook als Substant: ons bijeengevoegde DE EÉN EN DE ANDER M: & F.
en HET EÉN EN 'T ANDER. N: dog ook alleen in Singul:.
+

N. Onze Voornamen van bezitting, als ons MYNE (meus), UWE (Tuus & vester),
ZYNE (suus), ONZE (noster), en HAERE (of HEURE), en HUNNE; gelijk ook 't
verouderde DYNE (tuus), moeten immers, vermits allen Adjectiva zijnde, ook even
als ons Pron: Adject: WÉLKE, enz: verbogen worden, en zijn mede die gewoonlijke
aflating van E of EN, even als ons GEENE, enz: onderworpen; te weten MYN',
*
voor MYNEN of MYNE, enz:, bij een volgend Masc: & Foem: .
L. Dat 's waer; uitgenomen dat het Possessivum ONZE bij een volgend Masc:
& Foem: zig volledig houd, zelf in de daeglijkse Praettael;
Dus zeit men

+

XXIII. Van onze
Possessiva MYNE, UWE,
ONZE, ZYNE, HAERE (of
HUERE), en HUNNE, elk als
Adject: en ook als
Substant:*
Zie ook de XI. Redew: §.
VI.

ONZE VÓRST M.
ONZE JONGEN M.
ONZE DIENSTMEID F.

en

ONS KIND. N.

Dog nooit Ons Vórst, nogte Ons Dienstmeid.
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Van het onderscheidene gebruik van ons HUNNE sprekende wegens een Masc: &
Neutr:, en HARE of HEURE, wegens een Foem: bij 't Hoogdrav: en Deftige, en van
ons HAERE, sprekende zo wel wegens een M, en N, als Foem: bij den Gemeenzamen
Spreekstijl, heb ik hier voor (ten einde van §. II. in deze onze Redewiss:) al iets
gemeld, en zullen we dadelijk (§. XXIX.) nog eens nader spreken.
+
Maer deze Possessiva MYNE, UWE, ZYNE, ONZE, HAERE, en HUNNE, worden ook
+
wel als Relativa, even als een Substant: gebruikt, in 'welk geval zij onzen Artic:
XXIV. Declinatie van een
Definit: ook voor-op nemen; als DIT IS HET MYNE, enz: en als dan komt die aflating der Possessiva, namelijk
DE MYNE, en HET MYNE,
van de E niet, maer haere Verbuiging geschied aldus.
enz: als Substantivum.

Singularis.
Nom: DE MYNE m: & f: HET MYNE, n:.
Gen: & Abl: VAN DEN MYNEN m: VAN DE MYNE f: en VAN HET MYNE n:.
Dat: DEN MYNEN m: DE MYNE f: en HET MYNE n: ook AEN daer voor.
Acc: Even als de Dat: zonder AEN.
Pluralis.
Nom: DE MYNEN, m: f: & n:.
Gen: & Abl: VAN DE MYNEN, m: f: & n:.
Dat: DE MYNEN, m: f: & n: ook AEN daer voor.
Accus: DE MYNEN, m: f: & n:.
AENMERK: Op der Ouden trant neemt de Verhev: Stijl bij den Plur: in Dativ: ook wel
DEN MYNEN, enz: aldus mede met de andere Possessiva.
+

N. Ondertusschen schiet mij, ter zake van onze Possessiva een verwondering
te binnen, waerom of men zeid ONS ZOETE KIND, en niet Ons zoet, nogte onze
zoete Kind, terwijle nogtans ONS en ZOETE hier beiden als Adjectiva komen, en
EEN ZOET KIND bij ons zeer wel gezeit is. Gij bemerkt ongetwijffelt wel, dat ik op
de agterste E mijn opzicht neem.

+

XXV. Van ons
Onderscheid tusschen de
Terminatie van 't
Pronomen Adjectivum en
die van 't Nomen
Adjectivum, als ieder van
een Neutrum gevolgt
word; naemlijk een
toegevoegde E in Nom:
agteraen in 't laetste
geval, zo 'er een Artic:
Defin: of een Pronom:
voorgaet, dog zonder die
E in 't eerste geval.
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L. Zeer wel. Dog ZOETE is een Nomen, en ONS een Pronom: Adjectivum; waer van
elk zijn eigen trant heeft. Als men van den eenen kant gedenkt (gelijk ik met mijn
*
III. Voorb: van Declin: heb aengetoont) dat onze Nomina Adjectiva, wanneer een
Neutrum haer volgt, eveneens gaen, of zij agter een Artic: Definit: dan of ze agter *Zie de XI. Redew: §. VI.
een Pronomen komen, als HET of MYN GROOTE KIND (schoon ze, agter een Artic:
Indefin: staende, de E verwerpen, als, EEN GROOT KIND); en, als men van de andere
zijde bemerkt, dat deze onze Pronomina Adjectiva bij 't Neutrum in Singul: nooit
geen E agter aen gedogen, zo geraekt al die wonderlijkheid weg.
+
Wijders, ons MYNES, UWES, ZYNES, enz: zijnde ontleent van den Genitivus
+
worden ook als Substantiva gebruikt, of, zo men 't anders verkieze te zeggen,
XXVI. Van ons MYNES,
UWES, ZYNES, enz: als
als Adverbia van 't Verbum Substant: ZYN; dus zeid men,
Subst:

DIT IS MYNES, DIT IS ZYNES, enz:.
+

N. 't Is waer, men vind eenige Adverbia, die van den Genit: van Substant: Adject:
& Pronom: ontleent zijn, door een toevoeging van -S; als, 's OCHTENDS, 's AVONDS,
's MÓRGENS, RÉGTS, SLINKS, ONVERDAGTS, ONVERHOEDS, en DÉS en DIES (in steê
van DAEROM), voorts DÉSGELYKS, ANDERS, en ZULKS; enz:. Waer bij men ook ons
ALLES (omnia) zou kunnen voegen, want dit is hier geen Plural:, vermits men
zeid ALLES IS, en niet alles zijn, enz: evenwel zou ik dit MYNES in dit geval voor
geen Adverbium aenzien.

+

XXVII. Tussen-inval hoe
de S in Genit: somtyds
Nomina & Pronom: in
Adverbia doet
verwandelen.

L. Nog ik niet, gelijk ik ook uw genoemde ALLES even als ons MYNES, onder de
Substant: tel, die van andere Genit: ontleent zijn.
+
Maer aengaende ons Pronom: UWE is nog te zeggen, dat het, zo 't op de bezitting
van meer als een Persoon ziet, en Vester beteekent, niet anders van UWE (tuus) +XXVIII. Van ons ULIEDER,
onderkent word, dan of (1) uit de Omstandigheden, of (2) door 't in-plaetzen van en ONZER.
ULIEDER, als Subst:, zijnde de Genit: Plur: van GY, die hier van een ander Substant:
bestiert word, als
ULIEDER

GOED of GOEDEREN,

en AEN}
VAN} ULIEDER

BEZITTINGEN, enz:.

Dus ook kan men wel met ONZER omgaen, hoewel deze Spreekwijzen zelden
gebruikt worden, en in geen Gem: Stijl welvoeglijk zijn.
+

N. Laet ons nu nog eens nader spreken van het Onderscheid tusschen ons
ZYNE, en HARE (of HEURE), en HUNNE.
't Is bekent, dat ons ZYNE op een enkelen Bezitter van 't Manl: of Onzijd:
Geslagt ziet, als DE MAN STAK ZYNE HAND UIT, EN HET

+

XXIX. Van het
Onderscheid tussen ons
ZYNE, en HAERE (of
HEURE), en HUNNE.
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KIND ZYN BÉÉN; maer ons HARE (of HEURE), en HUNNE, hoe verkiesje die te
onderscheiden?
L. 't Is insgelijks bekent, Mijn Heer, dat ons HUNNE niet dan op Mannelijke of Onzijd:
Bezitters zijn betrekking heeft, als DE MANNEN of DE KINDEREN NAMEN HUNNE
KLEEDEREN; wordende dit HUNNE voornamelijk in Deft: of Hoogdr: Stijl, of ook wel
tot duidelijker Onderscheid gebruikt. Dog ons HAERE (of HEURE) ziet niet alleen op
een Enkele, maer ook op meer als eene Bezitster, als DE VROUW STAK HARE HAND
UIT, EN DÉKTE HAER (of HEURE) HÓÓFD; en wederom, DE DOGTERS VÓLGDEN
HARE (of HEURE) MOEDERS; en daerenboven heeft dit HARE, HAER (voornaemlijk
in Gem: Stijl) mede zijn opzigt op Meervoudige Bezitters van elk Geslagt, zo Masc:
Foem: als Neutr: als,
DE MANNEN}
DE VROUWEN}
DE KINDEREN}

HIEVEN

HARE HANDEN OPWAERTS TEN

HEMEL.

Ik zegge Opzigt op Meervoudige Bezitters van Elk Geslagt dog niet op een Enkele
Bezitter van Elk Geslagt; want men zeid, DE MAN VERLOOR ZYN' ARM, dog nooit haer'
Arm.
+

N. Ik zou naeulijks durven vragen, of men, van een Koning sprekende, zetten
en zeggen moet ZYNE of HARE MAJESTEIT, ten ware ik sommigen van Verdienste
en Aenzien met dit laetste eenigsints ingenomen vond; waer van ik geene andere
verweering heb kunnen vernemen, als dat ons Woord MAJESTEIT, gelijk ook 't
Fransche Majestè, Vroulijk is, en dat men in 't Fransch, van den Koning sprekende,
zeit Sa Majestè.

+

XXX. Van het
Onderscheid tusschen
ZYNE en HARE
MAJESTEIT?

L. Daer heb ik mij menigmalen over verwondert, immers loopt dat regel-regt tegen
onzen Spreektrant, en, dat meer is, tegen de duidelijkheid en zuiverheid der
Denkbeelden aen; en alle man zou gewisselijk, en niet ten onregt, denken op een
Koningin, wanneer men begon te vertellen van HARE MAJESTEIT. Ten andere, wat
regt heeft toch het Fransche Gebruik op 't onze? Of zou 't om de fraeyigheid zijn,
dat men dien zwier in onze Tael zoekt over te brengen? Is 't mooi, om dat het Fransch
is, en zou het daerom naevolging verdienen? Wel aen, men zette dan insgelijks op
dien zelfden Grondslag voor het Fransche On le frappoit dans sa Main, MEN SLOEG
HEM IN HAER HAND, enz:. Dog wie zou zulke Bastaert-spraek ons voor gangbare
munt willen doen gelden? En hoe kan ik dan ook dit HARE MAJESTEIT, dat van
gelijken aert is, zo 't een Koning of Bezitter van Majesteit wil beduiden, bij ons voor
goed Nederduitsch aen nemen? Is dat fraey, dat men eveneens een Koning als een
Koningin beschrijft? En zou men ons zeer prijswaerdige
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Onderscheid tusschen ons ZYNE, en HARE, dat ons Duitschen bij uitstek eigen is,
en dat nogt' in 't Fransch, nogt' in 't Latijn of Italiaensch enz: kan uitgedrukt worden,
voor die Armoede en dat verwarde Gebrek verwisselen?
't En is immers in dezen 't verschil-punt niet, of MAJESTEIT Foemin: zij? Want ons
ZYNE is ten opzigte van zijn bijhoorig Substant: zo wel Foem: als ons HAERE; en
elk van die heeft zijn Onderscheidene Uitgangen in 't Masc: Foem: & Neutr:; dog
den aert van onze Bezitters vind men onderscheiden in ons ZYNE, en HARE, enz:,
gelijk ook mijne bovengemelde Voorbeelden zulks getuigen: waerom dan ook ons
ZYNE MAJESTEIT, ZYNE HÓÓGHEID, enz:, niet anders als een Persoon van 't Manlijke
Geslagt, welke die Majesteit en Hoogheit bezit, naemlijk niet anders dan een Koning,
of Prins, verbeelden kan; even gelijk ons HARE MAJESTEIT, eigentlijk een Bezitster
aenwijst, naemlijk de Koningin.
+

N. In plaetse van het Latijnsche Pronom: Relat: Qui, Quae, Quod, gebruiken wij
'er meer als een, daer wij veranderlijk en niet onaerdig mêe spelen kunnen: Ik
heb 'er een proefje van gereed in de Afbeelding van een Mirakel; als, DE MAN,
WIENS hand bijna reeds verdort was, op WIEN de oogen van elk gevest waren,
als WELKEN zij lang gekent hadden, VAN WIEN ook ieder den mond vol hadde,
alzoo de Last WAER MEE de Heelmeesters hem lange jaren bezwaert hadden,
in ijder deernis verwekte, deze wierd door een verborgene Goddelijke kragt, met
een enkel Woord genezen; WAER DOOR elk, DIEN 't mededogen treffen kon,
vreugde-tranen langs de wangen biggelden; terwijl eenige Nijdigen, WELKER
baetzucht en agting hier door verkort wierd, van spijt zwollen.

+

XXXI. Van onze
Pronomina Relativa, DIE
WELKE, DEWELKE M. & F,
en DAT, WELK, HET WELKE,
en 'T GENE N, als mede
ons WIE in de Verbogene
Casus, elk als Substant:

L. Mijn Heer heeft 'er al velerhanden ingebragt, maer nog niet allen. Ik heb 'er
dusdanig een Voorbeeld van toegestelt, als

Singularis.
Nom:

Hoogdr: Deft: en Gem: EEN MAN, DIE,
WÉLKE, of DE WÉLKE (qui). EEN VROUW,
DIE, WÉLKE, DE WÉLKE (quae). EEN
KIND, DAT, HET GENE, HET WÉLKE
(quod).

Genit:

{Hoogdr: en Deft: EEN MAN, (1) DIENS,
WIENS, WÉLKS, en (2) VAN DIEN, VAN
WIEN, VAN WÉLKEN, en VAN DEN WÉLKEN.
EEN VROUW, (1) WÉLKER; en (2) VAN
WÉLKE of VAN DE WÉLKE. EEN KIND (1)
DIENS, WIENS, WÉLKE; en (2) VAN WIEN,
VAN 'T GENE, of VAN 'T WÉLKE.
{Gemeenz:..... EEN MAN, (1) WIENS, en
(2) VAN WIEN.
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EEN VROUW, VAN WÉLKE. EEN KIND.
(1) WIENS, en (2) VAN WIEN.

Dat:

{Hoogdr: en Deft: EEN MAN, DIEN, WIEN,
WÉLKEN, DEN WÉLKEN, en ook AEN WIEN,
AEN WÉLKEN, en AEN DEN WÉLKEN. EEN
VROUW, DIE, WÉLKE, DE WÉLKE, en ook
AEN WIE, AEN WÉLKE, AEN DE WÉLKE.
EEN KIND, DAT, HET WÉLKE, en ook AEN
'T WÉLKE, en AEN 'T GENE.
{Gemeenz:.... EEN MAN, DIEN, WIEN, en
AEN WIEN. EEN VROUW, DIE, WÉLKE, en
AEN WÉLKe. EEN KIND, DAT.

Acc:

{Hoogdr: en Deft: EEN MAN, DIEN, WIEN,
WÉLKEN, DEN WÉLKEN. EEN VROUW,
DIE, WÉLKE, DE WÉLKE. EEN KIND, DAT,
HET GENE, en HET WÉLKE.
{Gemeenz:.... EEN MAN, DIEN, en WIEN.
EEN VROUW, DIE, en WÉLKE. EEN
KIND, DAT, en 'T GEEN' of 'T GENE.

Abl:

{Hoogdr: en Deft: EEN MAN, VAN WIEN,
VAN WÉLKEN, of VAN DEN WÉLKEN. EEN
VROUW; VAN WÉLKE, en VAN DE WÉLKE.
EEN KIND, VAN WIEN, VAN 'T GENE, en
VAN 'T WELKE.
{Gemeenz:.... EEN MAN, VAN WIEN, EEN
VROUW, VAN WÉLKE. EEN KIND, VAN
WIEN, en VAN 'T GENE of 'T GEEN'.

Pluralis. Opzigtelijk op 't M: F: & N: als MANNEN, VROUWEN, en KINDEREN.
Nom: & Acc:

Hoogdr: Deft: en Gem:, DIE, en DE
WÉLKEN; dog zelden WÉLKEN.

Genit:

{Hoogdr: en Deft: (1) WIER, en WÉLKER,
en (2) VAN WÉLKEN, en VAN DE WÉLKEN.
{Gemeenz:..... VAN WÉLKEN, en VAN DE
WÉLKEN.

Dativ:

Hoogdr: Deft: en Gem: DIE, WÉLKEN, en
AEN WÉLKEN, Dog in 't bijzonder voor 't
Hoogdr: en Deft: ook DEN WÉLKEN, M: &
N: en AEN DE WÉLKEN, M: F: & N.
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Ablat:

Hoogdr: Deft: en Gem: VAN WÉLKEN, en
VAN DE WÉLKEN.

AENMERK: Ons WIE, als Relativum, schoon in Nomin: buiten gebruik, krijgt plaets onder
(I.) de Verbogene Casus. En 't Neutr: Van WÉLKE in Sing: (uitgenomen WÉLKS in
Genit:) wijkt voor HET GENE.
(II.) In Masc: Foem: & Neutr: zo bij den Abl: als bij den Genit: Sing: & Plur: in alle
de Geslagten en Stijlen (hoewel voornaemlijk en allereigenst bij 't Gemeenzame)
zet men ook DAER VAN en WAER VAN; en in Dativo DAER AEN en WAER
AEN. Gelijk ook, zo men na den aert der Ablativi in steê van ons VAN eenig
ander Voorzetsel plaetst (als DOOR, MEDE, UIT, VOOR, IN, enz:) zo spruiten
daer verder uit onze Relativa WAER DOOR, WAER MEE, WAER UIT, WAER VOOR,
WAER IN, enz:, of ook wel DAER in plaetse van WAER.
(III.) In steê van ons Neutr: in Sing: HET WELKE, en 'T GENE, komt bij aflating zelfs
onder 't Hoogdr: en Deft: ook wel 'T WÉLK, en 'T GEEN'.
(IV.) Ons DIE, WÉLKE, en WIE, zo verre die hier in Sing: & Plur: gegolden hebben,
houden den trant van de vorige Pronomina Substantiva.
(V.) De Rede, waerom deze gemelde Relativa als Substantiva en niet als Adjectiva
aengemerkt worden, is om dat ze de plaets van een Substant: bekleeden, gelijk
ze ook nogte dat, nogt' eenig ander Substant: agter zig gedogen, 't gene een
Adject: toelaten zou: want het sluit niet te zeggen, De Man, dien Man ik
ontmoette, nogte De Mannen, aen welke Mannen gij gezonden hebt: dog DE
MAN, DIEN IK ONTMOETTE, en DE MANNEN, AEN WÉLKEN GY GEZONDEN HÉBT.
N. Onder deze Relativa gevalt mij WÉLKE voor 't Masc: allerminst.
L. Mij ook, vermits nu eenigermate ongewoon geworden. Dog ons zeer Gemeenzame
HET WÉLK leert egter, dat ons WÉLK ook wel anders als bij het Vrouwelijke voegt.
De Oudheid en Oorspronk leeren 't zelfde, vermits ons WÉLK bij inkrimping gekomen
is van WIE en GELYK oul: LYK of LIK, (gelijk ook F-TH; en AL: Welih / hwelih / A-S,
Hwilc / hwelc / Qui, quis, aliquis, en M-G, Hwileiks / hweleiks / qualis) vermits LYK
of GELYK niet minder bij 't Manlijke dan bij 't Vrouwlijke behoort.
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+

N. Uit deze uwe Voorbeelden zie ik ook, dat elk van die wel betrekking heeft op
iet, dat voorafgaet, maer gebruikt men egter ook niet ijder van die als betreklijk
op het volgende?

+

XXXII. Dat onze Relativa
WELKE M & F, en WELK,
N. en DE WELKE M & F.
alleenlijk op iet
Voorgaende, en niet op iet
volgende betrekking
hebben.

L Yder? Neen toch niet: Want ons WÉLKE M & F, en WÉLK N, en DE WÉLKE M &
F. erkent men nu in dat ampt niet; dog het laetste alleen in Neutro. Dus zeid men
niet WELKE of DEWELKE, het ons overgaf, was de Man of Vrouw; dog DIE 'T
ONS OVERGAF, WAS DE MAN OF VROUW; gelijk ook DAT of 'T WELK, of 'T GENE
ONS QUÉLDE, WAS HET WATER, enz.
Voorts, ten opzigte van ons DAER AEN of WAER AEN, en DAER VAN of WAER VAN,
enz: van welken ik in de II. Aenmerk: gesproken heb, zo dunkt mij, dat die in Hoogdr:
en Deft: Stijl wel zo wel op Zaken als op Personen passen.
+

N. Het hooren van deze Woorden doet mij gedenken aen 't kennelijke
+
onderscheid, dat 'er in de Uitspraek is, tussen onze Relativa DAER ÀEN, DAER
XXXIII. Van ons DAER
VAN en WAER VAN en
VÀN, en WAER ÀEN, WAER VÀN; en tusschen onze Demonstrat: DÀER VAN, en DÀER
DAER AEN en WAER
AEN, en ons Interrogativ: WÀER VAN? en WÀER AEN? Ik zeg een kennelijk
AEN; en van ons
Onderscheid, om dat bij het Demonstr: en bij 't Interrog:, de Klemtoon zeer
Onderscheid, wanneer elk
nadruklijk valt op ons DÀER en WÀER, ter zake dat ze in tegenstelling komen;
van die, of als een
terwijle bij 't Relativ: ons DAER en WAER als onvermerkt 'er doorloopen, en zelf
Demonstrativum of
ruim zo min accent ontfangen als 't bijgaende VAN; waer door ons DAER VAN en
Interrogativ: of als een
DAER AEN, zo ze zonder nadruk op een verhandelde zaek zien, ligtelijk veranderen Relativum komt.
in 'ER VAN en 'ER AEN.
Wijders, onder de Pronomina hebben wij nog niet gehandelt van ons ANDER, ELK,
IEDER (of YDER), en ons IEMAND (of YMAND), en NIEMAND.
+

L. Ons ANDERE of ANDER gaet even als onze Nomina Adjectiva, zulks dat onze
Articuli EEN en DE daer voor komen, waerom het beter een Nomen, als Pron:
Adject: gelijkt, als,

Sing:

{EEN}
{DE}

ANDERE JONGEN, en
{EEN ANDER MAN}
{DE ANDERE MAN} enz:.

Plur:

{ANDERE}
{en DE ANDERE}

JONGENS, MANNEN, enz.

+

XXXIV. Van ons EEN en
DE ANDERE, &c., als
Adjectivum; en van ons
EEN ANDER als Substant:.

Dog, als Substant: zet men voor ons ANDER alleenlijk den Artic: Indef: EEN; als
EEN ANDER (Alter); en dit word even als onze andere Substant: verbogen (naemlijk
in Plur: ANDEREN).
+
Ons ELKE, als Pronom: Adjectivum volgt ons WÉLKE, Adject: als
+

XXXV. Van ons ELKE M
& F. en ELK N. als Adject:.
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ÉLKE MAN, ÉLKE VROUW, ÉLK KIND, enz:.
+

Dog heeft geenen Plur:. Zelf ook niet wanneer het voor Substant: dient; in welk
+
geval het aldus verbogen word.
Van ons ELK, als
Substant:
In Nom: & Acc: ELK; in Gen: ELKS, en VAN ÉLK, (als ÉLKS BEROEP, en 't
BEROEP VAN ELK); in Dat: ELK en AEN ELK; en in Abl: VAN ELK.
+
Even zoodanig als ÉLK, Substant: gaen ook ons ÉLKANDER, MALKANDER;
+
IEMAND en NIEMAND, als Substantiva.
Van ons ELKANDER,
Ons IEDER (of YDER) als Adjectivum dient meê alleen voor Singul:, en blijft door MALKANDER, IEMAND (of
alle Geslagten en Gevallen zonder toevoeging of verandering van terminatie, als YMAND) en NIEMAND, als
Substant:.

IÉDER MAN, VROUW, KIND, enz:.

+

in Nom: & Acc:
+

XXXVI. Van ons IEDER
(of YDER) als Adject:.

in Gen: & Abl:

VAN} daer voor.

in Dativo.

AEN} daer voor.

en de Dat: Absol:

zonder AEN.

+

Dog als Substant: neemt het in Genit: ook wel S agter aen (als IEDERS LUST, en
+
DE LUST VAN IEDER), en door alle de Casus ook wel EEN voor, en agter op; als
Van ons IEDER
(1) EEN IEDER, en (2) IEDER ÉÉN), welk eerste ook bij ons IEGELYK, en 't laetste IEDER-EEN, ELK-EEN, en
EEN IEDER, en EEN
bij ons ELK geschied: en de beteekenis van een en ander is de zelfde,
IEGELYK (quilibet) als
verbuigende zig als volgt,
Substant:.

Nom: & Acc:

IEDER, of IEDER ÉEN, of ELK ÉÉN, of
EEN IEDER, of EEN IEGELYK.

Genit:

{1. IEDERS, of IEDER-ÉÉNS, of
ELK-ÉÉNS, of EENES IEDERS, of EE
NES IEGELYKS.
{2. of VAN voor den Nominat, als VAN
IEDER, VAN IEDEREEN, enz:.

Ablat:

VAN (MET &c.) IEDER, IEDER-ÉÉN, enz:.

+

Ons EEN IEGELYK gebruikt men meê als een Nomen Adjectiv: even gelijk ons
+
EEN ANDERE.
Van ons EEN IEGELYK als
In steê van den Plur: van dit IEDER, of ELKE, of EEN IEGELYK (unusquisque) als Adjectivum.
Adjectiv:, neemt men ons ALLE of ALLE DE (of gemeenlijk AL DE) als Adjectiv: dus,
ALLE, of ALLE DE,

+

Nom: & Acc:
+

XXXVII. Van ons ALLE, of
ALLE DE (of Gemeenlijk AL
DE) als Adjectiv:. Plurale.
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Gen: & Abl:

VAN ALLE, of VAN ALLE DE en in Genit:
ook ALLER,} MANNEN, VROUWEN,
KINDEREN, enz:.

Dativ:

.... AEN ALLE, of AEN ALLE DE} en de
Dat: Absol: zonder AEN.
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Ons ALLE, zonder DE daer agter, komt als een Articulus Indefinitivus, en ons ALLE
DE, als een Artic: Definit:.
+
Dit ALLE of AL (omnes) schijnt oneigen bij een Singular:, vermits 't een veelheid
+
beteekent; dog egter heeft men het bij eenige woorden van breede beteekenis,
Van ons ALLE, als
Adjectivum
Singul:
als ALLE DING, ALLE HOPE, maer eigen komt het, wanneer men ALLE voor YDER
(als Adjectivum) neme, als wanneer 't ook even als dat YDER onverbuiglijk blijft.
N. Zeit men hierom ALLE MAN, en in Genit: VAN ALLE MAN, of ALLE MANS, dog niet
Alles Mans, nogte Van allen Man?
+

L. Ja. Dog dan beteekent het niet ALLE MANNEN, nogte ALLE DE MANNEN (Omnes
viri), maer YDER MÉNSCH, of ALLE MÉNSCHEN, zo dat dit MAN hier een Collectivum +Waerom of men zeid
is, 't gene een meervoudig Denkbeeld verwekt. Dit is nog een Overblijfsel van 't ALLE MAN voor ALLE
Oude Duitsch, 't gene MAN voor MÉNSCH gebruikte, en dikwijls bij Woorden van MENSCHEN, en ALLE MAN
IS, dog ALLE MENSCHEN
veeltallige beteekenis, den Plur: even als den Singul: liet: zo vind men in 't
ZYN.
Frankduitsch Man / Werch / Holz / Kind / Wyf / Bein / en Word (Verbum) &c.
niet alleen voor Singul: maer ook voor Plural: Dus bij Willeraem p: 52. thiu Wyf sint
fragilioris sexus than thie Man / (De Wijven zijn zwakker dan de Mannen), en bij
Tatiaen p: 58. Mit thiu ju wolaquedent alle Man (Cum vobis benedixerint omnes
homines, Als ALLE MÉNSCHEN u zegenen, of, Als ALLE MAN u zegent) enz:. Dog daer
in verschillen wij nu van 't oude Duitsch, dat we ons ALLE, wanneer 't voor. YDER
komt, gelijk een Singul: aenmerken, zeggende ALLE MAN IS, dog niet Alle Man zijn,
terwijl in 't Frankduitsch het Verbum ook in Plur: komt, als uit het aengehaelde blijkt.
+
Eer we van ons ALLE scheiden, is nog te zeggen, dat we ons ALLES meê voor
+
een Substant: gebruiken, dog ook alleen als een Singul: Collectiv:, als
Van ons ALLES als
Substantivum.
Nom: & Acc: ALLES.
Genit: & Abl: VAN ALLES.
Dat: ALLES, en AEN ALLES.
+

N. Bij de vorige Pronomina kan men voegen ons EENIGE, ÉTLYKE, SOMMIGE,
en MENIGE.
L. Ons EENIGE of ENIGE (Aliquis), en MENIGE (frequens) gaen even als onze
Nomina Adjectiva, gelijk men haer ook onder die zou kunnen tellen, als,

+

XXXVIII. Van ons
EENIGE, (of ENIGE) (aliquis)
en MENIGE, ETLYKE,
SOMMIGE, en VELE, als
Adject:
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Sing:

{EENIG
{EENIGE
{EENIG

MAN,

VROUW.
KIND.

Plur:

en EENIGE JONGEN.

M.

EENIGE

F.

N.

MANNEN JONGENS,
VROUWEN,

en KINDEREN,

enz:.
Dus ook ons MENIGE. Dog bij den Genit: Plur: neemt men op de wijze van de
andere Pronomina wel R agter aen, en laet 'er VAN voor af; als
EENIGER}
MENIGER}

MÉNSCHEN, voor
VAN

{EEENIGE}
{MENIGE}

MÉNSCHEN.

Ons ÉTLYKE, SOMMIGE, als mede ons VELE als Adjectiva, verstrekken alleenlijk
voor Plur:, en verbuigen zig even als ons EENIGE, ENIGE (aliqui) in Plural:.
Dit EENIGE komt zelden nadruklijk, om dat het niet in tegenstelling komt; waer
door de harde lange ÉÉ, die 't in zijn oorspronk heeft, genoegsaem in een zagte
verandert is, als ENIGE. Dog in tegendeel sterk valt de nadruk op ons EÉNIGE (unicus,
solus), 't welk altoos een Artic: voor zig heeft, maer EENIG, ENIG (Aliquis) nooit.
+

Ons EÉN en DE EENIGE (solus, unicus) als Adject: gaen even als ÉÉN en DE
ANDERE, naemlijk als een Nomen Adject:; dus,

Sing:

Plur:

{M.

{EEN EENIG} MAN, en
{DE EENIGE}

{F.

EEN (en DE)
EENIGE

{N.

{EEN EENIG} KIND.
{HET EENIGE}

EENIGE}
en DE
EENIGE}

MANNEN,
VROUWEN,
KINDEREN,

{EEN}
{DE} EENIGE
JONGEN.

+

Van ons DE (en EEN)
EENIGE (unicus, solus) en
ZULKE, ZOODANIGE,
DUSDANIGE, DIERGELYKE,
elk als Adject:.

VROUW.

enz:.
Dog de Genitivus van dezen Plur: heeft nooit Eeniger, maer altoos VAN EENIGE,
of VAN DE EENIGE.
+
Ons DE en EEN ZULKE, ZOODANIGE, DUSDANIGE, en DIERGELYKE, als Adjectiv:
+
volgen dien zelfden voet.
Van ons EENIGEN (aliqui),
Wanneer ons EENIGE (aliquis), ETLYKE, en SOMMIGE, als Substant: komen, ETLYKEN, SOMMIGEN, en
MENIGEN, en VELEN (in
dienen ze ook alleen in Plur: met N daer agter, als EENIGEN (of ENIGEN) ZYN
'ER, enz: hebbende in Genit: EENIGER, en ook VAN EENIGEN; en den Dat: als Plur:) en MENIG, en VEEL
den Nom: hoewel ook AEN daer voor; zijnde wijders de Acc: als de Nom:; en Abl: (in Sing:) als Substant:.
gelijk ook de Genit: met VAN enz:. Dus ook ons ETLYKEN en SOMMIGEN, gelijk
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MENIG IS 'ER, VEEL IS 'ER:
en MENIGEN ZYN 'ER, en VELEN ZYN 'ER.
N. Behalven eenige reeds aengehaelden, hebben wij immers nog andere Pronomina,
die den Artic: Defin: DE, of 't Pronom: Demonst: DIE, voor zig hebben, als ons DE
GENE of DIE GENE, m: en f: en HET of DIT of DAT GENE. n:, als Substant:,
verstrekkende tot een Voorlooper van het Relativum DIE, WÉLKE, DEWÉLKE, enz;,
als
DIE ZIG VERHÉFT,

+

DE GENE}
DIE GENE},

enz:

+

XXXIX.Van ons DE of
DIE GENE m. en f, en
HET of DIT of DAT GENE
n. als Substant: zijnde een
Voorlooper van een
volgend Relativum.

L. Zo is 't. Dog ons DIE, DIT, en DAT GENE gebruikt men bij 't Nadrukkelijke, en
ons DE, of HET GENE buiten nadruk. Yder Lid of Woord verbuigt zig bijzonder.
Onzen Artic: en ons Pronom: behandelt men even als voor een Nomen, en 't agterste
GENE, even als ons WÉLKE, Substant: door alle drie de Geslagten; naemlijk.

Singularis.
Nom:

{Hoogdr:
Deft:
Gem:}

DE GENE, en DIE GENE,
DIE, enz: m. DE GENE, en
DIE GENE, DIE, f: HET
(DIT en DAT) GENE, DAT,
n.

Genit:

{Hoogdr:
Deft:
Gem:}

(1) VAN DÉN GENEN, en
(2) DÉS GENEN. m. (1)
VAN DE GENE, en DER
GENE, (2) VAN DIE GENE,
en DER GENE, f. (1) VAN
HET GENE, (2) VAN DIT of
DAT GENE. n.
Als 'er een Substant: aen
volgt, dat dezen Genit:
regeert, zo komt in Masc:
ook wel DES GENES, en
in Foem: DER GENER;
als, DES GENES HAND,
DIE, enz:.

Dat:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DÉN GENEN, of AEN DÉN
GENEN, m. DE GENE of
AEN DE GENE, en DIE
GENE of AEN DIE GENE.
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n. of AEN daer voor.
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{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

DÉN GENEN. m. DE
GENE, en DIE GENE, f.
HET, DIT, en DAT GENE.
n.
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Abl:

{Hoogdr:}
{Deft:}
{Gem:}

Even als de Dativ: mits
VAN of MÉT of DOOR, enz:
in steê van AEN.

Pluralis, door alle de Geslagten.
Nom: & Acc:

DE GENEN, en DIE GENEN, DIE, enz:.

Genit: & Abl:

VAN DE GENEN, en VAN DIE GENEN;
dog bij 't Hoogdr: en Deft: in Genit: ook
DER GENEN, en DER GENER.

Dat:

{DE en DIE GENEN}
{en AEN DE en DIE GENEN} Dog voor
Hoogdr: en Deft: in M. en N. ook DEN
GENEN.

AENMERK: Vermits in Gen: Dat: Acc: & Abl: Sing: van 't Masc: bij ons Dies en Dien genen
(I.) buiten gebruik is, zo laet men, in gevalle van Nadruk, den accent op ons DÉS
en DÉN vallen.
(II.) Wijders, dit gantsche Pronomen DE of DIE GENE word in Gemeenz: Stijl minst
gebruikt, ten zij om Verandering, en dan word veelal, bij aflating, GEEN voor
GENE of GENEN gestelt; andersints bekleed ons DIE Relativum Substant:
gemeenlijk de plaets van dit DE of DIE GENE; als DIE, DIE ZIG, enz:.
+

N. Hier in, dunkt me, vind ik een Voorbeeld opgesloten voor ons Pronom: DE
ZELVE m: & f:, en HET ZELVE, n. als het voor Substant: komt, voor welk wij,
met meerder Nadruk op de zelfheid ziende, ook nemen DIE ZELVE, m: & f: en
DIT en DAT ZELVE n. of ook DE ZELFDE m: & f: en HET ZELFDE n. of nog
nadrukkelijker ons DIE ZELFDE, m: & f: en DIT of DAT ZELFDE. n.

+

XL. Van ons DE ZELVE
en DE ZELFDE, DIE
ZELVE, en ZELFDE, en
DEZEZELVE en -ZELFDE
m & f. en en HET-, DAT,
en DIT- -ZELVE, en
-ZELFDE n. elk als
Substantiv: en ook als
Adjectivum.

L. Ze zijn ook van gelijken aert, als dit DE GENE. Dog dit hebben ze meerder,
dat het Masc: en Foem: van ons DIT hier ook bij gebruikt word, als DEZE ZELVE,
m: & f: en met meerder nadruk DEZE ZELFDE m: & f:, terwijle bij 't woord GENE
zulks niet geschied, want men zeit niet Deze gene, die, enz:.
Waer in ook waer te nemen valt, (1) dat men ook veelal, of meesten-tijd in Plur:
voor DIE ZELVEN of DEZE ZELFDEN (als Substant: komende), zet DIE-ZELF of
DEZEN-ZELF, blijvende ZELF dan even als een Adverbium onverbuiglijk: En (2)
dat men in Genit: Sing: bij 't Masc: stelt DES ZELFS voor DES ZELVES: en (3) dat,
wanneer ons ZELFDE agter aen hier plaets krijgt, of als 'er DE of DIE vooraenkomt,
de Genitiv: met R of S agteraen, ter oorzake van de
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hardigheid, vermijd word, want Dés zélfdes, of Diens zélfs, of Dezes zélfs, of Der
zélfder klinken te stram in onze Tael.
Deze bovengemelden komen ook als Adjectiv: als wanneer de Verbuiging op
deze volgende leest schoeit, bij na door al de Stijlen, als,

Singularis.
Nom: DE (DIE en DEZE) ZÉLVE en ZÉLFDE MAN. m. DE (DIE en DEZE)
ZELVE en ZELFDE VROUW. f. HET (DAT en DIT) ZELVE en ZELFDE KIND. n.
Gen: & Abl: VAN DEN (DIEN en DEZEN) ZÉLVEN en ZÉLFDEN; m. VAN DE
(DIE en DEZE) ZELVE en ZELFDE; f: VAN HET (DAT en DIT) ZELVE en
ZELFDE; n:.
Voor 't Hoogdr: en Deft:, als 't Substant: dat dezen Genit: bestiert, daer
op volgt, heeft men ook in Genit: DES- en DEZES-ZELVEN en-ZELFDEN
MANS, in Masc:, en DER- DEZER- en DIER-ZELVER en -ZELFDER
VROUWE, in f.

Dativ: als de Ablat: Mits AEN voor VAN; of ook zonder AEN.
Acc: als de Abl: Mits zonder VAN.
Plural:.
Nom: & Acc: DE (DIE en DEZE) ZÉLVE, en-ZÉLFDE MANNEN, VROUWEN,
KINDEREN.
Genit: & Abl: Even als deze Nom: mits VAN daer voor, en in Hoogdr: en Deft:
Stijl ook DER-, DIER- en DEZER-ZELVER MANNEN, VROUWEN, KINDEREN.
Dat: Even als de Nom:, of ook AEN daer voor; hoewel in 't Hoogdr: bij 't Mascul:
ook DEN ZELVEN, en DEN ZELFDEN MANNEN, enz:.
+

Wijders, in plaets van ons DE stelt men ook wel onzen Articul:. EEN voor aen dit
ZELVE en ZELFDE, als Adjectivum; dog ons EENE EN DEZELFDE gaet zo wel
voor Substant: als Adjectivum. Zoo gebruikt men ook agter ons EEN en DE onze
Pronom: Numeral: als EEN- en DE EERSTE MAN of VROUW, en EEN en DIT
EERSTE KIND, enz:.

+

Van ons EENZELVE en
EENZELFDE, als Adject,
en ons EEN en DE
ZELFDE als Adject: en
Substant:; en van ons
EEN en DE EERSTE,
enz:.
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+

N. Onze Pronomina Substant: Personal: IK, GY, HY, ZY, WY, en ZICH, elk na
zijn aert verbogen zijnde, nemen ook ZELVE (of bij inkortinge ZELF) agter zig;
als, IK ZELVE, enz:. Ja ook agter andere Substant: voegt men het, als DE MAN
ZELVE, enz:. Maer nu is de Vrage, of men dit ZELF best Adverbialiter aenmerkt,
even als de Spreektael medebrengt, dan of men ZELVE, even als agter DE,
DEZE, en DIE (mits Substantivè) verbuigen zou? indien men 't laetste verkiest,
vervalt men in Lammigheden, Flaeute, en Ongewoonte; als Den Man zelven; en
Van den Man zélven, en Van de Vrouw zélve, en Van het Kind zélve; en in Plur:
nog erger, als De, Van de, en Aen de Mannen, Vrouwen, en Kinderen zelven: Mij
dunkt ik zou 'er ZELF voor kiezen in alle de Casus.

+

XLI. Van ons IK-, GY-,
HY-, ZY-, WY-, en
ZICHZELVE, en van ons
DE MAN ZELVE of ZELF,
als Subst:.

L. Agter de Pronom: Person: komt evenwel de Verbuiging zo staertig en lam niet,
als wanneer men 't dus verdeelen kan,

Singul:
Nom: IK- en GY- -ZÉLVE m. -ZÉLVE f.. en -ZÉLF n., en HY- en ZY-ZELVE.
Gen: & Abl: VAN MY-, U-, en ZICH- -ZÉLVEN m. -ZÉLVE, f. en -ZELF, n. en
VAN HEM ZELVEN m. en HAER- (of HEUR-) ZELVE f.
Dat: & Acc: Even als de Abl: mits zonder VAN; hoewel in Dat: ook wel AEN daer
voor.
Plural:.
Nom: WY-, GY-, en ZY-ZÉLVEN.
Genit: & Abl: VAN ONS-, U-, en ZICH-ZÉLVEN; en VAN HÉN (of HUN-)
-ZELVEN, m. & n. HAER- (of HEUR-) ZELVEN f.., en in 't Gemeenz: ook VAN
HAER-ZELVEN. m. f. & n.
Dat: & Acc: Even als de Abl:, mits zonder VAN; of ook wel in Dat: AEN in de
plaets.
AENMERK: Voor dit GY en ZY in Plur: kan men ook, als de nadrukkelijkheid zulks
vereischt, GYLIEDEN, en ZYLIEDEN inzetten.
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Behalven dat dus, door de onderscheidene Uitgangen van ZELVE, het geslagt van
de Persoon, waer op 't Pronom: IK, of GY, of HEN, of HUN, of HAER, enz: zijn opzigt
heeft, op een fraeye manier word aengewezen, dat niet geschieden kan, wanneer
ZELF onveranderlijk blijft, zo spreekt ook de Oudheid dit gebruik van ons ZELVE
te verbuigen, ten eenemael voor. Dus komt in Frankduitsch
Bij Willeraem

p: 51.

Mit hires selves (Plur:)
bluode (Met het bloed van
haer zelven).

p: 55. & 116

Himo selbemo / (Hem
zelven).

p: 116.

Don hiro selvero / (Van
haer zelve).

p: 118.

Done mir selvemo / (Van
mij zelven).

p: 151.

Zi & fon mir selbemo /
(Tot en van mij zelven).

p: 157. & 163

Fon imo selbemo / (Van
Hem- of Zichzelven).

p: 189.

Fon thir selbemo / (Van
U zelven).

Hoewel ook pag: 141. Si
self / (illi, ipsi, plur:).
en bij Tatiaen

en Angelsax:

Hyne sylfne / (Hem
zelven) Matth: VI. 34. en
XVI. 24.

Evenwel moet ik bekennen, dat ons ZELF, zonder Verandering, in het daeglijkse
gebruik, en ook bij de Schrijftael, voornaemlijk in Gem: Stijl, mij kragtig en voldoende
voorkomt; en dat ik met u agter de Nomin: Substant: ons ZELF voor ZELVEN de
keur zou geven, niet tegenstaende ook in de Oudheid daer andere Voorbeelden
van zijn, als
in 't F-TH. Got selbo Tat: p: 2.
en in 't A-S. thone Hoeland sylfne / Matth: XVII. 8.
De Oudheid, dunkt me, schikt zig hier niet wel met ons Gebruik; en het Onderscheid
van Casus & Numerus word in 't Voorafgaende Woord gekent, zo dat het Denkbeeld
daer in voldaen word, en geene verder Terminatie noodig heeft. Zonder dien staert
komt dit ZELF ook eigender voor een Substantiv: of Adverbium, gelijk het hier wezen
moet; want zo 't een Adject: waer, moest het bij ons voorafgaen, even gelijk we
zeggen DE ZÉLVE MAN: maer, schoongenomen men hielde 't al als een Adjectiv:,
niettemin, wanneer dat bij ons agteraenkomt, blijft het ook zonder steert, en
onverbuiglijk als de Adverbia, als, DE MAN, GOED, enz:, gelijk we te voren op zijn
plaets hebben aengetoont.
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Pronomen nog vergeten mogt' zijn, zo zal, gis ik, 't eene of 't andere gelijkaerdige
Voorbeeld wel voor Leidsman daer van kunnen verstrekken.
N. Laet ons dan tot het andere deel der Verbuiglijke Woorden over-
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gaen, naemlijk tot de Verba; dog niet nu, maer in de naeste bijeenkomst te beginnen.
L. Op dezen Avond zou 'er niet dan gebroken werk van kunnen komen: Dat blijft
dan open tot wederziens toe.
Ondertussen heb ik in onze gehoudene schikking nog geen vol genoegen; alzoo
mij dunkt, dat ijmand die 't lezen mogt, niet ieder Pronomen reed genoeg weder
vinden zal kunnen, om 'er zijn gebruik van te maken. Dies zal ik liever een
Herzameling van dezelven doen, en die voor een Bijlage hier agter voegen,
schikkende ieder gelijkformig soort bij één, de Substant: en Adjectiva, elk in hare
Verbuiging bezonder, dog met geene breede Oplossingen daer bij, vermits die in 't
voor-verhandelde te zoeken en te vinden zijn.
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Bijlage N . 6.
Herzameling van de pronomina,
Als Substantiva.
I. Van de Personalia.
Singul:.
Nom:

IK, GY, HY, en ZY (illa).

Gen: & Abl:

VAN MY, VAN U, VAN HÉM, VAN HAER, en
VAN ZIG: ook wel in Gen: MYNER, UWER,
en ZYNER M. & N. en HARER, F.

Dat: & Acc:

MY, U, HÉM, HAER (of HEUR), en ZICH.

Plural:.
Nom:

WY, GY, ZY, (illi & illae).

Gen: & Abl:

VAN ONS, VAN U, VAN HÉN (of HUN, M &
N. en HAER (of HEUR) F. en VAN HAER,
M.F. & N. en VAN ZICH. ook wel in Genit:
ONZER, ULIEDER, en HUNNER, M & N. en
HARER F.

Dat:

ONS, U, HÉN, M. & N; en HAER (of HEUR)
F. en HAER, M.F. en N. en ZICH.
AENMERK: (I.) Dog in Dat: ook wel AEN daer voor, zo in Sing: als in Plural:
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(II.) Agter ieder van deze Pronom: voegt men ook, om de zelfheid aen te wijzen,
ons ZÉLVE als verbuiglijk, of, voornaemlijk in Gem: Stijl, ons ZÉLF onverbuiglijk,
als,

Singul:
Nom:

IK-, en GY- ZÉLVE M. -ZÉLVE F. -ZÉLF N.
en HY- en ZY-ZÉLVE.

Gen: & Abl:

VAN MY-, U-, en ZICH- ZÉLVEN M. -ZÉLVE
F. -ZÉLF N. en VAN HÉM ZÉLVEN M. HAER
(of HEUR) ZÉLVE F. ook wel in Genit: ZICH
ZÉLFS.

Plural:
Nom:

WY-, GY-, en ZY-ZÉLVEN.

Gen: & Abl:

VAN ONS-, U-, en ZICH-ZÉLVEN, en VAN
HAER ZÉLVEN M, F, N. dog ook VAN HEN(of HUN-) -ZÉLVEN, M & N. en HAER- (of
HEUR-) -ZÉLVEN F. in 't Hoogdr: en Deft:.

Dat: & Acc:

Zo in Singul: als Plur: even eens als
ieders Abl:, mits zonder VAN, of in Dat:
ook wel AEN daer voor.

II. Die op een Persoon of Zaek haren opzicht hebben.
Singular.
Nominat:

1. WIE? (Quis? interrogat:) m: & f: en
WAT? n:.
2. DIE. (ille, Demonstrat:) m: & f: en DAT.
n:.
3. DIE, WÉLKE, DEWÉLKE (Qui, Relativ:)
m: & f: en DAT, HET GENE, HET WÉLKE n:.
4. DEZE (hic), en DEZE EN GENE. m: & f:
en DIT. n:
5. DE (DIE) GENE. (ille Relat: ad
Consequ:) m: & f: en HET (DIT en DAT)
GENE, n:.
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6. DE (DEZE, DIE) -ZÉLVE, en -ZÉLFDE
(idem) m: & f: en HET (DIT, DAT) -ZÉLVE,
en -ZÉLFDE. n:
7. DE MYNE, DE UWE, DE ZYNE, DE
HAERE, DE HUNNE, DE ONZE. m: & f:. en
HET MYNE, enz:. n:

Genit: & Abl:

1. VAN WIEN? (en ook WIENS in Genit:)
m: VAN WIE? f: en WAER VAN; n:
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2. VAN DIEN (en ook DIENS in Genit:) m:.
VAN DIE. f: en DAER VAN? n:
3. VAN DIEN, WIEN, WÉLKEN, DEN
WÉLKEN; en WAER VAN, en DAER VAN;
gelijk ook in Gen: DIENS, WIENS, en
WÉLKS. m: en VAN WÉLKE, DEWÉLKE; en
WAER VAN, en DAER VAN; als ook in Gen:
WÉLKER. f: en VAN WIEN, 'T GÉNE, en 'T
WÉLKE; en WAER VAN, en DAER VAN, als
mede in Gen: DIENS, WIENS, WÉLKS. n:.
4. VAN DEZEN, en in Gen: ook DEZES. m:
VAN DEZE, en in Gen: ook DEZER, f: VAN
DIT, en HIER VAN. n:
5. VAN DÉN GENEN, en in Gen: ook DÉS
GENEN. m: VAN DE (DIE) GENE, en in
Gen: ook DÉR GENE. f: VAN HET (DIT en
DAT) GENE. n:.
6. VAN DEN (DIEN en DEZEN) ZÉLVEN en
ZÉLFDEN; en in Gen: ook DÉSZÉLFS. m:
VAN DE (DIE en DEZE) ZÉLVE, en ZELFDE,
en in Gen: ook DERZÉLVER. f: VAN HET
DIT en DAT) ZÉLVE en ZELFDE n:
7. VAN DEN MYNEN, enz: m: en VAN DE
MYNE, enz: f: VAN HET MYNE; enz: n: ook
in Genit: MYNES, M.F. & N. enz:.

Dat: & Acc:

1. WIEN? (en in Dat: ook AEN WIEN?) m:
WIE? (en in Dat: ook AEN WIE?) f: WAT?
in Accus:, WAER AEN? in Dat:, n:.
2. DIEN (in Dat: ook AEN DIEN) m: DIE (in
Dat: ook AEN DIE) f: DAT in Acc:, DAER
AEN, in Dat:, n:.
3. DIEN, WÉLKEN, DEN WÉLKEN, WIEN;
(en in Dat: ook AEN daer voor, als mede
DAER AEN, en WAER AEN) m: en DIE,
WÉLKE, DEWÉLKE (en in Dat: ook AEN
WIE, WÉLKE, DEWÉLKE; als mede DAER
en WAER AEN) f: en DAT, HET GENE, HET
WÉLKE, (en in Dat: ook AEN 'T WÉLKE,
AEN 'T GENE, als mede DAER en WAER
AEN) n:.
4. DEZEN (in Dat: ook AEN DEZEN) m:
DEZE (in Dat: ook AEN DEZE) f: DIT (en
ook in Dat: AEN DIT, en HIER AEN) n:.
5. DÉN GENEN, m: en DE GENE, en DIE
GENE, f: en HÉT, DIT en DAT GENE n: Bij
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inkortinge GEEN' voor GENEN of GENE;
en in Dat: ook AEN voor ieder, bij 't M.F.
& N.
6. DEN (DIEN en DEZEN) ZÉLVEN, en
-ZÉLFDEN (en in Dat:
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ook AEN daer voor) m: DE (DIE en DEZE)
ZÉLVE en -ZÉLFDE (en in Dat: ook AEN) f:
en HET (DAT en DIT) ZÉLVE en ZÉLFDE
(en ook de Dat: met AEN) n:
7. DEN MYNEN, enz: (ook in Dat: AEN) m:
DE MYNE, enz: (ook in Dat: AEN) f: HET
MYNE, enz: (ook in Dat: AEN) n:

Plural: wegens alle de Geslagten.
Nom: & Acc:

(1) WIE? (2) DIE. (3) DIE, DEWÉLKEN. (4)
DEZEN. (5) DE (en DIE) GENEN. en (6) DE
(DIE, en DEZE) ZELVEN, en ZÉLFDEN, of
ook DIE en DEZEN ZÉLF. (7) DE MYNEN,
enz:.

Genit: & Abl:

(1) VAN WIE? (2) VAN DIE; (3) VAN
WÉLKEN, en VAN DE WÉLKEN, en DAER
VAN, en WAER VAN. (4) VAN DEZEN, en
HIER VAN. (5) VAN DE (en DIE) GENEN. (6)
VAN DE (DIE en DEZE) ZÉLVEN, en
ZÉLFDEN, of ook VAN DIE (en DEZEN)
ZÉLF. (7) VAN DE MYNEN, enz:. Dog ook
in Genit: (1) WIER; (2) DIER. (3) WÉLKER.
(4) DEZER. (5) DER GENEN, en DÉR
GENER. (6) DÉRZÉLVER, en (7) ONZER,
enz:.

Dativ:

Even als de Ablat: mits AEN in steê van
VAN; of ook AEN vooraflatende; als
wanneer in Verhev: Stijl, na der Ouden
trant, bij 't M. & N, ook wel plaets krijgen
ons (1) WIEN? (2) DIEN, (3) DEN WÉLKEN.
(4) DEZEN, blijvende als anders. (5) DÉN
GENEN, (6) DEN ZÉLVEN of ZÉLFDEN. (7)
DEN MYNEN, ONZEN, enz:.

III. Die door alle de Geslagten eveneens zijn, of zonder Aenmerking op
het Geslagt.
Singular:
Nom: & Acc:

1. MENIG, VEEL, ELK, IEDER (of YDER),
ELKANDER, MALKANDER, IEMAND (of
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(voor Alle zaken).
2. MENIG ÉÉN, ELK ÉÉN, zo ook IEDER-,
WÉLK- en WAT
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VOOR ÉÉN,

en HOEDANIG-, ZULK-,
DUSDANIG-, en DIERGELYK-EEN.
3. EEN IEGELYK (of YGELYK), EEN IEDER,
en EEN ANDER.

Gen: & Abl:

Even als de Nom: mits VAN daer voor; of
in Genit: ook met S agter sommigen, als
1. ELKS, IEDERS, ELKANDERS,
MALKANDERS, IEMANDS, NIEMANDS, en
MENIGS.
2. ELK ÉÉNS, IEDER ÉÉNS, enz: bij de
anderen.
3. EEN IEGELYKS, of EENES IEGELYKS, en
zo mede bij de -anderen.

Dativ:

Even als de Nomin:, of ook AEN daer
voor.

Pluralis.
Nom: & Acc:

1. MENIGEN, VELEN, en voor ELK en IEDER
gebruiken wij in Plur: ALLEN; de verderen
o

van N . I. ontbreken in Plur:. In tegendeel
voeg hier bij ETLYKEN, SOMMIGEN,
EENIGEN (aliqui), die geenen Singul:
hebben.
2. MENIGEN, en. voor ELK- en IEDER-ÉÉN
komt ook ALLEN. Wijders WÉLKEN,
HOEDANIGEN, ZULKEN, ZOODANIGEN,
DUSDANIGEN, en DIERGELYKEN; dog ons
WAT VOOR ÉÉN heeft geenen Plur;, en
voor ons ZULKEN, en ZOODANIGEN, zet
men ook wel DE voor aen.
3. ANDEREN; dog ons EEN IEGELYK, en
EEN IEDER hebben geenen Plur:.

Genit: & Abl:

Even als de Nom: mits VAN daer voor; of
ook in Genit: wel R in steê van N agter
sommigen; als ETLYKER, SOMMIGER,
EENIGER (aliquorum), WÉLKER,
HOEDANIGER, DER ZULKEN, en DER
ZOODANIGEN, en DER ZULKER, en DER
ZOODANIGER.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Dat:

Even als de Nomin:, of anders ook wel
AEN daer voor, als, AEN MENIGEN, enz:.
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Als Adjectiva.
I. Die in 't Geslagt onderscheiden zijn.
Singular:.
Nomin:

1. DIE (iste, &c. demonstr:) MAN of
VROUW m: of f: en DAT KIND. n:.
2. WÉLKE (quinam &c.) m: & f: en WÉLK.
n:.
3. ELKE (unusquisque &c.) m: & f: en ELK.
n:.
4. DEZE (hic, &c.) m: & f: en DIT. n:.
5. DEZE. EN GENE (hic & ille, &c.) m: & f:
en DIT EN DAT n:.
6. EENE (Unus, & idem, &c.) m: & f: en
EÉN. n:.
7. NIET EENE, en GEENE (Nullus, a) m: &
f: en NIET ÉÉN, en GÉÉN. n:.
En even als NIET EENE, zo ook WÉLK
EENE, HOEDANIG EENE, WAT VOOR EENE,
en ZULK-, DUSDANIG-, ZOODANIG-, en
DIERGELYK-EENE; hoewel gewoonlijk bij
inkorting zo in Masc: als Foem: slegts
EÉN voor EENE en EENEN komt.
8. MYNE, UWE, ZYNE, HAERE (of HEURE),
HUNNE, en ONZE. m: & f: en MYN, UW,
ZYN, HAER (of HEUR), HUN, en ONS. n:.
NB. In Masc: & Foem : gemeenlijk bij
inkort: de E agteraf, behalven bij ONZE.
9. DE (DIE, DEZE, en ÉÉN-) ZÉLVE, en
ZÉLFDE, en ÉÉRSTE m: & f: en HET, (DAT,
DIT, EÉN-) ZÉLVE, en ZÉLFDE, en EÉRSTE,
n:.

Gen: & Abl:

1. VAN DIEN MAN (en Genit: ook DIENS
MANS) m: en VAN DIE VROUWE (en in
Gen: ook DIER VROUWE) f: en VAN DAT
KIND, n:.
2. VAN WÉLKEN (in Gen: ook WÉLKES) m:
en VAN WÉLKE (in Gen: ook WÉLKER) f:
VAN WÉLK (en in 't Verhev: ook VAN
WÉLKEN, en in Gen: ook WÉLKS) n:.
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4. VAN DEZEN (ook in Gen: DEZES) m: en
VAN DEZE (ook in Gen: DEZER) f: en VAN
DIT (en in 't Verhev: ook VAN DEZEN, en
in Gen: ook DEZES) n:.
5. VAN DEZEN EN GENEN, m: en VAN DEZE
EN GENE, f: en VAN DIT EN DAT, n:
6. VAN EENEN (en in Gen: ook EENES) m:
en VAN EENE (ook in Gen: EENER) f: en
VAN EÉN (ook in Gen: EENES) n:.
7. VAN NIET EENEN, en VAN GEENEN, (ook
in Gen: GEENES) m: en VAN NIET EENE,
en VAN GEENE, (ook in Gen: GEENER) f:
en VAN NIET ÉÉN, en VAN GÉÉN (ook in
Gen: GEENES) n:.
8. VAN MYNEN, UWEN, enz: (ook in Gen:
MYNES, UWES, enz:) m: en VAN MYNE,
enz: (ook in Genit: MYNER, enz:) f: en
VAN MYN, enz: (ook in Gen: MYNES) n:.
9. VAN DEN (DIEN, DEZEN, en EENEN)
ZÉLVEN en ZÉLFDEN, enz: m: en VAN DE
(DIE, DEZE, en EENE) ZÉLVE en ZÉLFDE,
enz:. f: en VAN HET (DAT, DIT, en EÉN)
ZÉLVE en ZÉLFDE, enz:. n: ook in Genit:
DES ZÉLVEN, m: en DERZÉLVER, f:.

Dat: & Acc:

Even als de Abl: mits zonder VAN; of in
Dat: ook wel AEN daer voor.
o

NB. Die van N : 2 en 3, als WÉLKE en ÉLKE, konnen ook betrokken worden
onder de volgende III. soort, die eveneens gaen als andere Nomina
Adjectiva.

Pluralis, in al de Geslagten.
Nom: & Acc:

(1) DIE. (2) WÉLKE. (3) ALLE. (4) DEZE.
(5) DEZE EN GENE. (6) ontbreekt. (7)
GEENE. (8) MYNE, UWE, ZYNE, HARE (of
HEURE), en ONZE; of bij inkrimping ook
de E agteraf, behalven bij ONZE. en (9)
DE-, DIE-, en DEZE-ZÉLVE, en -ZÉLFDE
MANNEN, VROUWEN of KINDEREN.

Gen:

Even als de Nomin: mits VAN daer voor,
of ook wel zonder VAN, met R daer agter,
als (1) DIER, (2) WÉLKER; (3) ALLER; (4)
DEZER. (5) DEZER EN GENER. (7) GEENER.
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(8) MYNER, enz:. en (9) DER-, DIER-, en
DEZER-ZELVER.

Dat:

Even als de Nom:, of ook wel AEN daer
voor; als mede in 't Verhev: bij 't M. & N:
ook wel N agter aen, dog als dan zonder
AEN, als DIEN MANNEN, voor AEN DIE
MANNEN, enz:.

Ablat:

Even als de Genit: met VAN daer voor.

II. Die door al de Geslagten eveneens zijn.
Singular:.

Nom: & Acc:

(1) WAT, en (2) IEDER MAN, VROUW, of
KIND.

Genit: & Abl:

(1) VAN WAT, en (2) VAN IEDER, enz:.

Dat:

Even als de Nom: of anders ook AEN
daer voor.

Plural:.
Nom: & Acc:

(1) WAT, (2) ALLE, of ALLE DE, of AL DE
MANNEN, VROUWEN, of KINDEREN.

Gen & Abl:

Even als de Nom: mits VAN daer voor; of
ook wel in Gen: ALLER.

Dat:

Als de Nomin:, of ook wel AEN daer voor.

III. Die eveneens gaen als de Nom: Adject: en ook onder die kunnen
getelt worden.
1. Ons EENIG of ENIG (Aliquis), en MENIG (Multus, frequens), als EENIG MAN,
EENIGE JONGEN EENIGE VROUW. f: en EENIG KIND. n:.
2. EEN of DE gevoegt voor EENIG (Solus, unicus), ANDER, ZULK, ZOODANIG,
DUSDANIG, en DE EENIGE MAN m: en EEN en DE EENIGE
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JONGEN m: en EEN en DE EENIGE VROUW f: en EEN EENIG en HET EENIGE
KIND, enz:.
3. EEN IENGELYK, dog alleen als Singul:; en SOMMIGE, ETLYKE, VELE, als Plur:.

NB. Maer ons EENIGE (Aliquis), en ons SOMMIGE, ETLYKE, VELE, nemen
bij den Genit: Plur: ook wel R agteraen, op de wijze van de andere
Pronomina, als EENIGER MANNEN, enz:.
1713 11/m
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Veertiende Redewisseling.
Wegens ons hedendaegsche onderscheidentlyk uitdrukken van
de tydem der verba in 't Algemeen.
N. en L.
N. HOe onze Oude Voorvaderen en hunne Verwanten in het Uitdrukken van de
Tijden der Verba in 't Algemeen te werk gingen, is door u in de X: Redewisseling
vermeld; nu was 't wel dienstig, dat we hier tegen eens beschouwden, hoe gevoeglijk
onze Tael de tederste Gedagten thans voldoen kan, en hoe rijkelijk ze, met toedoen
der Hulpwoorden, de Tijden der Verba in de Onderscheidene Modi weet aen te
wijzen: want op meer als eene wijze laet die uitdrukking zig behandelen: Dog, dat
metéén uwe bedenking omtrent de innerlijke kragt van ieder manier van Uitdrukking
daer onder vloeye.
L. Dit laetste zou ten opzigte van sommigen zeer werkelijk komen, en zal te mets
zo vlot niet willen schieten: Dog 't beproeven, zal Mijn Heer mij zeggen, is het naest;
ik wil 't ook wel, mits zonder mij te verbinden, dat niet eene of eenigen van die
Uitdrukkingen mij ontslippen zullen; ook zonder mij op te houden met de Rhetorische
Omschrijvingen en Verbuigingen, die een gezeg in allerhande plooyingen leeren
vouwen Ik trêe dan tot de zaek.
+
Het Praesens Indicativi kan men aentoonen, of door 't enkele Werkwoord, als
+

IK BEZIT; IK SLAE, enz:.
Of ook wel door 't Participium Praesens, met het Praesens van het Hulpwoord
ZYN, als

I. Van ons tweederde
Praesens Indicativi als IK
SLAE; en IK BEN
SLAENDE.
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Deze laetste spreekwijze is minst gemeen, en onderstelt eenige duering van 't bedrijf.
+
Ons Praeteritum Simplex & Historiale (of ons Verhael-voorleden), dat gewoonlijk
+
in 't Latijn het Praeteritum Imperfectum genaemt word, als
II. Van ons
IK BEZAT, enz:.
word ook te mets uitgedrukt door het Participium Praes met behulp van 't Praetent:
Imperf: van ZYN, als

tweederhande Praeter:
Imperfect: Indicat: als IK
BEZAT, en IK WAS
BEZITTENDE.

IK WAS BEZITTENDE, enz:.
Zulk een Spreektrant vind men ook al in 't oude Angelsaxisch; als Dia was Wyrcende
(d: i: Zij was werkende), zie in Hickes: Thesaur: Grammat: Anglosax: &c: pag: 40.
Ondertussen toont IK WAS het voorbij-zijn van den tijd aen, terwijle door het
Participium ons de Werking zelf, niet alleen als tegenwoordig, maer ook eenigsints
van duer word voorgestelt; want van ijmand die niet meer dan één slag deed, zeit
men niet, HY WAS SLAENDE, maer wel, HY SLOEG, om dat dit laetste geen
bepaling doet van 't dueren.
Zulk een schikking van het Particip: Praes: bij 't Hulpwoord ZYN is toepasselijk
op al de volgende Tijden en Wijzen van die Verba, aen welker zin zoodanig een
uitdruk welvoeglijk komt.
+

N. Wat eigenschap steekt 'er tog in de Latijnsche Benaming van Praeteritum
Imperfectum? Wat voor een Onvolmaektheid van Tijd is 'er in te vinden? Immers
is de Werking als even zeker gebeurt en volkomen volbragt aen te merken, zo
wel wanneer men zeit HY SLOEG (Verberabat), als HY HEEFT GESLAGEN
(Verberavit)?

+

III. Van 't natuerlijke
Onderscheid van Kragt
tussen het Praeterit:
Imperfectum, & Perfectum.

L. Gewisselijk bij beiden Volbragt, en zelf het zoogenaemde Imperfectum is als
eenigermate Ver-volbragt te schatten, vermits het bij uitstek gebruikt word in 't
verhalen van gebeurde zaken, waerom ik het hier boven een Verhael-voorleden
noem; dog schoon ten dien opzigte ons de Werking als een' wijle voorbij-zijnde te
voren komt, nogtans trekt zulk Verhalen onze gedagten te rug op den verstreken
tijd zelf, en schildert ons 't Bedrijf af, als nog dadelijk en levendig voor oogen; terwijl
het zoogenoemde Perfectum ons de gebeurde Werking, hoe kort zelf geleden,
volkomen als voorbij en volbragt te voren brengt. Want, als men zeit, HY SLOEG,
zo tragt men in den toehoorder een denkbeeld te verwekken, als of hij 't Slaen
aenschouwde; maer, zoo men zeit, HY HEEFT GESLAGEN, zo dringt men de
Gedagten op het voorbij
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-zijn van 't Slaen. En hierom is het eerste, dienstiger voor een Historie-Schrijver,
dan het laetste, vermits het levendig afschilderen van 't gebeurde bij hem een
Hoofdcieraed is.
+
Nog ook hebben wij in 't bezonder een Verhael-verleden, bij aldien we spreken
+
willen van iet dat hachlijk ten opzigte van 't gebeuren van eene volgende en
IV. Van nog een Derde
wijze van Praeterit:
daeraen-geketende zaek was; als wanneer we niet onaerdiglijk ons Verbum
Imperfect: met het Praet:
KOMEN (dat ook eertijds Gebeuren beteekende) tot een Hulpwoord gebruiken
van het hulpwoord
voor den volgenden Infinitivus met TE tussen beiden, welken wij den Infinitivus
KOMEN voor den Infinit:
Obliquus noemen, als
HY QUAM TE SLAEN; enz:.

Obliquus, als HY QUAM
TE SLAEN.

beteekenende zo veel als, 't Gebeurde dat hij Sloeg.
N. Zo dat ons KOMEN hier nog iet anders wil als het Latijnsche Venire.
+
Dog wij gebruiken immers ook KOMEN voor een Infinitivus Rectus zonder TE
tusschen in; dus beteekent ons TERWYL IK KOM of QUAM GAEN, zo veel als
Onder 't gaen, als wanneer dit zijn opzicht heeft niet zo zeer op 't Gaen in
tegenstelling van Stil-staen, als wel op de gantsche voorgenomene wandeling,
reize, of gang, onder welke eenige hachelijke ontmoeting, waer van 't Verhael
staet te geschieden, opquam; waerom dan zulk zeggen nogtans eigen blijft, al
was het dat men onder dat gaen zig bij toeval quame stil te houden, toen dat
onverwagte voorviel; zo dat deze gantsche voorbereidende beweging onder-een
betrokken word.

+

V. Van ons GAEN en
KOMEN voor een
Infinitivus Rectus, als, IK
KOM of QUAM GAEN: en
HY GAET of GING
LOOPEN.

L. Die kragt is 'er in opgesloten: en, wanneer deze voorgemelde Wandeling ofte
Beweging afwendende is, zo gebruikt men GAEN in steê van KOMEN, als
TERWYL HY GING LOOPEN; enz:.
strekkende GAEN voor een afwijkende, en KOMEN voor een naderende beweging.
+
Wijders, bij het Praeteritum Perfectum dat bij ons, bij 't Hoogduitsch, en de verdere
+
Noordsche Talen, gelijk mede bij de Latijnsche Bastaert-kinderen, als het
VI. Van ons Praeteritum
Perfect:
Indicativi, als HY
Italiaensch, Spaensch, Portugeesch, Fransch, enz: een Praeteritum Compositum
HEEFT
GESLAGEN,
en
is, vermits het met een Hulpwoord word uitgedrukt, komt het Praesens Indicativi
HY
IS
GEBLEVEN.
van 't Werkwoord HEBBEN gevoegt bij 't Particip: Praeterit: van 't begeerde
Verbum Activum, of zo men 't anders gelieft te noemen, bij 't Participium Passivum:
als
HY HEEFT GESLAGEN.
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Dog bij onze Verba Neutra of Verba Substantiva komt ZYN in steê van HEBBEN;
als
HY IS GEBLEVEN; HY IS GEWEEST.
+

Voorts, het Praeteritum, dat Plusquamperfectum genoemt word, is een zeker
Vooruit-Verleden, 't welk in 't Verhalen van Zaken geketent is aen een' nog nader
gebeurde zaek. Om dit uit te beelden neemt men onze Praeterita van de Verba
HEBBEN en ZYN, gelijk bij 't vorige Praeterit: het Praes: als,

+

VII. Van ons Praeteritum
Plusquam-perfectum, als
HY HAD GESLAGEN, HY
WAS GEBLEVEN.

HY HAD GESLAGEN.
HY WAS GEBLEVEN.
+

Nog ook gebruiken wij ons Perfectum en Plusquamperfectum vermengt, wanneer
we van een Voorleden en een gevolg van dat Voorleden verhael doen; waer voor +VIII. Van ons mengsel
van 't Perfectum &
in 't Latijn hét Perfectum de plaets neemt: als,
HY HEEFT GESLAGEN GEHAD.

Plusquam perfectum, als
HY HEEFT GESLAGEN
GEHAD.

Het Futurum hebben wij ook tweederhande; als (1) met het Hulpwoord ZULLEN bij
den Infinit: Rectus; dus,
+

HY ZAL BEZITTEN, SLAEN, enz:.
+

Of (2) met het Hulpwoord STAEN; dus,
HY STAET TE BEZITTEN, TE SLAEN, enz:.

IX. Van ons
tweederhande Futurum,
als HY ZAL SLAEN, en
HY STAET TE SLAEN.

Dog dit laetste is slegts een Voornemen of Verwagting ergens toe strekkende, en
komt daerom ook bij den Infinit: Obliquus met TE voor 't Verbum.
Wijders, van 't Gebruik onzer Oude Voorvaderen, toen men 't Futurum eveneens
als 't Praesens nam, is 'er in Kortgedrongen Klemstijl nog een Overblijfsel, naemlijk
dan, wanneer in 't gezeg een Voorwaerde op iet toekomende voorafgaet, als INDIEN
of SCHÓÓN HY VLUGT, LIGT AGTERHAELT MEN HÉM, voor ligt zal men hem agterhalen:
dus kan, dewijl 't Voorbeding nog aenstaende is, 't gevolg niet anders als
Toekomende verstaen worden, schoon 't hier als Tegenwoordig verbeeld word.
+
Daerenboven bedienen wij ons nog van een Uitdrukking, waer in 't Futurum met
+
een Praeterit: gemengt is, wanneer het Toekomende vastelijk of haest verwagt
X. Van ons Futurum met
een Praeterit: gemengt,
word, en te verwisselen staet in een Voorleden, in tegenstelling van een ander
als HY ZAL GEDAEN
Aenstaende; als,
HEBBEN.

HY ZAL GEDAEN HÉBBEN.
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Dit komt in zin overeen met het genc men in 't Latijn het Futurum Subjunctivi noemt.
+

N. Wat begrijpje tog met die Toestrekking, die bij den Infinitivus Obliquus behoort?
't Schijnt mij toe, of je door dat woord de Rede of Regel zoekt aen te wijzen,
wanneer, of waerom dit TE bij ons plaets krijgt voor den volgenden Infinitivus.
En, dewijl ik bijna geene Schrijvers, ja geene geborene Nederlanders ontmoet
heb, of ze gebruiken dit TE eenpariglijk op eenen trant, nogthans dunkt mij 't niet
gemaklijk voor een Grammaticus te zijn, om de Regel en Oorzaek daer op uit te
vinden. Want men zeit;
IK WIL LOOPEN, en IK BEGÉÉR TE LOOPEN.
IK KAN KRYGEN, en IK BEGEER TE KRYGEN.
IK DOE WERKEN, en IK DENK TE WERKEN;
en IK MOET TOESTAEN, en IK BEN SCHULDIG TOE TE STAEN, enz:.

+

XI. Tusschen-inlasch van
't Onderscheidene gebruik
van den Infinit: Rectus &
Obliquus, agter eenige
voorloopende Verba,
naemlijk wanneer niet, of
wanneer al, het woordtje
TE tusschen twee Verba's
in moet plaets hebben;
als, IK WIL LOOPEN, en
IK BEGEER TE LOOPEN,
enz:.

L. Gelijk het ligter valt een Mensch uiterlijk en van aenzien wel te leeren kennen,
dan hem na vereisch wel af te schilderen, zo is 't ook gemaklijker dit Gebruik, als 't
voorkomt, door gewoonte te kunnen opvolgen, dan een nette beschrijving te doen
van de ware gesteltheid van 't Gebruik: niettemin, schoon uwe Vrage ons eenigsints
van 't spoor zal afleiden, zal ik die kortelijk tragten op te lossen.
Aengaende de Orde ofte Waerneming omtrent welken van die Voorloopende
Verba de Infinitivus Rectus, en omtrent welken de Infinitivus Obliquus vereischt
word, heb ik onder mijne Opmerkingen de volgende Verdeeling.
Agter onze voorloopende Verba VOELEN, DOEN, DURVEN, WILLEN, MOGEN, MOETEN,
KONNEN, LEEREN, HOOREN, BLYVEN, LATEN, ZULLEN, en HÉLPEN; als mede ZIEN
(videre); gelijk ook agter KOMEN (mits voor een nadering van beweging), en agter
GAEN (mits voor een afwijking verstrekkende), komt het volgende Verbum zonder
TE in den Infinitivus Rectus; als,
IK

{VOEL}
{DOE}
{DURF}
{WIL}
{MAG}
{MOET}
{KAN}
{LÉÉR}

LOOPEN;

en IK

{HÓÓR}
{BLYF}
{LAET}
{ZAL}
{HÉLP}
{ZIE}
{KOM}
{GAE}

LOOPEN,
enz:

Dog niet, ik doe te Loopen, &c.
In tegendeel agter ons BEGEEREN, BELIEVEN, GELIEVEN, HOPEN,
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MEENEN (concipere mente), TRAGTEN, DÉNKEN (in animo esse), ZIG GEWÉNNEN,
GEWOON ZYN, VERBONDEN, SCHULDIG of VERPLIGT ZYN, WETEN, BEGINNEN, ZIEN
(Conari), en KOMEN (tot Hulpwoord verstrekkende, en zo veel als Gebeuren
beteekenende), en ons HÉBBEN (in steê van Schuldig of verpligt zijn), en STAEN (zo
veel als aenstaende of in voornemen zijn, en tot Hulpwoord van 't Futurum dienende),
en DREIGEN, zo gebruikt men den Infinitivus Obliquus, naemlijk TE voor het volgende
Verbum; als
IK

{BEGÉÉR}
TE DOEN; en IK
{BELIEF}
{GELIEF}
{HOOP}
{MÉÉN}
{TRAGT}
{DÉNK}
{BÉN GEWOON}
{GEWÉN MY}

{BÉN
TE DOEN; enz:.
VERBONDEN}
{BÉN
SCHULDIG}
{BÉN VERPLIGT}
{WEET}
{BEGIN}
{ZIE}
{KOM}
{HÉB}
{STAE}
{DREIG}

Dog niet Ik begéér doen, &c.
Voeg hier bij, ons Verbum ZYN, 't welk men dikmael gebruikt voor In een mooglijken
of pligtelijken staet zijn van dus of zoo bewerkt te worden; als HY IS of WAS TE VINDEN,
d: i: hij kan of kon gevonden worden, en DIT IS of WAS 'ER TE OVERHANDIGEN, d: i:
Dit moet of moest 'er overhandigt worden: en dit Moeten of Konnen onderscheid
zig door 't bijvoegen van 't woordtje 'ER dat 'er den zin van Moeten bij aenduid; dus
zeit men DAT IS TE DOEN, voor dat kan gedaen worden, en ook DAT IS 'ER TE DOEN,
voor dat moet 'er gedaen worden: en dus word ook in beide gevallen op een aerdige
wijze het volgende Verbum, schoon 't in de Bedrijvende (of Active) gedaente blijft,
in een Lijdende (of Passive) beteekenis verandert.
+

N. Deze Verdeeling is mij te gevalliger, om dat ik déswegen nog niets bij andere
+
Letterkundigen ontmoet heb. Dog, tot voldoening van naeukeuriger bevatting,
XII. Van de
Merkwaerdige Rede en
verlang ik na een teeken van onderscheid, om daer uit den oorspronk en rede
Oorzaek van dit
van dit Gebruik te kennen. Waer in verschilt tog de eene soort van de andere?
Onderscheid.
en waer in is ieder soort zig zelf gelijk? 't Is immers onbegrijpelijk dat onze
Voorouders zulk een teder Verschil zouden in zwang hebben konnen brengen,
zonder eenige redelijke eigenschap: ik zeg een teder verschil, want de ontduistering
vind ik zoo zeer ingewikkelt, dat, hoewel ik niet twijffelen kan of de redding moet
gezogt worden in de beteekenis en eigenschap der Voorloopende Verba, ik niettemin
in 't wikken en wegen mij telkens dit volgende te gemoet voer; wat onderscheid is
'er tog tussen IK WIL DOEN, en IK BEGEER TE DOEN? En tusschen IK MOET
DOEN, en IK BEN SCHULDIG TE DOEN? en zoo bij meer anderen.
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L. Mijne oplossing zal op nieuws voor een kennelijke proef verstrekken van de
schranderheid onzer Voorouderen.
Het voorzetsel TE (waer voor in 't Moeso-Gotth: Du, in 't Angel-Sax: To / en in 't
oude Frank-Duitsch en Alamann: Ci / Ze / Zi / en Zu gedient heeft) is even als ons
TOT van een toestrekkende beteekenis, 't zij als een beweging tot een Plaets of
Zaek, of 't zij als een Zaek of een Beweging tot een beweging. Op dien voet komt
ons voorzetsel TE gevoeglijk, wanneer de zin van het Voorloopende Verbum eenige
aennadering, geneigtheid, voorbereiding, of toestrekking heeft tot den zin van 't
volgende Verbum; zulks dat de Voorloopende beweging met de volgende nog geene
dadelijke gemeenschap heeft, maer wel eenige betrekking en opzicht op een
hachlijk-aenstaende gemeenschap of overgang van beweging; terwijle bij de andere
Voorloopende Verba een ongescheidene ketting en verband van Werking is tusschen
haer en 't volgende Verbum; waerom ook, bij gebrek van die toestrekking, tot deze
laetsten geen TE vereischt word.
Dit Onderscheid is niet alleen op te maken uit den zin van het Voorzetsel TE,
maer ook uit de aengetogene Voorbeelden; want bij ons, IK ZIE LOOPEN, of IK ZAL
ZIEN LOOPEN, is het Zien inderdaed vereenigt en verbonden aen het Loopen; dog
in tegendeel bij ons IK ZAL ZIEN TE LOOPEN (alwaer Zien zo veel als betragten
beteekent) is dit Zien een Toestrekking, voornemen, of schikking tot het Loopen:
dus ook IK ZAL GAEN beteekent een zeker en vast toekomende, terwijl IK STAE TE
GAEN slegts een voornemen of voorschikking tot het gaen verbeeld. Wederom in
tegendeel zijn geketent aen het volgende Verbum, ons IK BLYF, IK DOE, IK LÉÉR, IK
VOEL, IK HÓÓR, IK ZIE, IK LAET, IK HÉLP, IK GAE, en IK KOM LOOPEN, enz: welke
Voorloopers een beteekenis hebben, die tot de uiterlijke zinnen betrekkelijk is; en
de overige gemelden, als IK DURF, IK WIL, IK MAG, IK KAN, IK MOET, en IK ZAL, die op
den innerlijken staet, en kragt, of op de gemoedsgestalte zien, zijn mede zo naeuw
aen 't volgende Verbum verbonden, dat ze vereent zouden zijn, zo eenig derde belet
zulks niet verhinderde. Gelijk aen de andere zijde ons IK TRAGT, IK DREIG, IK DENK,
IK MÉÉN, IK HOOP, en IK BEGÉÉR, gemoedsbewegingen vervatten, die tot iet anders
uitgestrekt zijn, dat in zoo verre van haer gescheiden en verschillig is en blijft, dat
zij zelf ophouden te zijn, zo dra dat volgende voorvalt: want het Tragten houd op,
zo drae 't gene ik betragte plaets grijpt; en zoo ook bij ons IK BEGIN, en IK KOM TE
GAEN, enz: is een toestrekking tot het Gaen.
Dog ons LEEREN kan men evenwel tweesints aenmerken, gelijk 't ook op twee
wijzen gebruikt word, naemlijk (1) als verzelt met de daedlijkheid, gelijk LÉÉR
SCHRYVEN, dog niet Leer te Schrijven, of (2) als een trapsgewijze oeffening en
nadering tot een wijzer staet, gelijk LÉÉR TE KUNNEN DOEN, DAT U BEVOLEN MOGT
WORDEN, dog niet Léér kunnen doen, &c.; en somtijds wanneer de dadelijke en
toestrekkende oeffening
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hier bij-een zijn, zo neemt men eene en andre spreekwijze, als LÉÉR DOEN, en LÉÉR
TE DOEN, 'T GENE MEN U BELAST; dog met dit onderscheid dat het laetste ziet op het
toekomende als toestrekkende, en 't eerste op het tegenwoordige als met de
dadelijkheid verzelt.
N. Maer bij ons IK BÉN SCHULDIG, VERPLIGT, of VERBONDEN, of IK HÉB TE DOEN, is zo
wel eenige verbintenis tussen de Schuld en het Doen, als bij ons IK MOET DOEN.
L. De verbintenis verschilt nog iets; want dit laetste schildert eigentlijk de verpligting
af als dadelijk verknogt aen 't doen, terwijle de eerste spreekwijzen als op een
toekomende en dikwijls onzekere of hachelijke afdoening haer opzigt hebben, zo
dat bij deze eerste nog eigentlijker een toegestrektheid schuilt. Maer stel vrij dat 'er
geen onderscheid in waer; ik voor mij en zoek ook de ware oorzaek van 't Verschil
niet in 't woord SCHULDIG, enz: dog in 't Verbum ZYN; want alle onze Adjectiva of
Participia, die bij 't Verbum ZYN geschikt worden om te samen als een Voorlooper
van een Verbum te dienen, vermits strekkende om aen te wijzen in wat staet of
betrekking dit of dat zij ten opzigte van eenige volgende werking, vereischt een
Infinitivus Obliquus of een Gerundium, als IK BÉN BEREID, GERÉÉD, en SCHULDIG,
&c:, TE GEVEN, of ook OM TE GEVEN; HY IS WEIGERIG TE ONTFANGEN, of OM TE
ONTFANGEN, en hierom komt ook agter ZYN, wanneer het alleenlijk zonder Bijwoord
dient, om in 't algemeen den moochlijken of pligtelijken staet te beschrijven, insgelijks
TE voor den volgenden Infinitivus, als IK BÉN TE ZOEKEN, TE VINDEN, enz: als hier
voorgemeld; of anders ook ZYN voor enkel Zijn komende, als wanneer het voor 't
Gerundium zig schikt; naemlijk HY IS OM TE ONTFANGEN: Want in alle deze
Voorbeelden is een Toestrekking tot het volgende; gelijk mede, zo de Voorlooper
Af-, in steê van Toe-strekkende zij, ons woordtje OM in VAN verwisselt, als HY HOUD
OP, of LAET AF VAN TE WÉRKEN.
N. Waerlijk hebben onze Voorouderen bij 't aennemen, of inzetten en voortplanten
van zulk een Gebruik dit zeer fijn geredenzift; en dat verschil tusschen WILLEN en
BEGEEREN (die gewoonlijk, en ook somtijds zonder zinkrenking, als een en 't zelfde
gehandelt worden) vereischt een naeuwe Opletting: nogtans, merk ik nu, kan men
wel een Begeerte hebben tot een zaek, zonder die volstrektelijk te Willen: Het
Begeeren is een zekere geneigtheid, of op zijn verst een kragtig verlangen, terwijl
de Wil een vast besluit en een volkomene Gemoeds overgang tot de zaek of daed
is. Dus kan men van ijmand zeggen, dat hij begeerig is om te sterven, schoon 't
oneigen en onwaer zou zijn, wanneer men zeide dat hij sterven wilde: want aen
dien, die niet vast besloten heeft, van zijn leven aenstonds, of zo drae 't belet uit de
weg zij, te verkorten, kan men niet toe-eigenen, dat hij sterven wil, zelf hoe groot
zijn verlangen zig uitstrekte om ontbonden te worden.
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L. Nog meer Verba zijn 'er die een' Toestrekking vervatten, en tot Voorloopers dienen
van een Infin: Obliquus; dog uit de aengehaelden zal men de anderen ligtelijk kunnen
redden; maer van die genen, die niet Toestrekkende zijn, en welker zin aen den
volgenden Infinitivus geketent is, en daerom zonder TE gebruikt worden, heb ik
allen aengehaelt, die ik onder mijne Aenmerkingen heb verzamelt gehad.
N. Evenwel schiet 'er nog over, om het onderscheid te vinden, waerom men agter
WETEN den Infin: Obliquus, en agter KONNEN den Infinit: Rectus te zetten heeft; want
wat voor Toestrekking is 'er meer in 't eerste dan in 't laetste opgesloten? Ook hebje
nog de Toestrekking niet aengetoont bij ons IK BÉN GEWOON, of GEWÉN MY; maer tot
die oplossing van IK GEWÉN MY TE DOEN behoef ik geen anders hulp; want alle Wenst
of Gewoonte onderstelt een trapsgewijze opklimming of nadering, en gevolglijk een
Toestrekking tot de zaek die te wennen is; en bij ons IK BÉN GEWOON, behalven dat
de zin een gelijke Toestrekking bezit, zo heerscht ook daer het Verbum ZYN, en is
alzoo van dezelfde natuer als uw voorgemelde IK BÉN BEREID, GERÉÉD, enz:, waer
agter de Infinit: Obl: vereischt word.
L. Als men WETEN en KONNEN elk aenmerkt voor een Kragt of Vermogen van hand
of verstand, beken ik dat 'er groote gemeenschap tusschen KONNEN en WETEN is.
Maer ons Weten spruit uit een naespeuring van de onderlinge redigheid en bevinding
der zaken; en ons IK WEET TE DOEN onderstelt een opklimmende vermeerdering van
kennis, die zig uitstrekt tot het volgende doen; dog het KONNEN DOEN kan een
natuerlijke eigenschap van vermogen zijn, zonder zulks geleert te hebben: Voeg
hier bij dat eertijds WETEN ook Gade slaen beteekent heeft; dus vind men in 't M-G.
Witan / Adwitan (observare), als uit het Glossar: van Junius blijkt. Dit Waernemen
is mooglijk de grondbeteekenis, want Opmerking is de Moeder van ons Weten; en
alle Waerneming sluit eenig opzigt tot een zaek, en een zekere Toegestrektheid in.
Immers zulk eene of diergelijke Rede schijnt onze Oude Voorvaderen gedreven te
hebben tot het invoeren van dusdanig een Gebruik. En, mij aengaende, ik heb in 't
overwegen van alle deze voorverhandelde Voorbeelden niets konnen opspeuren,
dat deze voorloopende Verba, die TE voor 't volgende Verbum begeeren, eenpariglijk
van de anderen onderscheid, dan deze mijne aengemerkte Toestrekking, die ik ook
in den Zin van ons Woordtje TE vond opgesloten.
+
Bij deze gelegentheid is het ook al te gewigtig om over te staen de bijzondere
+
eigenschap, die 'er in 't behandelen van de Praeterita Perf: & Plusquamperf:,
XIII. Opmerkelijke Regel
in 't onderscheidentlijk
wanneer deze Voorloopers bij de Verba komen, vereischt word; want de
Toestrekkende, die voor den Infinit: Obliquus met TE gebruikt worden, verbuigen behandelen van de
Praeter: Perfecta en
zig op den gewoonen trant bij de Praeterita, als
Plusquamperf: dezer
tweederhande
Voorloopende Verba; als
IK HEB BEGEERT TE
LOOPEN; en IK HEB WILLEN
LOOPEN.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

520
IK HÉB of HAD GETRAGT TE ONTVLIEDEN.
en niet Ik héb tragten te ontvlieden; dog de anderen blijven in de gedaente van den
Infinitivus, als
IK HÉB of HAD LEEREN LOOPEN.
en niet Ik héb geléért Loopen: en dus ook
IK HEB BEGÉÉRT TE LOOPEN;
en IK HÉB WILLEN LOOPEN, enz:
Daerenboven is aen deze Voorloopers, die voor een Infinitivus Rectus komen, eigen,
dat ze bij de Praeter: Perf: & Plusquamperf: altoos voor het zakelijke Verbum, en
agter 't Hulpwoord HEB of HAD geplaetst worden, als IK HÉB WILLEN LOOPEN, dog
niet Ik héb Loopen willen: alleenlijk bij ons LEEREN, VOELEN, HOOREN, en ZIEN kan
de agterschikking plaets hebben, mits dat dan zij, die anders in Infinit: quamen, in
haer Praeter: Partic: verwisselen, even als bij de Tusschen-hulpwoorden die een
Infinit: Obliquus agter zig vereischen, als
IK HÉB of HAD

en IK HÉB of HAD LOOPEN

{LEEREN}
{VOELEN}
{HOOREN}
{ZIEN}

LOOPEN.

{GELÉÉRT}
{GEVOELT}
{GEHÓÓRT}
{GEZIEN}

Dog deze laetste spreektrant, die aen deze vier Tusschen-Hulpwoorden
bijzonderlijk eigen is, verandert den zin in zo verre een weinig, dat dit zakelijke
Verbum LOOPEN bij ons dus als een Substantivum Indefinitivum geworden is, gelijk
ons HET LOOPEN een Substant: Definitivum is om welke reden ook het
Tusschenhulpwoord in een zakelijk Verbum verandert, en bij HEB en HAD zijn Praet:
Partic: moet aennemen, terwijl LOOPEN, als Substantivum geworden zijnde, op
nieuws ook zulk een plaets inneemt, naemlijk tusschen 't Hulpwoord en 't Verbum
in, eveneens gelijk als IK HÉB GELÓÓP GEVOELT.
N. Waerlijk is die Opmerking en Regel van belang; maer, zeit men ook niet HY HEEFT
BELIEVEN TE HÉBBEN? immers Hij heeft belieft te hébben strijd tegens 't Gebruik, en
schijnt nogtans van uwe Regel begunstigt te worden.
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L. 't Is, mijns oordeels, beide quaed: want BELIEVEN is eigentlijk een Impersonale,
dat een Dat: van den Persoon begeert, als HET BELIEFT U, maer niet Gij belieft; en
in zulker voege is BELIEVEN ook van die Verba, die haren volger met TE vereischen;
dus zou 't regte zijn, HET HEEFT HEM BELIEFT TE HÉBBEN.
N. Ik bemerk mijn misslag; maer laten wij weder tot de andere Modi overgaen: als
eerstelijk tot den Imperativus.
+

L. Alle Afvordering of Bevélgeving ziet op een dadelijke of op een toekomende
uitvoering, en dezen drukken wij onderscheidentlijk uit: als
in 't Praesens in Sing: GAE, in Plur: GAET.
en in 't Futurum GY ZULT GAEN.

+

XIV. Van onzen
Imperativus in 't Praesens
GAET, in 't Futur: GY
ZULT GAEN; en van ons
LAET HY GAEN, of LAET
HEM GAEN.

De Bevel-geving is van een meerder tot zijn minder, dog de Afvordering gaet
tusschen Gelijkstandige Personen, en word heusch als men daer ons TOG bijvoegt,
als GAE TÓG (i quaeso). Dog merkt mijn Heer wel dat dit Futurum Imperativi in
gedaente gelijk is aen ons Futurum Indicativi?

N. Ja ik, en nogtans dunkt mij kan men 't aen den spreker hooren of hij iets beveelt,
of niet.
L. Zo kan men, en dat ter oorzake van den accent: want bij 't Futurum Indicativi valt
de Klem allermeest op het zakelijke Verbum, en niet zo zeer op 't Hulpwoord ZULLEN;
gelijk in tegendeel de sterkste nadruk op ZULT valt bij 't Futur: Imperativi. Mits, dat
men ook zelf dit Bevelen van een meerder tot zijn minder als tweederhande
onderscheide, (1) als Aenmanende, of (2) als Dwingende wanneer ijmand weigert
of wederstreeft, en uwe Gedagten, Mijn Heer, loopen op het laetste; want bij 't eerste
geval vermerk ik geen onderscheid van Uitspraek; en neem ik dit ook op voor geen
eigentlijk meesterlijk Bevel, maer voor een Loflijke en heusche wijze van Afvordering,
bij onzen Landaerd in gebruik gebragt, en uit het Futurum ontleent, om Vriendelijk,
en met een vertoog van een goed vertrouwen over de Bereidwilligheid, en niet gelijk
andere Duitschers door schrikbarende Woorden, zijne Dienstboden en
Onderhoorigen te bestieren: Dog, in het Dwang-bevel tegens eenen wederhoorige,
kan men, gelijk gij zegt, dit onderscheid klaerlijk bemerken, wanneer men zeit GY
ZULT GAEN, voor ik begeer en ik wil dat gij gaet, alwaer ZULT ook wederom in zijn
eerste oorspronkelijke kragt van Schuld vervalt.
N. Wij gebruiken immers nog een Middel-bevel-geving, wanneer aen ijmand iet
gezeit word om gezamentlijk zulks te doen, of om iet aen een ander, die 't uitvoeren
moet, over te dragen, als
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LAET HY GAEN, of LAET HEM GAEN.
LATEN WY GAEN, of LAET ONS GAEN.
of DAT HY GAE, en DAT WY GAEN.
L. Sommigen zouden deze Zeg-wijzen voor een Praesens Subjunctivi aenzien, om
de gelijkheid.
N. Maer wat is 'er aen den naem gelegen, zo slegts de zaek wel gekent werd? Ik
heb hier iet anders op te vragen; wat onderscheid stelje tusschen
LAET HY GAEN, en LAET HEM GAEN,
en tussen LAET ONS GAEN, en LATEN WY GAEN?
+

L. Indien 'er geen Onderscheid in waer, zo zou ook van een zelfde beteekenis
moeten zijn ons
LAET IK GAEN,
en LAET MY GAEN.

+

XX. Van ons
tweederhande LATEN; als
LAET IK GAEN, en LAET MY
GAEN.

Waer van kenlijk nogtans elk iet anders wil. Om nu 't verschil na vereisch te
overwegen, dient men aen te merken, dat het Verbum LATEN tweesints bij ons in
gebruik is, naemlijk voor TOELATEN (permittere), en ook slegts voor een Hulpwoord
tot Opwekking van beweging.
Als het Toelaten beteekent, vereischt het uit de natuer der zake een Dativ: van
den Persoon, ten opzigte van wien de toelating geschied, vermits het een weking
is die een giftelijk opzigt op hem heeft: In welken gevalle ons LAET in die zelfde
gedaente blijft; 't zij het bevel of verzoek van toelating ten behoeve van een of meer
gegeven word: als
LAET HEM GAEN; d: i: LAET TOE DAT HY GAE.
LAET MY GAEN; d: i: LAET TOE DAT IK GAE.
LAET ONS GAEN; d: i: LAET TOE DAT WY GAEN.
In tegendeel, wanneer ons LATEN alleenlijk als een Hulpwoord verstrekt om een
opwekking van beweging te maken, zo word dit Verbum even als de andere
Hulpwoorden verbogen, en is aen de volgende Personen gebonden en
medewerkende met die; waerom wij ook zeggen.
LATEN WY GAEN (eamus), en niet Laet wy gaen.
Gelijk ook ons LAET IK GAEN ZO veel als DAT IK GAE beteekent. Dus is derhalven de
Gemeene Sleur, die bij gebrek van een net onderscheid ook LAET ONS GAEN in
steê van LATEN WY GAEN of DAT
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WY GAEN (eamus) gebruikt, in dezen, volgens mijne Rekening, van 't regte spoor
een weinig afgedwaelt.
+

N. Nu zag ik gaerne den Modus Subjunctivus of Conjunctivus afgehandelt. Hier
in doel ik meest op dat gene, waer in ons hedendaegse gebruik, ten opzigte van
't verdeelen der Werktijden, verschilt van het Latijn.

+

XVI. Van den Modus
Subjunctivus of
Conjunctivus.

L. Volgens mijn schetsgewijzig Opstel over die verscheidene Uitdrukkingen, en de
Kragten van die, zou 'er al vrij wat tijd en werk vereischt worden tot dit afhandelen;
want ik heb bij deze Onderstellende of Toevoegende wijze, die doorgaends op 't
eenigsints toekomende ziet, en bij ons zig meestal van Conjunctiones bedient,
velerhande betrekking, en ten minsten 'er zes- of zevender-lei bespeurt, die elk hare
bijzondere opmerking begeeren: als naemlijk in 't Praesens.
I. +Toestrekkende, als, OP DAT, of TEN EINDE HY GAE (ut. eat).
II. Voorwaerdelijk, als, INDIEN (ZO WANNÉÉR, &c.) HY GAET of KOMT TE GAEN +XVII. Van 't Praesens
(si eat). In welker plaetse wij ook door agterschikking van den Persoon de Subjunctivi.
Conjunctie konnen ontberen; als GAET HY, &c. (si eat). Omtrent dit
Voorwaerdelijke in 't Praesens is bijzonderlijk in agt te nemen, dat zijn
Vervoeging even als in Indicativo geschied; zulks dat wij niet en zeggen, Indien
Hij gae, nogte Gae Hij.
III. Wenschende of Verzoekende;
Wenschende, als, HY GAE! GOD GEVE DAT HY GAE, of GAEN MOGE! (faxit
Deus ut eat!).
Verzoekende, als LAET HEM TOG GAEN (eat obsecro), alwaer LATEN Toelaten
beteekent.
IV. Verbindende, als 'T EN ZY HY GAE (nisi eat).
V. Toegevende, als SCHÓÓN HY GAET, of AL GAET HY, of HY MAG GAEN, enz:
(Quamvis eat). En dit vervoegt zig ook gelijk het Voorwaerdelijke, naemlijk als
bij den Indicativus: Niettemin, in een korten Klemstijl zet men ook hiervoor HY
GAE, zonder eenige Conjunctie vooraf, zelf schoon 't besluit van dit gezeg zijn
Conjunctie mogt nemen even of 'er hier een voorstond, als HY GAE WAER HY
WIL, NÓGTANS ONTVLUGT HY 'T NIET.
VI. Toelatende, als HY GAE, of LAET HY GAEN, of HY MAG MAER GAEN (eat).
VII. Aendrijvende, als, DAT HY GAE (eat), en in Plur: DAT WY GAEN (eamus), als
mede bij dezen Plur: in de I: Persoon, ook met wegwerping van de Conjunctie
DAT en met agterschikking van WY, als GAEN WY (eamus). Dit Gebruik had
al bij de Frankduitschen plaets; dus F-TH, Wirche Wir (Laboremus) Willer:
pag: 157.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

524
Bij deze bovengenoemde gevallen willen ons KOMEN en MOGEN (voor Hulpwoorden
verstrekkende) niet veel anders beduiden als een hachlijkheid van 't Gebeuren; en,
bijeengevoegt zijnde, verbeelden ze een dubbele hachlijkheid, als
INDIEN HY MOGT KOMEN TE GAEN, enz:.
Deze Hachlijkheid laet zig in 't Latijn en vele andere Talen zo aerdig niet uitdrukken.
N. 't Schijnt vreemd, dat we bij dit Voorwaerdelijke en Toegevende Praesens de
vervoeging nemen als bij den Indicativus, en niet gelijk bij de andere Subjunctivi.
L. 't Is waer, dat dit met het Latijn en zijne Spruiten niet overeenkomt; nogtans
hebben de Instellers van deze onze Gewoonte, mijns agtens, niet losselijk dien weg
ingeslagen, vermits in dit Praesens beide deze Wijzen, even zo wel als de Indicativus,
voornaemlijk verstrekken tot Aentooning van iets; waerom ook 't besluit of gevolg,
daer dit Voorwaerdelijke en Toegevende aen geketent worden, ook in Indicativo zig
laet hooren, als
INDIEN HY GAET, ZÓ ZAL, enz:.
en SCHÓÓN HY GAET, ÉGTER ZAL, enz:.
N. Maer die Aentooning, dunkt mij, kan men ook eenigermate aen de Verbindende
Wijze toepassen; en gevolglijk zou 'TEN ZY HY GAET insgelijks goed moeten heeten.
L. De Gewoonlijke Spreektael zou 'er ook voor pleiten; dog in 't Schrijven heeft een
en ander plaets. En men denke niet dat het daeglijkse Gebruik te slordig loopt om
hier in tot voorbeeld of getuige te mogen verstrekken, even als of de Subjunctive
Terminatie alom in Gemeenzame praet verzuimt wierde; gantschelijk niet; want
wanneer zeit men Dat, op dat, of ten einde Hij gaet? immers nooit? maer altoos
DAT, OP DAT, of TEN EINDE HY GAE.
Maer laet ons de Tijd-deelingen vervolgen.
't Gene de Latijnen slegts op eene wijze doen door hun Praeteritum Imperf:
Subjunctivi, drukken wij tederlijk onderscheiden uit op tweederhande manieren, te
weten Enkeld, alleen door de Verbuiging van 't Verbum, en Samengezet, door
toevoeging van een Hulpwoord bij den Infinitivus van 't zakelijke Verbum; als wanneer
deze Hulpwoorden geen nadruk moeten ontfangen.
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I. +Toestrekkende; Enkeld, OP DAT HY GINGE (ut iret); Samengezet, OP DAT HY
+
ZOUDE of MOGTE GAEN.
XVIII. Van 't Praeterit:
II. Voorwaerdelijk; Enkeld, INDIEN HY GING', of bij Verzetting zonder Conjunctie, Imperfectum Subjunct:
GING' HY (si iret); en Samengezet, INDIEN HY MOGT' GAEN, of QUAM TE
GAEN, of nog onzekerder, INDIEN HY MOGT' KOMEN TE GAEN (si iret). 't
Besluit op de Voorwaerde is ook tweederhande; als INDIEN DIT OF DAT GEBEURDE
(1) HY GING (of ZO GING HY), of (2) HY ZOU GAEN (of ZO GING HY, of ZO
ZOU HY GAEN, iret), hoewel ook nog een derde Uitdrukking te mets plaets
heeft, als, INDIEN DIT OF DAT GEBEURDE, ZO STOND HY TE GAEN. leder van
deze Besluiten kan ook voorgaen voor de Voorwaerde.
III. Wenschende; Enkeld, als, DAT, of OCH DAT HY GING'! of bij verzetting zonder
deze Conjunctie, OCH GING' HY TOG! De Samenzetting der Hulpwoorden
komt hier niet gevoeglijk; want ons MOGEN voor Geoorlooft zijn, schoon dat
het wel niet oneigen komt bij 't Wenschen, is egter van een anderen zin als 't
Hulpwoord, waer van wij spreken, en behoort onder de Voorloopende Verba.
Door den Accent worden dezen ook onderscheiden; want dit MOGEN (voor een
Hulpwoord) ontfangt altoos minder Accent als 't volgende Verbum, dog MOGEN
(Licitum esse) altoos ten minsten zo veel, indien niet meer, dan 't zakelijke
Verbum.
IV. Verbindende; Enkeld, als, 'TEN ZY HY GINGE (nisi iret); en Samengezet, als,
'TEN ZY HY MOGTE GAEN, of QUAM TE GAEN, of nog onzekerder, 'TEN ZY
HY MOGT' KOMEN TE GAEN.
V. Toegevende; Enkeld, als, SCHÓÓN (HET ZY, &c.) HY GING', of bij verzet, AL
GING HY (quamvis iret), en Samengezet, SCHÓÓN, &c. HY MOGTE GAEN of
MOGT' KOMEN TE GAEN, of AL ZOU HY GAEN, of AL QUAM HY TE GAEN,
of AL ZOU HY KOMEN TE GAEN.
VI. Toelatende, dog eenig sints berispende; en Samengezet, als, HY MOGT GAEN,
of HY ZOU GAEN. Op dit MOGT of ZOU moet gantschelijk geen Accent vallen.
De Enkelde Wijze komt hier oneigen.
VII. Aendrijvende als, DAT HY GINGE, en in Plur: DAT WY GINGEN; dog dit
Praeteritum Imperfect: gebruikt men zelden, en dan nog bij nae in den zelfden
zin als 't Praesens Subj:.
VIII. Voornemende, als, HY ZOU GAEN (iret). Dit kan men ook nader aen den tijd
binden, als, TOEN HY ZOU GAEN.
N. Mij dunkt dat dit gantsche Praeter: Imperf: ten opzigte van den
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zin een Hachlijk Toekomend (Futurum incertum) behelst, voornaemlijk wanneer de
Hulpwoorden daer bijkomen,
L. Dat ook onze Voorvaderen 't zoo begrepen, blijkt hier uit, dat ze dit ZOUDE (of
oulinks ZÓLDE) 't welk het ware Praeterit: Imperf: van ons ZULLEN is, en waer van
ons ZAL het Praesens is, tot Hulpwoord genomen hebben.
+
Wijders vind ik weinig aen te merken op het Praeterit: Perf: Subj:, dan dat (1) de
Toestrekkende, (3) de Wenschende, en (7) de Aendrijvende Wijzen hier niet zeer +XIX. Van 't Praeter:
Perfectum Subjunct:.
eigen zijn: dog wel de
II. Voorwaerdelijke; Enkeld; als, INDIEN HY GESLAGEN HEEFT, (si Verberaverit),
of Samengezet met een Hulpwoord, wanneer we spreken van een hachlijk
Voorval, dat we niet en weten of het reeds geschied zij, of nog staet te
geschieden, als INDIEN HY MOGT, of nog onzekerder, INDIEN HY ZOUDE
MOGEN GESLAGEN HEBBEN (si verberaverit), hoewel dit Onzeker Verleden,
dat we door MOGT HÉBBEN of ZOUDE MOGEN HÉBBEN aenduiden, ook op het
Plusquamperfectum betreklijk is.
IV. Verbindende, als 'T EN ZY HY GESLAGEN HEBBE, of liever 'T EN ZY HY
MOGTE, of ZOUDE MOGEN GESLAGEN HEBBEN (nisi verberaverit).
V. Toegevende; als, SCHÓÓN HY GESLAGEN HEEFT, of MOGT GESLAGEN
HEBBEN, of, LAET HY GESLAGEN HEBBEN (quamvis verberaverit). Omtrent
o

deze N : II en V, valt het zelfde te zeggen als bij 't Praesens, naemlijk dat de
Verbuiging van 't Verbum den trant van den Indicativus volgt, hoewel ze bij
deze Toegevende Wijze in Deftig: en Hoogdr: Stijl ook als een Subjunct: komt,
als, SCHÓÓN HY GESLAGEN HÉBBE.
VI. Toelatende, en eenig sints berispende, als, HY MOGT, of ZOU GESLAGEN
HEBBEN.
VIII. Voornemende, als, HY ZOU GESLAGEN HÉBBEN.
+

En, belangende het Plusquamperfectum, hier bij gebruikt men eensdeels HAD, het
+
Imperfect: van 't Hulpwoord HÉBBEN, anderdeels, om een dubbeld
XX. Van 't Praeterit:
Plusquamperfectum.
Vooruit-Verleden uit te drukken, ook HAD GEHAD, het Praeterit:
Plusquamperfect:, als,
I. Toestrekkende, welke Wijze hier niet zeer eigen komt, want OP DAT HY HADDE
GESLAGEN (ut Verberavisset) vervat eenigsints strijdige Denkbeelden, naemlijk
een OP DAT (hebbende Toestrekking tot een hachlijk Toekomend) gevoegt
bij den reeds Vastverstreken tijd.
II. Voorwaerdelijk, INDIEN HY GESLAGEN HAD, of INDIEN HY GESLAGEN HAD
GEHAD; en bij Verzetting ook, HAD
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

HY GESLAGEN, of HAD HY GESLAGEN GEHAD (si Verberavisset). En 't
besluit op de Voorwaerde, 't zij voor 't zij aster komende, is eenerhande, als,
INDIEN IK DIT OF DAT, enz:, HY HAD MY GESLAGEN, of GESLAGEN GEHAD
(Si &c. Verberavisset me); zo mede HY HAD MY GESLAGEN, of GESLAGEN
GEHAD, INDIEN, enz:.
Wenschende, ACH, DAT IK GESLAGEN HADDE, of GESLAGEN GEHAD
HADDE! en ACH, HAD IK GESLAGEN, of GESLAGEN GEHAD!
Verbindende, 'T EN ZY HY GESLAGEN HAD, of 'T EN ZY HY HAD GESLAGEN
GEHAD.
Toegevende, SCHÓÓN HY GESLAGEN HAD, of HAD GESLAGEN GEHAD: en
AL HAD HY GESLAGEN, of AL HAD HY GESLAGEN GEHAD.
Toelatende, en eenig sints berispende; HY HAD MOGEN SLAEN (Verberavisset
vel verberaverit)
De Aendrijvende voegt hier niet,
Voornemende; HY HADDE GESLAGEN, of HAD GESLAGEN GEHAD
(Verberavisset), 'TEN WARE, enz:.

+

Ook heeft het Mengsel van 't Perfectum & Plusquamperfectum hier plaets, als
+
I. Toestrekkende, OP DAT HY MOGT GESLAGEN GEHAD HEBBEN (ut
XXI. Van ons Perfect:
Subj: met het
Verberavisset), welke Wijze ook even als het vorige Praet: Plusquamperf:
Plusquamperf: vermengt.
niet zeer eigen komt, hoewel iets minder strijdig om 't woordtje MOGT.
II. Voorwaerdelijk, INDIEN HY MOGT, of ZOUDE, of ZOUDE MOGEN GESLAGEN
GEHAD HEBBEN (si Verberavisset): en 't besluit op de Voorwaerde is ook,
HY ZOU GESLAGEN GEHAD HEBBEN; 't zij 't beding voorafgae of volge.
III. Wenschende; ACH! MOGT HY GESLAGEN GEHAD HEBBEN; (Ah! si
verberavisset).
IV. Verbindende; 'T EN ZY HY MOGTE, of ZOUDE MOGEN GESLAGEN HEBBEN
(nisi Verberavisset).
V. Toegevende; SCHÓÓN HY MOGT, of ZOUDE, of ZOUDE MOGEN GESLAGEN
GEHAD HEBBEN (quamvis Verberavisset), of ook AL ZOU HY GESLAGEN
GEHAD HEBBEN.
VI. Toelatende, en eenig sints berispende, als, HY ZOU, of MOGT' GESLAGEN
GEHAD HEBBEN (Verberavisset).
VII. De Aendrijvende voegt niet bij dit Voorledene.
VIII. Voornemende; HY ZOU GESLAGEN GEHAD HEBBEN, 'T EN WARE, enz:.
N. Ik merk ook dat deze Praeterita, voornaemlijk wanneer de Hulpwoorden daer
onder komen, een eenigsints onzeker of openstaende of reets
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vervlogen of misgeloopen Futurum behelzen, want bij geen van die gevallen is 'er
eenige dacdelijkheid zekerlijk volbragt.
+

L. Zo doen ze. Wijders het Futurum Subj: als, HY ZAL GESLAGEN HEBBEN,
+
is eveneens of 't zelfde, als 't gene ik bij den Indicat: genoemt heb het Futurum
XXII. Van 't Futur:
Subjunct:.
met een Praeter: vermengt: waerom ik dit niet nader beschrijf.
+
Dog cer wij van den Indicativus & Subjunct: afscheiden, is 't nutlijk, dat men hier
bij voege, dat ieder van die in een Vraegwijze verandert word, wanneer men den +XXIII. Van de gedaente
der Vraegwijzen; en van
Persoon agter 't Zakelijke Verbum zet als 't alleen is, en agter 't Hulpwoord als
de aenmerkelijke
'er dat bijkomt; dus, GAET HY? GING HY? HEEFT HY GESLAGEN? HAD HY
Woordverschikking niet
GENOMEN? ZOU HY GESLAGEN HEBBEN? enz:.

alleen daer bij, maer ook
bij de Adverbia's en vele
Conjunctiones en Nomina
gebruiklijk.

N. Deze Verschikking van 't Pronomen Personale (of een Zaek of Persoon in
deszelfs plaets) agter de Verba doet men niet alleen bij 't Vragen, als WÀEROM
(quare?), of WÀNNÉÉR (quando?) DOET HY? maer ook bij de ingekorte uitdrukking
van 't Hacchelijke of van een Wensch, als DEED HY, voor INDIEN HY DEED; en DEED
HY TOG! voor WAS HET TÓG DAT HY DEED! En hier in dwaelt nogte Jonge nogte
Oude, Geleerde nogte Ongeleerde; dog hier over verwonder ik mij weinig, dewijl
dat Onderscheid van geval vrij gemaklijk te kennen is, maer wel daer over, dat elke
Inboorling zo eenstemmiglijk, zo wel in 't Spreken als Schrijven, die plaetsverschikking
weet waer te nemen agter de volgende Conjunctiones, als, DERHALVEN, HIEROM,
DAEROM, NIET ALLÉÉN (non solùm), EGTER, NIETTEMIN, EVENWÉL; NÓGTANS, en Zó
(tùm); gelijk mede agter de Adverbia, als, HIER, DAER, GINDER, ELDERS, ERGENS,
NÉRGENS; HEDEN, GISTEREN, NU, TOEN, DAN, NÓÓIT, ALTYD, ZÉLDEN, DIKWYLS,
EÉNMAEL, TERSTOND, WEDEROM, GÉÉNSINTS, ANDERSINTS, EÉNSDÉÉLS, OÓK, MAER
ÓÓK, DAERENBOVEN, GEZAMENTLYK, ALLÉÉNLYK, BYZONDERLYK, SLÉGTS, LIEVER, TE
MÉÉR; GOED, QUAED, DUS, ZÓÓ (ita), ALZÓÓ (ita); NAEULYKS, BYKANS, GENOEGZAEM,
ZO VEEL, en nog meer andere Adverbia; zulks dat men, dezen voor het Verbum
voegende, het Pronomen agteraen- dog nooit tusschenin-schikt, als DERHALVEN (of
HIER, enz:) DOET HY, maer nimmer Derhalven (of Hier, enz:) hij doet; dog, zo men
het Pronomen voor het Verbum begeert te houden, zet men altijd die Conjunctiones
of Adverbia's agter, als HY DOET DERHALVEN (of HIER, enz:).
Maer, 't gene nog meer Verwondering verdient, is dit, dat men in tegendeel, zonder
door de andere Voorbeelden te verwarren, die Standverschikking nimmer hoort
agter de Conjunctiones DAT (quod, ut), Zó DAT (ita ut), NIET ALLÉÉN DAT (non solùm
quod), AL IS 'T DAT (quamquam), HOEWÉL, ALHOEWÉL, NIETTEGENSTAENDE; ALS,
INDIEN, Zóó (cùm); WANNÈÉR (cùm), ALZÓÓ (quoniam); NADEMAEL, DEWYL, DOOR
DIEN, VERMITS, AENGEZIEN, GEMÉRKT, WÉSHALVEN, WAEROM (itaque), 'T EN ZY, DÓG,
en MAER; als, DAT (ZO

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

529
enz:) HY VOOR-GEEFT; blijvende deze Conjunctiones beneffens
het Pronomen en 't Verbum elk standvastig in deze schikking, zonder die Verwisseling
van plaets, die 'er wel bij de anderen geschied; want nimmer zeit men Zó dat
voorgeeft hij, nogte Hij geeft voor zó dat, nogte Geeft hij voor zó dat, in stêe van Zó
DAT HY VOOR-GEEFT. De Domste zelf en mist 'er niet in, en nogtans beken ik het
kenteeken van Onderscheid in zin of aert, nogte de Rede, niet te kunnen naesporen.
Welke Naeukeurigheden kunnen de Stompste verstanden niet al leeren, zelf zonder
Lessen of aenwijzing, en zonder zelf te weten wat en hoe ze doen, en dat enkelijk
door een Gebruik van jongs op, of van lange gewoonte, in naevolginge van 't gene
ze alom van anderen in diervoege zien of hooren doen! Wat zou de Deugd ook een
veld winnen, zo elk van jongs af zo min quaê Zeden als quaê Reden of Tael
ontmoetede of ten voorbeeld had!
DAT WANNÉÉR,

L. Uwe Aenmerking en Toepassing is te waerdiger, om dat weinigen, zo ik geloove,
bewust zijn van hare eigene naeukeurigheid in dit Gebruik, dat, mijnes agtens, niet
ten onregt in u zo wel als mij verwondering verwekt heeft; dog deze Verwondering
heeft mij ook gedreven om deze zaek wat nader in te zien; waer in mij voorgekomen
is, (1) eerstelijk, dat de Conjunctiones DAT, ZÓ DAT, Zóó (si), 'T EN ZY, DÓG of MAER,
(enz:) daer Uw E: laetstelijk van meld, en die zonder Standverwisseling altijd vooraf
voor de Persoon of Zaek of 't Verbum gaen, niet alleen in haren regt-natuerlijken
stand komen, maer ook met rede door de Voorvaderen in dien stand gevestigt en
gehouden zijn, om dat ze de eerste plaets verdienen, vermits ze nadrukkelijk tot
onderscheiding van een redens-gezeg verstrekken: en (2) ten tweede, dat van de
andere zijde uwe eerstgemelde Conjunctiones DERHALVEN, EGTER, enz: overmits
slegts gevolgen van de vorigen zijnde, doorgaends zo min nadruk verdienen, dat
ze met veel welsprekendheid en zeer natuerlijk agter 't Verbum en de Persoon door
de Voorouderen geschikt zijn (als HY ZOEKT DERHALVEN, enz:), met dit tedere en
werkwaerdige onderscheid nogtans, dat, in gevalle men wil, en de deftigheid of
waerde der zake het zo vereischt, dat op de kragt dezer Conjunctiones naeuwer
gelet werde, men tot eenigsints meerder naedruk dezelve Conjunctiones de eerste
plaets voor het Verbum geve, en de Werkende Persoon of Zaek weder agter 't
Verbum voege, als DERHALVEN ZOEKT HY. En (3) ten derde, ten opzigte van alle
of genoegsaem alle de Adverbia, dient insgelijks, dat ze natuerlijk agter de Verba's
behooren, terwijl de Personen daer voor komen, als HY GAF HIER, DAER, HEDEN
(enz:), dog dat, ingevalle van Deftigheid en Nadruk, het Adverbium weder de plaets
van de Persoon of werkende Zaek mag innemen en verruilen voor de zijne, als HIER
(enz:) GAF HY. Maer (4) ten vierde, dat deze Standverwisseling niet alleen bij de
Zaek of Persoon, die de Hoofdman van 't gezeg is, en voor Nominativus speelt,
door de Voorvaderen onder Ons is ingevoert, maer ook stand grijpt bij een Gen:,
Dat Acc:, & Ablat: van Zaken of Personen;

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

530
want in steê van de eenvoudige en natuerlijke schikking bij HY IS ÉGTER ONZER
GEDAGTIG zet men niet alleen, met fynder naedruk op de redenering, EGTER IS HY
ONZER GEDAGTIG, maer ook met den aendagt op den Genitiv:, ONZER IS HY ÉGTER
GEDAGTIG: dus insgelijks, voor 't eenvoudige HY GAF HÉM ÉÉN DÉÉL, kan men met
fraeyigheid zeggen en zetten HÉM GAF HY ÉÉN DÉÉL, en EÉN DÉÉL GAF HY HÉM: gelijk
mede, voor 't eenvoudige HY VERKREEG GUNST DOOR 'T WÉLDOEN, zeit en zet men
wel GUNST VERKREEG HY DOOR 'T WÉL-DOEN, en DOOR 'T WÉL-DOEN VERKREEG HY
GUNST, telkens namelijk dat woord of lid vooraf, daer men den eersten of meesten
nadruk op begeert.
N. Mijne verwondering, die eerst over de Zaek en deszelfs Naevolgers liep, is nu
door uwe verdere aenwijzing en oplossing nog verdubbelt, en valt ook op de
Scherpzinnigheid van de Invoerders van zulke onderscheidene Gebruiken. Maer
deze uitweiding is al wat groot geworden, laten we onze stoffe van de Verba
vervolgen; hoe tog verdeelje den Infinitivus?
+

L. Het meeste valt aen te merken omtrent den Infinitivus Obliquus, wanneer wij
TE daer voor voegen, waer van reeds (§. XI. bij deze Redewiss:) gehandelt is.
Wij hebben ook nog andere Casus Obliqui van den Infinitivus, naemlijk die, welke
in 't Latijn 't Gerundium genoemt worden, zijnde bij ons Pligtelijke Infinitivi. Dus
komt in de I: orde onze

+

XXIV. Van onzen
Infinitivus Rectus, &
Obliquus.

+

I. Infinitivus, GAEN (ire).
II. In Casu Obliq: TE GAEN; waer uit onze Pligtelijke Infinitivus, of Gerundium
ontstaet,
als

+

XXV. Van onzen
Pligtelijken Infinit: of 't
Gerundium.

{VAN TE GAEN (eundi) als een
Genitivus.
{DOOR (of MET) TE GAEN (eundo) als
een Ablativi:.
{OM TE GAEN (eundum) als een Acc:
Motivus.

+

terwijle TE alleen komende, voor een Toestrekkenden Accusativus dient.
Onder dit pligtelijke schuilt ook een soort van Bevel-geving; dus gebruikt men
te mets in statelijker voege dezen Infinitivus Obliquus voor een Imperativus of
Gerundium zonder Praepositie daer voor, als
TE DOEN}
of DAER IS TE DOEN}

agendum est.

+

Van 't Gerundium of een
Imperativus in de
gedaente van den Infinit:
Obliquus; als TE DOEN,
of 'ER IS TE DOEN
(agendum est).

+

Men maekt ook onzen Infinitivus Obliquus tot een Substantivum Indefinitivum,
+
als NIET TE WILLEN is STRAFBAER, NIET TE KUNNEN VERSCHOONLYK; even
XXVI. Van onzen Infinit:
Rectus
als Substant:
gelijk onze Infinitiv. Rectus een Substant: Definitivum word met HET (of 'T) daer
Definitiv
: en van onzen Inf:
voor, als, HET WILLEN. Ook
Obliq: als Substant:
Indefinit: en ook als
Adjectiv:

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

531
gebruikt men wel den Infinit: Obliquus voor een Adjectivum, dog zelden, als DE TE
DOENE ZAKEN, enz: dus ziet hij ook op iet aenstaende; want DAT TE DOEN IS, moet
of zal nog gedaen worden: en onder deze soort behoort het ook, wanneer men zeit;
DE HUER TE BETALEN, of DE HUER DIE TE BETALEN IS.
+
Wijders ons Praesens van den Infinit: gaet over tot een Praeteritum, als wij de
+
Hulpwoorden agter 't Part: Pass: voegen, als
XXVII. Van 't Praeterit:
Infinitivi.

GEGAEN TE HÉBBEN of ZYN.
of GESLAGEN TE HEBBEN.
en VAN, DOOR (of MET), en OM GESLAGEN TE HÉBBEN.
+

Voeg hier bij ons Futurum Infinitivi, als
+

TE ZULLEN GAEN, of SLAEN.
en VAN, DOOR (of MET),en OM TE ZULLEN SLAEN.

XXVIII. Van ons Futurum
Infinitivi.

+

Eindelijk ons Participium
Praesens, SLAENDE, of hachlijk, KOMENDE TE SLAEN.
Praeterit:, GESLAGEN HÉBBENDE.
Plusquamperf:, HÉBBENDE GESLAGEN GEHAD.
Fut: met een Part: vermengt; ZULLENDE GESLAGEN HÉBBEN.

+

XXIX. Van ons
Participium.

Aldus hebben wij de Tijd-deelingen van de Verba in 't Algemeen overloopen: Ik zeg
Overloopen, want, dewijl ik na 't einde van dezen arbeid haek, heb ik mijn
Schets-agtig Opstel, voornaemlijk omtrent de Subjunctivi die veel uitpluizens in
hebben, niet genoeg herkaeuwt, om voor afgehandelt te konnen verstrekken.
+

N. Nu hebben wij het te verre gebragt, om niet den Lijdenden staet op diergelijken
trant, ten minsten ter loop, te beschouwen.

+

XXX. Van ons Passivum.

L. De Hulpwoorden WORDEN en ZYN, op dezelfde wijze als het Hulpwoord HEBBEN
gebruikt zijnde, maken, gelijk mijn Heer weet, bij ons het Passivum uit.
Evenwel is 'er nog een teder Onderscheid tusschen 't gebruik van ons WORDEN,
en ons ZYN (of WEZEN). Het Hulpwoord ZYN (of WEZEN) is, enkel staende, van
breeder uitstrekking ten aenzien van de tijd en Personen; terwijl WORDEN dient
om de Lijding zelf uit te drukken, en die enger en als op een vast punt des tijds
bepaelt: Want HY WORD BEMINT (amatur) ziet meest alleen op het tegenwoordige,
en onderstelt slegts
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eenen of weinigen die hem beminnen; dog HY IS BEMINT (amatus est) is niet alleen
betreklijk op het Tegenwoordige, maer ook eenigsints op het Voorledene, en
onderstelt vele Personen, die hem beminnen.
Het zelfde Onderscheid blijft 'er
tussen

IK WIERD BEMINT (amabar),

en

IK WAS BEMINT (amatus eram).

tussen

IK BEN BEMINT GEWORDEN (cepi
amari),

en

IK BEN of HEB BEMINT GEWEEST
(amatus fui).

tussen

IK WAS BEMINT GEWORDEN (ceperam
amari),

en

IK WAS of HAD BEMINT GEWEEST
(amatus fueram).

tussen

IK ZAL BEMINT WORDEN (amabor),

en

IK ZAL BEMINT ZYN (amatus ero).

tussen

IK ZOU BEMINT GEWORDEN ZYN
(cepissem amari),

en

IK ZOU BEMINT GEWEEST ZYN
(amatus fuissem).

Het Gebieden heeft weinig voeg in den staet van Lijding, vermits het bedrijf door
een ander geschied; zo dat het zeggen van WORD BEMINT, of ZYT BEMINT meer
gemaekte als eigene wijzen van spreken zijn.
Den Subjunctivus behandelt men, mutatis mutandis, op gelijken grondslag,
gebruikende de Hulpwoorden ZULLEN, MOGEN, KOMEN, en LATEN, even als bij
't Activum, mits dat WORDEN of ZYN elk in zijn eigenschap daer bij kome.
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En, ten opzigte van den Infinitivus hebben Wij
't Praesens.

{BEMINT WORDEN (amari).
{BEMINT ZYN (amari, & amatum esse).

Cas: Obliq:

{BEMINT TE WORDEN.
{BEMINT TE ZYN.

{VAN}
{MET of DOOR}
{OM}

BEMINT TE

't Praeterit:

amatum, amatu.

{BEMINT GEWEEST TE amatum fuisse.
ZYN}
{of BEMINT GEWEEST TE
HEBBEN}

{VAN}
{MET of DOOR}
{OM}
't Futurum, TE ZULLEN
BEMINT

{WORDEN}
{ZYN}

BEMINT GEWEEST TE ZYN.

{WORDEN}
{ZYN}

amatum iri.
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{VAN}
{MET, of DOOR}
{OM}

TE ZULLEN BEMINT WORDEN.

Participium Praesens, BEMINT (Amatus).
of

{ZYNDE}
{WORDENDE}

BEMINT.

Praeterit: BEMINT

{GEWORDEN}
{GEWEEST}

ZYNDE.

Futurum, ZULLENDE
BEMINT

{ZYN}
{WORDEN}

amandus.

Fut: met een Praet: vermengt.
ZULLENDE BEMINT GEWEEST ZYN.
Bij 't Woord BEMINNEN is wel dit mengsel niet zeer eigen, maer zo m'er een ander
voor invoegt, als VOLBRÉNGEN, kan men de eigenschap van 't mengsel gewaer
worden, als
ZULLENDE VOLBRAGT GEWEEST ZYN.
N. Nu zou 't de beurt zijn, dat we tot de Verba in 't Bijzonder overgingen.
L. 't Voornaemste dat ik daer van heb in te brengen, is in mijn Regelmaet en
Rangschikking der Verba vervat.
Dog laet ons nu het weinige, dat ons van den Avondtijd nog overig is, besteden
tot vervulling en besluit van onzen gemeenen arbeid: want het verdere van de
Regelmaet en Rangschikking der Verba heb ik niet tot Redewisselingen, maer tot
Verhandelingen op zig zelf geschikt, die in haer bijzondere Hoofdstukken zijn
afgedeelt; waer agter ik Hoofds Aenmerkingen op de Hollandsche Tael gevoegt
hebbe. Wijders, 't gene ik wegens de geregelde Afleiding ter proeve meen te brengen,
is eigender voor 't schrijven als spreken; zo dat onze onderlinge Redewisselingen
hier meê ten einde geraken.
+
Aengaende de Verba's in 't Algemeen heb ik (behalven 't aenmerkelijke, 't gene
+
ik in de XII; Redewisseling §. XLVII gezeit heb wegens de onderscheidene
XXXI. Van onze aerdigonderscheidene
behandeling van ons GE bij 't Praeter:, en, van den accent op onze
Behandeling omtrent de
Praepositiones, na mate dat ze Scheidbaer of Onscheidbaer
Praeposit: Separabil: &
Inseparab:, als die voor de
Verba gevoegt staen; en
waneer niet of al ons GE
in 't Praeter: moet plaets
hebben. Wijders van 't
Onderscheid in den
Accent, en in den Infinit:
Obliquus.
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voorop komen) nog te zeggen, dat het Merkteeken van elks Onderscheid niet alleen
in den accent en 't Praet: maer ook bij den Infinit: Obliquus klaerlijk te vinden is,
vermits de Scheidbaren ons TE tussen-in nemen, als,
Met Praepos: Inseparabiles.
ONDERSTÀEN (inquirere, moliri), in
Praeterit: ONDERSTÀEN, en in Infin: Obl:
TE ONDERSTÀEN.
OVERLÉGGEN (mente ponderare),
OVERLÉIT, TE OVERLÉGGEN.

Met Praepos: Separabiles.
ÒNDER-STAEN (Inferius positum esse) in
Praeter: ÒNDER-GESTAEN, en in Infinit:
Obl: ÒNDER TE STAEN.
ÒVER-LÉGGEN

(transponere),

ÒVER-GELEIT, ÒVER TE LÉGGEN.

OVERWÈGEN (considerare), OVERWÒGEN, ÒVER-WEGEN (reponderare),
TE OVERWÈGEN.
ÒVER-GEWOGEN, ÒVER TE WEGEN.
OVERDRÌNGEN, OVERDRÒNGEN, TE
OVERDRÌNGEN.

AÈN-DRINGEN, AÈN-GEDRONGEN, AÈN TE
DRINGEN.

ONTHÀLEN, ONTHÀELT, TE ONTHÀLEN.

ÌN-HALEN, ÌN-GEHAELT, ÌN TE HALEN.

ONDERHÀLEN (voor Agterhalen),
ONDERHÀELT, en TE ONDERHÀLEN.

ÒNDER-HALEN (voor iet ergens onder
halen), ÒNDER-GEHAELT, ÒNDER TE HALEN.

OVERLOÒPEN (voor met de Gedagten iet ÒVER-LOOPEN (voor over iets met de
Overloopen), OVERLOÒPEN, TE
voeten loopen), ÒVER-GELOOPEN, ÒVER
OVERLOÒPEN.
TE LOOPEN.
OVERKÒMMEN (voor eenig Leed &c:
overkomen), OVERKÒMMEN, TE
OVERKÒMMEN.

ÒVER-KOMEN (voor over eenige plaets
komen), ÒVER-GEKOMEN, ÒVER TE KOMEN.

ONDERKRÙIPEN (voor met list iemand
Onderkruipen), ONDERKRÒPEN, TE
ONDERKRÙIPEN.

ÒNDER-KRUIPEN

VOLDÒEN (satisfacere), VOLDÀEN, TE
VOLDÒEN.

VÒL-DOEN (implere), VÒL-GEDAEN, VÒL TE
DOEN.

VOLMÀKEN (perficere), VOLMÀEKT, TE
VOLMÀKEN.

VÒL-MAKEN
TE MAKEN.

VERHÀLEN, VERHÀELT, TE VERHÀLEN.

ÒVER-HALEN, ÒVER-GEHAELT, ÒVER TE
HALEN.

BESTÀEN, BESTÀEN, TE BESTÀEN.

BY-STAEN, BY-GESTAEN, BY TE STAEN.

ONTBYTEN, ONTBÈTEN, TE ONTBYTEN.

ÌN-BYTEN, ÌN-GEBETEN, ÌN TE BYTEN.

VERSCHÌETEN, VERSCHÒTEN, TE
VERSCHÌETEN.

ÒVER-SCHIETEN, ÒVER-GESCHOTEN, ÒVER
TE SCHIETEN.

(voor ergens-onder
kruipen), ÒNDER-GEKROPEN, ÒNDER TE
KRUIPEN.

(implere), VÒL-GEMAEKT, VÒL
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VERZÈTTEN, VERZÈT, TE VERZÈTTEN.

ÒP-ZÉTTEN, ÒP-GEZÉT, ÒP TE ZÉTTEN.

ONDERWYZEN, ONDERWÈZEN, TE
ONDERWYZEN.

AÈN-WYZEN, AÈN-GEWEZEN, AÈN TE WYZEN.

ONDERVÀNGEN, ONDERVÀNGEN, TE
ONDERVÀNGEN.

AÈN-VANGEN, AÈN-GEVANGEN, AÈN TE
VANGEN.

ONDERNÈMEN, ONDERNÒMEN, TE
ONDERNÈMEN.

ÌN-NEMEN, ÌN-GENOMEN, ÌN TE NEMEN.

VERSTÈLLEN, VERSTÈLT, TE VERSTÈLLEN. VÒOR-STÉLLEN, VÒOR-GESTÉLT, VÒOR TE
STÉLLEN.
VERSTÀEN, VERSTÀEN, TE VERSTÀEN.

VÒOR-STAEN,

VÒOR-GESTAEN, VÒOR TE

STAEN.

VERBRÈNGEN, VERBRÀGT, TE
VERBRÈNGEN.

ÒVER-BRÉNGEN, ÒVER-GEBRAGT, ÒVER TE
BRÉNGEN.

MISDÒEN (voor iemand Beledigen),
MISDÀEN, en TE MISDÒEN, enz:.

MÌS-DOEN (voor iet qualijk doen),
MÌSGEDAEN, en MÌS TE DOEN, enz:.

NB. Deze soort, die den Hoofd-accent
op 't Zakelijke Deel van 't Verbum laet
vallen, blijft zonder GE in 't Praet:, en laet
zig door TE in Infin: Obl: niet scheiden.
Onder dezen rang behooren alle onze
Verba, die BE, GE, HER, VER, en ONT
(welke leden opzig zelf buiten gebruik
zijn) voor zig hebben.

NB. Deze soort, die den Hoofd-accent
op de Praepos: ontfangt, neemt GE in 't
Praet: en TE in Infin: Obl: tussen-in.
Onder dezen rang behooren ook
genoegzaem alle de Verba die een
Enkel-silbige en tevens in andere
gevallen gebruiklijke Praepositie voor zig
hebben.

N. Uwe Aenmerkingen nemen dus de dubbelzinnigheid van vele Woorden weg.
Maer zou deze laetste soort daerom Afscheidelijk genoemt worden, om dat in Praet:
dit GE, en in Infin: Obl: dit TE de Praepos: van 't Verbum scheid.
+

L. Hierom en om andere redenen; want schoon 'er geen meer gevallen van
scheiding waren, dezen zouden egter genoeg voor dien naem zijn: maer, bijna
doorgaends door de gantsche Vervoeging van 't Verbum, komen ook deze
Praepos: Separab: van plaets te verwisselen: welk schikken en verschikken bij
de andere soort niet en geschied: want de Verba, die BE, GE, HER, VER, en
ONT, als mede eenige Praepositie, die hier als Inseparab: en zonder nadruk
komt, voor zig hebben, houden die Praepositie in al de gevallen vooraen, zonder
Standwisseling.
Ik zal, om dat dit stuk gewigtig is, van elks een Voorbeeld geven, op dat ieders
aert te duidelijker uitligte.

+

XXXII. Van de
Aenmerkelijke en
menigvuldige
plaets-wisseling van de
Praepos: Separabiles in 't
Conjugeren.
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Met een Onafscheidelijke Praepositie. Met een Afscheidelijke Praepositie.
IK OVERLÈG (Considero), GY (of GYL:)
IK LÉG ÒVER (Transpono), GY (of GYL:)
OVERLÈGT, HY OVERLÈIT, WY en ZY
LÉGT ÒVER, HY LEIT ÒVER, WY en ZY
OVERLÈGGEN.
LÉGGEN ÒVER.
IK OVERLÈIDE (of bij Inkort: IK OVERLÈI)
&c.

IK LEIDE

(of bij Inkort: IK LEI') ÒVER, &c.

IK HÉB en HAD OVERLÈIT, &c.

IK HÉB

IK ZAL OVERLÈGGEN, en IK STOND en STAE
TE OVERLÈGGEN: dog dit OVER word door
geene gevallen van zijn Verbum
gescheiden.

IK ZAL ÒVER-LÉGGEN,

OVERLÈG, en OVERLÈGT.

LÉG,

'T EN WARE IK OVERLÈGGE, &c.

'T EN WARE IK ÒVER-LÉGGE, &c. en met
tussen-invoeging van een zaek, 'T EN
WARE IK 'T OVER 'T BOEK LÉGGE.

'T EN WARE IK OVERLÈIDE (of OVERLEI')
&c.

'T EN WARE IK ÒVER-LEIDE (of bij Inkort:
ÒVER-LEI) &c.

en had ÒVER-GELEIT, &c.

en IK STAE en IK
of zo m'er
invoegt een Substant: waer op ÒVER 't
opzigt heeft, zo komt het tusschen ÒVER
en 't Verbum in, als IK ZAL 'T ÒVER DE
BANK LÉGGEN.
STOND ÒVER TE LÉGGEN,

en LÉGT ÒVER.

'T EN WARE IK ZOU, of MOGT, of ZOUDE
'T EN WARE IK ZOU, of MOGT, of ZOUDE
MOGEN OVERLÈGGEN, of MOGT KOMEN TE MOGEN ÒVER-LÉGGEN, of MOGT KOMEN
OVERLÈGGEN.
ÒVER TE LÉGGEN. Hier komt ÒVER agter
de Hulp-woorden; men kan 't 'er ook
voorzetten, als 'T EN WARE IK ÒVER MOGT
LÉGGEN, &c.
'T EN WARE IK HÉBBE en HADDE OVERLÈIT, 'T EN WARE IK HÉBBE en HADDE
of MOGT, of ZOUDE MOGEN OVERLÈIT
ÒVER-GELEIT, of MOGT, of ZOUDE MOGEN
HÉBBEN, &c.
ÒVER-GELEIT HÉBBEN of GEHAD HÉBBEN,
&c. of ook wel ÒVER voor de
Hulpwoorden.
'T EN WARE IK ZAL en ZOUDE OVERLÈIT
HÉBBEN, &c.

'T EN WARE IK ZAL en ZOUDE ÒVER-GELEIT
HÉBBEN, &c, of ook ÒVER voor 't Hulpw:
ZAL, &c.

OVERLÈGGEN, en TE OVERLÈGGEN, en
OVERLÈIT.

ÒVER-LÉGGEN,
ÒVER-GELEIT.

OVERLÈIT TE HÉBBEN, of TE HÉBBEN
OVERLÈIT.

ÒVER-GELEIT TE HÉBBEN,
ÒVER-GELEIT.

of TE HÉBBEN

TE ZULLEN OVERLÈGGEN.

ÒVER TE ZULLEN LÉGGEN,
ÒVER-LÉGGEN.

of TE ZULLEN

OVERLÈGGENDE.

ÒVER-LÉGGENDE.

OVERLÉIT HÉBBENDE, of HÉBBENDE
OVERLÈIT.

ÒVER-GELEIT HÉBBENDE,
ÒVER-GELEIT.

en ÒVER TE LÉGGEN, en

of HÉBBENDE
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OVERLÈIT GEHAD HÉBBENDE, of HÉBBENDE ÒVER-GELEIT GEHAD HÉBBENDE, of
OVERLÈIT GEHAD.
HÉBBENDE ÒVER-GELEIT GEHAD.
ZULLENDE OVERLÈGGEN, &c.

ÒVER ZULLENDE LÉGGEN,
ÒVER-LÉGGEN,

of ZULLENDE

&c.

Ten opzigte van de Standwisseling, van den Accent, en van de Aenneminge van
GE in 't Praet:, zijn deze twee Regelen zonder uitzondering: en meer zulken heb ik
'er in onze Onderhandeling aengetoont, zo dat het gemeene Spreekwoord van,
Daer is geen Regel zonder exceptie, en hier, en in vele gevallen gebreklijk is.
N. Laet ik het Spreekwoord en uw zeggen teffens eens waer maken: Een
Spreekwoord komt voor een Regel te scheep; en zo dit Spreekwoord of die Regel
dan waer zou bevonden worden, zo moest ze ook zekerlijk te mets missen, of anders
was ze zelf zonder exceptie, en wedersprak alzo zig zelve.
L. Dat 's een Oratorische draey; ik erken dat de Spreekwoorden uit een algemeene
opmerking spruiten, en voor doorgaends waeragtig te houden zijn, dog zoo, dat ze
ook dikmael hare uitzonderingen vinden.
N. Maer aengaende uw Vertoog. Dit kennelijke en merkwaerdige Onderscheid in 't
Conjugeren, 't gene gij hier hebt aengetoont, komt gantschelijk overeen met het
vastgaende gebruik, dat elke inboorling met mij zonder Les of Regel waerneemt:
niettemin bekenne ik gaerne, dat ik nooit daer op gedagt heb; en dewijle te weten
dat men niet en dwaelt, niet minder aengenaem is, dan geholpen te worden van
een doolweg, zo schep ik ook groot genoegen in deze Regel.
+
Maer wat dunkt U, zou men in 't gewoonlijk Schrijven wel qualijk doen, indien
men, vermits 'er de Accent, die in 't spreken elke soort onderscheid, gemist word, +XXXIII. Van 't
door de binding zulks aenweze, te weten met de Praepos: Separab: gescheiden Onderscheid in 't Schrijven
te houden van hare Verba, gelijk in de Vervoeging tog dikwijls geschieden moet, ten opzigte van de Verba
met Praepos: Separab: en
als OVER LEGGEN, OVER GELEIT; terwijl men de Onafscheidelijken gekoppelt zou
Inseparab:.
laten, als OVERLEGGEN, en OVERLEIT, enz:.
L. Zo 't gebruik 'er voor waer', 't zout nie te misprijzen zijn; en nog zou men met het
Gebruik minst te worstelen hebben, omtrent de Afscheidelijke Voorzetsels, die
tweesilbig zijn, als bij OVER, ONDER, OPEN, BOVEN, BINNEN, BUITEN, enz:; maer bij
de Enkelsilbige, die ook allermeest te pas komen, als bij AEN, AF, BY, DOOR
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(of DEUR), IN, NA, OP, UIT, VOOR (of VEUR), WEG, &c:, is de Koppeling zo gemeen,
dat dit AEN STELLEN, IN GEVEN, VOOR STAEN, enz: ligtelijk voor een vieze netheid,
om haer nieuwigheid stond uitgekreten te worden; hierom heb ik mijne Voorbeelden
op eene andere wijze verschillig gemaekt; naemelijk een Deel-streekje tusschen
de Praepos: Separ: en 't Verbum; dog vastgebonden zonder Deel-streepje, wanneer
't Voorzetsel Onafscheidbaer is; welke orde van onderscheid in een Woorden-boek
van veel nut kan zijn, om den aert van den Accent en van den verschilligen
Conjugeer-trant met een enkel streepje aen te wijzen, waerom ik ook in mijne Twee
Proeven van Geregelde Afleiding mij van dit Onderscheid meene te bedienen.
N. Mij staet 'er niet van voor, dat 'er bij u nog gemeld is van het Onderscheid tussen
onze Verba Activa & Neutra, ten opzigte van ieders Hulpwoord.
+

L. Dés-aengaende verdeel ik de Verba in drie of vier voorname soorten, als (1) in
Activa, (2) in Passiva, (3) in Neutra; en (ten 4) zou men daer bij konnen tellen de +XXXIV. Van de
onderscheidene
Communia, als die Neutra & Activa teffens zijn. Yders Praeterit: met zijn
behandeling der
Hulpwoord onderscheid zig aldus.
1.

SLAEN....... In Praeterit: IK HEB
GESLAGEN.

2.

GESLAGEN WORDEN.... IK BEN
GESLAGEN.

4.

BLYVEN,......... IK BEN GEBLEVEN.

3.

ZYN,......... IK {HEB en BEN}
GEWEEST.

Hulp-woorden bij onze
Verba Activa, Passiva,
Neutra, & Communia.

o

N : 1 en 2 zijn in Infin: en in Praet: onderscheiden.
o

o

o

N : 3, is deelagtig in Infin: van N : 1, en in Praet: van N : 2.
o

o

o

N : 4, heeft in Infin: van N : 1, en in Praeterit: van N : 1 en 2, al na men wil,
dewijl 't gebruik zo 't eene als 't andre voorstaet.
N. Bij een volledig Woordenboek, zo 'er ooit een komen zal, behoorde een
merkteeken van die Eigenschap, beneffens die van de Verba met Scheidbare of
Onscheidbare Praeposit: vooral niet vergeten, dog, ten dienste der Vreemdelingen,
agter ieder Verbum gestelt te worden.
+
Nu schiet mij thans niet meer te binnen, dat van eenig belang is, of bij die soort
+
van Aenmerkingen, die doorgaends ons onderwerp geweest zijn, vereischt zou
XXXV. Besluit van deze
laetste
Redewisseling.
worden.
Dewijl we dan nu den avond, en teffens de Loopbane onzer Redewisseling' ten
einde hebben gebragt, latende de verdere Verhandeling voor U alleenig over, zo
zal ik ten besluite op 't aengename onderhoud geen andere betuiging van
Dankbaerheid U voorbrengen, dan dat ik 'er zulk een bij mij draege, als ijmand, of
uwE: zelf, van mij zou konnen afvor-
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deren voor zulk een ontmoeting, als aen mij geschied is; en groete U met een
toegenegentheid, niet minder vierig, dan die gij aen mij bewezen hebt.
L. Voor zo veel uwe Drift en Tael-liefde mij een prikkel en behulp geweest is, om
dezen arbeid zo nae in vaste banden te leggen, rekent mijn genoegen, dat ik, in 't
zo verre gedaen te hebben, geniet, zig aen U verschuldigt. Ondertussen verwagt
ik dat Uw E: mijner niet vergeten zal, om te mets te komen zien, hoe ik mij spoede
tot het verder voltooyen van dit Webbe.
1713 12/m.
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Regelmaet en rangschikking
der Nederduitsche, Moeso-Gottische,
Frank-Duitsche, Angel-Saxische, en
Hoog-Duitsche,
Beneffens een rangschikking der Yslandsche
verba ofte werk-woorden.
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Regelmaet en rangschikking
der Nederduitsche verba.
I. Hoofddeel.
Voorbereiding.
+

REgelmatigheid is de kroone eener Tale; en, onder de Leden eener Sprake is
+
een Werkwoord het voornaemste. Zo min nu in de Uitspraek het Sis-geluid der
Gewigt en Waerde van
de Regelmatigheid,
Consonanten vermag zonder bijvoeging der Klinkers, zo min een romp zonder
voornaemlijk bij de Verba.
armen of beenen zig verplaetsen kan, of zo gering als een lichaem zonder ziel
is, even zo stom, zo zwak, zo levenloos is een gezeg, dat geen Verbum vervat nogte
onderstelt: 't zijn de Werkwoorden, die ons alle begin, voortgang, onderhoud, en
einde, ja alle soort van beweging uitdrukken.
Gelijk dan de gebreken eener Ziele verre beklaeglijker zijn dan die des Lichaems,
zo veel te jammerlijker zou 't zijn voor een' Tael, die anders uitsteekt in fraeyigheden,
dat ze aen dit waerdige deel besmet waer' met veel' Ongeregeltheden.
+

Niettemin, wanneer men rusten zou moeten op den arbeid van onze voornaemste
Letterkundigen (gelijk 'er onlangs nog twee kloeke verstanden, als wijle de Heer +Dat: tot nog toe, hoewel
Moonen, en de Schrijver van de Idea Linguae Belgicae Grammatica aen 't werk ten onregt, onze
zaten) zo zouden alle onze ONGELYK-VLOEYENDE VERBA, naemlijk die genen, ONGELYK-VLOEYENDE
welker Praeterita Imperfecta, en welker Praeter: Participii of Partic: Passiva van VERBA voor Ontegelmatig
gehoudem zijn.
Wortel-Vocael verwisselen, onder de Ongeregelden te tellen zijn.
En, dat te verwonderlijker is, niet alleen onze Grammatici, maer ook de
Hoogduitschers, die met ons in een naeuw verwantschap staen, zingen
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+

ten opzigte van hunne Ongelijkvloeyende Verba den zelfden toon. Hare groote
Letterhelden * Schottelius en Bödiker zeggen elk dat men om haer ongeschikte +Zie Schottel: Grúndliche
Anweisung zur
Verandering geene Leer-regels daer aen geven kan.
Ten opzigte van het Oude Moeso-Gottisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch Rechtschreibung und
Wortforschung / p: 156.
is 'er in dit stuk nog immers zo min licht te halen uit den Thesaurus Linguarum
en Bödikers Grundsatze
Sepentrionalium van Heer Hickesius. In zijne M-Gottische en A-Saxische
der Deutscher Sprachen.
Grammatica stelt die Heer maer eene soort van Regelmatige Verba, naemlijk
p: 96.
die der Gelijkvloeyenden: de overige Ongelijk-vloeyenden worden als Ongeregelt
geschat. Omtrent op gelijken voet handelt zijn E: met het Frank-Theutsch, hoewel
hij iets meerder van de Ongelijkvloeyenden zeit, dog egter niets waer uit eenige
Regelmaet of Rangschikking te begissen nogt' op te maken is; te minder om dat 'er
slegts van eenige weinigen van die gewaende Ongeregelden gerept word, zonder
een gantsche Lijst daer van te vertoonen, gelijk elk bij een Volledige Grammatica
verlangen zou, en gelijk 'er ook bij Onze en bij de gemelde Hoogduitsche
Letterkonstenaers een' Lijste van de Ongelijkvloevende Verba, die zij mede met
den naem van Ongeregelt gedoopt hebben, te vinden is.
+

Zou men nu die eenstemmige Veroordeeling niet liever aen de onmooglijkheid van't
ontwarren, dan aen een misslag en gebrek van goede opmerking toeschrijven? +Dat egter de
Regelmatigheid der
Immers de laetste oorzaek zou weinig schijn hebben, als men alleenlijk op de
ONGELYK-VLOEYENDE
bekende schranderheid van die Letterkunstenaers zag; evenwel, dat de
Onmooglijkheid de ware rede niet en is geweest, is bij mij buiten bedenken; dewijl VERBA, zig niet alleen
vertoont in 't Nederduitsch,
ik al voor etlijke jaren de REGELMAET EN RANGSCHIKKING VAN ONZE
VERBA, ZO GELYK- als ONGELYK-VLOEYENDEN, voor mijn eigen' voldoening, maer ook in 't Oude
Moeso-Gottisch,
heb ontdekt gehad, en in orde gebracht.
Frankduits, Angelsaxisch,
Dit kennen van ons Eigen baende mij een gereeden weg, om, door naeuwe
en 't Hedendaegsche
opmerking, dit zo genaemde Onmooglijke bij de andere Gelijkstammige Talen,
Hoogduitsch; als mede in
die in dit stuk van ons slegts in Dialect verschillen, te boven te komen.
't Yslandsch.
Hier door vond ik mijne Rangschikking der M-Gotthische Verba, gelijk ik die in
mijn vorig-uitgegevene Boekje van de Gemeenschap tusschen die Sprake en de
Onze heb ter neder gestelt; in welke Rangschikking de Regelmaet ook niet duisterlijk
verborgen ligt; hoewel ik die als toen nog niet en heb aengetoont.
Evengelijke Geregeltheid heb ik in mijn verder onderzoek der Oudheid bij het
Oude Frank-Duitsch en Angel-Saxisch naegespoort, ja ook zelf in 't Huidendaegsche
Hoogduitsch, en, dat meer is, in de overige Tael-takken van den Kimbrischen stam,
waer van het Yslandsch het zuiverste overblijfsel is.
+

Om dan onze Tael en hare Verwanten te zuiveren van die deerlijke smet, die de
+
Grammatici door vergissing haer hebben aengewreven, zo heb ik bij dezen
Oogmerk en
Beweegredenen van dit
voorgenomen de REGELMAET en RANGSCHIKOpstel.
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KING van onze NEDERDUITSCHE, van de Oude FRANKDUITSCHE, van de
ANGELSAXISCHE, en van de tegenwoordige HOOGDUITSCHE VERBA, elk
bijzonder, met agteraenvoeging van eenige YSLANDSCHE Proeven, tot bevestiging
van ons gezeg, ten toon te brengen, en daer onder met eene de REGELMAET van
het MOESO-GOTTISCH; gedragende mij ten opzigte van deszelfs RANGSCHIKKING
aen mijn uitgegevene werkje, op dat niet dit Boek, dat verre boven mijn oogmerk is
aengegroeit, met eenige onnoodzaeklijkheid bezwaert werde.
Meer als eene rede drong ons tot het ondernemen van dezen werkelijken arbeid.
Eerstelijk om dat het de welverdiende eere onzer Taele te nae is, zulk een' vlekke
te dragen op haer aenzienelijkste deel; en wel voornaementlijk om dat ze geworpen
is op die Verba welker dienst we omtrent tienmael meer van noode hebben, dan
die van de andere soort: want deze ten onregt' ongeregeld-genoemde, ik meene
de ONGELYK-VLOEYENDE WERKWOORDEN, welker Primitiva omtrent het getal
van 200 beloopen, komen zo menigvuldig in alle Schrijven en Spreken te pas, ter
zake van hare beteekenissen, die onze voornaemste en gemeenzaemste
bewegingen van 't Lichaem en van de Gedagten behelzen, dat ze, na mijne gissing,
zo veel ik door opmerking kon bespeuren, doorgaends op ijder bladzijde ruim de
helft van de Verba's uitmaken; en dat, niet tegenstaende de GELYKVLOEYENDE
WERKWOORDEN, die geene verwisseling van Wortelvocael onderworpen zijn, in
onze Tael omtrent tienmael meerder in getal zijn.
+

Behalven deze redenen zijn 'er nog anderen van geen minder belang in de
+
Taelkunde: niet alleen dat de Overeenkomst dezer ONGELYKVLOEYENDE
Dat de Kennis van de
Regelmaet der
VERBA in 't M-Gottisch, Frank-Duitsch, Angel-Saxisch, Yslandsch, Hoog- en
Neder-Duitsch zekerlijk aentoont, dat hunne Vocaelwisseling van ouder oorspronk ONGELYK-VLOEYENDE
is, dan de verspreiding van die Taeltakken, naemlijk, na allen schijn, ten minste VERBA grooten dienst kan
3000 Jaren te rug (want wie zou de Verdeeling van den Duitschen en Kimbrischen doen in een Geregelde
tak van jonger tijd begissen?) waerom ook die oude en telkens te pas komende Afleidinge.
Verba ten uiterste harer opmerkinge waerdig zijn, en de moeite van 't bewijs hunner
Geregeltheid wel verdienen; maer daerenboven zijn 't deze ONGELYKVLOEYENDE
VERBA, van welken de Praeterita Imperfecta vele Substantiva's uitleveren, uit
welken wederom, volgens een Grondslag onzer Taele, die ik naegespeurt, en
onverbrekelijk gevonden heb, andere GELYKVLOEYENDE VERBA gesproten zijn.
't Zijn deze ONGELYKVLOEYENDEN, die als onvervalschte Eerstelingen, en
verwonderlijk groote Stamboomen, in onzen Tael-Hof met zo kloeke Armen staen
te pronken, dat een enkele Tak den grootsten Boom van de andere Verba kan
evennaeren. Die genen, welker oogen scherp genoeg zijn, om uit het beloop en de
schikking der zaken meerder te zien, dan 'er gezeit word, zullen reeds uit de
gehoudene Orde, en de bijgebragte Voorbeelden op onze eerste Dialect-Regelen
wegens het Onderscheid tus-
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o

schen Y en EI, en tusschen de harde en zagte lange E en O, in de Bijlage N : 3 de
Waerheid van dit gezeg hebben konnen opmaken, hoewel ik het meer volslagene
bewijs voor mijne Verhandeling van de Afleiding gespaert heb. Eindeling, 't zijn deze
ONGELYKVLOEYENDE VERBA, die mij 't voornaemste ligt toebragten, dat ik in 't
stuk van 't Etymon of Woord-ontworteling verkregen heb; en, dewijl ik mijn
GRONDSLAG en TWEE PROEVEN VAN GEREGELDE AFLEIDING besloten had
agter dit Werk te laten volgen, zo was ten uiterste dienstig, dat de Regelmaet en
Rangschikking der Verba, zo van Onze Sprake, als van het Gelijkstammige Oud en
Nieuw, eerst wierde bloot gestelt, en vooraf ging'.
+

De Schriften waer uit ik heb opgezamelt de Woorden der Oude en Vermaegtschapte
+
Talen, die ons Stoffe verschaft hebben, om, door een gevoeglijke Schifting en
Van de Schriften waer uit
onze Voorbeelden der
Scheiding der soorten, eene proefhoudende Regelmaet en Rangschikking van
elk uit te vinden, zijn weinig in getal; waarom ik die vooraf hier aenwijzen zal, eer Oude en Verwante Talen
ik tot het Werk zelf trede; op dat elk, wien 't luste, de Getrouwheid en Zekerheid bij een gezamelt zijn.
van ons gezeg zou konnen naesporen; ten minste voor zo verre zulks betreft het
gros der zaken, en den Grondslag daer op gebouwt word, schoon hier of daer, na
den aert der Menschelijke zwakheid, in eenige Lezing of oschrijving eens gefeilt
mogte zijn.
Tot het Moeso-Gottisch, gelijk meermalen gezeit is, is ons geen ander boek overig
o

dan 't Evangelium Gothicum door Junius A : 1665 uitgegeven (waer van we breeder
berigt hebben gedaen in onze 6: Redewiss: §. XXV.) En dewijle in 't Glossarium,
dat die Hooggeleerde Heer daer agter gevoegt heeft, de Voorbeelden of
Medegetuigenissen na den Rang van 't A-Bee konnen worden naegezogt; zo heb
ik in mijn vorig uitgegevene Werkje van de Gemeenschap tussen 't Gottische en 't
Onze de Aenwijzing dier Textplaetsen agtergelaten, gelijk ik ook nu alhier om gelijke
rede dezelven nog agterlaten zal.
In 't Frank-Thuitsch heb ik mijn' verzameling genomen uit Tatiani Harmonia
Evangelica, Versio Theotisca, en uit Willerami Abbatis Paraphrasin in Cantic:
Canticorum. Tot voldoening van naeukeurigheid, om dat 'er nog geen Woordenboek
van 't Frank-Duitsch in 't ligt is, en op dat blijke dat onze aengewezene Vervoegingen
der Verba geen hersenschilderyen zijn, zal ik agter ieder Verbum de bladzijden
aenteekenen, met T of W daer voor, beduidende T, Tatiaen, en W. Willeraem.
Tot het Angel-Saxisch heb ik gebruikt het Evangelium Anglo-Saxonicum, dat
Junius nevens zijn Gottisch heeft geplaetst, als mede de Heptateuchus
Anglo-Saxonicus (zijnde de vijf Boeken van Moses, 't Boek Josua's, en de Rigteren)
door Edw: Thwaites t'Oxfort 1698, beneffens het Vocabularium Anglo-Saxonicum
o

Th: Bensonis, t'Oxfort A : 1701 uitgegeven. Agter 't A-Saxisch zal ik ook eenige
plaetsen der Getuigenissen met korte teekenen aenwijzen; hoewel ik van de Verba
van de eerste Classis om dat die te veel in getal zijn, geen Lijst vertoonen zal, vermits
de Woor-
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denboeken van Somnerus en Th: Benson voorraed genoeg daer van verschaffen
kunnen.
De Lijste, der Hoogduitsche Ongelijkvloeyende Verba heb ik bij een gehaelt,
eensdeels uit de Anleitung zur Rechtschreibung und Wortforschung in der
o

Theutschen Sprache (p: 160) te Braunsweich A : 1676 gedrukt, zijnde een kort
Uittreksel van Schottelii Opus de Lingua Germanica; en anderdeels uit Bödikers
o

Grund-Säke der Deutschen Sprachen (p: 111) te Berlin A : 1701 gedrukt.
Wijders de toegevoegde Yslandsche Verba zijn te vinden in de Rudimenta
Grammat: Islandicae per Run: Jonas, op die bladzijden, zo als de getallen agter
ieder Verbum bij Ons zullen aenwijzen, te rekenen na den Druk door Hr: Hickesius
o

A : 1688 in Quarto uitgegeven.
+

Het voornaemste Character of Merkteeken onzer Verba, waer door de eene soort
+
van de andere word onderscheiden, bestaet
Van't voornaemste
Character onzer Verba,
1. In den Infinitivus,
bestaende in den
2. In 't Praeterit: Imperf: Indic: & Subjunct:
Infinitivus, in 't Praet:
3. In 't Particip: Praeterit: of Particip: Passivum.
Hier op zullen we dan agt geven in 't aentoonen van de Regelmaet van ijder
Classis ofte Rangschikking.

Imperf: en in 't Praet:
Participii.

+

Ten opzigte van de Regelmaet zijn 'er tweederhande Opmerkingen: Ik: op de
+
Onveranderlijkheid en de Veranderlijkheid der Wortelvocalen, op welken in
Van 't onderscheid
tusschen GELYK- en
Infinitivo de Accent valt: deze Opmerking vervat den Grondslag en 't Character
der Verba's: en ten 2: op de toevallige Terminatien agter 't Zakelijke deel, die zig ONGELYKVLOEYENDE
in 't Conjugeren onderscheidentlijk vertoonen. Beiderhande Opmerkingen komen VERBA.
eenigsints anders onder de GELYK- dan onder de ONGELYK-VLOEYENDE VERBA;
waerom we ieders aert in zijne Classis zullen aentoonen.
+

Wijders is het dienstig, dat men bij elk Verbum wete, of het een Activum zij ('t welk
+
ons HEBBEN in 't Praeter: Perf: & Plusquamperf: gebruikt, als IK HEB of HAD
Van het onderscheid
GEGEVEN), dan of 't een Neutrum zij ('t welk 'er ons ZYN toeneemt, als IK BEN tusschen de Verba Activa,
Neutra, en Impersonalia.
of WAS GEBLEVEN), als mede of 't een Verbum Impersonale zij, als HET
GESCHIED. Dit meenen we onder 't Onze aen te wijzen bij elk Verbum; 't eerste
met A (Activum), het tweede met N (Neutrum), en het derde met I. (Impersonale),
daer voor of agter te zetten.
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II. Hoofddeel.
Van den eersten Rang (of Classis) onzer Nederduitsche
Werkwoorden.
+

TOt dezen Rang schikken we de GELYKVLOEYENDE VERBA, die in alle hare
Vervoegingen geene Verwisseling van Wortel-klinker onderworpen zijn.
Dezen geven we den voorrang, niet zo zeer om dat de vorige Grammatici die
als de eenige Regelmatigen hebben te boek gestelt, als wel om dat ze alle de
andere soorten te samen onvergelijkelijk, om zo te spreken, in getal overtreffen.

+

Van onze
GELYKVLOEYENDE
VERBA.

I. De Regelmaet van 't Character dezer Verba, die geen verandering van
Wortel-Vocael gedoogen, is deze;
Na 't agterafwerpen van EN uit den Infinitivus zet men

in Praet: Imperf:

{TE, agter F, K, P, S, T, en CH.}
{DE agter B, D, G, L, M, N, R, V, W, Y,
Z.}

in Praeter: Particip:

T agter de laetste Letter van 't Zakelijke
deel: en GE voor het Zakelijke deel, ten
zij 'er een Praepositio Inseparabilis of
één dat daer voor t'scheep komt, reets
voorstae, waer van we te voren (XII.
Redew: §. XLVII, en XIII. Red: §. XXXI.)
breeder gesproken hebben.

De Oude Terminatie was in Praet: Imperf: EDE, die, bij inkorting in DE agter de
zagte, en in TE agter de scherper Consonanten verwisselt is: gelijk ook het Praeterit:
Particip: in ET eertijds uitging. Dus dan nu,

in Infinit:

in Praet: Particip:

A. BLAFFEN

in Praet: Imperf: Ind: &
Subj:
BLAFTE

A. DRUKKEN

DRUKTE

GE-DRUKT.

A. RAKEN

RAEKTE

GE-RAEKT.

GE-BLAFT.
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A. HOPEN

HOOPTE

GE-HOOPT.

A. STÓPPEN

STÓPTE

GE-STÓPT.

A. KRASSEN

KRASTE

GE-KRAST.

A. VERQUISTEN

{VERQUISTTE of
VERQUISTEDE}

VER-QUIST.

A. ZÉTTEN

ZÉTTE of ZÉTTEDE

GE-ZÉT.

A. POCHEN

POCHTE

GE-POCHT.

A. KRABBEN

KRABDE

GE-KRABT.

N & I. GESCHIEDEN

GESCHIEDDE

GE-SCHIEDT.

A. ZAGEN

ZAEGDE

GE-ZAEGT.

A. RÉDDEN

RÉDDE of RÉDDEDE

GE-RÉDT.

A. SPELEN

SPEELDE

GE-SPEELT.

A. STÉLLEN

STÉLDE

GE-STÉLT.

A. KAMMEN

KAMDE

GE-KAMT.

A. RÉNNEN

RÉNDE

GE-RÉNT.

A. EEREN

ÉÉRDE

GE-ÉÉRT.

A. BÓUWEN

BÓUWDE

GE-BÓUWT.

A. ROOYEN

ROOYDE

GE-ROOYT.

A. LEVEN

LEEFDE

GE-LEEFT.

A. RAZEN

RAESDE

GE-RAEST.

En

NB. V. en Z, ten' einde eener Silbe komende, of tegen een Consonant
aenstuitende, veranderen na de gewone Spelling bij ons in F en S, even
als hier bij LEVEN en RAZEN: dit zij eens vooral gezeit.
Voeg hier bij

A. WEIGEREN

WEIGERDE

GE-WEIGERT.

A. LÈVEREN

LÈVERDE

GE-LÈVERT.
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En verder al de Dubbelstaertige Verba, als mede die op de Bastaert-terminatie
EREN accenteren, als

A. BRAVÈREN

BRAVÈERDE

GE-BRAVÈERT.

A. LAVÈREN

LAVÈERDE

GE-LAVÈERT, enz:

NB Gelijk ook alle anderen, die zekerlijk van een Substantivum tot een Verbum
gemaekt zijn, tot deze I. CL: behooren.
Met den verderen grooten hoop der GELYKVLOEYENDE VERBA zou men wel een
klein Boekje kunnen beslaen, waerom we die ook hier niet in 't breede zullen optellen.

II. De regelmaet der terminatien agter 't zakelijke deel der verba van
deze I. classis is,
In Infinit: EN.
als STELLEN.
Praesens Indic:
Sing:

(1. Pers:) Niets, of E; (2. Pers:) T, oul:
EST; (3. Pers:) T, oul: ET.

Plur:

(1. & 3. Pers:) EN; en (2. Pers:) T, oul:
ET.

Als IK STEL (of STÉLLE), GY STELT (oul: DU STÉLLEST), HY STELT (oul: STÉLLET);
en WY en ZY STELLEN, GYL: STELT (oul: STÉLLET).

Praesens Subjunct:
Sing:

(1. & 3. Pers:) E; en (2. Pers:) T.

Plural:

als in Indicativo.

Als, IK en HY STELLE, voorts als in Indicativo.

Praeter: Imperf: Indic: & Subjunct:.
Sing:

(1. 2. & 3. Pers:) DE of TE, na elks aert:
oul: (1. & 3. P:) EDE, en (2. P:) EDEST, of
DEST.

Plur:

(1. 2. & 3. Pers:) DEN of TEN, na elks
aert; of ook bij de 2. Pers: DET of TET.

Als, IK, GY, en HY STELDE (oul: ook IK en HY STÉLLEDE, en Du STÉLLEDEST of
STÉLDEST), en WY, GYL: en ZY STELDEN of ook GYL: STELDET.
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2. Pers:

{Sing: Niets; als STÉL.
{Plur: T; als STELT.
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Partic:
Praesens,

ENDE; als STELLENDE.

Praeter:,

T (oul: ET); als GESTÉLT (oul: STÉLLET).

AENMERK:
(I.) De eerste Persoon van 't Praesens Indicativi word thans meestal, om van den
Subjunctiv: onderscheiden te zijn, zonder iets agter 't Worteldeel, en zelfs met
agterlating van eene der verdubbelde Consonanten gebruikt, als IK RED, IK
LEEF, enz:, dog oulinks had men E agter 't zakelijke Worteldeel, even als nu
nog bij den Subjunct: als, IK REDDE, IK LEVE, enz:. Deze laetste stijl is nog
in wezen bij den Koopman, wanneer die, om kortheid-wille, 't Pronomen IK in
't schrijven agterlaet, zettende ZENDE AEN U (mitto tibi), enz:.
(II.) Wanneer men in Gemeenz: Stijl JE in steê van GY gebruikt, en, in gevalle van
Vraging of andersints, het Pronomen agter 't Verbum plaetst, zo wil 't Gebruik
en de Euphonie standvastelijk, zo wel bij de Ongelijk- als Gelijk-vloeyende
Werkwoorden, dat men de Terminatie T van 't Verbum agteraslaet, als LEEVJE?
VRAEGJE? ZIEJE? enz:, of, DUS, of ZOO, of DAN, of EGTER LEEVJE, VRAEGJE,
ZIEJE, enz: dog nimmer Leeftje, Vraegtje, Zietje, enz:, hoewel, JE vooraf
komende, de T haer plaets behoud, als JE LEEFT, JE VRAEGT, JE ZIET, enz:
(III.) Ten opzigte van de 2: Pers: Plur: van 't Praeter: Imperf: is de Schrijver van de
Idea Linguae Belgicae Grammatica voor DET of TET, als Gijl: HOORDET of
HOOPTET; dog Moonen voor DEN of TEN, als Gijl: HOORDEN of HOOPTEN.
De gevallen komen zo zeldsaem voor, dat 'er het Gebruik naeulijks scheidsman
in kan zijn; evenwel dunkt mij dat de daeglijksche Spreektael thans 't laetste
verkiezen zou; dog onze Oudheid is gantschelijk voor 't eerste; en niet alleen
Onze, maer 't M-Gottisch, Frank-Duitsch, Alamannisch en Hoogduitsch pleit
daer voor: alleenlijk het Angel-Saxisch neemt in dit geval de 2. Pers: Plur: mede
op Odon of don of ton, even gelijk zijn 1. & 3. Pers:. Dog dit A-Saxisch kan
evenwel hier in te minder toehalen, overmits het de 2. Pers: Plur: altoos even
eens heeft als de 1. & 3, en dus ook zelf bij de ONGELYKVLOEYENDE VERBA
on of un in de 2. Pers Plur: van 't Praeter:, bij welken nogtans onder Ons en
al de andere genoemden die uitgang (zonder mis-
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sen) op D of T, of TH valt; dus in 't A-S, Ge Bundun / dog bij ons Gijl: BOND
(oul: BONDET); en bij 't M-G. jus Bunduth; bij 't F-TH, Ir Bundet; bij 't Hoogd:
Ihr Bundet; en bij 't Ysl: Thier Bundud.
Voorts, hoe onze Passiva in 't algemeen, en dat bij al de Classes eveneens, gevormt
worden, hebben wij in de XIV. Redewissel: vertoont.

III. Hoofddeel.
Van den tweeden rang onzer Nederduitsche werkwoorden.
+

ONder deze Classis zetten we die genen der ONGELYKVLOEYENDE VERBA,
die bij ons den grootsten hoop uitmaken; naemelijk die, welken in 't Praeterit:
Imperf: en in 't Praeter: Particip: thans in de Uitspraek een en dezelfde Vocael
in hare Verwisseling aennemen.

I. De regelmaet van de vocaelwisseling loopt aldus.
in infinit:
o

N : 1. De Y

2. De UI of UY}

+

Van de
ONGELYKVLOEYENDE
VERBA, wisselende thans
van Wortelvocael
eveneens in Imperfecto,
als in 't Praeter: Partic:.

bij 't Imperf: Indic: & Subj: & bij 't Praet:
Partic:
De Zagte Langklinker EE (of E, als 'er in
dezelve Silb geen Consonant agter
komt).
De zagte Lange OO (of O, als dezelve
Silb geen Consonant 'er agter heeft).

3. De IE}
4. De zagte Langkl: E}
5. De Korte I}

De zaste korte O.

6. De Korte scherpe É}
AENMERK:
(I.) Bij 't Imperf: Indicat: in Singul:, vootnaemlijk bij de 1: en 3: Persoon quam
oulinks de harde lange EE of EI bij de 1: soort, en de harde lange OO bij de 2:
en 3: soort, en de A en OE bij de 4: soort, en de A bij de 5: en 6: soort; gelijk
niet alleenlijk blijkt uit sommiger Dialect, en oude Schrijf-gebruiken, maer ook
voornaemlijk uit vele overige Substantiva's afgeleid van deze Im-
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perfecta; als mede uit de Vergelijking van 't onze tegen de oude
Vermaegtschapte Talen, na den aert en kragt van ieders Dialect-regel; waer
o
van onze Bijlage N : 3. (zie de I: Reg:, wegens de E of EE, en de I: Regel
wegens de O of OO) eenige Voorbeelden uitlevert, en in mijne Verhandeling
van de Afleiding nog breeder bewijs te vinden zal zijn. Dus dan,

N : 1.

in Infinit:
BLYVEN

in Imperf: Indic:Imperf: Subj:
BLEEF
BLEVE

Praeter: Partic:
GE-BLEVEN.

2.

SLUITEN

SLOOT

SLOTE

GE-SLOTEN.

3.

SCHIETEN

SCHOOT

SCHOTE

GE-SCHOTEN.

4.

BE-WEGEN

BE-WOOG

BE-WOGE

BE-WOGEN.

5.

VINDEN

{VOND oul:
VAND}

VONDE

GE-VONDEN.

6.

BÉRSTEN

{BORST oul:
BARST}

BORSTE

GE-BORSTEN.

o

AENMERK:
Bij 't Praes: & Imperf: Subj: word meestal in 't daeglijksche Gebruik, bij
inkorting, de E bij de 1: en 3: Pers: Sing: agter af gelaten, en alzoo de
Subjunct: in de uitspraek staerteloos en aen den Indicat: gelijk gemaekt:
in 't Schrijven nogtans zet men tot onderscheid wel een Apostrophus agter
den Subjunct: als 'T EN ZY IK of HY SCHIET' of SCHOOT', voor SCHIETE
of SCHOTE. De volledige Statelijke Tael en de Oudheid verkiezen 'er de
E bij, ten ware de Euphonie het toevallig anders vereischte. Dog aen 't
Imperfect: Indicat: de E agter aen te schikken, strijd met Onze en aller
Verwanten Oudheid en hedendaegs gebruik.

II. De regelmaet der uitgangen is bij het praesens indicat: & subjunct:,
als mede bij den imperat:, en 't part: praesens eveneens als bij die van
den 1: rang.
Dog bij 't Praeterit: Imperf: agter 't Zakelijke veranderde Worteldeel aldus,

Sing: (1) niets.

in Indicat:
(2) T.

(3) niets.

Plur: (1) EN.

(2) T.

(3) EN.

als IK en HY BLEEF.}
WY en ZY BLEVEN.}

GY en GYL: BLEEFT.
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in Subjunct:.

Sing:

(1) E

(2) T.

(3) E.

Plur:

(1) EN.

(2.) T.

(3) EN.

als IK en HY BLEVE WY en ZY BLEVEN} GY en GYL: BLEEFT.

Praeterit: Partic: EN, in steê van T bij die van de I. Classis.
als GE-BLEVEN.
Deze Regelmaet der Uitgangen dient ook voor de twee volgende Classes.
o

Tot N : I, op Y aenslaende, behooren deze volgenden.
A. BE-LYDEN, Confiteri (oul: ook VER-LYDEN) afkomstig van 't verouderde
o

LYDEN, Narrare zie de Bijlage N : 3, de 1. Reg: weg: de Y.
o

A. ZIG BE-LYDEN, Parcè se sustinere; van LYDEN, pati; zie de Bijlage N : 3.
de I. Reg: weg: de Y.
A. BE-DRYVEN, Agere.
A. BE-NYDEN, Invidere, ook I. Class:, van 't verouderde NYDEN.
A. BE-SCHRYDEN, van 't verouderde SCHRYDEN, Varicari, passu pertingere.
A. BE-WYZEN, Demonstrare.
N. BE-ZWYKEN, van 't veroud: ZWYKEN, deficere.
N. BE-ZWYMEN, animo deficere, ook I. CL: van 't veroud: ZWYMEN
I. dog N. & A. BLYKEN, Patere.
N. BLYVEN, (oul: BE-LYVEN) Manere; van 't veroud: LYVEN, superesse.
A. BYTEN, Mordere: dog BYTEN, glaciem frangere securi, is van de I. CL:.
N. & A. DYDEN, DYËN, DYGEN, Proficere; zo mede BEDYEN; zijnde beiden
van deze, en ook van de I. CL:.
A. DRYTEN, Merdare.
A. DRYVEN, Agere, &c.
N. en. ook wel A. GLYDEN, Labi.
A. GRYNEN, ook I. CL: stere.
A. GRYPEN, Praehendere.
A. HYGEN, ook I. CL: anhelare.
A. HYSCHEN, Sustollere trochleâ, &c: ook I. CL:
A. KNYPEN, Comprimere.
A. KRYGEN, Acquirere; dog KRYGEN, Bellum gerere, is van de I. CL:.
A. KRYTEN, Plorare; dog KRYTEN, BE-KRYTEN, oblinere creta, is van de I. CL:
A. KYKEN, Videre.
A. KYVEN, Rixari.
A. LYDEN, Pati: ook oul: LYDEN, N. Ire, transire; mede van deze Class: waer
van nog overig is HET
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LEED, en 'T IS GELEDEN, Praeteriit tempus; en ons OVER-LYDEN, N. mori, transire;
en 't oude VERLYDEN, transigere, mori. Wijders oul: ook A. LYDEN, Narrare, van
't welke ons BE-LYDEN, Confiteri; mede van deze Class:.
A. LYKEN, GE-LYKEN, Assimilare; & tr: placere.
A. MYDEN, evitare, ook van de I. CL:.
A. MYGEN, mejere.
N. NYGEN, inclinatum esse, en A. NYGEN, incurvare genua salutandi gratiâ
more foeminarum; zijnde beiden van deze Class: dog NEIGEN, A. inclinare is
van de I. CL:.
A. NYPEN, arctare.
A. ONDER-WYZEN, docere.
A. ONT-BYTEN, jentare.
N. OVER-LYDEN, Mori, transire, van 't veroud: LYDEN, ire.
A. OVER-SCHRYDEN, Varicari, van 't verouderde SCHRYDEN, transgredi.
A. PRYZEN, laudare.
A. QUYNEN, languere, oul: van deze, nu meest van de I. CL:.
A. ZIG QUYTEN, praestare, &c.
N. & A. RYDEN, equitare, &c.
A. RYGEN, ligare.
A. RYTEN findere.
A. RYVEN, radere.
N. RYZEN, surgere; dog 't oude RYZEN. A. Mejere, is van de I. CL: gelijk ook
REIZEN, A. Proficisci, van de I. CL:.
A. SCHRYVEN, scribere.
A. SCHYNEN, splendere apparere.
A. SCHYTEN, pedere.
A. SLYPEN, acuere.
N. SLYTEN, terere, dog N. & A. AF-SLYTEN, en VER-SLYTEN.
A. SMYTEN, projicere.
A. SNYDEN, scindere.
A. & N. SPLYTEN, findere, &c.
A. SPYGEN, SPYEN, spuere.
A. SPYTEN, Pigere: is een Impersonale met een Pronom: als HET HEEFT MY,
HÉM, ONS (enz:) GESPETEN.
A. STRYDEN, certare.
A. STRYKEN, stingere, &c.
N. STYGEN, scandere.
A. STYVEN, amylo subigere; dog STYVEN, A. intendere, is van de I. CL:.
N. TYGEN, TYEN (oul: ook TYDEN) vergere, trahere, tendere & olim Narrare.
N. VER-DWYNEN, van't veroud: DWYNEN, evanescere.
A. VER-WYTEN, inculpare; van WYTEN, imputare.
A. VER-WYZEN, Damnare; van 't oude WYZEN, judicare van de I. en deze CL:
waer van 'T GEWYSDE en 'T GEWEZENE.
A. VRYDEN, VRYEN, amare, &c. van deze en van de I. CL: dog VRYEN,
VRYDEN, liberare is van de I. CL: alleen.
A. † VYDEN, † VYEN, † VYGEN, odisse; dog deze zijn veroudert, waer van
nog overig is 't oude Partic: Praes: VYAND, inimicus, & 't Subst: VEEDTE, odium
&c.
A. VYSTEN, pedere
A. VRYVEN, WRYVEN, fricare.
N. ook wel A. WYKEN, cedere: dog 't A. WEIKEN, emollire, is van de I. CL:

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

A. WYTEN, adscribere, imputare.
A. WYZEN, monstrare & olim judicare.
A. ZWYGEN, tacere.
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N. ZYGEN, percolare, &c.
Men zeit ook nog YSCHEN, EESCH GE-ESCHEN (petere), dog schrijft thans
EYSCHEN, I. CL: (petere.)
o

Voorts derzelver Composita; zie ook wijders van deze soort in de Bijlage N : 3, de
I. Regel wegens de Y.
o

Tot N : 2, op UY of UI.
A. BUIGEN, flectere, ook oul: BIEGEN, zie Kiliaen.
N. DRUIPEN, stillare.
N. DUIKEN, ook wel A. mergere, &c.
A. KLUIVEN, rodere.
A. KNUIVEN, rodere, dog is veroudert, en bij Kiliaen nog te vinden.
A. & N. KRUIPEN, repere.
N. ONT-LUIKEN, aperire; expandere, & transl: resumere vires; word meest op
Planten en Kruiden toegepast; komt van 't veroud: LUIKEN. A. claudere; waer
van nog in gebruik is ons Imperf: LOOK, Claudebam, en 't Partic: GELOKEN,
clausus; als mede LUIK, operculum, enz:.
N. ONTPLUIKEN, explicare, aperire; van † PLUIKEN, claudere, plicare; waer
van ONTPLOKEN, apertus; dog zijn veroudert, en te vinden bij Kiliaen.
A. PLUIZEN, vellere, &c.
A. RUIKEN en RIEKEN, olere, &c.
N. SCHUILEN, latitare, dog ZIG VERSCHUILEN. A. se abscondere.
A. SCHUIVEN, protrudere, &c.
A. SLUIKEN, latenter ingerere.
N. SLUIPEN, tectè suggredi.
A. SLUITEN, claudere; dog Imperson: & Act: SLUITEN, convenire, quadrare;
mede van deze Classis.
A, SNUITEN, mungere.
A. SNUIVEN, naribus spirare.
N. SPRUITEN, pullulare, &c.
A. SPUIGEN, ook wel SPUGEN en SPUWEN, spuere.
A. SPUITEN, exspuere.
N. STUIVEN, sternere, ook wel Act:.
N. † TUIGEN, † TIEGEN, trabere, &c: zijnde beiden veroudert, waer van nog
overig is 't Imperf: TOOG, en 't Partic: GETOGEN.
A. ZUIGEN, sugere.
A. ZUIPEN, sorbere.
Men zeit ook nog FLUITEN, FLOOT, GEFLOTEN, (fistulare); en KRUYEN,
KROO of KROOY, GEKROYEN (trudere, protrudere).
Voorts derzelver Composita.
o

Zie ook in de Bijlage N : 3. de I. Regel wegens de O.
o

Tot N : 3. op IE.
A. BE-DRIEGEN, Fallere; van 't veroud: DRIEGEN, fallere.
A. BIEDEN, offerre, & licitari.
A. GE-BIEDEN, mandare, van 't veroud: BIEDEN, mandare.
A. GE-NIETEN, frui, van 't veroud: NIETEN, frui.
A. GIETEN, fundere.
A. KIEZEN, (oul: ook KIEREN) eligere; waer van ons tweederhande
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Imperf: KOOS en KOOR, en Part: GEKOZEN en GEKOREN, die beiden nog
even gebruiklijk zijn.
A. KLIEVEN, Findere.
A. LIEGEN, mentiri.
A. RIEKEN, en RUIKEN, olere.
A. SCHIETEN, jaculari, &c.
o
N. † TIEGEN, zie † TUIGEN bij N : 2, tendere, trahere.
I. & A. VER-DRIETEN, van 't veroud: DRIETEN, taedere, molestum esse.
A. VER-LIEZEN (oul: ook VERLIEREN), van 't veroud: LIEZEN, LIEREN, Perdere:
waer van nog in gebruik zijn ons Praeter: Imperf: VERLOOR, en 't Praet: Part:
VER-LOREN; even als bij ons KIEZEN: dog ons VERLOOS en VERLOZEN, zijn
thans versleten en verloren.
N. VLIEDEN, fugere.
A. VLIEGEN, volare.
N. VLIETEN, fluere, manare.
I, & A. VRIEZEN, (oul: ook VRIEREN) gelare: waer van ons tweederhande
VROOS en VROOR, en GEVROZEN en GEVROREN; even als bij ons KIEZEN.
A. ZIEDEN, fervere, bullire.
o

Voorts derzelver Composita. Zie wijders in de Bijlage N : 3. de. I: Regel wegens de
O.
o

Tot N : 4. op de Zagte lange E.
A. HELEN, Abscondere; waer van 't Imperf: en 't Praet: Partic: versleten zijn;
dog 't Compositum is nog in zijn geheel, als VERHELEN, VERHOOL,
VERHOLEN, abscondere; maer HEELEN, HEILEN, sanare, is van de I. CL:.
A. BE-WEGEN movere; is ook van de I. CL:, komt van 't veroud: WEGEN,
movere; zie bij Kiliaen.
A. † DWEGEN ook † DWAGEN, (contr: † DWAEN) lavare, abstergere, in Imperf:
† DWOOG, in Praet: Part: † GEDWOGEN, zie bij Kiliaen: dog zijn allen versleten
bij ons, waer voor in 't
M-G. Thwahan / thwoh / thwahans.
A-S. Thwehan en thwean / thwoh / gethwogen.
F-TH. Thuahan of thuagan / thuoh / gethuagan.
A. WEGEN, librare, & olim movere (zie Kilian:), heeft in Imperf: WOOG en
WOEG (ook oul: † WAG).
A. WREKEN, vindicare, bij Melis Stoke (in zijn Did: de VI: p: 44. Alkemades
Druk) vind men Wraken die Driesen (vindicabant Frisii), zijnde de Plur: van 't
oude Praet: Imperf: Wrak; nu zeit men meestal WREEKTE, in plaets van
WROOK, dog egter niet Gewreekt, maer wel GEWROKEN.
Voorts de Composita van dezen. Zie ook wijders in de Bijlage No: 3. de I. Regel
wegens de O.
o

Tot N : 5. op de Korte I, oul: ook wel É.
A. BE-GINNEN, BEGON, BEGONNEN, incipere, dog ook wel BEGOST, (en
oul: mede BEGONST)
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in Imperf: en Partic: dog dan is 't Onregelmatig: is afkomstig van 't veroud:
GINNEN, Ordiri; zie Kiliaen.
N. BE-KLINKEN, solidescere; zie KLINKEN.
A. BE-ZINNEN, meditari, van 't veroud: ZINNEN, cogitare, sentire; dog ons
BE-ZINNEN, A. amore prosequi, carum habere, is van de I. CL:.
A. BINDEN, oul: ook BÉNDEN, ligare; waer van 't Vlaemsche BÉNDE, fascia, &c.
zie Kiliaen: dus ook A-S. Bindan / ligare, en Bendan / flectere.
A. BLINKEN, splendere.
A. DINGEN, contendere, Certare, & licitari.
A. DRINGEN, pressare.
A. DRINKEN (oul: ook DRÉNKEN) bibere, potare; A-S, Drincan & Drencan /
item;. dog thans is ons DRÉNKEN A. (aquare, dare potum) van de I. CL:.
A. DWINGEN, cogere, urgere.
A. GLIMMEN, ook N. candere.
N. KLIMMEN, bij den Vlaming KLÉMMEN, scandere, zie Kil:, dog thans is bij ons
KLÉMMEN, A. & N (stringere, arctare) van de I. CL: wijders ons Compos:
BE-KLIMMEN, mede van deze II. CL: is een Verb: Act:.
A. KLINKEN (oul: ook KLINGEN) clangere, tinnire, zie Kil:. Dog A. & N. ons
KLINKEN, firmum reddere, & reddi; waer toe ook ons N. BE-KLINKEN, firmior
fieri, corroborari.
N. ook wel A. KRIMPEN, contrabere, & contrahi; oul: ook KRÉMPEN, zie Kiliaen.
A. ZIG ONDERWINDEN, moliri, &c.; van WINDEN, involvere, vertere, &c.
N. RINNEN, ook RENNEN, en RUNNEN, concurrere, dog zijn eenigsints
veroudert; hoewel't Praet: Partic: GERONNEN, nog gemeen is, maer ons
RÉNNEN. A. currere, gebruikt men nu als van de I. CL:.
N. SCHRIKKEN, VERSCHRIKKEN, trepidare, & dissilire: oul: van deze II. CL:
& N. dog nu van de I. CL: en A. & N. als het tremefacere, & tremere, beteekent,
Van 't oude is nog overig ons ONVERSCHROKKEN, intrepidus.
N. SCHRINKEN, VER-SCHRINKEN, contrahere, marcescere.
A. † SLINGEN, serpere, circumvolvere, vibrare: dog is veroudert.
N. SLINKEN, SLENKEN, diminuere, contrahi.
A. SPINNEN, nere.
A. SPRINGEN, saltare.
A. STINKEN, putere, olim olere.
A. VER-SLINDEN, devorare; van 't veroud: SLINDEN, vorare.
A. VERZINNEN, mente concipere; en A. ZIG VERZINNEN, mente falli; waer
van 't N. VERZONNEN ZYN, mente falli; allen van 't veroud: ZINNEN, cogitare,
sentire.
A. VINDEN, invenire.
A. WINDEN (oulinks ook WÉNDEN) circumvolvere, vertere, & transl: sursum
tollere: thans WÉNDEN van de I. CL: vertere.
A. WINNEN, vincere, olim laborare, & colere agrum.
A. WRINGEN, VRINGEN, torquere.
A. ZINGEN, cantare.
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N. ZINKEN, mergi.
Voorts derzelver Composita.
o

Tot N : 6. op de Korte Scherpe É, oulinks ook wel 1.
A. & N. BE-DERVEN, corrumpere, destruere, & corrumpi: van 't veroud: DÉRVEN
(carere). Bij den Vlaming is 't Imperf: BEDIERF, en dan behoort dat onder de IV.
CL:.
A. BERGEN, abscondere.
N. BERSTEN, rumpere, &c.
A. DELVEN, fodere.
A. † DERVEN, (carere, egere) nu meest I. CL:.
A. GELDEN, constare, olim, reddere, solvere.
A. KERVEN, KORF, GEKORVEN, crenare, bij den Vlaming ook KIERF in Imperf:
en dan is 't van onze IV. CL:.
A. KENNEN, noscere, van deze en van de I. CL:; heeft ook wel in Imperf:
KOST, en in Praet: Partic: GEKOST: dog word nu in 't Schrijven meestal als I.
CL: gebruikt, tot onderscheid van ons KUNNEN, KONNEN, posse, olim noscere;
hebbende ook in Imperf: KON, en KOST, en in Praet: part: GEKONNEN en GEKOST;
welk KUNNEN, &c: ik onder de Zeldsamen of Ongeregelden tel, om dat deszelfs
Praes: Indicat: in Sing: bij de 1. & 3. Pers: de A, voor de U verwisselt, dat bij
KENNEN nu niet of zelden geschied.
A. MELKEN, mulgere.
N. † RENNEN, zie RINNEN, concurrere.
A. SCHELDEN, convitiari.
A. SCHENDEN, vitiare, is ook van de I. CL:.
A. SCHENKEN, infundere, (oul: ook SCHINKEN), zie Kiliaen.
N. SLENKEN, ook SLINKEN, contrahi.
A. & N. SMELTEN, (oulinks ook SMILTEN) liquare.
A. TREFFEN, attingere, &c.
A. TREKKEN, TROK (oul: ook TRAK), GETROKKEN. Trahere, &c. bij Melis
Stoke (Did: VI. p: 44. de Druk van Alkemade) vind men, ende traken ute / d:
i: ende trokken uit.
A. VEGTEN (oul: ook VIGTEN), certare: zie Kiliaen.
N. † VERBELGEN, bilem alicui movere, zie Kil:, is wel veroudert, dog daer van
nog overig, ons VERBÓLGEN, iratus, en komt af van 't versletene BELGEN, BOLG,
GEBOLGEN, irasci, indignari: dog nu is bij ons BÉLGEN indignari, van de I. CL:
dus ook A-S. Abelgan / abeolg / abolgen / II. CL: irasci, en Abelgian /
abelgede / abelged / I. CL: indignari.
A. VERGELDEN, repensare van't oude GÉLDEN, reddere.
A. VLEGTEN (oul: ook VLIGTEN) nectere.
A. ZENDEN, mittere.
A. ZWELGEN (oul: ook ZWILGEN) glutire.
N. ZWELLEN (oul: ook ZWILLEN) intumescere.
A. ZWEMMEN (oul: ook ZWIMMEN) natare.
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N. ZWENKEN, ZWINKEN, inverti, labare; dog ZWÉNKEN. A. meest als I. CL:.
A. ZWERVEN, vagari.
Voorts derzelver Composita.
NB. BEDÉRVEN, KÉRVEN, en BÉRGEN, veranderen in Praet: Partic:
op O en U, van beids, als BEDORVEN, en BEDURVEN, &c.

IV. Hoofddeel.
Van den Derden Rang onzer Nederduitsche Verba.
+

ONder deze III. CL: schik ik die ONGELYKVLOEYENDE VERBA, welken alleenlijk
in Imperfect: van Wortelvocael verwisselen, blijvende bij 't Praeter: Part: den
Klinker van den Infinit: behouden; hoewel ze daer ook, op gelijken voet als bij de
vorige CL:, den uitgang EN agteraen hebben.

+

Van de
ONGELYKVLOEYENDE
VERBA, verwisselende
alleenlijk in Imperfecto,
van Wortelvocael.

I. De Regelmaet van de Vocaelwisseling is aldus;
o

N : I.
De Zagte langkl: E, in Infin: &c:, verandert bij 't Imperf: in A, als,
in Infinit:.
A. ETEN

Imperf: Indic:
AT

Praeter: Partic:.
† GE-ETEN, nu (p:
Euphon:) GE-GETEN,
Edere.

A. & N. GE-NEZEN

GENAS

GE-NEZEN (van't
verlorene † NEZEN) sanare,
& sanari.

A. GEVEN

GAF

GE-GEVEN, dare.

A. LEZEN

LAS

GE-LEZEN, legere.

A. METEN

MAT

GE-METEN, metiri.

A. TREDEN

TRAD

GE-TREDEN, calcare.
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A. VER-METEN

VER-MAT

VER-METEN, remetiri: dus
mede ZIG VERMETEN, A.
sibi arrogare; overdragtelijk
van METEN, metiri; als of
't ware, zig overmatig
toemeten.

A. VER-GETEN

VER-GAT

VER-GETEN, oblivisci; van
't verlorene † GETEN,
noscere: A-S. Gitan / geat
/ giten / noscere. III. CL: 1.

A. VRETEN

VRAT

GE-VRETEN, edere
immodicè, vorare.

Voorts derzelver Composita.
AENMERK:
Deze eerste soort heeft dit bijzonderlijk, dat de Kortklinkende A, die bij 't Imperf:
in Singul: is, in den Plur: verlangt word, als IK en HY LAS, WY en ZY LAZEN, GY en
GYL: LAEST (oul: LAZET) om dat de agterste Medeklinker van 't Zakelijke Deel in
Infinit: enkeld zijnde, tot de volgende Staert-silbe, om 't welklinken, moet overgaen.
Wijders, aengezien bij alle onze ONGELYKVLOEYENDE V E R B A het Imperf:
Subj:, zo in Sing: als Plur: zig schikt na den Klinker van 't Imperf: Indicat: in Plur: ('t
welk ook plaets heeft bij de Oude Vermaegtschapte Talen) zo komt hierom ook
deze verlanging van A, zelf zo wel bij den Singul: als bij den Plur: van 't Imperf:
Subjunct: als IK en HY LAZE, enz:.
Niettemin, de daeglijksche Spreektrant is hier in vrij wat verzuimig; in zoo verre,
dat ook bij den Schrijftrant, die niet al te verre daer van durft afwijken, zeer zelden
dit Onderscheid in agt genomen, maer veelal de Indicat: in steê van den Subjunct:
gebruikt word. Daerenboven houd ook wel de Spreektrant van sommigen in Plur:
Indicat: de korte A; dog de goede Schrijftrant de lange.

o

N : II.
De Langkl: A, voor D, P, T, Z (of S) staende in Infin:, verandert in IE bij 't Imperf:
Ind: & Subj:.
als A. BRADEN, (assare)... BRIED (ook BRAEDDE).. GE-BRADEN; is ook van
de V. CL:.
A. RADEN, (divinare, consulere).. RIED (ook RAEDDE).. GERADEN; is ook
van de V. CL:.
A. SLAPEN, dormire... SLIEP... GE-SLAPEN.
A. LATEN, omittere... LIET... GE-LATEN: zoo mede A. LATEN, ADERLATEN,
secare venam; en ZIG GE-LA-
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TEN. A. se gerere; en ONT-LATEN. I. & N. regelare, ONT-LIET, ONT-LATEN:
en VER-LATEN, A. relinquere. Dog ons LATEN, VERLATEN, tardare, afkomstig
van LAET, serò, is van de I. CL:.
A. BLAZEN, Flare... BLIES... GE-BLAZEN.
Voeg hier bij ons Oude SCHAPEN, nu SCHÉPPEN.. SCHIEP.. GESCHAPEN, A.
formare; creare; dog ons SCHÉPPEN, A. haurire, is van de I. CL:.

o

N : III.
De Langkl: A, voor de G, R, V, en Y, in Infinit:, verwisselt bij 't Imperf: Ind: & Subj:
in OE.
als A. DRAGEN, portare; &c. (oul: ook DREGEN).. DROEG.. GEDRAGEN (oul:
ook GE-DREGEN).
A. JAGEN, venari... JOEG... oul: in Praet: Part: GEJAGEN, dog nu GE-JAEGT,
gelijk ook wel in Imperf: JAEGDE, en derhalven ook van de I. CL:.
A. oul: SLAGEN, nu contr: SLAEN.. SLOEG.. GE-SLAGEN, verberare; dog
ons SLAGEN, succedere, is van de I. CL:.
NB. De Inkorting bij SLAEN in Infin: voor SLAGEN heeft ook plaets bij 't Praes:
Indicat: & Subj: als IK SLAE, GY en HY SLAET, enz:.
A. VRAGEN, interrogare.. VROEG.. oul: in Praet: Part: GE-VRAGEN: dog nu
GE-VRAEGT, gelijk ook wel in Imperf: VRAEGDE, en dies ook van de I. CL:.
N. VAREN, navigare, procedere, valere.. VOER.. GEVAREN: als 't navigare
beteikent, neemt men 't ook wel Act:. Thans begint men ook al VAERDE in
steê van VOER te gebruiken. Dog ons oude VAREN, metuere, waer van ons
GE-VAER, Periculum, en VER-VAREN, terrefacere, behoort onder de I. CL:.
A. GRAVEN, fodere... GROEF... GE-GRAVEN.
A. & I. WAYEN, flare... WOEY.. oul: in Partic: † GE-WAYEN.. dog nu
GE-WAEIT; gelijk ook wel in Imperf: WAEIDE, en dés ook onder de I. CL:.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

563
o

N : IV.
De Korte A, voor de K, L, en S, in Infin:, verwandelt in Imperf: Ind: & Subj: op IE,
als,
A. BAKKEN, pinsere.. BAKTE (oul: † BIEK en BOEK).. GE-BAKKEN, is ook van
onze VI. CL:.
A. & N. VALLEN, cadere, &c:.. VIEL.. GE-VALLEN. Dus ook BE-VALLEN
(placere).
A. WASSCHEN.. WIESCH (of WOSCH).. GE-WASSCHEN, lavare; en zoo
mede N. WASSCHEN of WASSEN, crescere.

o

N : V.
De Korte A, voor de N, in Infin:, verloopt in Imperf: Ind: & Subj: op I of O, van beids,
als
A. HANGEN, pendere.. HING (of HONG).. GE-HANGEN.
A: VANGEN (contr: VAEN) capere, &c.. VING (of VONG).. GEVANGEN: dus
ook ONT-FANGEN, accipere.
N. oul: GANGEN nu contr: GAEN, ire, procedere.. GING (of GONG).. in Praet:
Partic: GE-GAEN (oul: GEGANGEN).
A. oul: STANDEN nu contr: STAEN, stare, sistere, &c.. in Imperf: STOND.. in
Praet: Partic: GE-STAEN (oul: GE-STANDEN); dog Stind in Imperf: is in geen
gebruik, nogte ook onder de Oudheid mij niet voorgekomen: maer in Straettael
zeit men nog IK of HY STING en STONG.

NB. De Inkorting in Infin: bij GAEN en STAEN heeft ook plaets bij 't
Praesens Indicat: & Subj:, &c., als IK GAE, GY GAET, enz: en IK STAE,
GY STAET, enz:.

o

N : VI.
{De Korte O.}
{De Lange OO.}
{en de OE.}

in Infinit:, gaen over in Imperf: Ind: &
Subj: op IE; als,

A. HÓUDEN (oul: HÓLDEN)-tenere, servare.. HIELD ... GE-HÓUDEN, oul: †
GE-HÓLDEN.
A. HÓUWEN, caesim ferire.. HIEUW.. GE-HÓUWEN; Dog N. HÓUWEN, HUWEN,
matrimonio jungi, is van de I. CL:.
N. WORDEN, fieri.. WIERD (oul: ook WARD en WÉRD).. GEWORDEN dog zo
men WERDEN in Infin: verkiest, gelijk sommige Geleerden doen, zo behoort
het onder onze volgende IV. CL:.
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A. LOOPEN

LIEP

GE-LOOPEN, currere.

A. STOOTEN

STIET

GE-STOOTEN, trudere.

A. ROEPEN

RIEP

GE-ROEPEN, vocare.

Voorts de Composita van ijder soort, volgens denzelfden trant.
II. De Regelmaet van de Uitgangen is even als die van de vorige II. Classis.

V. Hoofddeel.
Van den Vierden Rang onzer Nederduitsche Werkwoorden.
+

DE ONGELYKVLOEYENDE V E R B A , welken wij onder deze Classis plaetsen,
verruilen den Accent-Klinker, zo wel bij 't Imperf: als bij 't Praet: Particip:, dog bij
elk op eene bijzondere wijze.

I. De Regelmaet van de Vocael-wisseling is deze,
o
N : I.

+

Van de
ONGELYKVLOEYENDE
VERBA beiden in Imperf:
en Praet: Part: van
Wortelvocael
verwisselende, dog elk
bijzonder.

De Zagte lange E in Infin:, verwandelt in Imperf: Ind: op A. en in Praet: Part: op de
Zagte lange O, als

A. BE-VELEN, mandare,
jubere

BEVAL

BEVOLEN, van 't veroud:
VELEN, tradere.

A. BREKEN

BRAK

GE-BROKEN, frangere.

A. NEMEN

NAM

GE-NOMEN, capere.

A. PLEGEN, solere

PLAG

oul: † GE-PLOGEN (zie
Kil:), dog 't Praet: Partic: is
nu gantsch in onbruik:
voorts ons A. PLEGEN,
exercere, is van de I. CL:.
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A. SPREKEN, loqui.

SPRAK

GE-SPROKEN.

A. STEKEN, pungere.

STAK

GE-STOKEN (ook
GE-STEKEN bij Hoofd, en
Kil:).

A. STELEN, furtum facere. STAL

GE-STOLEN: dog †
STELEN, stipitem inserere
(zie Kil:) is van de I. CL:.

A. & N. † BEREN, (ferre, & † BAR
gignere)

GE-BOREN, 't Praet: Part:
is alleen nu maer in
gebruik, en de anderen zijn
versleten.

Voorts derzelver Composita.

o

N : II.
De Korte I in Infinit:, verandert, bij 't Imperf: in A, en bij 't Praet: Part: in de zagte
lange E.
als A. BIDDEN.... BAD.. GE-BEDEN, precari.
A. & N. LIGGEN.. LAG.. GE-LEGEN, jacere, positum esse; dog LÉGGEN. A.
ponere, is van de I. CL:, uitgenomen dat de Euphonie de G, voor de Consonant
komende, in een Y verwisselt, als, IK LEIDE voor LÉGDE, posui; en GELEIT voor
GELÉGT, positus, enz:, even gelijk ook van ZÉGGEN komt ZEIDE voor ZÉGDE; en
GEZEIT voor GEZÉGT, enz:.
A. & N. ZITTEN.. ZAT.. GE-ZETEN, sedere; dog ZÉTTEN, ponere, is van de I.
CL:.
1. NB. Deze 3 Verba's verwisselen in 't Imperf: Ind: & Subj: hun dubbelden
Medeklinker in een enkelen; ter zake dat ze in Infin: van ouds 'er maer één
hadden, als M-G, Bidjan / ligan / sitan / &c., d: i: bij ons † BEDEN, † LEGEN,
en † ZETEN.
2. NB. Deze beide soorten van No: 1. & 2. volgen, ten opzigte van 't verlangen
o

van de A bij den Plur: van 't Imperf: &c: den zelfden voet van die van N : I. in
de vorige III. CL: gelijk ook hunne Imperf: Subj: zelden, dog meest hare Imperf:
Ind: gebruikt worden.

o

N : III.
De Scherpe Korte É in Infin:, verwisselt in Imperf: Indic: & Subj: in IE en in de Korte
zagte O; en in 't Praet: Part: in de Korte zagte O. als,
A. HELPEN.... HIELP en HOLP..... GE-HOLPEN, juvare.
N. STÉRVEN... STIERF en STORF... GE-STORVEN, mori.
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A. VER-WÉRVEN.. VER-WIERF en VER-WORF.. VER-WORVEN, impetrare.
N. WÉRDEN.. WIERD en WORD.. GE-WORDEN, fieri: dog zo men in Infinit:
WORDEN verkiest, gelijk het meeste gebruik, en de Duidelijkheid daer voor
o
pleiten, zo behoort het onder onze III. CL: N : 6. gelijk wij 't ook daer onder
geschikt hebben.
A. WÉRPEN.. WIERP en WORP.. GE-WORPEN, jacere, projicere.
A. WÉRVEN, vertere, convertere, conquirere.. WIERF en WORF...
GE-WORVEN. Eertijds WERVEN, agere, petere, exercere, huc & illuc se
vertere.
NB. Deze Korte zagte O zo wel in Praet. Imperf: als in Praet: Part:,
verandert men ook wel in U; als HULP en GE-HULPEN, enz:. Wijders,
die op ER in Infinit:, hadden eertijds in Sing: van 't Imperf: meestal AR,
als † STARF, enz:

o

N : IV.
De Langkl: EE in Infin: gaet over in Imperf:, Ind: & Subj: tot OE en de zagte
Langklinkende O; en in 't Praet: Partic: tot de zagte lange O.
als A. SCHEEREN of SCHEREN, tondere, & intendere;.. SCHOER en
SCHOOR.. GE-SCHOREN.
A. ZWEEREN of ZWEREN, jurare, & ulcerare.. ZWOER en ZWOOR...
GE-ZWOREN.
Voorts de Composita van ieder soort volgens den zelfden trant.
o

Wijders deze van N : 3. en 4., die tweederleye Praet: Imperf: hebben, konnen ook
onder onze tweede Class: betrokken worden.

II. De Regelmaet van de Terminatien dezer Classis is even als die van
de twee vorigen, en gevolglijk.
bij 't Praet: Imperf:

Indic: IK en
HY

{HIELP}
{HOLP}

Subj: IK en HY

WY en ZYL:

{HIELPE}
{HOLPE}

{HIELPEN}
{HOLPEN}

GY en GYL:

{HIELPT}
{HOLPT}.

voorts als in Indicat:, en
zoo voort.
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VI. Hoofddeel.
Van den Vijfden Rang.
+

'T Getal van deze Werkwoorden is klein. Beide Klinker en agterste Medeklinker
van 't Zakelijke Worteldeel veranderen in OCHT, zowel in Imperf: als bij 't Praeter:
Part:. Daerenboven, die de NG of NK onder de Accent-silb hebben, gebruiken
OCHT en ACHT, van beids.
als
in Infinit:
A. BRÉNGEN, adferre

Imperf:
BROCHT en BRACHT

Praeter: Partic:
{GE-BRÓCHT en}
{GE-BRACHT.}

A. DENKEN, cogitare

DÓCHT en DACHT

{GE-DÓCHT}
{en GE-DACHT.}

A. DUNKEN, putare, videri DÓCHT en DACHT

{GE-DÓCHT}
{en GE-DACHT.}

+

Van de en
ONGELYK-VLOEYENDE
VERBA, veranderende in
Imperf: en in Praet: Partic:
op OCHT of ACHT.

DUNKEN, videri, word ook als een Imperson: gebruikt, dat een Pronomen
Personale bij zig vereischt in Dat:, als MY DUNKT, HÉM DUNKT, HET HEEFT
MY GEDÓCHT, enz:.

A. KOOPEN, emere

KÓCHT

GE-KÓCHT.

A. ZOEKEN, quaerere

ZÓCHT

GE-ZÓCHT.

Voorts derzelver Composita.
AENMERK:
(I.) De verdere verandering der Terminatien schikt zig op den zelfden voet als die
van de I. CL:.
(II.) De Subjunct: heeft bij 't Praet: Imperf: in de 1: & 3. Pers: Sing: ook E agteraen;
als, IK en HY KOCHTE, enz:. Op deze wijze wierd eertijds en ook nog wel,
schoon zelden, 't Praet: Imperf: van den Indicat: gevormt. Dog, om onderscheid
te houden tusschen Indicat: & Subjunct: is de hedendaegsche gewoonte, van
in Indicat: die E agter af te laten, te prijzen. Uit twee gebruiken is het best
onderscheidende te kiezen.
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VII. Hoofddeel.
Van den Zesden Rang onzer Nederduitsche Verba.
+

DEze bestaen uit een mengsel van tweederhande Classes, en van Oud en
+
Nieuw onder één; hebbende allen in Praeter Partic: nog de gedaente van de
Van de vermengde thans
GELYK-en
oulinks
ONGELYKVLOEYENDE VERBA, naemlijk den Uitgang EN; terwijl het Praeter:
ONGELYK-VLOEYENDE
Imperf: thans den trant volgt van de I. CL:, als uitgaende met DE of TE; hoewel
VERBA.
bij eenigen van dezen hunne oude Ongelijkvloeyende gedaente nog niet
gantschelijk vergeten is; als,
A. BAKKEN, Pinsere.. BAKTE (oul: BIEK en BOEK).. GE-BAKKEN, zie ook III.
o

CL: N : 4.
A. LACCHEN, ridere.. LACHTE (oul: LOECH).. GE-LACCHEN, zie Genes: XXVII.
17. en XVIII. 12.
A. LADEN, onerare... LAEDDE (oul: LOED).. GE-LADEN, zie Ps: LXV. 1. door
Kamph: berijmt; en Gen: XXXI. 17. en XLII. 26.
A. BANNEN, edicere.. BANDE.. GE-BANNEN.
A. BROUWEN, coquere cerevisiam, miscere fluida.. BROUWDE (oul: BRIEUW,
als bij de III. CL: 6.).. GE-BROUWEN. dog A. BROUWEN, literam R confusè
proferre, is van de I. CL:.
A. HEETEN, jubere, nominare, } HÉÉTE (oul: HIET).. GE-HEETEN.
N. HEETEN, nominari. } HÉÉTE (oul: HIET).. GE-HEETEN.
Men gebruikt ook EI voor deze harde Lange EE. Dog ons HEETEN, A.
fervefacere, is van de I. CL:.
A. MALEN, molere.. MAELDE (oul: MOEL of MOL als bij de III. CL: 3.).
GE-MALEN: dus ook nog op 't Land met OE of O: gelijk ook in 't Hoogd: Mahlen
/ muhl / gemahlen. Dog ons A. MALEN, pingere, is van de I. CL: zo mede
MALEN. A. mente vaganti moliri aliquid, even als die van de I. CL:
A. SCHEIDEN, dividere.. SCHEIDE (oul: SCHIED).. GE-SCHEIDEN.
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A. SPANNEN, intendere... SPANDE (oul: SPOEN of SPON)... GE-SPANNEN.
A. SPÓUWEN (oul: ook SPÓUDEN) findere.. SPÓUWDE (oul: SPIEUW, als bij
de III. CL: 6.).. GE-SPOUWEN: dog ons A. SPOUWEN, SPUWEN, vomere, spuere,
is van den I: Rang.
A. VÓUWEN (ook oul: VÓUDEN en VÓLDEN, plicare).. VÓUWDE (oul: VIEUW,
als bij de III. CL: 6.).. GE-VOUWEN.
A. WEVEN, texere.. WEEFDE (oul: WAF of WOF).. GE-WEVEN. oulinks als
van de III. CL: 1.
A. ZÓUTEN (oul: ZÓLTEN).. ZÓUTTE (oul: ZIELT, contr: † ZILT). GE-ZOUTEN
(sale condire) oul: III. CL: 6.
Voorts derzelver Composita.
AENMERK:
De verdere Verandering der Terminatien schikt zig als die van de I. CL:
bij 't Praesens & Imperf:, &c: dog als die van de de
ONGELYKVLOEYENDE VERBA, bij 't Praeter: Particip:.

VIII. Hoofddeel.
Van de Onregelmatige Verba.
DE vorige gedaene Rangschikkingen maeken, dat deze overige Werkwoorden
weinig zijn geworden, welken nog merkelijk minder zouden zijn, als men dezelven
aenzag in hare oude Gedaente, Wij zullen dezen in tweederhande soort afdeelen;
eerstelijk in zulken, die door de Oudheid verloopen zijn, en ten anderen in zulken,
die tot Hulpwoorden van andere Verba gebruikt worden.

I. Van de Verloopenen.
o
N : A. DEUGEN (oul: DOGEN) Valere.. DOGT.. GE-DOGT; is die van de V. CL:
1. gelijk, uitgenomen dat de O in Imperf: en 't Praet: Partic: zagt komt, in steê van
hard. Thans neemt men ook wel DEUGEN, DEUGDE, GE-DEUGT, als die van de
I. CL:. Wijders ons DOOGEN, perferre, is altoos van de I. CL:.
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o
N : A. DOEN (oul: DADEN) facere.. DEED.. GE-DAEN (oul: † GEDADEN.)
2.
o
N : A. DURVEN, DORVEN, DÉRVEN en DÉRREN, audere... DORST.. GE-DORST;
3. dog DURVEN en DÉRVEN worden nu ook veeltijds als die van de I. CL: gebruikt;
als DURFDE en DÉRFDE, GE-DURFT, en GE-DÉRFT.
o A.
N :

4.
{HÉFFEN (oul: HEVEN) HIEF
....GE-HEVEN}
{VERHEFFEN..... VERHIEF..
VERHEVEN}

elevare, sustollere.

Was eertijds een soort van de III. CL:.
N : A. WETEN, scire.... WIST.... GE-WETEN.
5.
o
N : A. WÉRKEN, laborare.. WRÓCHT.. GE-WRÓCHT; is aen die van de V. CL:
6. gelijk, uitgezondert de plaets-ruiling van de R. Dit WÉRKEN conjugeert men nu
ook veeltijds als die van de I. CL: naemlijk, WÉRKTE, GE-WÉRKT.
o A. WILLEN, velle.. WILDE.. GE-WILT, is volkomentlijk aen die van de I. CL:
N :
7. gelijk, uitgenomen, dat de 3. Pers: Sing: van 't Praesens geene T agter zig
heeft; als HY WIL, dog niet Hy Wilt, welke eigenschap ook bij ons KONNEN,
MOGEN, en ZULLEN plaets heeft, als HY KAN, MAG, en ZAL. Wijders had men
ook oul: WOLLEN in Infinit: waer van nog overig en zeer gemeen is het Imperf:
WOUDE (voor WOLDE) contr: WOU'.
o A. ZIEN (oul: ZICHEN) videre.. ZACH.. GE-ZIEN (oul: GE-ZICHEN). Zo mede †
N :
8. GE-SCHICHEN, † GE-SCHACH, † GE-SCHICHEN (accidere), dog nu GE-SCHIEDEN,
I. CL.
NB. De Verandering der Terminatien in 't Conjugeren is,
o

o

Bij N : 1. 3. en 6. even als bij die van de V. CL:.
o

Bij N : 4. en 5. als bij de II. CL:.
o

Bij N : 2. en 8. mede als bij de II. CL:, uitgezondert dat die Verkorting of
insmelting, welke bij den Infinit: en 't Praet: Partic: zig opdoet, ook in 't Praesens
Indic: & Subj: en in Imperat: en 't Praes: Partic: plaets heeft: naemlijk
in Indicat:

{IK DOE, en ZIE.
{GY, HY, en GYL: DOET, en ZIET.
{WY, en ZY DOEN, en ZIEN.

in Subj:

{IK en HY DOE, en ZIE.
{GY en GYL: DOET en ZIET.
{WY en ZY DOEN en ZIEN.
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in Imperat: 2. Pers:

{Sing: DOE, en ZIE.
{Plur: DOET, en ZIET.

Praes: Partic: DOENDE, en ZIENDE.
Gelijke Inkorting gebruikt men ook bij ons GAEN, SLAEN, en STAEN, die onder
onze III. CL: gevoegt zijn.

II. Van de Hulpwoorden, als
o
N : A. HEBBEN (oul: HEVEN, HAVEN, en HEBEN, HABEN, allen toen van de I. CL:)
1. habere; nu in Imperf: HADDE, bij inkort: HAD (oul: HEVEDE, HAVEDE, contr:
HAFDE, HÉEDE, HABDE, per Euph: HADDE); en in Praet: Partic: GE-HAD (oul:
GE-HÉBD, GE-HAVED, GE-HAFD, GE-HABED, GE-HABD, per Euph: GE-HAD). Van
deze Oudheid komt het dat onze 3. Pers: van 't Praes: Indic: in Sing: is, HY
HEEFT, dog niet, Hij hebt, schikkende zig andersints in zijne verdere Uitgangen
als de Verba van de I. CL:. M-G, Haban / Habida / Habiths. Hoogduitsch
Haben / Hatte / Gehabt. A-S, Haefan / Habban / & Haebban / in Imperf:
Haefde. F-TH, Havan / Haban / in Imperf: Hafde & Hadde. Ysl: Hafa / in Imperf:
Haffde (enz:) habere.
o N. KOMEN (oul: en nu ook nog wel KOMMEN) venire.. QUAM (oul: ook KAM)..
N :
2. GEKOMEN (oul: en nu ook wel GEKOMMEN). In zijne Uitgangen volgt het den
trant van de II. en III. CL:. Thans heeft het Praesens Indic: bij de 1. & 3. Pers:
Sing: gelijk ook bij de 2. Pers: Plur: de korte, in steê van de lange zagte O, als,
in Praes: Indic: IK KOM, GY en HY en GYL: KOMT, WY en ZY KOMEN, hoewel
ook GYL: KOOMT.
in Praes: Subj: IK en HY KOME, GY en GYL: KOOMT. WY en ZY KOMEN.
in Imperf: Ind: IK en HY QUAM, GY en GYL: QUAEMT. WY en ZY QUAMEN.
in Imperf: Subj: IK en HY QUAME, voorts als in Indic:.
o A. KONNEN of KUNNEN (oul: ook KÉNNEN) posse; in Imperf: KONDE, KON,
N .
3. en KOST, in Praet: Partic: GEKONNEN, GEKUNNEN, en GEKOST.
Ons KONNEN, KONDE, GEKONNEN, heeft de Gedaente van de VI. CL:.
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KENNEN, KON, GEKONNEN, als die van de II. CL:.
en KONNEN, KOST, GEKOST, zweemt na die van de V: CL:.
Gelijk ook ieders Vervoeging der Tijden met hare Uitgangen die Classes opvolgt;
alleenlijk uitgezondert, dat het Praesens Indic: in Sing: bij de 1. en 3. Pers: zijn
Wortelvocael voor de A verruilt, als IK en HY KAN: en daerenboven dat deze
3. Pers: geen T agter aen heeft.
o A. MOETEN, debere.. MOEST.. GE-MOETEN: In de Verandering der
N :
4. Terminatien volgt dit den trant der Ongelijk-vloeyende Verba.
o
N : A. MOGEN, posse, & licere.. MOGT.. GE-MOGEN, of GE-MOGT.
5. In steê van de Lange zagte O gebruikt men ook wel in de Daeglijksche
Spreektael de EU, als MEUGEN, enz:. Wijders MOGEN.. MOGT.. GEMOGEN,
heeft de Gedaente als die van de VI. CL:.
en MOGEN.. MOGT.. GEMOGT, als die van de V. CL:. wordende ook eveneens
als die geconjugeert, uitgenomen in de 1. & 3. Pers: van 't Praes: Indic:; zijnde,
IK en HY MAG, op gelijke wijze als bij KONNEN.
o A. & N.
N :
6.
{ZYN}
{WEZEN}

esse.

WAS en WAER..
GEWEEST (oul:
ook GE-WEZEN).

Wanneer we 't Praeterit: Partic: als een Adject: gebruiken, blijft nog alleenlijk
het oude plaets houden; dus zeggen we DE GEWEZENE MAN VAN, enz:, maer
nooit de Geweeste Man.
Bij Melis Stoke (in Hr: Alkemade's Druk) vind ik niet alleen voor 't Praeter:
Partic: GEWEZEN, maer ook GEZYN: dus

p: 109. Dat hi met rusten had gewesen.
en p: 114. Al had hi ghesyn haer Vader.
en p: 121. Dat si te Romen hadden ghesyn.
Vorders, dat ook in Infin: eertijds BINNEN of BÉNNEN voor ZYN gebruikt zij
geweest, geeft niet alleen ons Praes: Indic: te kennen, als IK BEN, en volgens
de Praettael ook WY en ZY BÉNNEN of BINNEN, en GY BÉNT, en BINT, maer
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ook 't A-S, Beon (esse), & Ic Beo (sum), thu Bist (es), he Bith (est), en Ic /
thu / & he Beo (sim, sis, sit), & We / ge / hi Beon (simus, sitis, sint); als mede
't Hedendaegsch Engelsche To Be (zijn), en Been (geweest), en Be ye (zijt):
Zulks dat dit ons Verbum een mengsel van velerhanden is, en uit dien hoofde
't allerongeregelst loopt van alle de Verba; naemlijk aldus.

Indicat:.
Praes: IK BÉN, GY en GYL: ZYT, HY IS, WY en ZY ZYN.
Imperf: IK en HY WAS of WAER, GY en GYL: WAERT, WY en ZY WAREN.
Subjunct:.
Praes: IK en HY ZY, voorts als in Indicat:.
Imperf: IK en HY WARE, voorts als in Indicat:.
Imperat:.
2. Pers: Sing: WEES: Plur: ZYT of WEEST.
Voorts tot het Perfect: & Plusquamperf: komt HÉBBEN of ZYN tot Hulpwoord voor
't Praet: Partic:, gelijk bij de andere Verba, als

Indicat:.
Perf: IK BÉN of HÉB GEWEEST, enz:.
Pl: Perf: IK WAS of HAD GEWEEST, enz:.
Subj:.
Perf: IK ZY of HÉBBE GEWEEST, enz:
Plusq: Perf: IK WARE of HADDE GEWEEST, enz:.
Bij 't Futurum komt ook ZULLEN voor den Infin: als,
IK en HY ZAL, GY en GYL: ZULT, WY en ZY ZULLEN WEZEN of ZYN; en zo mede
IK en HY ZOUDE (contr: ZOU) WEZEN of ZYN, enz:
o

Eindelijk N : 7. ZULLEN, ontleent van 't verouderde SCHULLEN (debere) heeft bij
ons geen ander gebruik als tot een Hulpwoord, het welk in 't Conjugeren geschikt
word voor de Infinitiva der Verba tot aenwijzing van iet Toekomende: als
IK en HY ZAL, GY en GYL: ZULT, WY en ZY ZULLEN; dit loopt ten dienste van 't
Futurum.
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IK en HY ZOUDE contr: ZOU, GY en GYL: ZOUD, WY en ZY ZOUDEN, die plaetst
men bij 't Futurale Imperf: Subjunct:.
ZULLEN en TE ZULLEN, als mede ZULLENDE, zijn ten dienste van den Infinit: &
't Partic: der Verba.
EINDE
Der Regelmaet en Rangschikking
onzer
NEDERDUITSCHE WERKWOORDEN.
1714 2/m.
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Regelmaet en rangschikking
der Moeso-Gottische verba.
IX. Hoofddeel.
Van de Regelmaet der Moeso-Gottische Werkwoorden.
ALzo ik in mijn vorig-uitgegevene Werkje van De Gemeenschap tussen 't Gottisch
en ons Nederduitsch wel de Rangschikking en de gantsche Conjugatien dier
M-Gotthische Verba, dog niet DE REGELMAET van ijder Classis vertoont heb, zo
ben ik voornemens dit bij dezen te vervullen. En, aengezien ik te voren, voornaemlijk
mijn oog hebbende op die M-Gotthische Verba, welke met de Onzen
meest-gelijkluidig waren, slegts die soort onder ijder Classis gebragt heb, zo zal ik
nu die Lijsten met de andere Min- of Ongelijk-luidigen, die mede in 't Glossar:
Gothicum van Junius te vinden zijn, vergrooten, en agter elke Classis voegen; om
alzoo, niet alleen 't werk nu vollediger te maken, maer ook om te gereeder bij een
te hebben alle de Verba, die tot onze voorgenomene Afleiding dienstig konnen zijn.

Van den eersten rang of classis.
De Verba van deze Classis zijn GELYKVLOEYEND, even als bij Ons, zonder
verwisseling van Accent-vocael; zo dat haer REGELMAET alleen in 't Veranderen
der Accent-looze Terminatien bestaet.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

576

I. Het Character dezer Verba, 't gene uit den Infinitivus, uit het Praeterit:
Imperf:, en uit het Praet: Particip: gekent word, is driederlei, als
in Infinit:

in ida

in 't Praet:
Partic:
in iths.

an

aida

aiths.

on

oda

oths.

o

jan

o
o

N : 1.
N : 2.
N : 3.

in Praeterito
verwandelt

o

Dailjan

Dailida

Dailiths /

dividere.

N : 2.

o

Fastan

Fastaida

Fastaiths /

jejunare, &
servare.

o

Salbon

Salboda

Salboths,

ungere.

als N : 1.

N : 3.

II. De Regelmaet van hare Uitgangen agter 't Wortel-deel in de Tijd- en
Persoon-veranderingen, is deze;
Praes: & Fut: Indic:.

Sing:

1. Pers:
ja

2. Pers:
eis

3. Pers:.
eith & jith.

o

a

ais

aith.

o

o

os

oth.

o

jama & jam

eith

jand.

o

aima

aith

and.

o

oma

oth

ond.

o

ida

ides

ida.

o

aida

aides

aida.

o

oda

odes

oda.

o

idedum

ideduth

idedun.

o

aidedum

aideduth

aidedun.

o

odedum

odeduth

odedun.

o

N : 1.
N : 2.
N : 3.

Plur:

N : 1.
N : 2.
N : 3.

Praeterit: Indicat:
Sing:

N : 1.
N : 2.
N : 3.

Plur:

N : 1.
N : 2.
N : 3.
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Praes: & Fut: Subjunct:.
Sing:

o

jau

jais

jai

o

au

ais

ai.

o

jaima

jaith

jaina.

o

aima

aith

aina.

o

oma

N : 1.
N : 2.
o

N : 3.

Plur:

N : 1.
N : 2.
N : 3.
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Praeterit: Subjunct:.

Sing:

1. Pers:
idethjau

2. Pers:
idedeis

3. Pers:.
idedi & idudi.

o

aidethjau

aidedeis

aidedi.

o

odethjau

odedeis

odedi.

o

idedeima

idedeith

idedeina.

o

aidedeima

aidedeith

aidedeina.

N : 3.

o

odedeima

odedeith

odedeina.

2. Pers: Sing:

(N : 1.) ei.

2. Pers: Plur:

(N : 1.) jaith & (N : 2.) aith.
jith.

Praes:

(N : 1.) jands. (N : 2.) ands.

Praet:

(N : 1.) iths.

Infinit:

(N : 1.) jan

o

N : 1.
N : 2.
N : 3.

Plur:

N : 1.
N : 2.

Imperat:

Partic:

o

o

(N : 3.) oi.

o

o

(N : 3.) oth.

o

o

(N : 3.) onds.

o

(N : 3.) oths.

o

(N . 3.) on.

(N : 2.) ai.

o

(N : 2.) aiths.

o

(N : 2.) an

o
o

o
o

o

o

Tot N : 1. behooren de volgenden.
De orde van 't A-Bee zullen we schikken na de eerste Wortel-letter, om te
gerieffelijker voor de Afleiding te zijn.

A.
Agjan; timere / in-Agjan; comminari; us-Agjan / gravi timore percuti.
Arsjan / af-Airzjan / seducere.
fram-Aldrozjan / senescere.
Aljan / saginare; Alids / saginatus.
And-bahtjan / ministrare, passende eigentlijkst bij B.
Ar-baidjan / laborare, passende eigentlijkst bij B.
Arjan / arare.
Armian / ga-Armian / misereri; niet Arman / gelijk Junius zet, want het Praeterit:
is ga-armida / Marc: V. 19.
fik at-Augjan / apparere, se ostendere.
Audagjan / beatum dicere; van Audags / beatus.

B.
Balwjan / Torquere.
Bandwjan / ga-Bandwjan / annuere, significare.
Banwjan / indicare.
us-Baujan / everrere.
Blauthjan / irritum reddere.
ga-Bleithjan / misereri.
Blindjan / ga-Blindjan / excaecare.
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Botjan / prodesse; & ga-Botjan I. CL. restituere.
in-Brannjan / ardere.

D.
Daddjan / lactare.
Dailjan / ga-Dailjan / dividere.
ga-Daubjan / indurare.
af-Daujan / vexare, us-Daujan / decertare.
Daupjan / baptizare.
ga-Dauthjan / af-Dauthjan / occidere.
Diupjan / ga-Diupjan / profundè effodere.
Domjan / justificare, ga-Domjan / condemnare, justificare.
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Draibjan / vexare.
Draggkjan / ga-Draggkjan (lees Drankjan / gadrankjan) potum dare.
Drausjan / ga-Drausjan / af-Drausjan / ex alto deorsum praecipitare, deturbare.
Drobjan / turbare; in passivo ga-Drobnon / in-Drobnon / animo turbari.

F.
Fulla-Fahjan / satisfacere.
ga-Fahrjan / consummare, in Praet: Part: ga-Fahrids. A-Sax: a-Foegrod /
ge-foegrod / ornatus, perpolitus.
wai-Fairhwjan (ejulare), met misbaer krijten, als de gehuerde Rouwklagers
der Ouden; komt van Wai / voe! bij ons WEE, en Fairhwus / mundus, als of 't
ware Al de wereld samen roepen. Dus word, met deze bewoording het
mis-gebaer der Weenenden bij 't gestorvene Dogtertje Marc: V. 38. niet
onaerdiglijk afgeschildert.
Farjan / remigare, & at-Farjan / enavigare.
Fodjan / pascere.
Frambjan / praestare.
Fuljan / ga-Fuljan / implere.

G.
us-Gaisjan / Extra se positum esse, insanire.
Ga-Gamainjan / coinquinare, prophanum reddere, bij ons Algemeen maken,
Ontheiligen.
Gaumjan / videre, observare.
Goljan / salutare, Y sl: Jol / saturnalia, A-S. Gehul / Geol / Natalis Domini, d:
i: de Blijde dag: bij ons ook, JOLYD, festivus, en in 't Fransch Joli, (laetus,
festivus).

H.
ga-Haftjan / Adhaerere.
at-Haihjan Hatja du fiskon / laxare retia in capturam; A-S, hagjan / aggredi.
Hailjan / ga-hailjan / sanare.
Hatjan / odisse.
Haurnjan / tuba canere.
Hausjan / ga-Hausjan / audire: and-Hausjan / exaudire, uf-Hausjan / obedire.
Hasjan / laudare.
Hleibjan / suscipere; recreare.
Hnaigjan / ga-Hnaigjan / & Hnaiwjan / ga-Hnaiwjan / humiliare, declinare,
reclinare.
Hrainjan / ga-Hrainjan / mundare, purgare.
Hramjan / us-Hramjan / suspendere, crucifigere.
Hrisjan / af-Hrisjan / uf-Hrisjan / excutere.
Hropjan / clamare.
Hrukjan / cantare instar galli.
Hugjan / ha-Hugjan / cogitare, putare.
Huljan / ga-Huljan /tegere, & and-Hul an / detegere.
Hunjan / confidere.
Huggrjan / esurire, lees Hungrjan.
Huzdjan / thesaurizare; van Huzd / thesaurus.
Hw. zie bij Q.
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I.
Ibnjan / ga-Ibnjan, AEquare.

K.
Kannjan / ga-Kannjan / Notum facere.
Kaupatjan / colaphos ingerere, Angl: to Cuffe: colaphos ingerere: en Dan:
Kiep / fustis.
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Kaurjan / gravare.
Kausjan / gustare.
Knussjan / Ad genua alicujus accedere.
Kukjan / bi-Kukjan / osculari.
Kumbjan / ana-Kumbjan Kubituns discumbere cubitis ad cibum capiendum,
more Antiquorum.
ga-swi-Kunthjan / manifestare: swi & swe / palam.

L.
Lagjan / ga-Lagjan / ponere: us-Lagjan / imponere.
Laisjan / at-Laisjan / docere.
Laistjan / afar-Laistjan / sequi.
Latjan / tardare, morari; dog Letan / relinquere, is van de IV. CL:. Bij ons ook
LATEN, VERLATEN, I. CL: tardare; dog LATEN, omittere, linquere, is van onze III.
CL: 2.
ga-Laubjan / credere, us-Laubjan / permittere.
Laugnjan / ga-Laugnjan / negare, & occultare.
Lauhatjan / coruscare.
Lausjan / ga-Lausjan / liberare, solvere, repetere.
Lewjan / ga-Lewjan / tradere, prodere.
Liugjan / Liuhtjan / lucere.

M.
ana-Mahtjan / Alicui aliquid per vim extorquere.
in-Maidjan / transfigurare, commutare.
ga-Malwjan / conterere, confringere.
bi-Maminjan / deridere.
Manwjan / ga-Manwjan / parare, praeparare.
Marzjan / ga-Marzjan / af-Marzjan / scandalizare.
Mathljan / loqui.
Matjan / ga-Matjan / manducare.
ga-Maudjan / suggerere.
ga-Maurgjan / breviare.
Maurthjan / occidere.
Meljan / ga-Meljan / scribere, ana-Meljan / describere.
Merjan / us-Merjan / praedicare, famare. weila-Merjan / Euangelizare.
waja-Merjan / Blasphemare.
Mikiljan / ga-Mikljan / magnificare, van Mikils / magnus.
Motjan / ga-Motjan / occurrere.
glit-Munjan / splendere.

N.
Namnjan / Nominare.
ana-Nanthjan / audere, ga-Nanthjan / cessare.
Nasjan / ga-Nasjan / sanare.
Natjan / ga-Natjan / rigare.
Nauthjan / ana-Nauthjan / angariare, compellere.
at-Nehwjan / appropinquare.

P.
Plinsjan / saltare, tripudiare.
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Praufetjan / Prophetizare.

Q. of HW.
af-Quapjan of af-Hwapjan (☉) / suffocare, extinguere.
Quathjan of Hwathjan (☉), spumas ore agere.
Quistjan / fra-Quistjan / us-Quistjan (U.), perdere, perire.
ga-Quotjan of ga-Hwotjan (☉), objurgare, increpare, comminari.
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R.
Rahnjan / ga-Rahnjan / Numerare, supputare.
ga-Raihtjan / dirigere.
ur-Raisjan / us-Raisjan / excitare, suscitare.
Rakjan / uf-Rakjan / tendere, extendere.
ur-Ranjan / oriri facere, doen opgaen.
in-Rauhtjan / fremere, infremere spiritu.
Raupjan / vellere, bij ons ROOPEN, Plukken.
Rignjan / pluere.
Rodjan / loqui, bi-Rodjan / murmurare.

S.
in-Sailjan / submittere, funibus ac loris dimittere; met Zeelen aflaten.
Saljan / ga-Saljan / us-Saljan / divertere, bospitari.
Saljan / solvere, praestare, sacrificare.
Sandjan / mittere.
Satjan / ga-Satjan / ponere, us-Satjan / imponere, propagare, collocare.
bi-Saulnjan / inquinari.
Sigljan / ga-Sigljan / sigillare.
ufar-Skadwjan / obumbrare.
zik Skaftjan / ga-Skaftjan / se parare.
Skathjan / ga-Skathjan / nocere.
ga-Skeirjan / elucidare, interpretari.
Skewjan / iter facere.
ga-Sleithjan / jacturam facere.
Sokjan / quaerere.
Sothjan / ga-Sothjan / saturare.
ana-Stodjan / du-Stodjan / incipere.
Stojan / & Staujan / judicare.
Strawjan / ga-Strawjan / sternere.
ga-Suljan / fundare.
Swegnjan / exultare, zie ook Swigljon / I. CL: 3. (tibiâ canere).
ga-Swogjan / uf-Swogjan / ingemiscere.

T.
Tahjan / discerpere, lacerare; & dis-Tahjan / dispergere.
Tagrjan / lachrimare, van Tagr / lachrima.
Taiknjan / ga-Taiknjan / signare.
Tamjan / ga-Tamjan / domare.
Tandjan / in-Tandjan / accendere.
Tarhjan / ga-Tarhjan / excellere; & ga-Tarhids / insignis.
Taujan / ga-Taujan / facere; & proferre, liban-Taujan / vivificare, thiuth-Taujan
/ benefacere.
Timrjan / ga-Timrjan / aedificare.
ga-Tulgjan / dirigere.
Tuzwerjan / haesitare, Cimbr: & Dan: Tu / M-G. Two / duo. Wijders uit het
M-Gottische un-Werjan / indignari, schijnt ook Werjan / voor ons Schatten,
Waerdèren, gebruikt te zijn; en dan zou Tuz-werjan / zo veel konnen beteekent
hebben, als, tusschen tweën schatten, zie het volgende un-Werjan.

TH.
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Thaursjan / ga-Thaursjan / siccare.
Thiuthjan / ga Thiuthjan / benefacere, van Thiuth / bonum.
Thrafstjan / ga Thrafstjan / consolari.
Thragjan / currere; bi-Thragjan / praecurrere.

W.
Wagjan / movere, agitare, concutere; ga-Wagjan / movere, motitare, en
in-Wagjan / conturbare, incitare.
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bi-Waibjan / coangustare, amicire.
Wakjan / us Wakjan / excitare, suscitare.
Waljan / ga-Waljan / eligere.
Waltjan / magno impetu advolvere; us-Waltjan / evertere provolvendo.
Walwjan / af-Walwjan / volvere, devolvere.
Wandjan / ga-Wandjan / vertere, mutari, restituere; & us-Wandjan / averti,
avertere se.
Wardjan / custodire.
fra-Wardjan / corrumpere.
Wargjan / ga-Wargjan / damnare.
Warjan / prohibere.
Warmjan / calefacere.
Wasjan / ga-Wasjan / vestire.
ubil-Waurdjan / malè loqui.
fra-Waurdjan / corrumpere, exterminare.
fair-Weitjan / injicere, sc: oculos; & id-Weitjan / exprobrare.
Wenjan / ga-Wenjan / putare, aestimare, & sperare; dog us-Wenan / sperare,
I. CL: 2.
un-Werjan / indignari. Dus schijnt Werjan / dignum aestimari, beteekent te
hebben, even als bij ons, Waerdèren; en dan behoort mooglijk hier toe het
M-G. tus-Werjan / haesitare, als twijffelig in de keur zijnde
dis-Winthjan / dispergere, comminuere.
Weit-Wodjan / testimonium adhibere.
Wopjan / at-Wopjan / clamare, advocare; uf-Wopjan / ubuh-Wopjan /
exclamare.
Wrohjan / accusare, & fra-Wrohjan / diffamare.
o

Tot N : 2.

A.
us-Agajan /sugillare.
Aistan / ga-Aistan / revereri.

B.
Bairhtan / manifestare.
ga-Batnan / proficere.
Bauan / ga-Bauan / habitare.
Blotan / cultui divino vacare. Cimbr: Blota / immolare hostias, A-S. Blotan / I.
CL: sacrificare, immolare.
Bnauan / confricare; 't en ware men knauan of Hnauan moest lezen; immers,
de M-Gottische B / K / en H / hebben vrij wat gelijkheid van gedaente.

D.
ga-Daban / evenire.

F.
Fastan / jejunare.
Fastan / ga-Fastan / servare.
in-Feinan I. CL: 2, en in-Feinon / I. CL: 3, Misericordia moveri.
Fijan / Fian / odio habere.
Fraisan / tentare; bij ons VREEZEN, timere.
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G.
Gabignan / divitiis abundare; Passiv: of Deponens, van Gabigs / dives, van
Gab / Praet: Verbi Giban / III. CL: 3. dare.
Gairnan / cupere.
Gaggan (lees Gangan) ire; in Praeter: Gaggida (lees Gangida) Luc: XIX. 12.
bij ons GAEN. III. CL: 5.
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ga-Geigan / lucrificare.

H.
Haban / habere, tenere, servare; ga-Haban / detinere, at-Haban / accedere.
ga-Hahan / suspensum teneri, in Praeter: ga-Hahaida / Luc: XIX. 48. dog
Hahan / us-Hahan / suspendere, zijn van de IV. CL: 2.
Hw. zie bij W.

J.
ga-Jiukan / subjugare, vincere.

K.
Keinan / germinare, us-Keinan / I. CL: 2. en us-Keinon / I. CL: 3. enasci,
exoriri.
ga-Kunnan / notum facere, cognoscere: dog Kunnan / noscere, is van de VI.
CL: 2.

L.
Leihwan of Leiguan / mutuare, foenerari, of liever II. CL: 1.
Leikan / ga-Leikan / placere, Weilaga-Leikan / complacere.
Liban / vivere.
af-Lifnan / restare.
Liugan / ga-Liugan / uxorem ducere, connubio jungi.

M.
Markan / Signare.
Maurnan / curis torqueri.
Munan / cogitare, putare, in Praeter: Munaida. / Dog ook Munan / ga-Munan
/ meminisse, in Praet: Gamunda; dog in 't Praesens Gaman / en derhalven
van de VI CL: zie ook ufar-Munnon / oblivisci I. CL: 3.

N.
ga-Nipnan / contristari.

R.
Reiran / moveri, tremere.

S.
Saurgan / & Saurjan / sollicitum esse, dolere.
Sifan / exultare.
ana-Silan / cessare, silere, 't en ware men lezen moeste Stilan / gelijk bij ons
STILLEN (silere).
Siponan / sectari aliquem.
Skaidan / dividere, & af-Skaidan / decedere.
Skaman / pudere.
Slawan / ga-Slawan / silere, tacere, ana-Slawan / cessare.
and-Staurran / fremere in aliquem.
ga-Staurknan / arescere.
Sweran / honorare, ga-Sweran / glorificare; un-Sweran / inhonorare; A-S,
Swarian / revereri.
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T.
dis-Taurnan / af-Taurnan / rumpi.
Trawan / confidere.

TH.
Thahan / ga-Thahan / tacere: ga-Thahaidedun (tacuerunt) Luc: XX. 26.
ga-Thlaihan / amplectere.
Thulan / ga-Thulan / & Thuldan / tolerare, pati.
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W.
Wairban of Hwairban (☉) / circumcingere.
Wakan / ga-Wakan / vigilare.
Waldan / ga-Waldan / dominari.
Weihan / ga-Weihan / sanctificare; in Praeter: ga-Weihaida / Job: X. 36.
ga-Weilan of ga-Hweilan (☉) / manere, immorari, requiescere.
us-Wenan / sperare.
Witan / revereri, & observare, in Praet: Witaida. en Witan / at-Witan /
observare; custodire, tueri.
ga-Wrisquan / fructus proferre.
o

Tot N : 3.

A.
Aihtron / mendicare.
Aiwiskon / ga-Aiwiskon / indecenter tractare, absque respectu; A-S, aewisc
/ dedecus; & aewiscnysse / dedecus, obscoenitas, irreverentia.
Auhjon / turbare.
Awiliudon / gratias agere.

D.
Dwalmon / insanire.

F.
Faginon / gaudere, mith-Faginon congratulari.
Fiskon / piscari.
Fraujinon / ga-Fraujinon / dominari.
Frijon / amare.

G.
Gaunon / lugere.
us-Geisnon / mirari.

H.
Holon / af-Holon / defraudare:
Horinon / moechari.
us-Hulon / excavare, excidere.
Hw. zie daer van bij Q. / en bij W.

I.
Idreigon / ga-Idreigon / poenitentiam agere vel habere. Kimbr: Ydra / poenitere.

L.
Laigwon / bi-Laigwon lingere.
Lathon / ga-Lathon / invitare, convocare.
ga-Leikon / assimilare, & similem esse.
Leikinon / ga-Leikinon / curari, & curare.
Luston / concupiscere.

M.
Militon / militare.
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ufar-Munnon / oblivisci; zie ook Munan / I. CL: 2.
Miton / cogitare

Q. of HW.
ga-Quiunon of ga-Hwiunon (U) / reviviscere: 't en ware men ga-Quiknon /
moeste lezen.

R.
ga-Raginon / consilium dare.
Raubon / bi-Raubon / spoliare.
Reikinon / regnare.
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S.
Salbon / ga-Salbon / ungere.
ga-Sibjon / reconciliari.
Skauron / mundare.
bis-Skritnon / scindi.
af-Slauthnon / obstupescere.
Spillon / ga-Spillon / narrare, Euangelizare.
ga-Sungon / justificare.
ga-Supon / condire.
Swigljon / tibiâ canere, zie ook Swegnjan I. CL: 1. exultare.
Swinthnon / confortari.

TH.
Thiudanon / regnare.
ga-Thlahsnon / turbari.

W.
Wainon of Hwainon / of quainon / (U) lugere.
Warbon of Hwarbon (☉) / ire, praeterire, ambulare.
ga-Weison / visitare.
Withon / movere, quassare.
Wlaiton / circumspicere.
Wraton / ire, proficisci.
ga-Wondon / vulnerare.
Voorts de Composita van ijder soort.

X. Hoofddeel.
van den tweeden rang der m-gotthische Verba.
DEze ONGELYKVLOEYENDEN hebben hunne Vocael-wisseling in 't Praeter:
Imperfectum Indic:, en in 't Praet: Participii, elk op eene bijzondere wijze.

I. De regelmaet van de vocael-wisseling is deze,
in Infinit:

Praeter: Indic:

Praet: Subj:

Praet: Partic:

No: 1. EJ

{Sing: AJ}
{Plur: J & AJ}

J & AJ

J & AJ

als, Speiwan / {ik Spaiw /}
ik
spuere.
{& weis
Spiwum}
{& Spaiwum.}

{Spiwau}
{& Spaiwau}

{Spiwans}
{& Spaiwans}

NB. De AJ bij den Plur: van 't Praet: Indic: en bij 't Praet: Subj: en bij 't
Praet: Part: is 'er zeldsaem.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

585
in Infinit:
o

N : 2. de Korte J.

Praeter: Indic:
{Sing: A.}
{Plur: U.}

als Bindan / ligare: {ik Band / en}
{weis Bundum.}
o

N : 3. de Lange J

Praet: Subj:
U

Praet: Partic:.
U

ik Bundau

Bundans

{Sing: de Korte A.} E
{Plur: de Lange E.}

als Niman / capere, ik Nam / & weis
Nemum

U

ik Nemau

Numans

U & AU

U & AU

N : 4... JU

{Sing: AU.}
{Plur: U & AU.}

als Ganiutan /
capere;

{ik Ganaut}
{ik Ganutau}
{weis Ganutum &} {& Ganautan.}
{weis Ganautum.}

{Ganutans &}
{Ganautans}

No: 5.. AJ

{Sing: de Korte A.} E
{Plur: de Lange E.}

AU

als Gabairan /
Parere;

{ik Gabar /}
{weis Gaberum.}

ik Gaberau

Gabaurans

N : 6.. AJ

{Sing: A.}
{Plur: AU.}

AU

AU

als Wairpan /
projicere;

{ik Wapar /}
{weis Waurpum.}

ik Waurpau

Waurpans

o

o

II. De Regelmaet van de Uitgangen agter de Accent-silb of 't
Onveranderde Wortelgedeelte.
in Infin: AN; in Imperat: 2. Pers: Sing: Niets, 2. Pers: Plur: JTH.
Praesens & Futurum.

Indicat:

{Sing:
{Plur:

(1) A
(1) AM of
AJMA

(2) JS
(2) JTH

(3)JTH.
(3) AND.

Subj:

{Sing:
{Plur:

(1) AU
(1) AM of
AJMA

(2) AJS
(2) ATH of
AJTH

(3) AJ.
(3) AJNA.
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Dog bij 't Praeteritum, agter 't Veranderde Worteldeel.

Indic:

{Sing:
{Plur:

(1) Niets
(1) UM

(2) T
(2) UTH

(3)Niets.
(3) UN.

Subj:

{Sing:
{Plur:

(1) AU
(1) EJMA

(2) EJS
(2) EJTH

(3) J.
(3) EJNA.

en bij 't Particip:

{Praesens, ANDS agter 't Onveranderde
Worteldeel.
{Praet: ANS / agter 't Veranderde
Worteldeel.

AENMERK:
o

Die van N : 1, 2. en 4, maken verre weg den grootsten hoop uit van deze
Classis; die genen die in ons Nederduitsch haer beantwoorden, komen
ook in onze II. CL:. Dog de Vocaelwisseling is alhier tweevoudig, en bij
ons, schoon eertijds ook zoo, thans maer eenderhande. Hier door ontstaet
o

het dat deze M-Gottische Verba van N : 3. en 6, zig in deze Classis
vertoonen, waer van de beantwoorders in onze IV. CL. te vinden zijn.
Indien onze Vocaelwisseling den ouden trant gehouden had, zo zouden
die van onze Nederduitsche IV. CL: ook onder onze II. CL: moeten plaets
gekregen hebben.
o

Tot N : 1. behooren.
And-beitan / Increpare.
Beidan / Morari.
Dreiban / cogere, pellere, excavare.
Greipan / fair-Greipan / und-Greipan / prehendere, apprehendere.
Hneigan / & Hneiwan / inclinare, proclinare, procumbere.
Leithan / ga-Leithan / ire, procedere. bi-Leithan / relinquere. af-Leithan /
decedere; ufar-Leithan / Transfretare; us-Leithan / transire, hindar-Leithan
/ praeterire.
Reisan / ur-Reisan / surgere, exoriri.
Skeinan / splendere, lucere.
dis-Skreitan / scindere.
Smeitan / bi-Smeitan / ga-Smeitan / ungere, linere; niet Smitan gelijk Junius
wil; want het Praeter: is ga-Smait / bi-Smait.
Sneian / metere.
Sneithan / mactare, uf-Sneithan / occidere, mactare.
o

Vervolg van N : 1.
Speiwan / bi-Speiwan / spuere.
Steigan / ga-Steigan / scandere.
Sweifan / quiescere, cessare.
ga-Teihan / nuntiare, narrare, seriem vel ductus rerum exponere;
Faura-gateihan / praedicere.
Theihan / accrescere, proficere.
Threihan / comprimere.
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fra-Weitan / justitiam facere, juvare; Af-vaerdigen.
in-Weitan / adorare, se prosternere; dog niet in-witan / gelijk bij Junius, want
in Praet: Inwait / adorabat.
o

Tot N : 2.
Bindan / ligare; and-Bindan / solvere.
Bliggwan / us-Bliggwan (te Lezen op de Griekse wijze Bling-
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wan / us-Blingwan) caedere, flagellare.
Brinnan / uf-Brinnan / urere, ardere, exaestuare.
Driggkan (te Lezen Drinkan) bibere, bij ons DRINKEN.
ana-Filhan / tradere, curae commendare, & Filhan / ga-Filhan / sepelire;
af-Filhan / abscondere.
Finthan / scire, cognoscere.
fra-Gildan / retribuere.
du-Ginnan / incipere, aggredi.
Hilpan / juvare.
Rinnan / venire; ga-Rinnan / convenire; bi-Rinnan / circumdare; ur-Rinnan
/ exire, prodere.
Sigquan (te Lezen Sinquan) mergi; bij ons ZINKEN.
Siggwan (te Lezen Singwan) legere libros, bij ons ZINGEN, cantare.
Spinnan / nere.
Stigwan / vadere, progredi: bi-Stigwan / irruere; ga-Stigwan / caespitare,
pedem offendere.
Stiggan (te Lezen Stingan) / pungere, ferire.
Swiltan / ga-Swiltan / mori.
bi-Swirban / tergere, abstergere.
Thinsan / at-Thinsan / trahere, attrahere.
ana-Trimpan / irruere in aliquem.
Wilwan / dis-Wilwan / fra-Wilwan / rapere, diripere, arripere.
Windan / volvere, implicare, & c.
Winnan / pati, tolerare, dolere: met smerte en moeite iets doen of lijden; bij
ons thans WINNEN, vincere, d: i: smerte en moeite te boven komen.
o

Tot N : 3.
Brikan / frangere.
Niman / capere, accipere, bi-Niman / auferre; fra-Niman / ga-Niman / accipere,
concipere, & and-Niman / recipere, assumere.
Quiman (U)/ venire; ga-Quiman / convenire; ana-Quiman / advenire,
supervenire; fra-Quiman / consumere, us-Quiman / occidere, interficere;
diergelijk als ons OMKOMEN, perire, & DOEN OM-KOMEN, perdere.
Stilan / furari.
Wrikan / ga-Wrikan / persequi, ulcisci.
o

Tot N : 4.
Biudan / ana-Biudan / jubere, mandare.
Driusan / ga-Driusan / radere, ruere.
Giutan / fundere, effundere.
dis-Hniupan / rumpere.
us-Kiusan / reprobare.
Kriustan / frendere.
Liusan / fra-Liusan / perdere.
Niutan / nancisci, assequi; ga-Niutan / capere, prehendere.
Tiuhan / trahere, ducere: at-Tiuhan / adducere; us-Tiuhan / educere,
perducere.
Thliuhan / ga-Thliuhan / fugere.
us-Thriutan / molestum esse.
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o

Tot N : 5.
ga-Bairan / parere; fra-Bairan / us-Bairan / portare, respondere; at-Bairan /
afferre; thairh-Bairan / perferre; un-Bairan / sterilem esse.
o

Tot N : 6.
Bairgan / ga-Bairgan / servare, conservare.
Tairan / ga-Tairan / dis-Tairan / disrumpere.
Wairthan / fieri.
Wairpan / ga-Wairpan, projicere.
Voorts de verdere Composita van ijder soort.

XI. Hoofddeel.
Van den Derden Rang der M-Gotthische Werkwoorden.
EVen als bij Ons onder de III. CL:, zo hebben deze ONGELYKVLOEYENDEN de
Verandering van hunnen Wortelklinker alleenlijk bij 't Praeteritum Imperfect: & c.,
behoudende bij 't Praeter: Particip: denzelfden die in Infin: is.

I. De Regelmaet van de Vocaelwisseling is,
in Infinit: & Praet: Partic: in Praet: Indic:
o
in {Sing: de Korte O.}
N : 1. en 4. de A.}
{Plur: de Lange D.}
o
N : 6.... de AN.}
o
als N : 1. Hafjan / elevare; ik Hof / weis Hofum
Hofans

Praeter: Subj:.
in S: & Pl: de Lange O.

ik Hofau / weis Hofeima.

o

ik Thwoh / weis Twohum ik Thwohau / weis
Thwoheima.

o

ik Stod / weis Stodum

N : 4. Thwahan / lavare;
Thwahans
N : 6. Standan / stare;
Standans

ik Stodau / weis
Stodeima.
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in Infinit: & Praet: Part:

in Praet: Indic:

in Praet: Subj:

in {Sing: de A.}
{Plur: de E.}

in Sing: & Plur: de E.

ik Bad / weis Bedum

ik Bedau / weis Bedum

o

ik Las / weis Lesum

ik Lesau / weis Lesum

o

ik Saq / weis Sequm

ik Sequau / weis Sequm

N : 7. de U

o

in Sing: AU / in Plur: U

in Sing: & Plur: U.

als Lukan / claudere;
Lukans.

ik Lauk / weis Lukum

ik Lukau / weis Lukum.

o

N : 2. & 3. de J.}
o

N : 5.... de AJ.}
o

als N : 2. Bidian / orare;
Bidans
N : 3. Lisan / colligere;
Lisans
N : 5. Saiqan / videre;
Saiqans

II. De Regelmaet der Terminatien, even eens als bij de vorige II. CL:,
alleenlijk, die in Infin: JAN in steê van AN hebben, als Bidjan / &c:, nemen
bij de 2. Pers: Sing: van den Imperat: ook EJ agteraen, even als die van
de I. CL: daerenboven moet men aenmerken, dat de Terminatie ANS bij
't Praeter: Partic: hier niet komt agter 't Veranderde, maer agter 't
Onveranderde Worteldeel.
o

Tot N : 1. behooren, met een Korte a.
Frathian / scire, cognoscere.
Hafjan / at-Hafjan / uf-Hafjan / us-Hafjan / elevare, sustollere; & and-Hafjan
/ respondere.
Haldan / pascere, servare: in Praeter: Partic: Haldans / als Hairda sweine
Haldana / een Kudde Zwijnen weidende, of, die gedreven wierd. Matth: VIII.
30. en Marc: V. 11. zo dat Haldan niet onder de I. CL: 2. moet gestelt worden,
gelijk p: 67. onder de Gotthische Conjugatien, in ons Werkje van De
Gemeenschap tusschen 't Gotthisch en Nederduitsch, bij misslag geschied is;
Hlahjan / ridere: bi-Hlahjan / illudere.
Saltan / sale condire.
Wahsjan / crescere.
o

Tot N : 2.
Bidjan / orare, petere.
o

Tot N : 3.
Giban / dare; fra-Giban / dare, con-
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donare; us-Giban / reddere; at-Giban / dare, tradere: dog in Sing: van 't
Praeterit: f / in steê van b.
bi-Gitan / invenire.
Itan / Etan / & Fretan / edere, comedere.
Ligan / jacere; uf-Ligan / deficere.
Lisan / ga-Lisan / colligere.
Mitan / mensurare.
ga-Nisan / sanari, curari; dog ga-Nasjan / I. CL: 1. sanare.
Quithan (U) / dicere; sis ga-Quithan / condicere inter se, conspirare;
fra-Quithan / maledicere; af-Quithan / renuntiare; faur-Quithan / excusare;
& faura-Quithan / Prophetizare.
Sigan / ga-Sigan / delabi, occidere.
Sitan / ga-Sitan / sedere; us-Sitan / residere.
Wigan / ga-Wigan / concutere, confligere, bellum gerere.
ga-Withan / copulare, conjungere.
o

Tot N : 4, met een Lange a.
Faran / ire, proficisci.
Frahan / interrogare.
Graban / fodere; uf- & us-Graban / effodere.
ga-Rathans / numeratus, schijnt een Praet: Partic: te zijn van Rathan /
ga-Rathan / computare, numerare.
Sakan / ga-Sakan / arguere, objurgare, comminari; and-Sakan / contradicere.
Skapan / ga-Skapan / formare, creare.
Slahan / percutere; af-Slahan / occidere.
Swaran / jurare; far-Swaran / perjurare.
Thwahan / lavare; af-Thwahan / us-Thwahan / abluere
o

Tot N : 5.
Fraihan / ga-Fraihan / interrogare, sciscitari.
Saiqan (of hw / in steê van q of de M-G. ☉ / als Saihwan) videre: dus ook
ga-Saiqan / videre; and-Saiqan / adspicere; bi-Saiqan / circumspicere;
us-Saiqan / videre, suspicere; in-Saiqan / respicere, intueri; at-Saiqan /
attendere.
o

Tot N : 6.
Standan / stare, sistere; ga-Standan / manere; af-Standan / desistere;
and-Standan / resistere; at- & mith-Standan / assistere, adstare; bi- &
faura-Standan / circumstare.
o

Tot N : 7.
Lukan / ga-Lukan / claudere; us-Lukan / aperire.
Trudan / ga-Trudan / calcare.
Voorts de Composita van elke soort.
Onder deze Classis kan men ook toevoegen. Hlaupan / saltare; us-Hlaupan /
exsilire; Cimbr: Hliop / prosiliit; bij ons LOOPEN, III. CL: 6.
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XII. Hoofddeel.
Van den Vierden Rang der M-Gotthische Werkwoorden.
DE Verba van deze Classis nemen bij 't Praeteritum een gantsche voorzetting eener
Silbe aen; als
o
N : Tekan / Taitok / Tekans; Attingere; dus mede at-Tekan / Attingere.
1. Flekan / Faiflok / Flekans / lugere.
Letan / Lailot / Letans / linquere, dimittere; dus ook Af-Letan / relinquere,
dimittere; & fra-Letan / omittere, relinquere.
Greitan / Gaigrot / Greitans / plorare.
Saian / Saiso / Saians / seminare.
Waian / Waiwo / Waians / flare.
Laian / Lailo / Laians / maledicere.
o af-Aikan / af-Aiaik / af-Aikans / Abnegare.
N :
2. Aukan / Aiauk / Aukans, augere; & dus ook bi-Aukan / augere; Ana-Aukan
/ adjicere.
Fahan / Faifah / Fahans / capere.
Faldan / Faifald / Faldans / plicare.
Hahan / Haihah / Hahans / suspendere; dus ook us-Hahan / suspendere; dog
ga-Hahan / suspensum teneri, I. CL: 2.
Haitan / Haihait / Haitans / promittere, & jubere, vocare; dus ook And-Haitan
/ confiteri; & At-Haitan / advocare.
Laikan / Lailaik / Laikans / exultare; dus ook bi-Laikan / illudere.
Maitan / Maimait / Maitans / secare; dus ook bi-Maitan / circumcidere; en
us-Maitan / excidere.
Slepan / Saislep / Slepans / dormire.
AENMERK:
(I.) Deze Voorwerping zweemt na de Grieksche Conjugering; waer uit men gissen
mag, dat deze Gotthen, sedert zij in Moesien zig neergezet hebben, en
Gebueren van de Grieken wierden, eerst zulk een verloop leden bij deze weinige
Verba, die andersints in Infin: nog van 't oude Duitsche Worteldeel vertoonen:
immers lang voor den tijd van Ulphilas hadden dezen
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met de Grieken al vrij wat ommegang: en te ligter kon dit verloop gebeuren,
dewijl het Grieksch in de Worteldeelen zo dikwijls met die van Duitschen
Stamme overeenquam, gelijk ook hier in 't M-G. Tekan (attingere) in Praet:
Taitok / Graec: ταω vel ταζω (accipio, prehendo) in Praet: τέτακα zie Junii
Gloss: bij 't M-G. Tekan: verder 't M-G, Aukan / in Praet: Aiauk (augere);
Graec: αὔξω (augeo) in Praet: ηὔξηκα: enz:. Dus isser gewoonlijk bij 't Grieksche
Praeter: een Voorwerpsel beginnende met eene zelfde of eene Gelijkaerdige
Consonant als 't Zakelijke Deel; als γράφω, γέγραφα, 1. Conj: (Scribo); λέγω,
λέλεχα, 2. Conj: (Dico). Πλήϑω, πέπληκα, 3. Conj: (impleo); φράζω, πέφρακα,
4. Conj: (loquor); φαίνω, πέφαγκα, 5. Conj: (ostendo); & ποιέω, πεποίηκα, 6.
Conj: (facio), &c., zoo spelden ook de M-Gotthen, op den Griekschen trant, gg
& gk voor ng & nk / dat bij geene anderen van Duitschen nog Kimbrischen
Stamme plaets heeft.
(II.) Dusdanig een Vooraenwerping (die ook bij eenige weinige Latijnsche Verba
gevonden word, als mordeo, momordi; pungo, pupugi; spondeo, spopondi, dog
zeer gemeen is bij het Grieksch), heb ik onder geen eenige anderen van
Duitschen of Noordschen Stamme ontmoet. Al de bijzonderheid bestaet in 't
Praeteritum. Tweederhande soort is 'er, welke beiden nogtans, ten opzigte van
hunne toevallige Voor- Silb', eene zelfde Regel onderworpen zijn; naemlijk
deze:
Genomen zijnde de voorste Consonant van 't Worteldeel of van de Accent-Silbe,
als T / in Tekan; L / in Af-Letan; G / in Greitan / enz: en agter die dan AJ
geschikt zijnde, zo heeft men de Silb die bij ieder in 't Praeter: voor aen te
zetten is; als TAJ / FAJ / LAJ / GAJ / SAJ / WAJ / AJ / HAJ / & MAJ: met
o

dezen bedinge nogtans, dat men bij die van N : 1. de Wortelklinkers E / EJ /
o

& A / verwissele in een O; terwijle bij die van N : 2, de Wortelvocalen
onveranderlijk blijven.
De Regelmaet van de Terminatien is even als bij de andere ONGELYK-VLOEYENDE
VERBA, naemlijk als bij die van den II. en III. Rang.
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XIII. Hoofddeel.
Van den Vijfden Rang der M-Gotthische Verba.
DEze zweemen eenigermate na die van den I: Rang, ten aenzien van hunnen
uitgang in 't Praeter: op TA; en na die van den II: Rang, ten opzigte van hun Partic:
Praet: op ANS.
't Getal van dezen is klein, ze verschillen weinig van de Onzen van de V. CL:.
Hunne Wortelsilb lijd eenige Verandering in 't Praeterit: en in 't Partic: Praet:, dog
bij die beiden eveneens.
o
N : JNG & ANK & UNK (waer voor in't M-Gottisch na de Grieksche Spellingwijze
1. staet JGG & AGK & UGK) veranderen in AH; als
Briggan (lees Bringan) / Brahta / Brathans. adferre; & to-Bringan / adferre.
Thagkjan (lees Thankjan) / Thahta / Thahtans / cogitare; en and-Thankjan
/ bi-Thankjan / cogitare, considerare.
Thugkjan (lees Thunkjan) / Thahta / Thahtans / putare.
o AURK / verandert in AURH / als
N :
2. Waurkjan / Waurhta / Waurhtans / operari; dus ook ga-Waurkjan / facere,
conficere; fra-Waurkjan / peccare; & us-Waurkjan / benefacere.
o UH of UG / verandert in AUH als
N :
3. Buhjan / us-Bugjan / emere, in Praet: Bauhta & us-Bauhta; dus ook
fra-Bugjan / vendere.
o OG / verandert in OH & UH / als
N :
4. Ogan / metuere; in Praeter: Ohta & Uhta.
De Verandering der Terminatien is als bij die van den II. en III. Rang; uitgenomen,
dat het Praet: Indicat: zo wel als 't Praet: Subjunct: bij de 1, en 3, Pers: Sing: de A
agter de T heeft.
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XIV. Hoofddeel.
Van den Zesden Rang der M-Gotthische Verba.
TEn opzigte van deze Classis, die de Min- of On-geregelden vervat, gedraeg ik mij
aen mijn vorig Tractaetje wegens de Gemeenschap tussen de Gottische Sprake en
't Nederduitsch: Egter zal ik 'er dit ter aenmerkinge bijvoegen, dat, even gelijk bij
Ons en de andere met ons verwantschapte Talen, alzoo mede hier bij de
Hulpwoorden, Kunnan / Kuntha / Kunths / en Magan / Mahta / enz: de 3. Pers:
Sing: van 't Praes: Indicat: is, Kann / & Mag / zonder t daer agter.
Die ik onder deze Classis geplaetst heb, zijn de volgenden.
o
N : Magan / posse; in Praet: Mahta; in 't Praes: Ind: 1, en 3. Pers: ik en is Mag.
1.
o
N : Kunnan / noscere; in Praet: Kuntha / in Part: Praet: Kunths / en in 't Praes:
2. Indic: Ik / & is Kann: dus mede uf-Kunnan / cognoscere, & us-Kunnan /
cognoscere; & fra-Kunnan / contemnere; dog ga-Kunnan / cognoscere, heeft
in Praet: ga-Kunnaida / en is van de I. CL: 2.
o ga-Munan / meminisse; in Praet: Gamunda; en in 't Praes: Indic: 1. & 3. Pers:
N :
3. Gaman; dog Munan I. CL: 2. cogitare, putare.
o
N : Witan / scire, videre, in Praet: Wissa: in 't Praes: ik Wait / scio; in Plur: weis
4. Witum (scimus).
o
N : Aigan / habere; in Praet: Aihta.

5.
o
N : Thaurban / indigere; in Praet: Thaurfta.
6.
o
N : Wiljan / velle; in Praet: Wilda.

7.
o
N : Wisan / esse; in Praet: Was; in Part: Praet: Weisiths: dus ook Thairh-Wisan
8. / manere. Waer bij quam
o
N : Ik Skal / debea: Skulda / of Skuld was / debebat; Skuldedum / debebamus;
9. en Skuli Wairthan / erit, fiet, enz:.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

595
AENMERKING.
Ik voeg hier bij de Volgenden, omtrent welken, bij gebrek van genoegsaeme
Voorbeelden, mij twijffelagtig voorkomt, onder wat voor eene Classis ijder behooren
zoude; als
Hlifan / Furari.
Hufum / lamentavimus; van Hufan III. CL. 7. of Hiufan II. CL: 4. dog niet van
Haifjan / ga-Haifjan / gelijk Junius zet, want zulk een Infinit: levert geen U / in
de Plur: van 't Praeterit:.
Iddja / ambulabat, ibat; ga-Iddja / convenit; ufar-Iddja / praetergressus sum;
us-Iddja / exiit; mith-Iddjedun / comitabantur: A-S. Eode / ibat. Van alle dezen
schijnt het Praesens en de Infinit: verloren te zijn; dog 't is geen Praeter: van
Gangan / ire, gelijk een geleerd Man wilde; want dat is in 't M-G: Gangida.
Liudith / increscit; is of van de I. CL: of van de II. CL:.
o

ga-Mot / capit; ga-Mostedun / capaces erant; schijnt tot deze CL: N : 3. te
behooren.
Siujith / suit; is of van de I. of van de II. CL:
Du-at-Sniwun / appulerunt; Ei Sniwaith / ut eatis, Faur-Snau / praevenit, van
Sniwan / II. of III. CL: gelijk ook Ysl: Sny / verto, &c.
ga-Staldan / possidere; is of van de I. of van de III. CL:.
a-Tihdans / traditus.
in-Widan / abnegare, irritum facere.

XV. Hoofddeel.
Van 't Passivum in 't M-Gotthisch.
AEngezien ons van deze Oude Sprake alleenlijk het Euangelium Gothicum overig
is, en dat nog verminkt, waer door weinige Voorbeelden, hier toe dienstig, zig opdoen,
zo weet ik niet dan gebrekkig van dit Gedeelte der Werkwoorden te spreken. Onze
Opmerking nogtans is deze.
Op tweederhande wijze word de Infinitivus Passivus gevormt.
k

I : Door Inzetting van N / onmiddelijk agter 't Zakelijke Deel, voor aen de agterste
Terminatie van 't Verbum; in welken ge-

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

596
valle de I / als 'er die plaets heeft, word uitgezet: dus word dan, door IAN of
AN te verwisselen in NAN / en ON in NON / het Activum verandert in een
Passivum; als Dailjan / dividere; Dailnan / dividi: en Salbon / ungere; &
Salbnon / ungi, &c.
Ten II. Met Omschrijving door middel van 't Hulpwoord Wairthan of Wisan /
gevoegt bij het Praet: Part:, als
Dailiths}
Salboths}

Wairthan of Wisan

{dividi.
{ungi.

Op beide wijzen laet zig ook het Praeter: Indicat: & Subj: maken, als
en

Dailnoda}
Dividebar, & divisus fuerim.
Dailiths wast. of Warth.}

en

Dailnodeis}
Dailiths wast.}

Dividebaris; en zo verder
door al de Personen.

Dog in 't Praeter: Subj: heb ik nog ook een verzetting van Uitgang ontmoet, te
weten bij de 1. Pers: Sing: JAIDAU of AJDAU: 't eerste bij de genen die op JAN /
't andere bij die op AN uitgaen, als
Dailjaidau / divisus fuerim.
Fastaidau / servatus fuerim, enz:.
Dit gebruik van N / bij wijze van Inlassing, gaet ook door in 't Praes: & Futur: Indic:,
als;

Sing: Dailna/ Dailneis/ Dailnith.}
Plur: Dailnam/ Dailnith/ Dailnand.}
Dividor, &c.
De Verzetting van Uitgang heeft 'er ook plaets, als in

Sing: Dailjada/ Dailjazai/ Dailjada; en
in Plur: Dailjanda / dividor, &c.
't Praesens Subj: is nog wat schaerser van Voorbeelden. Evenwel, bij de 3. Pers:
Sing: heb ik mede de Inlassing van N gevonden; gelijk 'er ook de Verzetting van
Uitgang plaets heeft, bij den Sing: en bij de 2, en 3. Pers: Plur:, als
Dailjausa / dividar; Dailjaisau / dividaris.
Dailnai / & Dailjaidau / dividatur.
Dailjaindau / dividamini, & dividantur.
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Van de 1. Pers: Plur: ontbreken mij Voorbeelden.
Dit bovenstaende Gebruik van 't Inlasschen der N / en van de Omschrijving der
Hulpwoorden, als mede van een Verzetting van Uitgang, is betreklijk op alle de
Werkwoorden van de andere Classes, zo die slegts een Passivum onderworpen
zijn.
EINDE
Van de
Regelmaet en Rangschikking der
MOESOGOTTHISCHE WERKWOORDEN.
1714 2/m.
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Regelmaet en rangschikking
der Frank-Duitsche verba.
XVI. Hoofddeel.
Van den Eersten Rang der Frank-Duitsche Verba.
DEze, gelijk ook bij Ons en andere Gelijkstammige Talen, verwisselen niet van
Merk-klinker. Hun Praeterit: Imperf: &c. word onderkent door de onderscheidene
Uitgangen.
Deze Uitgangen houden in 't Frank-Thuitsch, dat ons nog overig is, op verre na
zo gelijken rooij niet, als bij 't oude M-Gotthisch, en 't hedendaegsche Yslandsch,
en Hoog- en Neder-Duitsch: want de Infinitivus eindigt nu eens met AN / dan eens
met EN / IN / ON of UN / bij een- en dezelfde Woorden; en 't Imperfect: met IDA /
ook EDA & ODA; en zoo voort.
't En is nogtans zodanig niet, dat het Letterkundige daer door verwart word,
voornaemlijk, als men aenmerkt dat in 't Frank-Thuitsch, zo wel als bij 't M-Gottisch,
en andere Oude of nog levende Spraken van Duitschen of Kimberschen Stamme,
*
De Nadruk in de Uitspraek moet vallen op het Zakelijke Deel ; te weten op dat Deel,
waer door 't eene Verbum van 't andere onderscheiden word; terwijl de
onderscheidene Uitgangen, die de veranderingen der Tijden en Personen aenwijzen,
slegts Toevallige Deelen zijn, die eene zagtvloeyende en snelder Uitspraek genieten,
en ook na de Rede, vereischen.
Dit waergenomen zijnde, zal 'er weinig onderscheid vermerkt worden, of men a
/ of e / of i / of o / of u / in dezen Uitgang vind.

*

Zie ook hier van ons Naschrift agter den Brief in ons uitgegevene Werkje van de Gemeenschap
tusschen de Gottische Sprake en ons Nederduitsch.
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Meer verwarring zou dit toebrengen, bij aldien het in 't Zakelijke Worteldeel der
Werkwoorden zo onzeker zig vertoonde; dog hier in houd het nette streek, alleenlijk
dat wel E in steê van I / en te mets ook U voor O (die elkander zeer nae in geluid
bestaen) gevonden word: het verschil tusschen U / en de zagte D is gants gering,
wanneer men U op de Hoogduitsche wijze voortbrengt, namelijk trekkende na den
ingekorten klank van onze OE.
Om dan niet telkens die velerhande zwervende Uitgangen der Frank-Duitsche
Werkwoorden aen te wijzen, zal ik 'er maer een soort van die gebruiken, welke mij
als de gewoonlijkste bij Tatiaen en Willeraem is voorgekomen; latende dit gezeide
eens vooral tot berigt verstrekken.

I. De Regelmaet, of het Character van de Verba dezer I. CL: vermits ze
GELYKVLOEYEND zijn, is te kennen aen de Terminatien in 't Praet:
Indic: & Subj:, en in 't Praet: Particip:, als,
AN of ON in Infin: verandert bij 't Praet: Indic: & Subj: in IDA of ITA (of EDE/ ODA
of OTA )/ of bij Inkrimping in DA of TA; en bij 't Praeter: Partic: in IT of OT; mits dat
GE of GI (even als bij Ons) vooraen 't Worteldeel van 't Praet: Partic: gevoegt werde:
dus dan,
Teilan /

dividere;

Teilida of Teilta

gi-Teilit.

Salbon /

ungere;

Salboda;

gi-Salbot.

Die op ON behouden juist niet altoos haer bezonderen loop; andersints zou men
dezen van de I. CL: in tweederhande soort kunnen verdeelen, dat nu niet noodig
is.
Wijders in steê van GI of GE voor aen 't Partic: Praet: vind men bij 't Alamannisch
('t gene van 't Frank-Duitsch alleenlijk in een meerder bezwaertheid van Tongeslag
verschilt) dikwijls CHI of CHE; gelijk te zien is uit het Fragmentum Isidor: Hispalensis,
r

dat H : Palthenius agter de Tatiani Harmonia Euangelica, Versio Theotisca, heeft
gevoegt.

II. De gemeenste Regelmaet der Terminatien bevond ik aldus.
Infinit:

{restus, AN / als Teilan of Deilan /
dividere.
{obliquus, ANNE of ENNE / als zi
Teilanne / &c.

NB. De T / in steê van onze D, vind men bij Tatiaen; dog Willeraem, die van zagter
Dialect is, gebruikt de D / als bij Ons.
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Praes: & Fut: Indicat:.
Sing:

(1) U (of O / A / E); (2) IST (of EST /
OST); (3) IT (of ET / OT).

Plur:

EMES (of AN/EN); IT (of ET / of ED);
ANT (of AN / ON / EN).
als Ich Teilu / thu Teilist / her Teilit.
wir Teilemes & Teilan / ir Teilit / sie
Teilant.

Praes: & Fut: Subjunct:.
Sing:

(1) E (of A). (2) ES. (3) E (of A of O).

Plur:

IMES (of OR). ET (of ED). IN.
als Ich Teile / thu Teiles / her Teile.
wir Teilimes of Teilon / ir Teilet / sie
Teilin.

AEMMERK: Bij de 1. Pers. Sing: Indic: heeft Willeraem veeltijds een N agter de
Termin: E / bij aldien 't volgende woord met een Vocael begint; en bij de 2 Pers:
Sing. Indic:, en bij de 3.Pers: Plur: Indic: word de T agterafgelaten, als 'er een T of
TH vooraen 't volgende woord komt. Wijders bij de 3. Pers: Plur: Subj: vind men in
't Fragm: Isidori EEN in steê van IN; als Teileen voor Teilin / dividant: en de
Terminatien EMES / IMES / &c:, doorgaends bij 't Alam:, en daerom bij de Glossae
Keronis.

Prater: Simplex Indic:.
Sing:

IDA. IDES / IDA.

Plur:

IDAMES (of IDAN)/ IDET / IOUN.
als, Ich Teilida / thu Teilides / her
Teilida.
wir {Teilidames Teilidan} / ir Teilidet /
sie Teilidun.

Praeter: Simplex Subj:
Sing:

EDI. EDIS. EDI.

Plur:

EDAMES (of EDAN). EDIT. EDIN.
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als, Ich Teiledi. thu Teiledis. her
Teiledi.
wir {Teiledames Teiledan} / ir Teilidit
/ sie Teiledin.

Imperat: 2. Pers:

{Sing: E / als, Teile thu.
{Plur: ET / als, Teilet ir.

Partic:

{Praes: ANTI of ANTE bij Tat: dog ANDE
/ bij Will: als Teilanti / T. & Deilande. W.
{Praet: IT / of OT / als Giteilit of Giteilot.
T: of Gedeilit. W.
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AENMERK: Het Praeter: Imperf: Perfect: & Plusquamperf:, als mede het Futurum,
word ook wel bij Willeraem, dog zelden bij Tatiaen of anderen die Ouder zijn, met
Omschrijving door Hulpwoorden uitgedrukt, in gelijker voege als bij ons Nederlanders,
te weten in

Praet: Imperf:

{Indic: Ich
Was}
{Subj: Ich
Ware}

Praet: Perfect: {Indic. ich
Havo}
{Subj: ich
Have}

Deilande of
Teilanti

{Dividebam}
{Dividerem}

&c:

Gideilit of
Giteilit

{Divisi}
{Diviserim}

&c.

Praet: Plusq: Perf: Ind: & Subj: ich Hafda (of Habda of Hadde) Gideilit / &c.
Diviseram, &c.
Futurum, ich Scal Deilan of Teilan / Dividam. En zoo voort.
Dit gebruik der Hulpwoorden geschied ook bij die van de volgende
Classes; 't welk daerom ook eens voor al gezeit zij.
Dus verre van het Activum.

Van het Passivum in 't Algemeen.
Op gelijke wijze als in 't Hoog- en Neder-Duitsch hedendaegs het Passivum door
middel onzer Hulpwoorden WORDEN en ZYN bij 't Praeter: Partic: der Verba word
uitgebeeld, zoo waren ook Werthan of Sijn (of Sin of Wesan) tot gelijken dienst bij
den Frankduitschen in gebruik; bij 't Alam: vind men veel al Sin in Passivo; zo dat
'er geene Voorbeeldelijke Vertooning in dezen van nooden is. En, dewijl de
behandeling dezer Hulpwoorden geen onderscheid van Classes erkent, zullen we
dit ook voor eensvooral gezeit agten.
Tot deze I. CL: vond ik de volgenden.
De Schikking van 't A-Bee te nemen na 't begin der Wortelletters, tot gerief van de
Afleiding.
De agterzetting van T, beteekent Tatiaen, van W, Willeraem, van Is: Isidorus; en
't getal wijst de pag: bij die Autheuren.

A.
Abandan / Vesperascere; van Aband / Vesper, T. p: 222.
Adhumon / Adhmon / flare, Is: p: 248. 249.
Ahton / conferre, conservare; & persequi, T. p: 19, 57, 84, 160. &c.
for-Ahtan / timere, T. p: 218. 223.
Alten / veterascere, T. p: 70.
Ambahtan / T. 41, 94, 119. & Ambehtan / W. p: 15, & 67. ministrare.
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Antwurdan / & Antwurtan / respondere, T. p: 44, 83, 194. & Is: p: 241. en
gi-Antwurtan / parare, & respondere, T. p: 22 & 36.
Arbeydan / W. p: 50. en Arbeitan / T. p: 72. 126. laborare.
Ardon / Is: p: 246. en Arton / T. p: 28, 32, 42, & 53. habitare.
ge-Argeran / corrumpere, W. p: 37.
Arnon / labore mereri, W. p: 51. en in-Arnon / metere, T. p: 72.
ge-Arzatan / curare, mederi, W. p: 143.
Avalon / satagere, T. p: 118.

B.
Bagen / contendere, T. p: 64.
Bathon / lavare, W. p: 100.
Bazan / meliorescere, T. p: 104.
Beydan / morari, W. p: 6. en Beitan / Beiton / expectare, & cogere ad
remorandum T: p: 5, 21, 23, 119, 208 & 222, en Is: p: 256. dog in 't A-S. Biidan
/ morari, is van de III. CL: 1. en in 't F-TH, Biidan / II. CL: 1.
Berthan / gi-Berehton / clarificare; T. p: 147, 158, 163, 168, en 232.
Beton / orare, adorare, T. p: 24, 25, 91, 99, 110, &c.
Bevan / er-Bevan / tremere, W. p: 90. en Biban / tremere, T. p: 112.
Bichnan / testari, cognoscere, Is: p: 243, 252 & 254.
Bilethan / imitari, Voorbeeld volgen, en ge-Bilethan / imitari; W. p: 68, 85,
115. 129, 132, 147 & 158. de Accent moet op Bi / vallen; vermits afkomstig
van Bileth / typus, Exemplum, bij ons BEELD. in 't Alam: ke-pilidan /
(conformare) Kero.
Blach-Malan / obducere bracteâ, W. p: 15.
Blihezan / fulgurare, T. p: 125.
Blidan / exultare, T. p: 57.
Bliwan / concutere, T p: 35. & 332.
Blooman / ga-Blooman / floribus conspergere, W. p: 19.
Bluhizon / dubitare, Is: p: 244.
Bluoijan / florescere, W. p: 21, 118, 141.
fora-Bodon / praenunciare, T. p: 242. Is: p: 264.
Borgan / Al: Poragan / pi-Poragan / cavere, Gloss: Keronis.
Bouhnan & Bauhnan / significare, innuere, T. p: 5, 11, 49, 146. & Is: 249. Al:
zua-Pauhnan / adnuere, Kero.
Bouwan / Bowan / habitare, W. p: 55, 165.
fur-Branton / aestuare, comburi, T. p: 133.
Breydan / contexere, & ze-Breidan / extendere, W. p: 15 & 73.
Brebon / abbreviare, Isid: p: 256.
Bruchan / ga-Bruchan / frui, uti, W. p: 150. 162.
Bruogan / terrere, ar- & er-Bruogan / exterrere, T. p: 212, 220 & 223.
Buozzan / emendare, T. p: 192. bij ons BOETEN, Al: Puazzan / bij Kero.
Buren / elevare, W. p: 37, 65 & 80.
ge-Buran / contingere, W. p: 10.

C & CH / zie bij k.
D of TH / bij Willeraem; waer voor T of TH / bij Tatiaen; die met onze D,
beantwoord worden.
Deilan / chi-Deilan / Is: p: 247, 261. & zi-Teilan / T. p: 86, 116, 200. dividere;
en ar-Deilan / judicare, Is: p: 268.
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Decchan / Dhehhan / velare Isid: p: 252. ant-Dhechan / revelare, Is: p: 240,
264. bi-Thekan / coöperire, T. p: 72. 97. 199. en int-Thekan / revelare, T. p:
85. Al: pi-Decchan (operire) V. CL: bij Kero.
gi-Theisman / fermentare, T. p: 136.
Thenan / ar-Thenan / extendere, T. p: 91, 130, 231. & 369: Al: Denan / bij
Kero, en fora-Denan / (protendere).
Deran / ge-Deran / nocere, W. p: 81. 152. en Is: p: 269. en Teran / nocere, T.
p: 125. 197.
Thikan / incrassare, T. p: 137.
Dheonon / Is: p: 245, 255. en Thionon / Thienon / T. p: 12, 23, 41, 71. servire.
bi-Therbison / bonum ac utile esse, T. p: 162.
unthar-Thiutan / subdere, subjicere servituti, T. p: 30, 124, 125. M-G.
Thiudanon / I. CL: 3. regnare.
Diurisan / glorificare, T. p: 59, 103, 153. Alam: Tiuran / bij Kero.
Tholan / pati, perpeti, W. p: 70, 75, 80, 147. en T. p: 57, 111, 121.
Thorran / fur-Thorran / arescere, T. p: 131, 158.
Doufen / Toufan / Taufan / baptizare, T. p: 34, 35, 38, 39, 121. &c. en Junii
Observ: in Willer: p: 9.
Thraian / tornare; in Praet: Part: ge-Thrat / Gethrad / & kithrait / tortus; W.
p: 102. en Junii Observ: in Will: p: 156.
Thrangan / comprimere, conglobare, W. p: 112, 113, 115.
Drencan / potum dare, W. p: 128, 133, 136.
Threwan / comminari; T. p: 115.
Druscan / Thruscan / triturare, quatere, excutere, zie Junii Observ: in Will: p:
66. bij ons DÓRSCHEN, I. CL:.
Thruvan / Thruven / Treuwen / Troen / pati, T. p: 145, 195, 221, 225. maer
ook Truoban / I. CL: contristari, turbare, T. p: 69, 119. A-S. Throwian / pati.
Drophan / Drofezan / stillare, activum, W. p: 91, 102.
Thruckan / Thruchan / comprimere, T. p: 111. en W. p: 137, 147.
Duhtan / videri, mente perpendere. Kero.
Thuncon / tingere (indoopen) T. p: 145, 146.
Thurstan / W. p: 103. Thrusten / T. p: 56 & 204. sitire.
Tuomon / judicare, T. p: 73, 74. en er-Duoman / dijudicare, T. p: 163.
be-Thuwan / reprimere, W. p: 50.
Duruftigon / indigere, Kero.

E.
sich ge-Einnon / recordari, W. p: 91. 135.
Eischan / Eisgon / Eiscon / & ge-eischan / postulare, sciscitari, W. p: 101.
en T. p: 24, 64, 104.
gi-Endon / gi-Enton / consummare, T. p: 80, 84, 127. &c. en Is: p: 256.
Eran / honorare, T. p: 67. en Is: p: 259.

F / en V;
Die meest altijd door onze V, beantwoord word.
Fastan / Fasten / jejunare, T. p: 40, 69, 106.
bi-Fangolon / concludere, Is: p: 256.
gi-Fehtan / bellum committerre, T. p: 127.
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Feran / transfretare, T. p: 101.
Fergon / proponere, T. p: 161.
Festinon / fundare, munire, gi-Festinon / confirmare, T. p: 80, 149, 211. en
Is: p: 239 & 248. en Vestenan / ge-Vestenan / confirmare, W. p: 20, 73.
reht-Festigon / justificare, T p: 118, 121 & 122.
Fillan / bi-Fillan / flagellare, T. p: 83, 197.
Viron / otiari, vacare laboribus, T. p: 129.
Flehan / adulari, Kero.
Fleuuan / lavare, T. p: 48.
er-Floigan / perterrere, W. p: 119. en ar-Fleugan / effugare, Is: p: 261.
Flozan / abluere, W. p: 90.
Fluhtan / fugere, T. p: 84.
Fluobiran / consolari, T. p: 27, 56, 153.
Fluohhan / maledicere, T. p: 57.
Fluoian / fluere; over-Fluoian / abundare, W. p: 150.
Folgan / sequi, T. p: 42, 43, 50, 91, &c. en Volgan / sequi, W. p: 146.
Forhtan/ gi-Forhtan / timere; en ar-Forhtan / consternare, T. p: 3, 6, 15, 28,
85, 100, 206, 212, &c. en W. p: 113. Alam: Furihtan / Forahtan (timere) bij
Kero.
Vougan / Vogan / jungere; ze-samene-Vogan / conjungere, W. p: 67, 157.
Vortheron / petere, postulare, instanter quaerere, W. p: 42, 128.
Fragan, T. p: 35, 36, 82, 99, 176, &c. en Fragon / W. p: 99, 104, 109. rogare,
interrogare; en rat-Fragon / en rat-Fraganon / consulere; W. p: 92, en Junii
Obs: in Will: p: 151. Al: Frahan / I. CL: interrogare, bij Kero.
Freman / gi-Freman / exequi, agere, perficere; W. p: 72, en T. p: 9, 23, 127,
en thuruh-Freman / consummare, en Frumman / componere, T. p: 171, 204,
229. en chi-Frumman / creare, Is: p: 243, 244.
sich Freuwan / gi-Freuwan / laetari, oblectari, W. p: 17, 55. en Is: p: 246. en
Al: ke-un-Freuwan (contristari) Kero.
ge-ant-Friston / interpretari; W. p: 17.
Fuhtan / humectare, W. p: 72.
Fullan / ver-Fullan / implere, W. p: 104. en T. p: 4, 10, 11, 16, 17, 90, &c.
Fuoran / pascere, T. p: 72.
Fuotran / Fuotiran / pascere, T. p: 100, 231.
ar-Furan / er-Furan / & ar-Firran / auferre, T. p: 6, 106, 119, 173.
Furban / mundare, T. p: 108.
ver-Fuulen / sordescere, putrescere, W. p: 51.

G.
Garon / parare, W. p: 91.
Garwan / parare, vore-Garwan / praeparare, W. p: 50. & Garowan / parare;
& gi-Garowan / praebere, T. p: 4, 13, 31, 63, 108, 144, &c. Alam: ke-Caruwen
/ exhibere, bij Kero.
Geran / Geron / cupere; T. p: 61, 148. Is: p: 269. W. p. 24, 82, 84, 113. Alam:
keron / desiderare, cupere, bij Kero.
Gesan / excoquere, W. p: 147.
Girdinon / cupere, exoptare, T. p: 137.
Gradan / modo plano gradatim exaltare, W. p: 50.
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bi-Gonnan / in-Gonnan / incipere, T. p: 38, 102, 120; dog bi-Ginnan / II. CL:
3. T. p: 103, 127, &c.
gi-Gortan / Gurtan / bi-Gurtan succingere, T. p: 229.
Greifan / palpare, T. p: 224.
Gruoien / crescere, W. p: 72.
Gruonan / virescere, W. p: 100.
Gruozen / W. p: 157. en Gruazan / T. p: 44. salutare.
Guotlichan / Al: Cuatlihan / gloriari, Glossae Keronis.

H.
Haban / habere, tenere; W. p: 9. en be-Habon / conservare, W. p: 10. en
Haban / habere; in Praet: Habeta / T. p: 33, 34, 35, 52, 54, 98, 111, 124, &c.
en Heban / habere, Is: p: 240. Voorts be-Haban / detinere; en bi-Haban /
capere, continere, T. p: 55, 89, 219, 226. en Al: ke-Haban / abstinere; en
int-Haban (assumere) Kero.
Halon / ga-Halon / vocare, appellere; T. p: 26, 47, 55, 89, 90, &c. en Halan /
ducere, introducere uxorem T. p: 63.
ga-Halsan / Alam: ki-Halsan / amplecti, Kero.
Harmen / calumniare, T. p: 65.
Hazzon / Hazen / T. p: 12, 57, 65, 71, 126, 161, &c. en Hazssan / Is: p: 241.
odio habere.
Heftan / alligare, adjicere, connectere, W. p: 66. en Is: p: 247.
Heilan / sanare, conservare, salvare, W. p: 75, 103. en T. p: 54, 81, 82, 88,
91, 93, 97, &c. en ge-Heiltan / curare, T. p: 54. en Heilizan / Heilazan /
salutare, T. p: 8, 66, 82.
Heiligan / gi-Heiligan / & chi-Heiligon / sanctificare, T. p: 68, 170. en Is: p:
261.
Heldan / declinare, int-Heldan / & nidar-gi-Heldan / inclinare, reclinare, T. p:
96, 205, 213, 222.
Hengon / W. p: 80, gi-Hengan / T. p: 208. permittere, consentire.
ge-Herdan / perseverare; W. p: 24.
ar-Heban / uf-Heban / extollere, T. p: 109, 123, 130. en ubar-Hepfan /
sustollere, levare, Is: p: 240, 245.
Horan / Horen / Hoorran / Hoorren / gi-Horan / audire, T. p: 3, 6, 8, 10, 11,
19, 20, 108, &c. en chi-Horan / audire, Is: p: 253. en Horechan / auscultare,
W. p: 165. en Al: un-Horsamon I. CL: inobedire, bij Kero.
Horan / pertinere, W. p: 45.
Hugan / ge-Hugan / recordari, W. p: 17, 55, 154. en T. p: 12, 60, 183, 210,
&c. en ubar-Hugan / contemnere; T. p: 71.
ver-Hundan / capere, vinculis mandare, W. p: 120 & 126.
Hungran / Hungeran / Hungiran / esurire, W. p: 103. T. p: 10, 40, 56, 58, 128.
e

Huodan / Hudan / Hodan / be-Huodan / be-Hoodan / & be-Hudan conservar ,
impedire tegendo, protegere; W. p: 9, 21, 92, 162.
Huolan / frustrari aliquem, Is: p: 265.
Huoran / adulterare, T. p: 63. en Al: Huaran / adulterare, Kero

I.
ur-Idalan / exinanire, Is: p: 246, 254. en ar-Italen / evanescere, T. p: 58,
Ilan / Iilan / festinare, W. p: 46, en 69.
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Irran / ge-Irran / deperdere, deflectere à viâ, DOEN DWALEN, W. p: 21, 27, 28,
32, 55, 149.

K / of C / of CH.
be-Kennan / be-CHennan / cognoscere, agnoscere; W. p: 2, 14, 43, 65, 99,
100. en ar-Chennan / cognoscere; T. p: 240. dog kunnan / zie VI. CL: 2.
Keran / vertere, be-Keran / be-Kieran / convertere; W. p: 35, 39, 70, 120, 130,
132, 141. en wither-Keran / revertere; W. p: 39, 90, 120.
Clagen / Clâgon / CHlagon / conqueri; W. p: 9, 126. en Kero.
Clophen / pulsare; T: p: 76.
Knusan / Knisan / quassare, contundere; T. p: 131. en W. p: 75. en
fir-Chnussan / conterere, Is: p: 242. en Chnussan / adlidere, Kero.
be-Cnuodelan / vocare, W. p: 89. A-S. Cneodan / nominare.
Coron / gi-Coron / gi-Choren / gustare, & tentare, T. p: 90, 200. en Catech:
Theot: p: 84.
Coston / tentare, T. p: 40, 41.
Cousan / emere; T. p: 147, 156, 187.
Craian / cantare instar galli; T. p: 183.
in-Cribon / increpare; T. p: 202.
Krucigan / crucifigere; W. p: 103.
Kundan / Cundan / Cundegan / bore-Cundan / indicare, nunciare, denunciare,
testari, W. p: 12, 34, 66, 67, 93, 102, 120, 141, 142, 166, 167. en T. p: 25, 52,
112. en chi-Chundan / testari, Is: p: 239, 242. en dhurah-Chundan / declarare,
Is: p: 251. en fora-Cundan / Prophetizare, T. p: 145.
Cussan / osculari, T. p: 145, 175, 176.

L.
Labon / reficere, T. p: 126.
Lathon / ge-Lathon / gi Ladon / vocare, convocare, invitare, W. p: 64, 69, T.
p: 105.
Lazzan / tardare, morari, T. p. 5.
Leban / Liban / Levan / vivere, T. p. 23, 104. &c. en W. p: 9, 74.
Legan / ponere; under-Legan / submittere, en umbe-Legan / cingere,
circumdare, W. p: 24, 132. en Legan / gi-Legan / ponere, reclinare; en
nidar-Legan / item, T. p: 17, 18, 127, 172.
Leijdan / Leitan / ducere; ge-Leidon / gi-Leitan / en in-gi-Leitan / inducere;
in-Leitan / introducere, ar-Leitan / reducere, us-gi-Leitan / ejicere, W p: 6,
147. en T. 21, 39, 43, 48, 77, 83, 69, 131, 180.
Leidezan / detestari, T. p: 182. LÉÉD TOEWENSCHEN.
Leijstan / Leistan / praestare, servare; ge-Leijstan / item, W. p: 70, 91, 108,
109, 135. en Al: keleisinan & Leisanon (imitari).
Leran / Leeran / docere, T. p: 1, 45, 48, 54, 56, 59, 68, &c. W. p: 65, 127.
Lernan / ge-Lernan / discere, T: p: 24, 105, 126. en W. p: 14, 101. dog ook
Lernan / docere, W. p: 33, 130 & 133. Deze inzetting van N, om een Activ: tot
een Passiv: te maken, is nog een overblijfsel van dat gebruik, 't welk in 't
M-Gottisch te vinden is. Wijders ook Al: Lirnen / I. CL: (discere).
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Leskan / Leiskan / er-Lescan / er-Leschan / extinguere, W. p: 74, 155. T. p:
131.
ge-Lieuan / complacere, W. p: 109.
Liihhan / Lihhan / gi-Lichan / gi-Lihhan / & chi-Lihhan / placere, complacere,
T. p: 39, 67, 70, 125, 131. en Is: p: 251, 261. en int-Lihan / mutuo complacere,
accommodare, T. p: 66, 75. en Lihhizan / complacere, assimilare, fingere, T.
p: 67, 221.
Linan / ga-Linan (incumbere, inniti) T. p: 142, 146.
ant-Lingan / respondere, T. p: 4, 10, 35, 36, &c.
Liuhtan / in-Liuhtan / in-Liuhtigen lucere, illuminare, W. p: 155. en T. p: 5,
9, 13, 32.
Locchan / ge-Locchan / allicere, W. p: 71, 101, 137.
Losan / solvere, ar-Losan / liberare, eruere, en zi- & er-Losan / solvere; T. p:
59, 12, 62, 69, 202, 205. en ber-Loosan / liberare, W. p: 14, 55, 66.
Losan / Dlosan (audire) Kero, en Catech: Theotisca vetus, p: 97, 98.
Louan / laudare; W. p: 115. en Lobon / laudare, magnificare, T. p: 19, 21, 23,
45 en Is: p: 246.
ar-Louban / permittere; en gi-Louban /chi-Lauban / credere, T. p: 93, 128,
130, 166, 187. en Is: p: 243. &c.
fur-Lougnan / negare; T. p: 86, 150, 182.
Luston / sich Beluston / desiderare, delectari, en ur-Lustan / taedere, W. p:
24, 25, 92, 93. T. p: Is: p: 269.
Lutteran / purificare, W. p: 24.

M.
ge-Maazon / adaequare, W. p: 14.
Machon / facere, conficere; W. p: 2, 50, 67, 72, 113, 161, &c. Al: ki-Mahchon
/ conjungere, Kero.
gi-Magan / invalescere, T. p: 190.
Mahelan / conjungere, conciliare, connabere; W. p: 55. en gi-Mahalan /
despondere; T. p: 15.
Manan / Manon / admonere; W. p: 45, 158. en T. p: 28. en Al: far-Manon /
contemnere, Glossae Keronis.
Manig-saldan / chi-Managsaldan / multiplicare, W. p: 92. en Is: p: 254.
Maran / ar-Maran / divulgare; gi-Maran / diffamare; chi-Maran / declarare, T.
p: 11, 91, 115, 217, 239 & 241.
Marteron / excruciare, Is: p: 257, 260.
Meijnan / Meinon / putare, W. p: 35, 40, 65, 135, 137. en chi-Meinan / putare,
computare, sub-intelligere, Is: p: 241, 248.
Meldan / traducere, T. p: 15, 56.
Mendan / Mendian / gaudere, exultare, W. p: 115. T. p: 4. Is: p: 252. zie ook
Animadv: in T. p: 284.
Merkan / observare, notare, W. p: 45. gi-Marcon / adsignare, constituere, T.
p: 233.
Mihhilosan / & Mihhilon / magnificare; T. p: 9, 10, 45. en Kero.
Miltan / misereri, T. p: 80, 101.
Minnan / Minnon / diligere, amare, W. p: 7. T. p: 65, 66, 67, 71, 146, 149, 154,
241, &c.
gi-Minnan / comminuere; T. p: 98. en Minneron / minui, T. p: 52. en
chi-Minnoran / minuere, Is: p: 254.
gi-Mirron / myrrha miscere, T. p: 200.
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Mornan / moestum esse, T. p: 172.
ge-Muntigon / memorare, T. p: 10.
Mouthan / fatigari, W. p: 103, 132.
sich Mouzegan / ge-Mouzegan / vacare, se expedire; W. p: 90, 166.
Al: Muasan (cibare) bij Kero, aband-Mousan (coenare).

N.
Nachan / Nahan / Naachan / appropinquare; W. p: 69, 91. en T. p: 31, 46, 81
& 94. en Nahlihhon / appropinquare; T. p: 175, 219, 221.
Naian / Nawan / assuere, T. p: 106, 200.
Neijgan / proclinare, procumbere; W. p: 29, 150. en Nneigan / subjugare,
subjicere; Is: p: 242.
ke-Deizzan (affligere) Kero. A-S, Noetan / (premere).
Nerran / servare, liberare, T. p: 245, 246 & 404.
Nezzan / humectare, W. p: 132. bij ons NATTEN, NAT MAKEN.
Niedan / placere, Imperson: W. p: 24.
Nitheran / submittere; W. p: 132, 152. for-Nitheran / for-Nidiran / fur-Nidaron
/ damnare, condamnare; T. p: 73, 108, 118, 186.
Distelon / nidulari, W. p: 35.
gi-Duhtsamon / sufficere: T. p: 84.

O.
Ophenen / Opphenen / aperire, patefacere; W. p: 15, 67, 157. en Offanon /
gi-Offonon / ar- Offenan; aperire, manifestari; en sich Offonan / apparare;
T. p: 11, 69, 76, 90, 136, 154. en dhurch-Offonon / apparere, Is: p: 249.
Odmuodan / Odmuotigon / humiliare, T. p: 31. Is: p: 268.
fyr-Odhanan / vastare, dissipare, Is: p: 258.
Ordinan / Ordinon / ordinare, W. p: 101. en T. p: 1, 3.
Ougan / gi-Ougan / er-Ougan / Al: Augan / & ar-Augan / ostendere, W. p:
92. T. p: 3, 15, 19, 26, 27, 91, 144. Is: 253. en Ougozoshton / manifestare, T.
p: 154, 168, 228 & 230.
Zuo-gi-Ouhhon / adjicere, T. p: 72, 73. Al: Auchon / augere, Keron: Glossae.

P.
Pimentan / Pigmento condire, W. p: 147.
Planzon / Phlanzen / plantare, W. p; 10, 75, 165.
Predigon / Praedicare, T. p: 31, 46, 88, 120, &c.
Prangon / Al: Pranhon / redigere, arctare, Kero.

Q.
Quekkan / vivere er-Quekkan / er-Quikkan / reviviscere, W. p: 72, 103, 151.
en chi-Quihhan / vivificare; Is: p: 246.
Quelan / molestare, vexare, W. p: 9. bij ons QUELLEN.

R.
chi-Rahhon / ar-Rahhon / enarrare; Is: p: 240. en Al: ent-Rahhon / excusare,
bijde Glossae Keronis, F-TH. en Al: Rahha (causa).
Rechan / of Rachan / extendere, porri-
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gere; in Praet: Rahta / W. p: 90. zo de Infin: Rechan ware, zo zou het tot de
V. CL: behooren; bij ons RÉKKEN, extendere, I. CL: & Alam: zua-ke-Reihhan
(attingere) Kero, bij ons REIKEN, TOE-REIKEN, I. CL: (porrigere, &c:)
ar-Rekan / ar-Reckan / exponere, interpretari, T. p: 16, 41, 43, 114, 204, 221,
&c. Deze drie vorenstaende schijnen vrij wat gemeenschap met elkander te
hebben.
Redinon / ratiocinari, testificari, T. p: 184.
Reganon / Regonon / pluere; T. p: 65, 244.
Reijnon / ge-Reijnan / mundare, purificare; & un-Dreinan / violare; W. p: 17,
40, 130. Is: p: 259. en Dreinnan / castigare; Gloss; Keronis.
Rennan / currere; ze-Rennan / concurrere, liquescere, W. p: 92.
Restan / chi-Restan / requiescere; T. p: 96, 174. en Is: p: 267. bij ons RUSTEN.
Richtan / Rihtan / ge-Richtan / bernare; W. p: 25, 131, 148. en T. p: 24, 13.
en ar-Rihtan / uph-Richtan / erigere; T. p: 12. W. p: 91, 133.
Rihhison / Riihhison / regnare; T. p: 7, 28. en Is: p: 267.
gi-Riman / numerare, T. p: 85.
umbi-Dringan / circumvallare; Is: p: 239.
Riohhan / sumigare; T. p: 131.
Ritron / cribrare, T. p: 148, 386.
ar-Rofozan / eructare, detegere (Ont-dekken, ont-korsten) T. p: 136. bij ons
ROVE, crusta vulneris; en ROEVE, distincta pars navis, quae tecta. Al: Ropphen
/ vellicare, vellere.
Roubon / bi-Raubon / spoliare, Is: p: 245.
gi-Rostan / assare, T. p: 224.
Rouchan / procurare, satagere, W. p: 18, 40. Alam: Ruahhaloson / I. CL:
negligere, bij Kero.
Ruogan / accusare, T. p: 129, 191, 192, 194. bij ons eertijds WROEGEN.
Ruoran / movere; bi-Ruoran / tangere, attingere, movere; & chi-Druoran /
commovere, T. p: 91, 93, 94, 201, 205, 216, &c., en Is: p: 250.
Rouwan / quiescere, quiete frui, W. p: 11, 19, en 35 hier toe ons RUWAERD,
als Rustbewaerder van den Lande.

S.
Sagan / ge-Sagan / dicere; & ver-Sagan / interdicere, W. p: 11, 42, 43, 52,
101, 104, 109. en Sagan / dicere, euangelizare, nunciare, en gi-Sagan / narrare,
T. p: 5, 18, 32, 33, 131, 255, &c. Dog fur-Sagen / fur-Sahhan / renunciare, is
van de III. CL: 3.
Salbon / T. p: 46, 70, 88. chi-Salbon / Is: p: 241. en Salban / W. p: 17 ungere.
Salzon / saltare, T. p: 122.
Samenan / gi-Samanon / in-Samanon / colligere, congregare, W. p: 115. en
T. p: 24, 37, 72, 132, &c.
Saton / saturare, T. p: 56, 58.
Sich Scaman / pudere, confundi, W. p: 14, 66, en T. p: 86.
be-Scatuan, obumbare T. p: 7.
Scaphan / formare, condere, creare, en ge-Scaphan / condere, W. p:
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35, 68, 70, 118, 163, &c. dog Isid: gebruikt het ook als III. CL: 3.
Scheijnan / Skeijnan / Skeinen / apparere, lucem emittere, ostendere; W. p:
29, 33, 39, 70, 80, 84, 147, 167. en chi-Scheinan / coruscare, Is: p: 270.
Schelan / confricare, deglubere, T. p: 128. bij ons SCHILLEN.
gi-Schentan / vitiare, concidere, T. p: 99. en gi-Shentan / T. p: 86. confundere.
bij Kero ke-Scanter (confusus).
Shimphan / Scimfan / deridere, T. p: 113 & 185.
be-Schirman / be-Skirman / defendere, protegere, W. p: 50, 158.
Scouwan / perspicere, W. p: 118. en ge-Scouwon / widar-Scowan / respicere;
en Scouwan / intendere, adspicere; en ana-Scowon / adspicere; en
umbi-Scowon / circumspicere, T. p: 6, 9, 43, 46, 72, 96, 112, 180, 183, 139.
Scundan / advocare, admonere, stimulare, W. p: 6, 103.
ar-Scutan / excutere, T. p: 83. bij Kero er-Scutten.
Scuwan / vitare; W. p: 44.
Segenon / gi-Segenon / gi-Seganon / benedicere, T. p: 6, 8, 148, 184.
bi-Senkan / praecipitare in aquam; T. p: 100.
Seran / dolere, T. p: 30. en Seran / Seeran / vulnerare; W. p: 70, 92.
Siechon / languere, W. p: 24, 93.
Sigilon / signare, T. p: 211. Sigelan / be-Sigelan / claudere, sigillo notare, W.
p: 72.
Silzan / sallere, sale condire, T. p: 58.
Slaffon / pigrescere, W. p: 82.
gi-Slahtan / I. CL: (generi consentaneum esse) Junii Obs: p: 45.
Slehtan / Slightan / complanare, W. p: 52.
bi-Smaran / infamare, blasphemare T. p: 102, 117, 127, 185, 191.
Smekkan / Smecchan / gustare, W. p: 104 & 132.
Smithon / fabricare, W. p: 127.
Sorgan / bi-Sorgan / sollicitum esse, T. p: 72, 73.
Sougan / lactare; T. p: 199. en Alam: chi-Saughan / ablactare; Is: p: 269.
gi-Spenton / erogare (Verspillen) T. p: 111. Al: Spenton / ki-Spenton
(expendere, dispendere, suspendere) Kero.
God-Spellan / Euangelizare; T. p: 37, 40 & 55.
Spotan / be-Spotan / illudere; sub-sannare, Catech: Th: p: 87, 91.
zi-Spreitan / dispergere; T. p: 9, 117, 150, 167.
Al: ke-Smengan / conspergere, Keron: Glossae.
bi-Spurnan / offendere pedem; T. p: 41.
an-Spuman / I. CL: inspuere.
ge-Starcon / corroborari: W. p: 34, 37, 141. Al: ke-Starachan / confortari, bij
Kero.
Stecchan / stipare; umbe-Stecchan / circumdare stipitibus; W. p: 128.
Steigeran / ascendere, elevare, W. p: 65.
chi-Stiftan / stabilire; Is: p: 265.
Stiuron / adigere; W. p: 24.
Strangan / gi-Strengison / confortari, T. p: 13, 28, 173.
gi-Streuuan / sternere; T. p: 144. en zi-Strudan / distruere, dispergere, Isid:
p: 258.
ar-Stumman / obmutescere; T. p: 97. Al: er-Cumban / bij Kero.
Suberan / gi-Subiran / mundare, per-
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mundare; en bi un-Subiran / contaminare, T. p: 37, 81, 91, 120. & 186.
Suochan / quaerere; Al: Suahhan / T. p: 27, 29, 30. en Kero.
gi-Suonan / reconciliari, T. p: 61. en Al: Suanan / I. CL: (judicare) bij Kero.
be-Swaran / premere, degravare, W. p: 90. en gi-Suaran / gravare, T. p: 174.
Sweibon / fluitare, ferri, Is: p: 249.
Swigan / Svigan / Al: Swikan / tacere, T. p: 97, 130, 184.
a-Swiholan / scandalum pati; T. p: 149.

T.
Voor een Consonant, of Z.
Voor a / e / i / o / u / of w; die met onze T, beantwoord word.
Trisiwen / Thesaurizare, T. p: 70.
Truoban / turbare, tristari; T. p: 3, 6, 24, 150, 165, &c.
gi-Truwan / confidere, sperare, T. p: 66, 131, 202. bij ons VER-TROUWEN.
Zeichnan / Zeichenan / signare; be-Zeijchnan / be-Zeijchenan / significare;
W. p: 9, 68, 115, en gi-Zeichnon / gi-Zeichonon / & chi-Zeihuan /
demonstrare, significare, signare, designare, T. p: 34, 52, 124, 188, 232. en
Is: p: 242. bij ons TEIKENEN, enz:.
gi-Zeman / domare; T. p: 98. bij ons TÉMMEN.
Zimbron / gi-Zimbron / aedificare, T. p: 79, 127, 202. bij ons TIMMEREN.
Zilon / conari; T. p: 1.
Ziran / Zieran / ornare, adornare, W. p: 15, 20, 55, 69, 72, 133. Tegen deze
Z in dit woord gebruiken wij gewoonlijk de C, als CIEREN.
Zohgan / indicare, monstrare; W. p: 35. oul: bij ons TOOGEN, nu VERTÓÓG
DOEN.
Zuistan / W. p: 90, 91. en Zuehon / Zwehon / T. p: 146, 233. dubitare; bij ons
TWYFFELEN.

W.
Wachan / Wachon / Wahhan / vigilare; W. p: 26, 86. en T. p: 18, 132.
Waldan / regnare, dominari; Is: p: 248, 264.
Wanan / putare, opinari; T. p: 11, 29, 135, 147, &c. W. p: 91. en zur-Wanan /
sperare mercedem, T. p: 66.
be-Waran / custodire, servare, W. p: 49, 50, 72, 101, 131. en ge-Waran /
pererrare, perambulare, W. p: 39.
Wardan / prospicere, intueri, observare, attendere, speculari, cavere instar
vigili, W. p: 29, 92, 147. en Wartan / attendere, cavere, T. p: 65, 77. en
ver-Wardan / in malam partem observare, corrumpere, illaqueare, W. p: 151.
Watan / gi-Watan / induere, T. p: 72, 73, 98, 100, 179.
Warman / er-Warman / incalescere, W. p: 92. Werman / calefacere, T. p: 180.
Wegan / agitare, movere; T. p: 120. en ar-Wegan / reconciliare; Is: p: 259.
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Weigan / affligere, vexare, afficere, T. p: 80, 84, 112.
Wehslon / mutuari; T. p: 64. De beleeningen geschiedden eertijds door
Wisselaers: dog de eigentlijke zin is mutare.
chi-Weihhan / liquefacere; Is: p: 248.
Weinon / ejulare; T. p: 113.
Weijthenan / Weithenan / pascere, capere herbam, W. p: 11, 39, 68, 108,
109.
er-Welan / eligere; W. p: 50, 99, 104.
Wendan / invertere; W. p: 113. Wentan / gi-Wentan / gi-Wantan / convertere,
widar-Wentan / avertere; T. p: 4, 42, 126, 129, &c.
Weran / prohibere, T. p: 38, 188, en Weran / praestare; W. p: 146. en Weran
/ custodire, Is: p: 259.
Werban / gi-Werban / convertere, T. p: 4, 137. van deze I. CL: en II. CL: 4. en
Alam: Dwerhan / bij Kero.
Werdan / appretiare, T. p: 187. en ge-Werthan / dignari, W. p: 100.
Widaran / avertere, resistere, recusare, T. p: 64. en bij Kero.
Wihan / ge-Wihen / benedicere, sacrare, T. p: 11, 12, 22, 147, 222. Is: p: 262.
Wilingan / tempore perire T. p: 138.
Wisan / ostendere, monstrare; in Praet: Wisda / W. p: 12, 14, 24.
Wisan / Wison / ge-Wisan / visitare, in Praet: Wiseda / Wisoda / W. p: 84,
90, 108, 141, en T. p: 12, 13, 95.
Wizagon / Wizzagon / prophetizare; T. p: 11, 79, 121, 186.
it-Wizzon / iti-Wizzon / ejicere, exprobrare; T. p: 57, 122, 234. en Wizinon /
gi-Wizinon / torquere, cruciare; T. p: 92, 99. M-G. id-Deitjan I. CL: 1.
exprobrare.
Wollan / velle; T. p: 121.
Wonan / gi-Wonan / manere; en thuruh-Wonen / permanere, perseverare;
T. p: 5, 10, 29, 39, 84, 98, 123, en, Wunon / manere, habitare, W. p: 17.
Wontoron / Wuntaron / Wunderan Wunderon / mirari; T. p: 5, 11, 19, 22,
29, 80, 195, &c., W. p: 115, 118, 119, 120, 151.
Worpheran / ejicere; T. p: 81.
ar-Worzalan / eradicare; T. p: 134.
ar-Wostan / exterminare; Is: p: 257.
Ant-wurtan / Ant-wortan / respondere, en gi-Antwurtan / parare; respondere;
T. p: 22, 36, 44, 83.
Zoo mede de verdere Composita.
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XVII. Hoofddeel.
Van den Tweeden Rang der Frankduitsche Werkwoorden.
EVen gelijk bij 't M-Gottisch alzoo verwandelen ook de Wortelvocalen van deze
ONGELYKVLOEYENDE VERBA, anders in 't Praeter: Imperf: Indic:, en nog anders
in 't Particip: Praeter:; naemlijk aldus,

I. De Regelmaet van de Vocael-wisseling is,
o

bij N : 1.
in Infin: de II (of Y of lange I)... bij 't Praeter: Simpl: Ind: in Sing: EI (of EY) / in Plur:
de lange I... bij 't Praet: Partic: de lange I.
als, Stiigan of Stigan (scandere); Steig of Steijg (scandi), Stigumes of Stigun
(scandimus); gi-stigan (scansus).
Deze soort zoude men ook onder de III. CL: kunnen betrekken, even als in 't
A-Saksisch, wanneer men den Infin: slegts als met I aenmerkt.

o

N : 2.
in Infin: de IU (ook wel IO of EO in 't Alam:)... bij 't Praet: Ind: in Sing: OU (of IO of
O / ook wel UO)/ in Pl: de lange U... en bij 't Praet: Part: de lange U (te mets ook
O).
als, Giuzzan (fundere); Gouzz of Giozz of Gozz of Guozz (fudi), Guzzumes of
Guzzun (fudimus); Gi-guzzan of Gi-gozzan (fusus).

o

N : 3.
in Infin: de korte I... bij 't Praet: Ind: in Sing: de korte A / in Plur: de korte U /... en in
Praet: Part: de korte U.
als, Bindan (ligare); Band (ligavi), Bundumes of Bundun (ligavimus); en
Gi-bundan (ligatus).
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o

N : 4.
in Infin: de korte E... bij 't Praet: Ind: in Sing: de korte A / in Plur: de korte U... en in
Praet: Partic: de korte U (ook wel O).
als, Werfan (projicere); Warf (projeci), Wurfumes of Wurfun (projecimus) en
gi-wurfan of gi-worfan (projectus).

o

N : 5.
in Infin: de lange E (waer voor te mets ook I)... bij 't Praet: Ind: in Sing: & Plur: de
A... en bij 't Praet: Part: de O (waer voor somtijds ook U).
als, Neman (capere); Nam (cepi), Namumes of Namun (cepimus); en gi-noman
(captus).
AENMERK:
(I.) Die van No: 4 & 5, nemen gewoonlijk bij de 2 & 3. Pers: Sing: van 't Praes:

Indicat:, en bij de 2. Pers: Sing: van den Imperat: de I / in steê van E / als thu
Wirfist / er Wirfit / & thu Dimist / er Nimit: en Wirf thu / Nim thu.
(II.) Het Praeteritum Subj: neemt dezelfde Vocael aen, als de Plur: van den Indicat:;
welke eigenschap plaets heeft niet alleen bij de bovengemelde
ONGELYKVLOEYENDEN van deze, maer ook bij die van de andere Classes.

II. De Regelmaet der Terminatien is,
Bij 't Praes: & Futur: agter 't Onveranderde Worteldeel,

Ind:

{Sing: (I. P:) U / O of ON... (2. P:) EST /
ES of IS... (3. P:) ET / AT ED of ID.
{Plur: (I. P:) EN of EMES... (2. P:) ET of
ED.... (3. P:) ENT / ONT / EN of ON.

Subj:

{Sing: (I. P:) E of A....... (2. P:) ES... (3.
P:) E / A.
{Plur: (I. P:) ON / EN / EMES of IMES...
(2. P:) ET of ED... (3. P:) EN of IN.

Zijnde in Indic: & Subj: genoegsaem eveneens als bij die van de I. CL: zo dat 'er
geene Voorbeelden hier van noodig zijn.
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Dog bij 't Praeter: Simplex agter 't Veranderde Worteldeel.

Ind:

{Sing: (1. P:) Niets.... (2. P:) EST / ES /
of I.... 3. P:) Niets.
{Plur: (1. P:) IMUS / UMES of UN... (2.
P:) ET / ED / IT of UT... (3. P:) AN / EN
of UN.

Subj:

{Sing: (1. P:) E of I........ (2. P:) IS of I....
(3. P:) E of I.
{Plur: (1. P:) IMES/ EMES/ UMES of IN...
(2. P:) IT.....(3. P:) IN.
{Ind:

{Sing: Ich Steig; thu
Steigest; her Steig.
{Plur: Wir Stigumes of
Stigun: ir Stigut; sie
Stigun.

{Subj:

{Sing: Ich Stigi; thu
Stigis; her Stigi.
{Plur: Wir Stigimes of
Stigin; ir Stigit; sie
Stigin.

als

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Niets... als, Stiig thu}
{Plur: ET.... als, Stiget ir}.

Infinit:

{Rectus, AN of EN / &c:...... als, Stiigan}
{Obliq: ENNE of ENE / &c:... als, zi
Stigenne}.

Praet: Part: AN / als, gi-Stigan.
Deze Regelmaet der Terminatien dient ook voor de ONGELYK-VLOEYENDEN van
de volgende Classes.
De Verba, welken ik opgeteekent heb, voornaemlijk uit Tatiaen en Willeraem, als
onder deze Classis behoorende, zijn de Volgende.
o

Tot N : r.
Biidan / Biitan / Expectare; Is: agter Tatiaen p: 256, 259, 263. dog Beiton /
expectare, is van de I. CL:
Drivan / W Trivan / T. pellere; en wither-Drivan / ver-Drivan / expellere; W.
p: 103. en T. p: 99. &c.
Flizan / eniti, studere, W. p: 128, 147. en Junii Observ: p: 43.
Grifan / bi-Gryfan / be-Griphan / ge-Griphan / & umbe-Griphan /
comprehendere, W. p: 113, 114, 147, 152. en T. p: 2. &c.
bi-Liban / be-Livan / manere, cessare, T. p: 207. Is: p: 261, 263, 264 &c.
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Lithan / Lidan / ire, & pati, Alam: ka-lidan / discedere, recedere, en uz-Litan
/ & uz-ke-Lidan / excedere, Gloss: Keronis, en W. p: 34, 70, 86, 90, 91. &c.
Midan / bi-Mitan / vitare, latere; T. p: 112 & 376.
int-Rigan / int-Rihan / revelare; T. p: 22, 125, 126. &c.
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Schinan/ Skinan/ bi-Skinan/ er-Skinan / affulgere; T. p: 18. W. p: 34, 73, 103.
&c.
Scriban/ Scrivan / scribere; W. p: 52. T. p: 11, 24, 43, 145, 201. &c.
Slihan, repere; Al: untar-Slihhan, subrepere; Kero.
Slizan/ gi-Slizzan/ zi-Slizzan, scindere; T. p: 185, 200, 205, 230, &c.
Snithan / secare, metere; en bi-Snidan / concidere; W. p: 82, 143, &c.
Spiwan / spugere; T. p: 198.
Stiigan/ Stigan / scandere; en nidar-Stigan / descendere, W. p: 40, 55, T. p:
79, 91, 101, 103, 202, &c.
Strichan / tendere, thurch Strichan / pertransire; W. p: 42.
bi-Swichan / deficere, fatiscere; scandalizare, W. p: 12. T. p: 120, 138, 150,
161, &c. en Al: Swihhon / vagari, Kero.
Thihan/ ge-Thigan/ fure-Thihan proficere, augescere; Thuruh-thigan /
perficere; W. p: 51, 73. 116, 151, T. p: 4, 92, 66, &c.
Wichan/ unt-Wichan/ henan-Wichan / cedere, recedere; W. p: 91, 107, 168,
&c.
Zichan/ Zihan / trahere; W. p: 129. 139, &c.
o

Tot N : 2.
Biudan/ Biutan/ ge-Biudan/ gi-Biotan / Al: ke-Peotan / imperare, mandare,
T. p: 40, 91, 95, 99, 159, 210, &c.
Biugan / flectere, T. p: 91.
bi-Driugan/ bi-Triugan / decipere, T p: 26.
Driuphan / stillare, W. p: 102.
ar-Driuzzan/ ver-Thriuzzan, taedere; W. p: 24. en Junii Observ:.
Fliugan/ Fliughan/ Fliuhan / fugere, & volare, W. p: 166. T. p: 34, 100, 178,
179, &c.
Fliuzan/ Fliezan fluere; ubar-Fliuzan / superfluere; W. p: 75. T. p: 74.
Giuzzan / fundere; fur-Giuzzan/ er-Giuzzan/ uz-Giuzzan / effundere; W. p:
2. T. p: 106, 148, &c.
kiusan/ kiuran / & gi-Ciusan/ gi-Ciuran / eligere, & for-kiusan/ verkiusen /
spernere; W. p: 146, 163. en T.: p: 131, 159, &c. Dog Coron/ gi-Coron /
gustare, is van de I. CL:
kliufan / findere, scindere.
Liuhhan/ bi-Liuhhan / claudere, ant-Luhhan / aperire, Is: p: 242.
Liugan / mentiri; Is: p: 265.
for-Liusan/ for-Liosan & for-Liuran / perdere, & perire; T. p: 85, 130, 177,
196, &c.
Liuzan/ Liozan / sortiri; T. p: 200. dus ook Ysl: Hlioota / sortiri; in Praet: Hlaut.
Liuvan/ Liuwan/ for-Liuwan / concedere, consentire; W. p: 82. en Junii
Observat: in Willer: p: 143. ook A-S, Lyfan / concedere, permittere.
Riuzan/ Riozan / flere, dolere, lugere, pangere; T. p: 58, 122, 164, 198, & 352,
&c.
Siufan / mergere, T. p. 49.
Siugan / sugere; T. p. 109. dog Sougan / lactare, is van de I. CL:.
Siuthan, coquere; Al: ka-Sotan coctus Kero.
Sliuphan / evadere, prorepere tacitè, W. p: 9.
Sliuzzan/ bi-Sliuzzan / claudere, in-
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cludere, concludere; T. p: 137, 223.
Spiuwan / spugere; T. p: 185.
Tiuhan / trahere; in-Tiuhan / proficere; T. p: 197.
Ziugan/ Ziohan / trahere, nutrire; T. p: 45, 229, 230, &c.
o

Tot N : 3.
Bindan/ Bintan/ gi-Bintan / ligare; W. p: 131, 132; T. p: 96, 98, & 179.
Dinsan/ Thinsan / trahere; ar-Thinsan / extrahere; en chi-Dinsan / extrahere,
T. en Is: p: 229, 269, 270, 397, &c.
Drinchan/ Drinkan/ Thrincan / bibere; en ver-Drinckan / demergi; en
fol-Trincan / inebriari; W. p: 14, 83, 143. en T. p: 4, 90, &c.
Findan/ Vindan / invenire, T. p: 6, 42, 43, 93, 103, 110, 129, &c. W. p: 42, 43,
73, 92.
bi-Ginnan/ bigan/ bigunnan / incipere, T. p: 103, 127, &c. dog Isidor: heeft
ook in Praet: bigunsta / p: 266. Wijders ook bi-gonnan/ in-Gunnan / incipere,
I. CL: waer van de Praeter: Bigunda / of Bigonda / &c.
bi-Linnan / cessare, Is: p: 258, T. p: 48. en Al: pi-Linnan / bij Kero.
Rinnan/ bi-Rinnan / currere, incursare, fluere, T. p 174. Is: p: 248.
Singan / canare; T. p: 123, 150.
Springan / saltare; over-Springan / transilire; W. p: 28, &c.
Stincan / olere suaviter, W. p: 2, 80, & 142. Bij ons nu STINKEN (putere) II. CL:.
ge-Thingan / sperare, W. p: 143.
Windan/ Wintan/ gi-Wintan / involvere, convertere; bi-Wintan / convolvere;
sich under-Windan / se involvere, se ingerere; W. p: 90. en T p: 17, 118, 126,
&c., dog Wendan/ Wentan/ Wantan / vertere, convertere, I. CL:.
Winnan/ ge-Winnan/ ver-Winnan/ ubar-Winnan / certare, vincere, W. p: 159.
T. p: 167, 189, &c.
Tot No: 4.
Belgan/ gi-Belgan / irasci, indignari, T. p: 26, 60, &c.
Bergan / servare; ge-Bergan/ ver-Bergan/ chi-Bergan / abscondere, T. p:
58, 59, 125. Is: p: 240, &c.
Brestan/ ge-Brestan / rumpere, & deficere; T. p: 49. W. p: 74 & 128. en Junii
Observ: in Willer: p: 138. bij ons, BERSTEN (rumpere).
Flehtan / plectere, T. p: 197.
Fechtan/ Vechtan/ Veghtan / certare, W. p: 9.
Geldan/ Geltan / solvere, reddere, T. p: 61, 63, 118. en Gheldan / honorem
tribuere, Is: p: 243.
Helfan/ Helphan/ Helpan / juvare, T. p: 49. W. p: 6, & 157.
Skellan / clangere, tinnire, resonare; W. p: 35. en Jun: Obs: in Will: p: 81.
Skeltan / objurgare; Junii Obs: in Will: p: 81.
Sterban/ Stervan/ ar-Sterban / mori, T. p: 21, 27, 94, 103, 104, 110, &c.
Therfan/ bi-Therfan/ gi-Therfan /
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egere, necesse habere, oportere, T. p: 73, 76, 94, 142, 147, 185, 215, 221,
225, &c.
Werban/ Hwerfan / vertere; widar-Werban / revertere; T. p: 10, 20, 25, 114,
206, 210. en Is: p: 259, 268, &c. dog ook Werban / I. CL: en gi-Werban / I.
CL: convertere.
Werpahn/ Werfan/ for-Werfan / projicere, ar-Werfan / abjicere; uz-Werphan
/ ejicere; zi-Werfan / destruere; T. p: 62, 74, 79, 81, 85, 93, 95, 183, 187. en
W. p: 66, &c.
Werthan/ Werdan/ ge-Werthan / esse, fieri; fur-Werdan / perire; en ar-Wertan
/ perire; T. p: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 20, 31, 35, 62, 71, 81, 95, &c. W. p: 17, 34,
46, 51, 96, 118, 119, 167, &c.
o

Tot N : 5.
Beran/ gi-Beran / ferre, proferre, gignere, T. p: 4, 7, 10, 14, 17, 146, 157, 199,
&c. W. p: 82, &c.
Brechan/ Brehhan/ bi-Brehhan/ zi-Brechan/ a-Brechan / rumpere, abrumpere,
T. p: 46, 48, 98, 106, 128, 131, 207, &c.
Helan/ ver-Helan / abscondere, W. p: 64, 66. Isid: p: 240.
Neman / sumere, capere; be-Neman / adimère; ana-Neman / assumere;
fer-Neman/ ver-Neman / cognoscere, sciscitare, T. p: 26, 113, 172, 217. en
W. p: 9, 15, 33, 42, 91, 92, &c.
Queman/ Quiman / venire; ar-Queman / stupescere, mirari; fram-Queman /
exire; en er-Quiman / reviviscere, T. p: 8, 11, 17, 23, 29, 33, 44, 47, 59, 82,
93, &c. en W. p: 28, 29, 34, 90, 104, &c. dog Willeraem heeft in Infinit: &c.
Kuman/ Cuman / en in Praet: Part: Gecuman/ Kuman / &c. behoudende Qu
/ alleenlijk bij 't Praeter: Ind: & Subj:.
Sprechan/ Sprehhan / loqui, W. p: 42, 100. en T. p: 10, 11, 12, 19, 20, 131,
136, 160, &c.
Stelan/ fur-Stelan / furari, T. p: 70, & 210.
be-Delan/ bi-Dilan / mandare, W. p: 163. T. p: 205.
Wegan/ Wecan / ponderare, T. p: 74; & Is: p: 251. dog ook Wegan / I. CL:
agitare, movere.
Dus ook de verdere Composita van ijder soort.
Van deze Regel wijken eenigsints af Sueran / be-Sueran / W. p: 32, 95, &c. en
Suaran / T. p: 12. jurare, hebbende wel in Praet: Part: ge-Suoran / dog in Praet:
Ind: Suor. Wijders Sceran / tondere, T. p: 63. en W. p: 66. even als Sueran.
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XVIII. Hoofddeel.
Van den Derden Rang der Frank-Duitsche Verba.
GElijk onder 't M-Gottisch en Ons, zoo mede hier in 't Frank-Duitsch, behouden
deze ONGELYK VLOEYENDE VERBA hunne Wortelvocael bij 't Praeter: Partic:,
dog veranderen van Accent-Klinker in 't Imperfect: Indic: & Subj:, te weten aldus.

I. De Regelmaet van de Vocaelwisseling is,
o
N : De Lange zagte E / of ook wel I (of IE) in Infin: verwandelt in Imperf: Ind: &
I. Subj: in A in Sing: & Plur: als, Lesan / legere, gi-Lesan (lectus). in Praet: Indic:
Ik Las / legi, wir Lasun / legimus, &c.
o {de Korte A / voor NG (of contr: H) ZZ / & L. en de Lange A / voor S/D/T /en
N :
2. tussen L & F.} in Inf: verwisselt in IE bij 't Imperf: Ind: & Subj:.
als, Fangan/ Fahan / capere, gi-Fangan/ gi-Fahan / captus. Fieng / cepi,
Fiengun / cepimus.
Blasan / flare, gi-Blasan / flatus.. in Praet: Indic: Sing: Blies / Plur: Bliesun /
&c.
o De Lange A / voor R/ G/ H/ B / en tussen C (of CH) en F / in Inf: wisselt in UO
N :
3. / bij 't Imperf: Indic: & Subj:.
als, Faran / ire, proficisci, gi-Faran / profectus, &c... in Praet: Ind: S: Fuor. Pl:
Fuorun / &c.
o De Korte A / voor HS (of SS) en SG (of SC) in Infinit: verwisselt in Imperf: Ind:
N :
4. & Subj: in O.
als, Wahsan / crescere, gi-Wahsan / cretus.. in Praet: Ind: S: Wohs / crevi..
Plur: Wohsun / crevimus.
o De OU & UO / in Infin: verwandelt in Imperf: Ind: & Subj: in JE of JO / van beids
N :
5. als, Loufan / currere, Giloufan / cursus... in Praet: Ind: in S: Lief & Liof; Plur:
Liefun / & Liofun.
en Ruofan / clamare, &c., Giroufan / clamatus, &c.; in Praet: Ind: in S: Rief &
Riof... Plur: Riefun & Riofun.
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o

NB. Die van N : 2. en 3, veranderen daerenboven bij de 2. en 3. Pers:
Sing: (en te mets ook bij de 1. Pers:) van 't Praesens Indicat: hunne
o

Natuerlijke A / in E / als Feris (is), en Ferit (it); en die van N : 1. hunne
E / in I / als Lisis (legis), en Lisit (legit). Dit laetste heeft ook plaets bij de
2. Pers: Sing: van den Imperat:, als Lis / lege.

II. De Regelmaet der Terminatien, even als bij de vorige II. Classis.
o

Volgens mijne Opzameling bevond ik tot N : I. behoorende.
Bedan/ Betan/ Petan/ Biddon/ Bitton/ Pitten / petere; T. p: 64, 99, 165, 195,
&c. dog ook Beton / I. CL: adorare.
Ezan/ Ezzan / edere; T. p: 105, 106, 128, 186, &c.
Frezan/ Frezzan / edere, immodicè comedere, T. p: 132.
Geban/ Giban/ Givan/ Gievan / dare; en er-Givon / dimittere; T. p: 64, 77,
128, 167.
ver-Gezzan / oblivisci; W. p: 6, & 40.
Jehan/ Jihan/ bi-Jihan/ bi-Gihan / contr: Bijan / profiteri, confiteri; T: p: 17,
36, 79, 86, &c.
Legan/ Ligan/ ge-Ligon / jacere: en ana-Ligan / jacere; & urgere; en fur-Ligan
/ moechari; W p: 93. T. p: 13, 61, 62, 80, 103, &c. dog Legan / I. CL: ponere.
Lesan (legere), Jun: in Will: p: 157. en Keron: Glossae.
Mezan/ Mezzan / metiri; widar-Mezzan / comparare; T. p: 135, &c.
Quedan/ Quethan/ Quithan / dicere, T: p: 3, 4, 5, 34, 74, &c. W. p: 152.
ge-Schehan / accidere; in Praeter: ge-Schagh / en ook ge-Skiede / W. p: 55,
113, 120. en Junii Observ: p: 113.
Sehan/ gi-Sehan / videre, ana-Sihen / aspicere; T. p: 1, 5, 19, 33, 42, 45, 119,
&c.
Sizan/ Sizzan/ ge-Sizzan / sedere; bi-Sizan/ bi-Sizzan / possidere; T. p: 81,
128, 205, &c.
Tredan/ Tretan / calcare; fur-Tretan / conculcare; uph-ge-Tredan / supergredi,
T. p: 75, 125, 132, &c.
gi-Vehan/ gi-Fegan / gaudere, laetari, T. p: 8, 9, 10, 25, 125, 164, 191, 225,
&c.
o

Tot N : 2.
Faldan / plicare; fora-bi-Faldan / provolvere; Alam: zua-pi-Faldan / adplicare;
en ke-Faldan / explicare, Gloss: Keron:.
Fallan/ nidar-Fallan / cadere; ana-Fallan / invadere, T. p: 79, 130, &c.
Fangan/ Phangan/ Fahan / capere; ana-Vangen / incipere; int-Fangan /
int-Phangan / int- & unt-

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

621
Fahan / accipere; over-Fahan / antecellere; T. p: 6, 33, 49, 51, 140, 175, 178,
&c.
Gangan / contr: Geen / ire; en ze-Geen / perire; T. p: 2, 4, 25, 62, 77, 92. en
W. p: 51, &c.
Haldan/ Haltan / servare; bi-Haldan/ bi-Haltan / conservare, & observare, T.
p: 107, 108, 129, 153, 154, 158, en Is: p: 267.
Hangan/ Hahan / pendere; er-Hangan/ er-Hahan / suspendere, crucifigere,
T p: 187, 192, 193, 197, 198: dog Hangan / word ook bij T. p: 202, als van de
I. CL: gebruikt; dus Hangetun / pendebant: schoon p: 200. wederom
ar-Hiengun / crucifixerunt, en p: 139. Werde ar-Hangan / crucifigatur, en, p:
201. er-Hangan was.
Blasan / flare, ana Blasan / insufflare, T. p: 79, 225, &c.
Lazan/ Lazzan / & Latan / omittere, fur-Lazan/ fur-Lazzan, T. ver-Lazan / W.
Remittere, dimittere; int-Lazan/ gi-Lazan / laxare; T. p: 15, 38, 46, 48, 62, 102,
&c. dog Lazzan / tardare, morari, is van de I. CL:.
Radan/ Ratan / suadere; en ki-Ratan / consultum: Praeter: Partic: zie Junii
Observat: in Willer: p: 151.
Slaphan/ Slafan/ in-Slafan / dormire, T. p: 113, 133, &c.
NB. Standan/ Stantan / contr: Steen / stare; heeft in Praeter: UO / als Stuond:
dus ook ar-Stantan / ex- & re-surgere; for- & fur-Standan / intelligere,
cognoscere; wider-Standan / resistere; en ana-Stantan / insurgere; T. p: 5,
30, 84, 109, 151, &c.
o

Tot N : 3.
Faran/ Varan / ire, proficisci, T. p: 19, 81, 94, 95, & 145, &c.
Graban / fodere; bi-Graban / sepelire, T. p: 196, 209, &c.
Haban/ Hafan / levare; ar-Haban / exaltare; ufer-Haban / sublevare; T. p: 9,
56, 143, 167, &c.
Malan / molere; fur-Malan / demolire, conterere; T. p: 70. dog far-Mulan /
conterere, is van de I. CL: hebbende in Praet: Partic: far-Mulit.
fur-Sagen/ fur-Sahhan / negare; renunciare, T. p: 36, 96, 182, 183. in Praet:
fur-Suoh; dog Sagan / dicere, is van de I. CL:.
Scafan/ Scuof/ gi-Scafan / condere; creare, T. en Is: p: 239, 243 & 244. dog
Willeraem gebruikt het als van de I. CL: NB: Scephan / haurire, heeft ook in
Praeter: Scuof / dus Scuofan / hauserunt, T. p: 90.
Slagan/ Slahan/ ar-Slahan / verberare, percutere, T. p: 140, 188. Is: p: 259.
Spanan / persuadere, suggerere; T. p: 217, & 387.
Thuahan/ Thuagan / lavare, T. p: 70.
Tragan/ Drahan / portare; fur-Tragan / perferre, T. p: 126, 163, 198.
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Tot No: 4.
Wahsan/ Wassan / crescere; T. p: 72, 133, 134. en uph-Wassen / increscere.
Wasgan/ Wascan / lavare; T. p: 141, 142.
Tot No: 5.
fur-Houwan/ aba-fur-Houwan / excidere, T. p: 34, 78, 177, 182.
Loufan / currere; T. p: 98, 99, 144, 215.
Ruofan / AL: Hruofan / clamare, vocare, T. p: 33, 192, 193.
Dus ook de verdere Composita van ijder soort.

XIX. Hoofddeel.
Van den Vierden Rang der Frankduitsche Verba.
DIt soort vertoont zig bij Ons, gelijk ook bij 't M-Gottisch, in de V. CL:. Hunne
verandering van Wortel-Silb is mede eveneens in 't Praeter: Imperf:, als in 't Praeter:
Partic:. Dus
in Infinit:
ING ENK} Verwandelt

in Praet: Imperf: & Praet: Partic:.
in AHT.

UNK

in UHT.

IRCH (of IRK).

in ORHT.

als,
Bringan / afferre, Bratha/ gi-Braht; dus mede, vol-Bringan / perficere, T. p:
3, 25, 54, 61, 187, &c. W. p: 14, 16, 24, 44, &c.
Thenkan / cogitare; Thahta/ gi-Thaht / T. p: 6, 35, 102. W. p: 24, &c.
Thunkan / putare; Thuhta; gi-Thuht / W. p: 116, &c.
Wirchan/ Wirkan / operari; Worhta/ gi-Worht (en per Metathes: ge-Wroht)/
T. p: 184, &c. en eban-Wirkon / coöperari; T. p: 236. en chi-Worahta / fecit,
Is: p: 247.
De Regelmaet der Terminatien is, even als bij de ONGELYKVLOEYENDEN van de
II. en III. CL: uitgenomen dat bij de 1. en 3. Pers: van 't Praet: Indicat: de A / agter
't veranderde Wortelgedeelte komt: als mede, dat het Praet: Partic: even als die van
de I. CL: de T / in steê van EN / agteraen heeft.
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XX. Hoofddeel.
Van den Vijfden Rang der Frankduitsche Werkwoorden.
HIer onder kan men schikken de zulken, welken aen die van de I. CL: volkomen
gelijk zijn, uitgezondert dat de Accent-E uit den Infinit: bij het Praeter: in A verwandelt,
en dat de Terminatie van 't Praeter: gemeenlijk de verkorte gedaente houd, naemlijk
TA of DA in steê van IDA / &c., als
Decchan/ pi-Decchan / operire, Dachta/ gi-Decchit / Kero; en Tat: p: 85. zie
ook dit Decchan bij de I. CL:.
Nemnan / nominare, Namta/ ge-Nemnit / T. p: 4, 6, 7, 10, 11, 55, &c.
Selan / tradere; Salta/ gi-Selit / T. p: 1, 45, 53, 61, 125, 142, 145, 146, 183,
&c.
Sentan/ Sendan / mittere, Santa (ook Sendida / Is:), gi-Sentit (bij Is:
chi-Sendit) T. p: 51, 100, 101, 106, 119, 156, 158, 170. en Is: p: 245, &c.
Sezzan / ponere, Sazta (ook Sezta & Setzida)/ gi-Sezzit / T. p: 34, 35, 59, 75,
89, 101, 133, 139, 187. en Is: p: 259, &c. dus ook gi-Sezzan / ponere, en
ar-Sezzan / restituere.
Themphan/ Temfan / suffocare; Thamfta/ Githemfit / T. p: 100, 133, 138; en
W. p: 74. dus ook bi- & fur-Themfan / suffocare.
Wechan / suscitare; Wachta/ gi-Wechit / T. p: 34, 81, 97. W. p: 26, 45, 149,
&c.
Welzan / volvere; Walzta/ gi-Welzit: dus ook ar-Welzan / revolvere, en
zuo-gi-Welzan / advolvere, T. p: 209, 211, 212, &c.
Zelan / vocare, & computare, Zalta (of Zalda)/ gi-Zelit; dus ook ar-Zelan /
numerare, en Zellan / argumentari; en bi-Zelan / computare, deputare; W. p:
115, 163. T. p: 156. Is: p: 256, 257, &c.
AENMERK:
Dat ijder van deze Classis een Mengsel is van tweederhande Dialect, of
van tweederhande Takken uit andere ONGELYKVLOEYENDE VERBA'S
ontleent en overgebleven, blijkt klaer genoeg uit den aert en de volgende
Vergelijking. Dus 't F-TH, Sentan (Sendan)/ Santa (en Sendida)/
Gesentit; en ook 't H-D, Senden/ Sandte (en Sendete)/ Gesandt (en
Gesendet)/ VI. CL: (mittere), zijn takken van 't
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bij ons nog overige ZÉNDEN, ZOND en ZAND, GEZONDEN; II. CL: 6. (mittere).
Van 't Worteldeel uit den Infin:, volgens 't menigvuldige gebruik, een
Verbum I. CL: genomen zijnde, zo krijgt men deze allen met e / als I. CL:,
en insgelijks uit het Zakelijke deel van 't Praet: met A, deze anderen met
a / mede als I. CL:. Op den zelfden voet zal men 't bevinden bij 't H-D,
Rennen / VI. CL: bij ons RÉNNEN, I. CL: (cursitare), van 't H-D, Rinnen /
III. CL. (fluitare, & olim currere) bij ons † RÉNNEN, RINNEN, II. CL: (currere);
als mede bij 't Ysl: Leggia/ Lagde/ Lagdur IV. CL: (ponere), bij ons
LÉGGEN, I. CL: (ponere), van 't Ysl: Liggia/ Laa/ Legenn / II. CL: bij ons
LIGGEN, LAG, GELEGEN, IV. CL. 2. (jacere, cubare), enz:.

XXI. Hoofddeel
Van den Zesden Rang der Frankduitsche Verba, onder welke de
Onregelmatigen zijn.
I. Die tot Hulpwoorden van de andere Verba gebruikt worden.
NB. Haban/ Havan / Habere, schoon een Hulpwoord, als het voor de
Praeterita komt, behoort in 't Frankduitsch onder die van de I. CL:; als
Habeta / habebat, T. p: 33. en Habetun / habebant, T. p: 54. hoewel de
Euphonie de B of V / somtijds bij 't Praeter: in F en D verwisselt, als,
Hafde & Hadde / habui.
o

N : 1. Infinit: Wisan / Wesan/ Siin/ Sin / esse.
Praes: & Fut: Indic:

Sing:
ich Bim (of Bin);

Plur:.
Wir Siin (of Sin) & Birumes &c.

thu Bist;

ir Siit (of Sit) & Birut.

her Ist (of Is);

sie Sind/ Sint / & Sin.
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Prater: Indic:.
Sing:

ich Was & War /

thu Wast /

her Was & War.

Plur:

wir Warun of
Warumes /

ir Warut /

sie Warun.

Imperat:.
2. Pers:

{Sing: Sis / en Wis of Wisz.
{Plur: Wesit / of Sit.

Praes: & Fut: Subjunct:.
Sing:
ich Si.

Plur:.
wir Sin.

thu Sist of Sis.

ir Sit.

her Sii / Si of & Wizi.

sie Sin.

Praeter: Subj:.
Sing:

ich Wari /

thu Waris /

her Wari.

Plur:

wir Warin of
Warimes /

ir Warit /

sie Warin.

Particip:.
Praesens.

Wesande of Wisanti.

Praeterit.

gi-Wesan.

zie Tatiaen, p: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 57, &c. Willeraem, p: 7, 14, 17, 18, 34 40,
50, 65, 69, &c.
o

N : 2.

Infin:

Duon (of Tuon / of Tuan) facere:
kunnan (of Cunnan) posse; Mogan /
posse, potens esse, licere; Wizzan of
Wizan / scire; Willan / velle; dog Wollan
/ velle, als van de I. CL:.

Praes: & Fut: Indic:.
Sing:

{ich Duo / kan / Mag / Weiz / Willo.}
{thu Duost / kant / Magt / Weist / Wilt.}
{her Duot / kan / Mag / Weiz / Will.}
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Plur:

{wir Duon / kunnun / Mugun / Wizzun
& Willun; of Duomes / &c.}
{ir Duotet / kunnet / Muget / Wizzut &
Willet.}
{sie Duont / kunnan / Mugan / Wizzun
& Willan.}

Praeter: Indic:.
ich Tata

(of Teta / Deda / Dade) / kuntha (of
kunde) / Mohta / Wista (of Westa) / &
Wolda; voorts als Brahta / onder den IV.
Rang.

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Duo / &c.}
{Plur: Duot / &c.}
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Praes: & Fut: Subj:.
Sing:

{Ich & her Duo / kunne / Muge / Wizze
/ & Wille.
{Thu Duos / kunnes / Muges / Wizzes
/ Willes.

De Plur: even als in Indicat:.
Praeter: Subj:.
Ich Tati / kunthi / Mohti / Wisti / Woldi / &c. als Brahti / bij den IV. Rang.
Partic:

{Praes: Duonde / kunnande / Mogande
/ Wizzande / Willande.
{Praet: Gidan (of Gitan) & gi-Wizzan /
& Wezzan; de anderen heb ik nog niet
ontmoet.

zie van

{Duon / &c. T. p: 5, 21, 30, 31, 32, 47,
48, 51, 67. W. p: 9, 26, 28, 29, 45, 64,
71, &c.
{kunnan; W. p: 15, 42, 43, 67, 134, 148,
&c.
{Mogan; T. p: 5, 7, 15, 44, 51, 58, 71,
85, 91, 224, 229, en W. p: 9, 10, 14, 21,
28, 34, 35, 43, &c.
{Wizzan / T. p: 4, 30, 37, 39, 44, 85, 90,
114, 115, 136, en W. p: 39, 69, 95, 104,
116, 119, 120, &c.
{Willan; T. p: 11, 15, en W. p: 6, 14, 15,
17, 27, 34, 45, 127, 128, &c.

Wijders als Duon of Tuon / zo mede bi-Tuon / claudere, T. p: 46: en Wara-Duon
/ observare; W. p: 37. dus ook ont-Duon / aperire, 'en ana-Duon / induere: als mede
hier toe Thurh-dan / perfectus.
o

N : 3. Infin: Skulan (of Sculan) olim Debere: sedert tot een Hulpwoord van het
Toekomende.
Praes: Indicat:

Sing:

Ich Scal / thu Scalt / her Scal.

Plur:

Wir Sculan / ir Sculet / sie Sculan.

Praes: Subjunct:.
Sing:

Ich Scule / thu Scules / her Scule.

Plur:

Wir Sculen / ir Sculet / sie Sculen.

zie T. p: 10, 35, 38, 48, 143; W. p: 45, 50, 51, 69, 101, 131, 154, &c.
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en bij T. p: 143, ir Scalt Wasgan / vos debetis lavare.
NB.
Dit Sculan, gelijk ook Haban (of Haban) / elk als Hulpwoord, om de Tijden
aen te wijzen, word zelden bij Tatiaen, dog gemeenzaem bij Willer:
gebruikt.
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o

N : 4. Infinit: Muozan / licere;
Dus, So ich Muoz / si mihi liceat, W. p: 147. Thaz ich Muoze / ut mihi liceat; W.
p: 148. Thaz wir Muozen / ut nobis liceat; W. p: 120. en Thaz ich Muoste / ut mihi
liceret; W. p: 92, &c.
o

N : 5. Durran / gi-Durran / audere.
Gidorsta / audebat, W. p: 147, en T. p: 230.
o

NB. Van N : 4 en 5. heb ik geen andere Voorbeelden onder mijne Aenteekeningen.

II. Die weinigen voor welken ik nog geen plaets heb konnen uitvinden
onder de vorige vijf geregelde Classes, ter zake van de Afwijkingen, of
om 't gebrek van Voorbeelden.
o
N : Drephan / tendere, vergere; en over-Drephan / superare, W. p: 67, 93, 100,
1. 113, 149, 160; en Draph / tendebat, W. p: 103. Dit schijnt van de III. CL: te
willen zijn.
o Houwan / excidere, Hiow & Hio / gi-Houwan; dus ook aba-Houwan /
N :
2. aba-fur-Houwan / amputare; en fur-Houwan / excidere, eruere; T. p: 34, 62,
78, 177, 182. Dit zweemt na die van de III. CL: 5. waerom ik het ook daer onder
geplaetst heb.
o Heizzan / Heizan / Hiezan promittere; in Imperf: Hiez / in Praet: Partic:
N :
3. gi-Heizzan / W. p: 108, 120, 135, 141, 143. dog ook bij Is: p: 240. bi-Heizssit.
Dit gelijkt na die van de III. CL:.
o Heizzan / nominare; Hiez / ge-Heizzan / W. p: 39, 154, en T. p: 16, 21, 28, 43,
N :
4. 55, 85, 89, &c. Dit aerd na die van de III. CL:.
o
N : Skeidan / dividere; en gi-Skeidan / divisus; W. p: 14, 43, 167. dog ook
5. under-Skeithet / divisus; W. p: 103.
o
N : bi-Wollan / inquinare; W. p: 90. bi-Wal / inquinabat, W. p: 151. en
6. un-be-Wollene / immaculatus, purus; W. p: 112. zo de Infinit: bi-Wellan ware,
gelijk ik gissen zou, zo behoorde dit onder de II. CL: 4.
o Wofen / plorare, flere, lugere, T. p: 56, 94, 164, 199, 214. Wus & Wiof /
N :
7. plorabat, T. p: 27, 183, 214. en Wiofun / lamentavimus; T. p: 122, 199. Dit
gelijkt na die van de III. CL:. In 't A-S. Weopan / (flere, lugere) II. CL: 1.
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o
N : Sawan / seminare; T. p: 132. Sata / seminavit; T. p: 132, 133, 134. en gi-Sawit
8. / seminatus: T. p: 138. indien men Sata / voor eene inkorting neemt van Sawita
/ zo behoort dit onder de I. CL:.
o Douch / valet, W. p: 74.
N :

9.
o
N : Lahhet / ridetis; T. p: 58.
10.
o
N : bi-Ladan / oneratus, T. p: 126.

11.
o
N : gi-Wevan / contextus; T. p: 200.
12.
o
N : Scrihenti / exhortans; T. p: 37.

13.
o
N : Waiet / flat; W. p: 81. en thurh-Waie / perfta; W. p: 80.
14.
o
N : Vozirnit / spernit; T. p: 124. Vozzirnita / sprevit, T. p: 191. en urzarnitun /
15. spreverunt; T. p: 121. Dat deze 3 het zelfde willen, is waerschijnlijk; dog welke
't regte zij, blijkt mij nog niet; zij gelijken zeer na die van de I. CL: voor 't naeste
gisse ik dat Vo / bij misslag, hier voor het voorzetsel Vor komt, dat gelijkaerdig
van beteekenis is met Ur / en dat Zirnan het Zakelijke Verbum zij.

EINDE
Van de Regelmaet en Rangschikking der FRANKDUITSCHE WERKWOORDEN.
+
+

1714 2/m.
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Regelmaet en rangschikking
der Angel-Saxische verba.
XXII. Hoofddeel.
Van den Eersten Rang der Angel-Saksische Werkwoorden.
DEn zelfden aert bespeurt men onder de Verba van deze Classis, als bij Ons, bij 't
M-Gottisch, Frank-Duitsch, en verdere Gelijkstammige Talen; zijnde alle
GELYKVLOEYEND, zonder Verwisseling van Wortelklinker.

De Regelmaet en 't Character van deze Classis is dusdanig.
Dat in Praeter: Ind: & Subj: de Terminatie ODE (of EDE / of bij inkorting ook DE of
TE) / en in Praet: Partic: ED (of OD of UD) gevonden word, in plaetse van AN / die
bij den Infinit: behoort; als,
Daelan / dividere, Daelde / Daeled & ge-Daeled.
Leofan / vivere; Leofde / ge-Leofed.
Lufigan / amare; Lufigode / Lufiged / enz.
Wijders word bij 't Praet: Partic: het Voorwerpsel GE / nu eens al, en dan weêr niet
gevonden bij een-en-dezelfde Woorden; ter oorzake dat het Angel-Saxisch, uit
hoofde van de nabuerschap, iet van 't Kimbrisch of Oud-Noordsch heeft, waer bij
dit Voorwerpsel in geen gebruik
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is: gelijk ook nog huiden onze Gebueren de Vriezen, als van Oud-Angel-Saxische
af-komst, in 't spreken zelf van ons Nederduitsch de Praeterita Partic: gewoonlijk
zonder GE vooraen maken, zeggende Hij heeft seid / voor HY HEEFT GEZEID,
enz:. De hedendaegsche Engelschen, de overgeblevene spruiten van dien
Oud-Angel-Saxischen tronk, laten ook dit GE, vooraf; als To love / amare, in Praeter:
I Loved / of I Have Loved / in Praet: Part: Loved. En, aengezien het Engelsch een
afzetsel van het A-Saxisch is, zo zullen we tot verrijking van dit Werk eenige
Engelsche ONGELYKVLOEYENDE Verba getrokken uit de Grammatica van den
Wijdvermaerden Wiskonstenaer Wallis, en uit nog eene andere, agter de A-Saxische
zetten.
Men kan de Angel-Saxische Werkwoorden van deze I. CL: gevoeglijk in twee
soorten verdeelen, ten opzigte van haer tweederleije uitgangen in Infinit:, hoewel
men op een en 't zelfde Woord die beiden wel ontmoet.
o
N : op AN / als Loeran / docere, discere.
1.
o
N : op IGAN of IGEAN (contr: IAN of EAN) / als Lufigan / Lufian amare, &c. Deze
2. laetste soort gisse ik gesproten te zijn van de Adjectiva, welken IG agteraen
hebben; even als ook bij ons BE-VREDIGEN, pacificare, van VREDIG, pacificus.

De Gemeenste Regelmaet van de Verandering der Terminatien in 't
verbuigen dezer Verba vond ik dezen streek houdende.
o
N : in Infin: op AN / als Doelan / dividere: in Infin: Obliq : ANNE (of ENNE / als To
1. Daelanne / &c.

Praes: & Fut: Indic:.
Sing:

(1. P:) E.

(2. P:) EST of ST.

(3. P:) ETH of TH of
D.

Plur:

(1. P:) ATH.

(2. P:) ATH.

(3.P:) ATH.

Ic Daele / divido; thu Daelest / he
Daeled.
We / ge / & hi (of hig) Daelath.

als,

Praes: & Fut: Subjunct:.
Sing:

(1, 2, & 3. P:) E.

Plur:

(1, 2, & 3. P:) ON / UN / EN of AN.

als,

Ic / thu / & he Daele.
We / ge / & hi (of hig) Daelon / &c.

NB.
't Futurum word ook wel te mets door Omschrijving
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met Scealdan / debere, gebruikt, hebbende in Praet: Sceolde / als Thaet
se Haeland sceolde Sweltan (d: i: Dat de Heiland zoude of moeste
sterven). Joh: XI. 51. in dezer voege ook
Ic Sceal / thu Scealt / he Sceal.}
We / ge / & hi Sceolon.}

Daelan / dividam, &c.

Ook wel met Willan / als, ic wil Daelan / dividam, &c.
Dit zij ook gezeit voor de Verba van de andere Classes.
Praeter: Imp: Pers: & Plusquamperf: Ind: & Subj:.

Sing:

(1 & 3. P:) ODE / EDE / DE of TE; (2. P:)
ODEST / DEST of TEST.

Plur:

(1. 2. & 3. P:) ODON of DON of TON.

als,

Ic & he Daelode / thu Daelodest.
We / ge / & hig Daelodon.

Imperat:

Partic:

2. Pers:

{Sing: A (of E) / als Daela.
{Plur: ATH / als Daelath.}
{Praes: ENDE / als Doelende.}
{Praet: OD (of ED / als Daeled /
ge-Daeled.}

o

N : 2. in Infinit: op IGAN of IGEAN / &c.
o

Dezen, eveneens als de Voorgaenden van N : 1. mits dat IG voor ieders Terminatie
kome; waer bij ook valt aen te merken, dat 'er zeer dikwijls, bij wegsmelting, de GE
of G word uitgelaten, en zelf wel de I met-een; als wanneer dan deze soort in de
andere verloopt; 't gene gants niet wonderlijk voorkomt, als men bedenkt, dat mooglijk
de Angel-Saxische G alhier eveneens omtrent als de hedendaegsche Fransche G,
voor de E staende, zij uitgesproken geweest.
Voorts, ten opzigte van dezen Plural: op ON / zo bij 't Praesens Subj: als bij 't
Praeterit: Indic: & Subj: is ook te zeggen, dat die Terminatie, wanneer 't Pronom:
Person: agter 't Werkwoord geschikt werd, dikwijls in eene enkele E / verwandelt,
als, Hu ne witegode we: Nonne prophetavimus?
Zoo bij deze Verba, als bij die van de andere Classes, word ook het Praeterit: Perfect:
& Plusquamperf: , somtijds, hoewel, zeldsaem, met het Hulpwoord Haebban
aengewezen; als.
Hig Habbath him gegoten; (Zij hebben zig gegoten) Exod: XXXII. 8.
Thaet Rachel haefde forstolen; (Dat Rachel hadde gestolen) Gen: XXXI. 31.
Thaet ge habbath Broht; (Dat gijlieden hebt gebracht) Gen: XLVI. 32.
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't Gene in het XVI. Hoofddeel van de zwevende Terminatien der Frank-Duitsche
Werkwoorden gezeit is, mag ook op het A-Saxisch toegepast: worden: En
daerenboven vind men bij 't A-Saxisch, zelf in de Wortelvocael, al dikwijls
Ongelijkheid; voornaemlijk als men 't Vocabular: Anglo-Saxonic:, dat uit verscheidene
Schrijvers vergadert is, tot onderwerp neemt: dog 't Euangelium Anglo-Saxonicum,
dat Junius neffens zijn Euangel: Gothicum gevoegt heeft, en de Heptateuchus (door
o

AElfric in de IX: Eeuw in 't A-Saxisch gebragt, en A : 1698. door Ed: Thwaites te
Oxfort uitgegeven) houden evendragtiger rooy, waerom ik uit dezen, ten aenzien
van de Vervoeging, mijne voornaemste Voorbeelden heb ontleent, terwijl 't gezeide
Vocabularium tot verrijking van die gestrekt heeft.
Behalven dit is 'er in 't A-Saxisch de Insmelting en Inkrimping bij de Praeter: & Partic:,
voornaemlijk bij de Verba van deze Classis, zeer gemeen: dus vind men
Sette / voor Settede / posui, en a-Set / voor a-Setted / positus; van Settan /
ponere.
Soede / voor Soecgde / dixi; van Soecgan / dicere.
Ge-mette / voor Ge-metode / inveni; van Ge-metan / invenire, obviam ire.
Sende / voor Sendede / misi; & Send / voor Sended / missus; van Sendan /
mittere; ook Eng: Sent / missus, van To Send / mittere.
Ge-laed / voor Ge-laeded / ductus; en Laedde / voor Laedode / duxi; van
Laedan / ducere. Eng: to Lead / in Praet: Part: Led.
Faeste / jejunavi, voor Faestode; van Faestan / jejunare.
Ehte / persecutus sum, voor Ehtode; van Ehtan / persequi.
Fet / voor Feded / nutritus, van Fedan / nutrire; Eng: Fed / nutritus, van to
Feed / nutrire.
Zo mede Scryt / vestit, voor Scrydeth: van Scrydan / vestire; en Flit /
contendet, voor Fliteth; van Flitan / contendere; enz:
Ook zijn 'er, die, om de Klankvlying, haer C / agter de Accent-Vocael bij 't Praeter:
Ind: & Subj: en het Praet: Partic:, in een N verruilen; als
Genealaehte / Appropinquavit; van Genealaecan / Appropinquare.
Strehte stravi, en Ge-streht / stratus; van Streccan / sternere.
Waehte / suscitavi, en Waeht / suscitatus; van Waeccan / suscitare; dog
Wacan / Woecan / expergisci, is van de III. CL: 2. hebbende in Praet: Woc.
zie Gen: X. 24. Eng: to Wake / Woke / Waked (expergisci).
Ge-taeht / monstratus; van Taecan / docere, monstrare: Eng: Taught / doctus,
van to Teach / docere: dog voor 't Eng: Take / Took / Taken / accipere, komt
ook in 't A-S. Taecan / III. CL 2.
En zoo verder.
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Van het Passivum.
In het A-Saxisch word het Passivum, zo wel bij deze Classis, als de volgenden, op
gelijke wijze gevormt als bij Ons, alleenlijk dat men 'er meestentijd het Hulpwoord
Beon of Wesan / esse, in steê van Weorthan / fieri, gebruikt. Van dit zeldsame
Weorthan heb ik egter een Voorbeeld bij der hand, als Matth: II. 3. tha Wearth he
gedrefed (d: i: Toen wierd hij ontroert); dog de gewoonlijke trant is aldus, Tha woes
se Hoeland gelaed (d: i: Toen wierd de Heiland geleid), en, Thaet He waere fram
deofle costud (op dat Hij wierde van den Duivel verzocht) beiden Matth: IV. 1. als
mede, Fortham thae hi beoth gesyllede (om dat zij zullen verzadigt worden) Matth:
V. 6. en zoo voort.
Het getal van de Verba dezer I. Class: is zeer aenzienlijk, waerom we ons niet zullen
ophouden met een Lijst daer van hier in te voegen; te meer, om dat die niet alleenlijk
doorgaends dezelfde zijn, welken de Onzen, de F-Duitsche en M-Gottische van de
I. Class: beantwoorden, maer ook bij 't meergemelde Vocabularium Anglo-Saxon:
Abccees - gewijze te vinden zijn: Daerenboven tragt ik ook niet alle verder onderzoek
en arbeid voor anderen af te snijden, maer eerder met voordagt iets over te laten;
om dat genomene moeite en daer uit voortspruitende vordering de Liefde en Lust
tot verdere ontdekking eener zake doet opwakkeren: welke overweging mij ook daer
toe doet overhellen, dat ik mij, ten opzigte van de A-Saxische Verba van de volgende
Classes, tot geen breede Aenwijzing van plaetselijke Medegetuigenissen inlate. Dat
ik evenwel, om niet te struikelen op dit ongebaende spoor, hoewel het struikelen
menschlijk is, in dezen ondertusschen niet minder omzigtig en toeziende ben
geweest, als in 't Frank-Duitsch daer ik de Aenwijzing vollediger bij-stel, kan elk wel
begissen, die naedenkt, dat 'er dezelfde Liefde, en gevolglijk de zelfde rede van
oppassen was: Maer nogtans zal die 'er het best van kunnen oordeelen, die, door
een opregte onderzoekdrift aengeport, de moeite niet ontzien zal, om de
meergenoemde Schrijvers te doorwandelen, en 't mijne naeukeurig te beproeven.
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XXIII. Hoofddeel.
Van den Tweeden Rang der A-Saxische Werkwoorden.
TOt deze Classis betrek ik die ONGELYKVLOEYENDE VERBA, welke niet alleenlijk
in 't Praeter: Indic:, maer ook in 't Praeter: Partic: van Wortelklinker veranderen, en
dat elk op eene bijzondere wijze; hebbende mitsgaders, beneffens die van de
volgende Classis, in Praet: Partic: de Terminatie EN / dog niet ED of OD / gelijk bij
de I. Classis.

I. De Regelmaet van de Vocael-wisseling is.
in Infinit:

in Praet: Ind:
o
N : 1. de EO & U (of ook op {EA (of ook wel O in
Sing: dog U in Plur:.}
wel IO / of Y) op geen
Consonant stuitende; waer
voor bij Ons de IE of UI
gevonden word.

in Praet: Part:.
op de O (of ook wel U).

als, Beodan / jubere.....

Ic Bead / we Budun...

Boden / Buden /
Geboden.

Lucan / claudere.....

Ic Leac / we Lucun....

Locen / Lucen / Gelocen.

o
N : 2. de Korte I (ook wel op {A (of ook wel O) in
Sing: dog U in Plur:.}
E of Y) voor N of M.}

op de U (of ook wel O).

als, Bindan / ligare,
nectere..

Bunden / Gebunden.

Ic Band / we Bundun.

o
op {A (ook wel EA / EO of op O (of ook wel U).
N : 3. de Korte E (waer
voor te mets ook I of Y.).} IE) in Sing: dog. U in Plur:.}

als, Swelgan / vorare....

Ic Swalg / we Swulgun.

Swolgen / Geswolgen.

N : 4. de EO (of E / of Y)
op de Consonant R
stuitende, waer voor bij
ons de Korte scherpe É,
komt.}

op {EA of AE / EO of Y in op O (of ook wel U).
Sing: dog U in Plur:.}

als {Weorthan / fieri.
{Weorpan / projicere.

Ic Wearth / we Wurthun. Worthen / geworthen.
Ic Wearp / we Wurpun. Worpen / geworpen.

o
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o
N : 5. de Lange E (waer op {AE (ook wel A) in Sing: op O (ook wel U).
voor te mets ook AE of I).} & Plur:.}

als, Brecan / rumpere..... Ic Braec of Brac / &c.

Brocen / gebrocen.

NB.
De Voorbeelden van de 2. Pers: Sing: van 't Praet: Indic: zijn 'er zeer
schaers, egter kan ik niet anders vermerken, uit de weinigen die ik ontmoet
o

heb, of die 2. Pers: word bij die van N : 1, 2, 3, en 4. mede op U /
genomen, namelijk even als bij den Plural:, als thu Budest / jubebas, &c.
Voorts is ook hier, gelijk in 't Frank-Duitsch, de Accent-Vocael in Sing: &
Plur: van 't Praet: Subj: eveneens en altoos dezelfde als die zig in den
Plur: van 't Praet: Indicat: vertoont; als, Ic Bude / juberem, enz:.

II. De Regelmaet der Terminatien is,
Bij 't Praes: & Fut: Indic: & Subj:, en bij den Infinit:, agter 't onveranderde Worteldeel,
even als bij de Verba van de I. CL: op AN.
Bij 't Praeter: Imperf: &c.
Agter ieders veranderde Worteldeel.

Indicat:
Sing: 1. Niets. 2. EST: 3. Niets.

Subjunct:.
Sing: 1, 2 & 3, Pers: E.

Plur: 1, 2, 3, ON of UN.

Plur: 1, 2 & 3. Pers: ON.

als, Ic / & he Band / thu Bundest.
We / ge / & hig Bundun.

als, Ic / thu / & he Bunbe.
We / ge / & hig Bundun.

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Niets, als, Bind.
{Plur: ATH als, Bindath.

Partic:

{Praes: ENDE / als, Bindende.
{Praet: EN / als, Bunden / gebunden.

Deze Regelmaet der Terminatien dient ook voor de volgende Classis.
NB.
De A-Saxische C / al komt ze voor E of I / moet uitgesproken worden als
K.
Die genen, welken ik opgeteekent heb, als tot deze II. CL: behoorende,
zijn de volgenden.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

636
o

Tot N : 1. op of EO of IO of Y.
Beodan / jubere, mandare, Bead / geboden. Eng: to Bid / Bad / & Bidden
(of Bidd).
a-Breotan / torpescere.
a-Breothan / deficere.
Beogan / Bugan / flectere.
Ceosan / Ceoran / eligere; dog ook wel in Praet: Part: Ceosed. Eng: to Choose
/ Chose / Chosen (& Choosed).
Cleofan / Clifan / adhaerere, findere, dog ook Cleofian / findere, als van de
I. CL: Eng: to Cleave / Clove (of Clave) / Cloven (of Cleaved).
Creopan / Crypan / repere, Eng: to Creep / in Praet: Part: Crept.
a-Dreogan / ducere, transigere pati.
Dreopan / Driopan / Drypan / stillare, distillare.
Fleogan / contr: Fleon / volare; & fugere. Eng: to Fly / Flew / Flown (of Flyen).
Fleothan / contr: Fleon / fugere; Eng: to Flie / Fled.
Fleotan / fluctuare.
Freosan / Freoran / Frysan / gelare.
Geotan / fundere, effundere.
Greosan / Gryfan / Greoran / Gryran / horrere.
Hreoran / Hreosan / & Geosan / ruere, irruere.
Leogan / mentiri; Eng: to Lie / mentiri, Lied / mentitus.
Leosan / Leoran / perdere, transire, dog ook ge-Leoran / transire, obire: als
van de I. CL: Eng: to Lose / perdere, Lost / perditus.
Niotan / frui.
Reocan / Rycan / exhalare, suffire.
Sceofan / Scufan / agere, protrudere.
Sceotan / Scutan / sagittare, percurrere, ruere, praecipitare; Eng: to Shoot /
in Praet: Shot / in Part: Shotten & Shot.
Seodan / Seothan / ebullire, coquere. Eng: to Seeth / Sod / Sodden (&
Seethed).
Sweogan / praevalere, inundare, suffocare, obducere.
Teogan / contr: Teon / trahere; ducere, accusare.
Theogan / contr: Theon / proficere; in Praeter: Theah / profecit, & tr: accidit.
a-Threotan / fastidire.
Thweogan / contr: Thwean / lavare; in Praet: Thwoh / in Part: ge-Thwogen:
zie ook Thwagan / III. CL: 2.
Weopan / flere, lugere; Eng: to Weep / in Praet: Part: Wept / F-TH. Wofen
(flere, lugere) VI. CL:
Wreogan / Wrygan / contr: Wreon / velare tegere.
o

Tot N : 1. op U.
Brucan / frui, occupare, & ge-Brocen (occupatus).
Dufan / mergere, mergi, Deaf / Gedofen; dog Dufian / I. CL: (mergere).
Lucan / claudere.
Lutan / & Hlutan / procumbere, provolvere, inclinare,
Slupan / repere, prorepere tacitè, labi.
Sprutan / Sprytan / germinare, fruticare.
Strudan / Strydan / diripere, spoliare.
Sugan / Sucan / sugere.
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Voorts derzelver Composita.
Zie de Medegetuigenissen.
Gen: I. 21: IV. 16: VI. 22: VIII. 7.
Exod: XXXII. 8.
Deutr: IX. 12. 16.
Jos: XXIII. 7: & VII. 11.
Matth: I. 24: VI. 29. 31: VII. 25.
Marc: II. 12.
Luc: XXII. 41. en zo voort.
o

Tot N : 2.
Bindan / Bendan / ligare: Band / ge-Bunden. Eng: to Bind / Bound / Bounden
(of Bound).
Blinnan / Cessare; F-TH. bi-Linnan (item).
Climban / Climan / scandere.
ge-Cringan / mori.
Drincan / Drencan / Dryncan / bibere; en Oferdrincan II. CL: 2. (plus aequo
bibere). dog Drencean / potare, mergere; en Oferdrencean / plus aequo bibere,
zijn van de I. CL: Eng: to Drink / bibere, in Praet: Drank (of Drunk) / in Praet:
Partic: Drunken (of Drunk).
Findan / Fyndan / invenire: Eng:. to Find / Found / Found.
Flingan / projicere: Eng: to Fling / Flung / Flung.
Ginnan / Gynnan / inchoare, incipere; Eng: to Begin / in Praet: Began (of
Begun) / in Praet: Part: Begun.
Grindan / Gryndan / molere; Eng: to Grind / Ground / Ground.
Irnan / Yrnan / currere.
Limpan / Lympan / ge-Limpan / contingere, pertinere.
Rimpan / Hrimpan / rugare.
Ringan / Hringan / sonare, tinnire. Eng: to Ring / in Praet: Rang (of Rung) /
Praet: Part: Rung.
Rinnan / Rynnan / concurrere, concrescere; Eng: to Run / in Praet: Run (of
Ran) / in Praet: Part: Run.
Scrincan / Screncan / arescere; Eng: to Shrink / Shrunk / Shrunk.
Sincan / mergi; dog Sencan / mergere; is van de I. CL: Eng: to Sink / Sunk /
Sunk.
Singan / Syngan / canere; Eng: to Sing / Sung (of Sang) / Sung.
Slingan / torquere; Eng: to Sling / Slung / Slung.
Spinnan / nere; Eng: to Spin; in Praet: Spun (of Span) / in Praet: Part: Spun
& Spinned.
Springan / exire, palpitare; Eng: to Spring / germinare, Sprung (of Sprang)
/ Sprung.
Stincan / exhalare, spargere, olere, olfacere, suffire. Eng: to Stink / putere,
Stunk (of Stank) / Stunk. en bij ons STINKEN (putere) II. CL: 3.
Stingan / pungere: Eng: to Sting / Stung / Stung.
Swimman / Swymmman / natare; Eng: to Swim / Swam / Swum & Swimmed.
Swincan / Swyncan / laborare.
Swindan / Swyndan / torpescere.
Swingan / Swengan / Swyngan / quassare, caedere, vibrare, laborare. Eng:
to Swing / vibrare, Swung / Swung.
Thindan / Thundan / tumere, tumescere.
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Winnan / laborare, vincere; Eng: to Win / lucrari, in Praet: Wan (of Wonne) /
in Praet: Part: Wonne.
Wringan / stringere, premere; Eng: to Wring / in Praet: Wrung / en in Praet:
Part: Wrung.
Voorts derzelver Composita.
Zie de Medegetuigenissen.
Gen: II. 5: X. 21: XXIV. 67: XXXI. 37: XLIII. 34.
Matth: VIII. 28: IX. 26: XIII. 46: XIV. 3: XVI. 19: XIX 25: XX. 22, 23: XXI. 20:
XXIII. 4.
Marc: II. 23: XIV 23: XV. 36.
Luc: VIII. 29, 42: XII. 39. en zoo voort.
o

Tot N : 3.
Belgan / indignari, irasci, Balh (of Bealh) / Gebolgen.
Bernan / Byrnan / urere, ardere; dog Baernan / accendere, urere, I. CL:.
Blendan / Blindan / inficere, tingere, miscere.
Bregdan / Braegdan / diripere.
Cwellan / occidere.
Delfan / fodere.
Geldan / Gyldan / dependere, solvere; ed-Gyldan / remunerari.
Helpan / juvare; dog Eng: to Help / in Praet: Part: Helped.
Melcan / mulgere.
Meltan & Miltan / liquescere; bij ons SMÉLTEN, II. CL: 6.
Strengan / torquere: dog Strangan / ge-Strangan / I. CL: corroborare. Eng:
to String / contorquere; Strung / contorsi, & contortus.
Swelgan / vorare.
Swellan / tumere.
Sweltan / mori, deficere, languescere.
Voorts derzelver Composita.
Zie de Medegetuigenissen.
Gen: III. 3: XXI. 16: Exod: X. 28: XXXII. 10.
Jos: VI. 22. Matth: XXV. 18.
Marc: X. 41. Joh: XVIII. 32. en zo voort.
o

Tot N : 4.
Beorgan / Bergan / cavere, protegere; Beorh (of Baerg) / Geborgen.
Beorstan / Berstan / frangere, rumpere; Baerst / Geborsten.
Ceorfan / secare.
Feohtan / Fyhtan / pugnare; Feaht / ge-Fohten. Eng: to Fight / Fought /
Fought.
Hweorfan / Hwyrfan / errare, vertere, contexere.
Steorfan / Styrfan / mori, caedere, laedere.
Sweorcan / Swyrcan / obscurare; dog Sweorcian / I. CL:.
Weorpan / Wyrpan / projicere.
Weorthan / Wyrthan / Wurthan / fieri, esse.
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Levit: XXVI. 30.
Deut: IX. 17. Jos: X. 11.
Judic: XVI. 30.
Matth: II. 3: V. 18: VII. 19: VIII. 25. enz:
o

Tot N : 5.
Beran / Baer (of Bar) / Geboren / ferre, portare, & tr: pati; & a-Boran / portatus;
Eng: to Bear / ferre, parere, Bare (of Bore) / Born (& Beared).
Brecan / frangere; Eng: to Break / frangere, Brake (of Broke) / en Brok/.
Bredan / extendere, auferre: dog ook Bredan / Braedan / III. CL: 3. en
Gebredan / dilatare, I. CL:.
Helan / celare, tegere; dog un-Helian I. CL: prodere; & be-Helian I. CL:
coöperire.
Neman / Niman / sumere, capere.
Sprecan / & Specan / loqui. Eng: to Speak / Spake (of Spoke) / Spoken.
Stelan / furari, obrepere: Eng: to Steal / furari, Stole / Stolen.
Teran / diripere, rumpere, dilaniare; Eng: to Tear / dilacerare, Tare (of Tore)
/ Torn.
Voorts derzelver Composita.
Zie de Medegetuigenissen.
Gen: II. 8: VI. 2: XXX. 19, 30, 31: XXXV. 19: XLIV. 8.
Exod: XXXIV. 1. Num: XI. 12. Deut: X. 2: IX. 17.
Judic: VII. 20. Jos: VII. 11.
Bij deze 5. soort schijnen mede plaets te willen hebben,
Sceran / tondere, scindere, Gescoren / tonsus; Eng: to Shear / tondere; Shore
(of Share) / Shorn (& Sheared).
& Sweran / jurare; Swor / juravi; ge-Sworen / juratus; dog dit Praet: heb ik
nog niet anders als met O ontmoet: Eng: to Swear / jurare, Sware (of Swore)
/ Sworn.
Onder 't Engelsch vind men nog één van diergelijk soort; als, to Wear / deterere,
induere; in Praet: Wore (of Ware) / in Praet: Part: Worn.
Ook passen niet qualijk onder deze II. of onder de III. CL:, deze volgende vier,
welken, hoewel ze van elk eenigsints verschillen, te weinig in getal zijn, om 'er veel
omslag van Regels op te maken.
1. Biddan & a-Bedan / orare; Baed / Beden (of Gebeden). Marc: XIV. 35. Luc:
IX. 28, 29. Joh: XVI. 24.
2. Liggan / Licgan & a-Legan / jacere; Laeg / Gelegen / Joh: V. 3, 6. Eng: to
Ly; Lay; Layn (of Ly'n).
3. Sittan / sedere; Saet (in Plur: Saeton) / ge-Seten / Matth: XX. 30. XXIV. 3.
Marc: XIV. 62. Eng: to Sit / in Praet: Sate / in Praet: Part: Sitten & Sit.
4. Cyman / Cuman / Coman of Cwiman / venire; Com / Cumen (of Ge-
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cumen. Gen: XXIX. 13. Matth: II. 1. X. 13. Eng: to Come / Came (of Come) /
Come.

Wijders vertoonen de Volgenden eenige Gemeenschap met deze Classis
te hebben. A-Brosden / avulsum; Browen / coctus; Briwan / coquere;
under-Gropen / subactus; ge-Scropen / accommodatus; a-Slogen /
locatus; ge-Thruwen / compactus. NB. Dit A-Brosden twijffel ik of niet
A-brogden moet zijn, van 't A-S. Bregdan / Braegdan / II. CL: 3.
(diripere); of A-Brosten / van 't A-S, Brestan / Berstan / II. CL: 4.
(frangere).

XXIV. Hoofddeel.
Van den Derden Rang der Angel-Saxische Werkwoorden.
DE ONGELYKVLOEYENDE VERBA, welke ik onder deze Classis geschikt heb,
verwisselen alleenlijk hunnen Wortelklinker bij 't Praet: Indic:, &c. blijvende bij 't
Praet: Partic: dezelfde Accentvocael, als in Infinitivo, en krijgende aldaer de
Terminatie van EN.

I. De Regelmaet van de Vocaelwisseling is aldus,
o
N : In Infin: en Praet: Part: de Lange I (waer voor te mets ook Y); en in Praet.
1. Indicat: op A (te mets ook EA) in Sing:; op I / in Plur:.
als, Drifan / ejicere, Drifen / Gedrifen / ejectus; ic Draf / ejeci; we Drifun /
ejecimus, &c.

Dewijl 't Praet: Subj: dezelfde Accentvocael heeft, als de Plur: van 't Praet:
Indic:, en deze I met de Wortelvocael overeenkomt, zo word hier door
het Praesens & Praet: Subj: elkander gelijk, als zijnde bij elk, ic Drife /
&c.
Deze Lange I / in Infin: word bij ons met Y beantwoord; welk soort onder onze
II. CL: plaets heeft.
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o
N : In Infin: & Praet: Part: de Lange A (voor welke somtijds AE of E).. en in Praet:
2. Indic: op de Korte O (ook wel EO of E) in Sing: & Plur:
als, Hafan / levare, Hafen of Gehafen / levatus: ic Hof (of Hef) levavi, we
Hofun / levavimus, &c.
o In Infin: & Praet: Part: de Lange E... En in Praet: Indic: op AE (of ook wel A) in
N :
3. Sing: & Plur:.
als, Etan / edere; Eten en ge-eten / esus... Ic aet / edi, we aetun / edimus,
&c.
o In Infin: & Praet: Part: de EA... En in Praet: Indic: op EO / in Sing: & Plur:.
N :
4. als, Feallan / cadere, Feallen of Gefeallen / casus: ic Feoll / cecidi; we Feollun
/ cecidimus, &c.
o In Infin: & Praet: Part: de Korte A... En in Praet: Indic: op E of O.
N :
5. als, Hangan / pendere, Hangen of Gehangen / pensus; ic Heng (of Hoh)
pependi, we Hengun / pependimus, &c.

AENMERK:
De ONGELYKVLOEYENDE VERBA, die in Infin: het Zakelijke Worteldeel
met G besluiten, verruilen die in de 1. & 3. Pers: van 't Praet: Indic:
gewoonlijk in een H; 't welk ook al bij 't Frank-Duitsch in gebruik was. Dit
zie ik aen voor een zekere wijze van Letterspelling, om te verhoeden, dat
deze G hier niet zagt als ZJ, maer scherp, omtrent als CH, werde
uitgesproken. 't Hadde ook dezelfde rede dat voor omtrent eene Eeuw,
onze voornaemste Schrijvers, ten dienste der Vreemdelingen, altoos GH,
in steê van G, alleen spelden, wanneer die van een E, of I, of Y, gevolgt
wierd; dog G, zonder H, als 'er de A, of O, of U, op volgde.

II. De Regelmaet der Terminatien is even als bij die van de II. Classis.
o

Tot N : 1. vond ik behoorende.
Bidan / morari, Bad / ge-Biden; dus ook a-Bidan / morari: zie Gen: VIII. 10,
12. en Luc: VIII. 40. dog ge-anbidon / expectare, I. CL: Joh: V. 3. Eng: to
Abide / manere; in Praet: Abode / in Praet: Part: Abidd of Abided.
Bitan / mordere, gustare: Bat / Biten; & on-Bitan / delibare. Eng: to Bite /
mordere, Bit / & Biten.
Cwinan / tabescere.
Drifan / Dryfan / ejicere; dog Drae-
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fan & a-Drifian / expellere: I. CL: Eng: to Drive / Drove / Drive & Driven.
Dwinan / tabescere.
Frinan / quaerere, interrogare.
Gifan / Gyfan / dare; for-Gyfan / dare, condonare; Eng: to Give / Gave /
Given. Zie ook de volgende aenmerkingen bij Gitan.
Gitan / Gytan / noscere; Ongytan / & under-Gytan / intelligere; en for-Gitan
/ & ofer-Gitan / oblivisci.
Deze 2, als Gifan & Gitan / vind men veel al met Y / en bij 't Praet: met EA /
als for-Geaf / dedit, condonavit (in Plur: Forgeafon); & for-Geat / oblitus est,
zie Gen. I. 29. III. 12. XXIII. 6. XXIV. 67. en Matth: XIX. 27. &c. Eng: to For-get
/ oblivisci; Forgot & Forgat / & Forgotten.
Glidan / labi, tabescere.
Gnidan / confricare.
Grifan / a-Grifan / Graf & a-Graf & Graef / Grifen sculpere; bij ons RYVEN II.
CL: 1. (scalpere).
Gripan / capere, & for-Gripan apprehendere, & perdere.
Hnigan / descendere, & caput inclinare.
Hnipan / concidere.
Lifan / remanere, & be-Lifan / superesse, manere; zie Gen: XXI. 32. bij ons
BLYVEN, II. CL: 1. manere.
Lithan / Lythan / navigare, proficisci, & ofer-Lithan / transire, obire.
Mithan / latere.
Ridan / equitare; Eng: to Rid / Praet: Rod / Praet: Part:, Rid & Ridden.
Rinan / Hrinan / tangere; dog Rinan / pluere; I. CL: & Hrinan / ornare, I. CL:.
Risan / surgere; Eng: to Rise / Rose / Risen.
Scinan / ardere, coruscare; Eng: to Shine / Shone / Shined.
Scitan / cacare.
Scridan / Schrithan / Scrydan / vagari, commeare, vestire, obducere; &
ymb-Scriddan / circumdare.
Scrifan / radere, resecare; & delictorum confessiones exigere; & for-Scrifan
/ corradere.
Sigan / contr: Seon / percolare, excedere, labi; ge-Sigan / nither-Sigan /
occidere, dilabi.
Slidan / labi. Eng: to Slide / Slid / Slid /
Slitan / scindere.
Smitan / polluere, maculas injicere. Eng: to Smite / percutere, in Praet: Smote
/ in Praet: Part: Smitten & Smit.
Snidan / Snithan / secare, dolare, scindere, putare.
Spiwan / spuere.
Stigan / scandere, vehi.
Strican / tendere, vehi; a-Strican / percutere. Eng: to Strike / verberare, Stroke
/ Stroken.
ge-Stridan / varicare. Eng: to Stride / Stride & Strid.
Swican / ge-Swican / cessare, quiescere, desistere, eludere, & be-Swican /
evadere, decipere.
Swigan / Swygan / silere.
Swifan / circumire, peragrare, exorbitare.
Swithan / vincere; dog ook van de I. CL:.
Eng: to Thrive / proficere, augere, ditescere: in Praet: Throve; in Praet: Part:
Thriven of Thrived.
Thwitan / excidere, frustrari.
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Witan / ge-Witan / decedere, mori.
Witan / increpare; van deze III. CL: en ed-Witan / (exprobrare), dog Witan /
scire, onder de V. CL:.
Writan / ge-Writan / scribere; Eng: to Write / Wrote / Writ & Writen.
Writhan / torquere, alligare.
Voorts derzelver Composita.
Eenige verdere Medegetuigenissen zie
Gen: II. 3: XXXI. 38: XXXVIII. 22.
Deutr: X. 4.
Matth: I. 24: VIII. 15, 23, 26: IX. 25: XIX. 27: XXI. 41: XXVI. 65.
Joh: II. 45.
Luc: II. 37: IX. 12, 40: VII. 42. enz.
o

Tot N : 2.
Bacan / coquere; Beoc (of Boc) / Gebacen.
Blawan / Bleow / ge-Blawen / flare; & on-Blawan / inflare, inspirare. Eng: to
Blow / Blew / Blown; bij ons BLAZEN, BLIES, GEBLAZEN.
Cnawan / Cneow / Gecnawen / noscere. Eng: to Know / Knew / Known.
Crawan / Creow / gecrawen; cantare instar galli. Eng: to Crow / Crew / Crown
& Crowd: bij ons KRAEYEN. I. CL:.
Dafan / Deof / Gedafen / oportere, debere.
Dragan / trahere, vehere; Droh / ge-Dragen; Eng. to Draw / trahere, i drew
/traxi; Drawn & Drawd / tractus; bij ons DRAGEN, DROEG, GEDRAGEN,ferre.
Faran / Faeran / Feran / ire, obire, fluctuare, se habere; in Praet: For & Ferde
/ Gefaren; dus ook Forth-Faran / mori.
Grafan / fodere, sculpere; Grof / ge-Grafen.
Eng: to Grow / crescere; i grew / crevi; Grown / cretum.
Hafan / Hof & Hef / Gehafen & Heofen / levare: dog ook Hefan / Hcafian /
levare, van de I. CL:.
Hatan / jubere, promittere; Het / ge-Haten. Dog ook Hatte / nominatus eram
(zie Gen: II. 11. en XXIX. 16.) en Hatian / jubere, & odio habere, I. CL: & Hettan
/ calefacere, I. CL:.
Hladan / Ladan / onerare; Hlod / ge-Hladen. Eng: to Load of Lade; in Praet:
Part: Loaden of Laden / of Loaded of Laded.
Hlahan of Hlaehan / Hloh / Gehlahen / &c. ridere.
Laetan / omittere, laxare, & phlebotomare; in Praet: Let / in Praet: Part: Laeten
(Gelaeten). Eng: to Let / permittere; & Let / permissus.
Sacan / Soc / Gesacen / accusare. Eng: for-Sake / for-Sook / for-Saken /
deserere.
Sawan / Sew (& Sede) / Gesawen / seminare. Eng: to Sow / Sew / Sown &
Sowed.
Scafan / Scaefan / radere, tondere; ge-Scafen / rasus.
Slagan / Slaegan / Slegan / contr: Slcan & Slan percutere, verberare; &
occidere; Slog / ge-Slagen / &c. Eng: to Slay / percu-
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tere: i Slew / percussi; Slay'n of Slain / percussus.
Slapan (Slaepan) / Sleop / ge-Slapen / dormire; Eng: to Sleep; in Praet: Part:
Slept.
Spanan / Spon / ge-Spanen / suadere.
Swapan / vestire: & scopis sordes auferre, ge-Swapen / vestitus, & for-Swapen
/ ejectus.
Taecan / capere: Eng: to Take / took / Taken.
Thrawan / torquere; ge-Thrawan / retortus. Eng: to Throw / projicere, in Praet:
i Threw / in Praet: Part: Thrown.
Thwagan / Thwaegan / Thwegan / Thwehan / contr: Thwean / lavare, ungere:
Thwog / Gethwagen (Gethwegen / Gethwogen): zie ook Thweogan / II. CL:
1.
Wacan (Waecan) / Woc / ge-Wacen / expergisci; Eng: to Wake / Woke /
Waked.
Voorts derzelver Composita.
NB. Die bij ons het Praeter: op OE hebben, vind men doorgaends hier
met o; en de anderen met eo, tegen onze IE.
Eenige verdere Medegetuigenissen.
Gen: II. 7: III. 7: IV. 15, 23, 25. VI. 19: X. 19, 24: XVII. 17: XLII. 23: & XLIII. 24.
Exod: XII. 39, 41: Deut: IX. 16.
Matth: I. 19: III. 15: VI. 26: VII. 25: VIII. 19: IX. 35: XI. 1. XVIII. 23: XXII. 38, 39.
en zoo voort.
o

Tot N : 3.
Bredan / Braedan / extendere, auferre; Braed / ge-Breden (en ook Gebroden)
/ en derhalven mede van de II. CL: 5.
Cwethan / dicere.
Etan / aet / ge-Eten / edere: Eng: to Eat / eat / & eaten.
Fegan / Faegan / pangere, laetari.
Fretan / vorare.
Metan / mensurare; dog Metan / invenire, obviam ire (waer voor bij ons
GEMOETEN, ONTMOETEN) is van de I. CL. hebbende in Praet: Metode / contr:
Mette.
Sewan / contr: Sean / Seon / videre; Saw / Sag / Seah & Seh / vidi, & Sewen
/ Gesewen / visus. Eng: to See / i Saw / Seen.
Tredan / calcare. Eng: to Tread / Trod / Troden.
Wedan / a-Wedan / debacchari, insanire, apostatare.
Wefan / texere; dog be-Waefan / obvolvere, I. CL: Eng: to Weave / i Wove /
Woven & Weaved.
Wegan / vehere, trutinare, trahere; dog ook Waegan / I. CL: ludere, & illudere;
& Wegan I. CL: portare, & a-Wegan I. CL: auferre.
a-Wrecan / ge-Wrecan / ulcisci.
Voorts derzelver Composita.
Eenige Medegetuigenissen.
Gen: III. 1, 2, 12: X. 23: XXI. 54: Josua VII. 11.
Luc: XIII. 26: XVII. 8.
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Joh: XIX. 23.
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o

Tot N : 4.
Beatan / Beot / ge-Beaten / verberare. Eng: to Beat / in Praet: Part: Beaten
& Beat.
Fealdan / Fyldan / plicare.
Feallan / cadere. Eng: to Fall / i Fell / Fallen.
Healdan / Heldan / tenere, capere, servare: Eng: to Hide / servare; i Hid /
servavi; Hidden & Hid / servatus.
Heawan / secare; Eng: to Hew, dolare; in Praet: Part: Hewn & Hewd.
Hleapan / salire: Eng: to Leap / saltare; in Praet: Part: Lept.
Sceacan / Scacan / excutere. Eng: to Shake / i Shoke / Shaken of Shook.
Sceadan / Scaedan / Scadan / distinguere.
Sceapan / Scapan / Scippan / formare, creare.
Wealcan / volvere, volutare.
Weallan / ebullire, aestuare, furere.
Wearan / crescere.
Dus ook de Composita van ijder.
Zie eenige Medegetuigenissen.
Gen: II. 4: IV. 9: VII. 3: XXI. 31.
Exod: I. 7: Deut: IX. 18.
Matth: VII. 25: XII. 11: XXVI. 39.
Joh: XVII. 15. en zoo voort.
o

Tot N : 5.
Fangan / Fengan / contr: Fon / capere, sumere; in Praet: Feng & Feh / in
Praet: Part: Fangen / Gefangen: dus mede and-Fon / accipere, en on-Fengan
/ suscipere.
Gangan / contr: Gan / ire: in Praet: Part: ge-Gangen / contr: ge-Gan / & Gan:
waer van 't Praet: Imperf: t'zoek is; in welks plaetse men gebruikt vind Eode &
ge-Eode of Geode, zijnde een Praeterit: van 't welke de Infinit: wederom
verloren is. In 't M-Gottisch heeft men ook Iddja, ambulabat; hoewel Gangan,
ire, aldaer als I. CL: komt, als Gangida / abiit, (Luc: XIX. 12.). Bij 't Ysl: heeft
men in Praet: Gieck / en bij 't F-TH. Gieng (zie Tat: p: 92.), gelijk ook bij ons
GING en GONG, en bij 't Hoogd: Gieng. In 't Eng: to Go / ire; Praet: Part: Gon
/ Gone; dog voor 't Praet: Imperf: komt Wend / Wend / ontleent van het
Oud-Duitsche Wendan / bij ons WENDEN, vertere.
Hangan / Hengan / contr: Hon / pendere; in Praet: Heng & Hoh /Heng & Hoh
/ in Praet: Part: Hangen / ge-Hangen. Eng: to Hang / Hung /Hang / Hung /
Hung.
Standan / Stond / (& Stod) / Gestanden; stare: dus ook and-Standan / pati,
resitere, en be Standan / detinere; ge-Standan / existere; under-Standan /
subsistere, & intelligere; of-Standan / remanere, wither-Standan / resistere.
Eng: to Stand / Stare; in Praet: Stood.
Wascan / Waescan / Wacsan / lavare, Wosc / ge-Wascen / &c.
Dus ook de verdere Composita.
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Tot Medegetuigenis zie
Gen: IV. 11, 16: VI. 18: IX. 5, 10.
Deutr: X. 8.
Matth: IX. 5, 6: en IV. 18. en zo voort.
Tot deze of tot de vorige Classis, schijnen de volgenden mede betrekkelijk te zijn;
hoewel we, bij gebrek van verdere Voorbeelden, 't nette daer van nog niet weten te
bepalen, als
A-crymman / A-cruman / friare, in micas frangere, farcire, sc: micis:
a-crummen / in micas fractus.
Gnaegan / rodere; for-Gnagen / corrosus.
Mawan / secare; & Meowen / ook Angl: Mowen / falcatus, messus.
Rawan / findere; ge-Rawen / segmentatus.
ofer-Sagen / obrutus.
Scripen / austerus; be-Screpen / rasus; & a-Screpen / egestus.
Tannen en ook ge-Tanned / subactus.
Waeltan / volvere, ge-Waelten / provolutus.
Wlaetan / nauseare, vomitu foedare: ge-Wlaeten en ook Wlaette / foedatus.
for-Wrecen / peregrinus.

XXV. Hoofddeel.
Van den Vierden Rang der A-Saxische Werkwoorden.
DEzen trant van ONGELYKVLOEYENDE VERBA ontmoet men in 't Frank-Duitsch
onder de IV. CL: en bij 't M-Gottifch en Ons onder de Vijfde. 't Zijn die genen, die
ten opzigte van de Terminatien, in Praet: Imperf: & Praeter: Participii, met die van
de I. CL: en ten opzigte van 't veranderen van 't Worteldeel eenigsints met de andere
van de II. en III. CL: gelijk staen; veranderende naemlijk aldus.
in Infinit: verwandelt
INGAN / & ENCAN / &
INCAN.}
YGAN / of IGAN / en
UGAN.}
ECCAN / of ECAN / of
AECAN.}

in Imperf:
in ONTE.

in Praet: Part:.
in ONT.

UNCAN.

in UNTE.

in UNT.

CORCAN / of YRCAN.

in ORNTE.

in ORNT.
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als,
Bringan / adferre, Brohte / ge-Broht (of Broht). Eng: to Bring / Brought.
Bygan / Bigan /emere, Bohte / ge-Boht (of Boht). Eng: to Buy / Bought.
Dreccan / vexare, Drohte / ge-Droht / &c. dog ook Dreccan / I. CL:.
Dugan / valere, Dohte / Gedoht (of Docht).
Reccan / curare, / Rohte / ge-Roht / &c.
Saecan / Secan / quaerere, Sohte / Gesoht / &c. Eng: to Seek / quaerere,
Sought / quaesitus, & to be-Seek / precari, be-Sought / precatus, bij ons
VERZOEKEN, VERZÓCHT.
Thencan & Thincan / cogitare, Thohte / ge-Thoht / &c. Eng: to Think /
Thought.
Thuncan / Thincan / aestimare, Thuhte / ge-Thuht / &c.
Weorcan / Wyrcan / operari, Worhte / ge-Worht / &c. Eng: to Work / Wrought.
Dog 't Hoogd: Wircken / operari & texere, is I. CL: hebbende ge-Wirkt / zie
Diction: Regium.
NB. De Regelmaet der verdere Uitgangen schikt zig als bij die van de I. CL: met TE
agter aen 't Praet: Imperf:.
Eenige Medegetuigenissen zie
Gen: II. 7: III. 6: VI. 6, 7, 15: XX. 9: XXVII. 25: XXIX. 20: XXXVII. 18: XLIII. 2, 20,
21: L. 20.
Deut: IV. 29: X. 3. Exod: II. 15: Jos: V. 10: Matth: VII. 21, 22, 23: XII. 14, 43.

XXVI. Hoofddeel.
Van den Vijfden Rang der A-Saxische Werkwoorden, waer onder
de Ongeregelde.
I. Van de Hulpwoorden.
o

N : 1. Haban / Haebban / Hafan / habere, tenere, & Verbum Auxiliare Praeteritis
Verborum: Eng: to Have.
Dit zou onder de I. CL: behooren, zo niet de Euphonie daer eenige
verandering in gebracht had.
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Praes: & Futur:

Sing:

Indicat:
ic Haebbe / thu
Sing:
Haefst / he Haefth.
Pl:

Subj:.
Ic / thu / & he
Haebbe.

Plur:

We / ge / & hig
Habbath

in 't Eng:

i Have / thou Hast
/ he Hath.

We / je / & they
Have.

Indic:
Ic & he Haefde /
thu Haefdest.

Subj:.
Ic / thu / & he
Haefde.

We / ge / & hig
Haebbon / of
Haebbe we / &c.

Praeter:

Sing:
Plur:

We / ge / & hig
Haefdon.

in 't Eng:

I / & he Had / thou
Hadst.

Sing:
Plur:

We / ge / & hig
Haefdon.
We / je / & they
Had.

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Haebbe thu; Eng: Have thou.
{Plur: Habbath ge; Eng: Have je.

Part:

{Praes: Haebbende; Eng: Having.
{Praet: Haefed / Haefod; Eng: Had.

Hr: Hickes stelt in zijne A-S, & M-G. Grammatica, Cap. VIII. dit Praeteritum
Ind: in Sing: gantsch anders, naemlijk, ic Haefod / thu Haefodest / he
Haefod: niet tegenstaende het eenige Voorbeeld van Medegetuigenis
wegens den Singul: door hem aengehaelt, geheelijk met mijne en niet
met zijne stelling overeenkomt, namelijk, that he.... gecyrred Haefde
(quod.... convertisset); En dewijl ik ook geene Voorbeelden voor hem, zo
ver ik mij erinneren kan, ergens anders ontmoet heb, zo zal ik, tot
bevestiging en Medegetuigenis van 't gene ik hier ter nederstel, den Lezer
slegts wijzen op Gen: VII. 10, 23. Gen: XXXI. 32. Gen: XLVI. 1. & Exod:
XXXII. 7, 8, 12 & 19. Matth: XVII. 20. Marc: XII. 6. Joh: V. 26: XVII. 5. en
zoo voort.
o

N : 2. Beon / Wesan / esse: & Verbum Auxiliare Passivi in Infin: Obl: to Beonne /
to Wesanne. Eng: to Be / esse.
Praes: & Fut:

Sing:

Indicat:
ic Eom / thu Eart / S:
he Ys (of Is).

Subj:.
ic Beo / of Si. thu
Beo / Sy / Si. he
Beo / Si / Sy / Sig.
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Plur:

We / ge / & hig
Sind / Synd / of
Sint.

In 't Engelsch, 't
Praesens Ind:

i Am / thou Art / he
Is.

Pl:

We / ge / hig Beon
of Sin.
We / je / & they
Are.

Het A-S, Futurum Ind: word ook wel aldus gevonden.

Sing: ic Beo / thu Bist (of Byst) / he Byth (of Bith).
Plur: We / ge / & hi Beoth / of, de Persoon agterstaende, Beo we / &c.
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Praeter:

Sing:

Indicat:
Ic & he Waes (of
Sing:
Was) / thu Waere.

Plur:

We / ge / & hig
Waeron.

In 't Engelsch;
Praeter: Indic:

I & he Was / thou
Wast.

Plur:

Subj:.
Ic / thu / & he
Waere.
We / ge / hig of hi
Waeron.
We / je / & they
Were.

De Subjunct: word in 't Engelsch meest door Omschrijving gemaekt, als
God grant i mag be (God geve dat ik moge zijn); andersints zet men ook
in 't Praesens, i Bee / thou Beest / he Bee; we / je / & they Bee: en in
't Praet: i Were / thou Wert / he Were; we / je / amp; they Were.

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Beo / si of Sig thu; Eng: Be jou.
{Plur: Beoth of Sin ge: Eng: Be ye.

Part: Praes:

Wesende. In 't Eng:

{Praes: Being.
{Praet: Been.

zie Gen: I. 2, 4, 7, 9, 11, 14, 22, 28, 29, 30: II. 12, 23, 24: III. 4, 9, 10, 14, 16, 19:
IV. 13, &c.
Matth: I. 18: II. 4: III. 6, 10: V. 6: VI. 31, 34: VIII. 12: IX. 15, 29: XXVI. 69. Joh: I.
48: IX. 41. en zoo voort.
o

N : 3. Magan / posse.
Praes: & Fut:

S:
Pl:

Indic:
Ic & he Maeg / thu S:
Maegest (of Myht).

Subj:.
Ic / thu / & he
Maege.

We / ge / & hi
Pl:
Magon (of Magun).

We / ge / & hi
Maegon (of
Magon).

Indic:
Ic & he Miht (of
Myht) / thu
Mihtest.

Subj:.
Ic / thu / & he
Myhte (of Mihte).

Praeterit:

S:

Pl:

We / ge / & hi /
Mihton (of
Myhton).

S:

Pl:

We / ge / & hi
Myhton (of
Mihton).

zie Gen: VI, 19, 20, &c. Matth: III. 9: VIII. 2.28: IX. 28: XXVI. 53, &c. Marc: II. 4:
VII. 15: XIV. 37. en zoo voort.
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N : 4 Wyllan (of Willan) velle, & Verb: Auxil: Futuri temp:.
Praes: & Futur:

Sing:
Plur:

Indic:
Ic / & he Wylle /
Sing:
thu Wylst (of Wylt)
We / ge / & hi
Willath.

Plur:

Subj:.
Ic / thu / & he
Wylle (of Wyle).
We / ge & / hi
Wyllon.

Sing:

Praeter: Ind: & Subj:.
Ic / & he Wolde / thu Woldest.

Plur:

We / ge / & hi Woldon.

zie Gen: XXXII. 12, &c. Matth: I. 19: V. 40: VII. 12: VIII. 2, 3: IX. 13: XI. 14, 27.
XII. 38: XIII. 28. Luc: IX. 54: XII. 49: XIII. 34. En zoo voort.
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o

N : 5. Witan / scire: in Inf: Obl: to Witanne.
Praes: & Futur:

Sing:
Plur:

Indic:
Ic & he Wat / thu
Wast.
We / ge & hig
Witun.

Sing:

Subj:.
Ic / thu / & he Wite.

Plur:

We / ge & hi Witon.

Praeterit:.
Sing:

Ic & he Wiste / thu Sing:
Wistest.

Ic / thu / & ge
Wiste.

Plur:

We / ge / & hi
Wistun.

Plur:

We / ge / & hi
Wiston.

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Wit.}
{Plur: Witath.}

Part:

{Praesens
Witende.
{Praeter: Witen /
gewiten.

zie Gen: IV. 9: XLVII. 6. Matth: VI. 3, 8: XII. 7, 15: IX. 6: XIII. 11: XV. 12: XVI. 3:
XXIV. 32, 33, 43: XXV. 26. Luc: XII. 2. Joh: III. 11: XXI. 17, &c.
o

N : 6 Cunnan / scire.

Praes: & Fut:
Indic:
Ic / & he Can / thu Sing:
Canst.

Subj:.
Ic / thu / & he
Cunne.

We / ge / & hi
Cunnun.

Plur:

We / ge / & he
Cunnon.

Sing:

Ic / & he Curthe /
thu Cuthest.

Sing:

Ic / thu / & he
Cuthe.

Plur:

We / ge / & hi
Cuthun.

Plur:

We / ge / & hi
Cuthon.

Sing:
Plur:

Praeteritum.

zie Gen: XXIX. 5: XLVI. 33: XLVII. 3, 6. Exod: XXIII. 12, 13.
Deut: IX. 24: XI. 28: XXXIV. 10. Matth: VII. 11, 23: XI. 27. En zoo voort.
Dus ook Unnan / concedere, in 't Praes: ic An / en Praet: Uththe: gelijk
ook het Ysl: Unna / amare, favere, in Praes: heeft Ann / dog in 't Praet:
Unne. Van zulk een Verbum schijnt ons GUNNEN, I. CL: (als of 't ware
ge-Unnen) ontleent te zijn.
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N : 7. Sceoldan (of Sceolan) debere; & Verb: Auxil: Fut: Temporis.
Praesens

Sing:
Plur:

Indic:
Ic & he Sceal / thu Sing:
Scealt.
We / ge & hi
Sceolun.

Plur:

Subj:.
Ic / thu / & he
Sceole of Scile).
We / ge / & hi
Sceolon.
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Praeter:

Sing:
Plur:

Indic:
Ic & he Sceold /
thu Sceoldest.
We / ge / & hi
Sceoldun.

Sing:
Plur:

Subj:.
Ic / thu / & he
Sceolde.
We / ge / & hi
Sceoldon.

zie Gen: II. 16, 17: IV. 9: Exod: V. 2: Matth: IX. 15: XI. 3. Marc: II. 19, &c.
o

N : 8. Motan / debere, licere.

Praesens.

{Sing: Ic & he Mot / thu Motest.
{Plur: We / ge / & hi Moton.

Praet:

{Sing: Ic & he Most / thu Mostest.
{Plur: We / ge / & hi Moston.

zie Gen: II. 16: XLVII. 4. Exod: XXXII. 24. En zoo voort.
o

N : 9. Don / Doen / facere: in Infin: Obl: to Donne.

Praesens & Futur:

Sing:

Indicat:
it Do / thu Dyst (of Sing:
Dest) / he Dyth (of
Deth).

Subj:.
ic / thu & he Do.

Plur:

We / ge & hi Doth. Plur:

We / ge & hi Don.

Praeterit:.
S:

ic / & he Dyd (of
Did / Dest) / thu
Dydest / &c.

S:

ic / thu & he Dyde
(of Dide).

Pl:

We / ge / & hi
Dydun.

Pl:

We / ge / & hi
Dydon.

Imperat: 2 Pers:

{Sing: Do thu}
{Plur: Doth ge}

Part:

{Praesens Donde.
{Praeter: Gedon.

Dus mede't A-S, on- & un-Don / aperire, facere; & on-Doen (ingerere).
zie Gen: IV. 7, 10: VI. 13: & XX. 9. Matth: I. 24: VII. 4, 5: XI. 20, 21: XII. 2. 3, 41.
Marc: VII. 8, 9. Luc: XXII. 23. En zoo voort.
NB.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

In 't Engelsch is to Do / facere, i Did / feci, Done / factum, zeer gemeen als een
zakeloos Hulpwoord bij allerhande Verba, als i Love / amo; & i Do Love / amo:
thou Lovest / amas; & thou Doest Love / amas; &c.

II. Wijders, als Onregelmatig komt mij te voren.
Dearran / Durran / Dyrran / audere; in Praet: Imperf: Durst of Dorst. Eng to
Dare / Durst / Dared.
Munan / reminisci: Munden / memoratus.
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Voor ons opwekkende LATEN WE, vind men in 't A-Saxisch dikwijls Uton; als, Uton
Wyrcean / laeten we werken of maken; Gen: II. 18. & Uton Gan ut / laeten we
Uitgaen; Gen: IV. 8.
Dien 't lusten zal al het gene 'er van 't A-Saxisch in druk of in Handschrift is te vinden,
met opmerking te doorwandelen, zal ongetwijffelt nog wel eenige andere
ONGELYKVLOEYENDE VERBA ontmoeten; niettemin, hoewel zelfs 't getal dier
Handschriften, welke onder de vermaerde Boekerijen van Engeland te zien zijn,
groot is, zo verwagt ik egter dat 'er niet dan weinigen ontbreken zullen; aengezien
meest alle de Ongelijkvloeijenden der andere Oude en Nieuwer Tael-verwanten
met deze beantwoord worden. 't Verder vervullen laet ik dan aen een ander over,
alzoo dat gene, dat ik 'er in beoogt heb, ver genoeg volbragt is.
EINDE
Van de Regelmaet en Rangschikking der ANGELSAXISCHE WERKWOORDEN.
+
+

1714 3/m.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

653

Regelmaet en rangschikking
der Hoog-Duitsche verba.
XXVII. Hoofddeel.
Van den Eersten Rang der Hoogduitsche Werkwoorden.
DE Schrijvers, die ons de Timmer-stoffe leverden, waer uit we de volgende
Voorbeelden hebben verzamelt, geschift, en in elks geregelden Rang overgebragt,
zijn Bödiker en Schottelius, gelijk ten einde van 't eerste Hoofdstuk vermeld is.
De Verba van deze eerste Classis, zijnde, even gelijk bij Ons en de andere
Gelijkstammige Talen, GELYKVLOEYENDE, namelijk zonder verwisseling van
Wortelvocael, maken mede een zeer groot getal uit; waerom we ook, zonder Lijst
daer van op te stellen, slegts derzelver Character zullen aenwijzen, beneffens de
Regelmaet hunner Uitgangen.

I. De Regelmaet of 't Character dezer Verba zit in de Terminatien.
als, in Infin: EN / in Praet: Imperf: ETE of TE / en in Praet: Part: ET of bij ink: T; mits
dat 'er GE (als bij Ons) voor aen dat Partic: kome, als
Fasten / jejunare; Fastete / gefastet.
en Salben / ungere; Salbete (of Salbte) / Gesalbet / &c.
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II. De Regelmaet der Terminatien door de gantsche Conjugatie is aldus;
in Infinit: EN / als Lieben / diligere; Inf: Obl: zu Lieben. dog in Praet:
Geliebet haben / Fut: Lieben werden.

Praes: Indicat:

Praes: Subjunct:.

S: 1. E. 2. EST (of ST). 3. ET (of T).

S: 1. E 2. EST 3. E.

Pl: 1. EN. 2. ET (of T). 3. EN.

Pl: 1. EN. 2. ET (of T). 3. EN.

als, ich Liebe / du Liebest / er Liebet. als, ich & Liebe / du Liebest.
wir Lieben / ihr Liebet / sie Lieben.
wir & sie Lieben / ihr Liebet.

Praet: Imperf: Indic: & Subj:.
Sing:

1 & 3. ETE (of TE) 2. TEST.

Plur:

1 & 3.ETEN (of TEN). 2.ETET (of TET).

als,

ich & er Liebete (of Liebte) / du
Liebtest.
wir & sie Liebeten (of Liebeten) / ihr
Liebetet (of Liebtet).

2. Pers:

Imperat:

Particip:.

{S: E / als, Liebe du.}
{Pl: ET / als, Liebet ihr.}

Praesens END / als,
Liebend.
Praeter: ET (of T) / als,
Geliebet (of Geliebt).

AENMERK:
(I.) Als 't Particip: als een Adjectiv: komt, zo krijgt het een Terminatie daer agter,
even als de andere Adjectiva. Dus der Liebende / & ein Liebender / &c.
(II.) Tot het Praeterit: Perf: & Plusquamperf: worden het Praes: & Praet: van Haben
voor de Verba Activa, en van Seyn voor de Neutra, bij 't Praeter: Partic: als
Hulpwoorden gebruikt, even als bij Ons; dus,
Ich habe Geliebet / dilexi, &c. in Subj: ich habe Geliebet.
en Ich hatte Geliebet / dilexeram, &c., in Subj: ich hatte Geliebet.
en Ich bin / ich sey / ich war / & ich wäre Gewesen / (fui, &c.)
(III.) Dog tot het Futur: Indic: neemt men in 't Hoogduitsch het Praes: van Werden
of van Wollen / voor den Infinit: tot Hulpwoord, als
ich Werde of ich wil Lieben (diligam), in Subjunct: ich Werde of Würde Lieben
/ &c.
Maer bij den Imperat: word in 't Futurum Sollt genomen, als,
Du solt Lieben / ihr sollt Lieben.
(IV.) Tot het Hoogduitsche Passivum neemt men ook, als bij Ons, het Particip:
Praeter: van 't Activum, waer bij men
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het Hulpwoord Werden voegt, dooralle zijne Tijden en Vervoegingen.
als in 't Praes: Indic: & Subj: ich werde Geliebt / diligor, & diligar &c.

Praeter:

{Indic: Ich ward of wurde
Geliebt / amabar, &c.
{Subj: Ich würde Geliebt /
amarer, &c.

Dog dit Werden krijgt wederom in zijn Praeter: Perf: & Plusquamperf: het
Verbum Seyn tot zijn' hulp, als

Praet: Perf:

{Indic: Ich bin}
{Subj: Ich sey}

Geliebt worden /
dilectus fui, &c.

Plusquamp:

{Indic: Ich war}
{Subj: Ich wäre}

Geliebt worden /
dilectus eram, &c.

(V.) Dit gebruik der Hulpwoorden heeft bij alle de Verba plaets, zo wel GELYK- als
ONGELYKVLOEYENDE, ja bij de Hulpwoorden zelf; als,
Ich Habe gehabt / habui.}
Ich Hatte gehabt / habueram.}

en zoo voort.

Dewijle dan Haben / Seyn / & Werden / de voornaemste Hulpwoorden zijn, zo
zullen we ijders vervoeging hier bij plaetsen.
I. Infin: Praes: Haben / habere; Praet: Gehabt haben; Fut: Haben werden.

Praesens Indicat:.
Sing:

Ich Habe /

du Hast /

Plur:

wir Haben /

ihr Habet (of Habt) sie Haben.
/

er Hat.

Praesens Subj: of Conj:.
Sing:

ich & her Habe /

du Habest.

Plur:

wir & sie Haben /

ihr Habet (of Habt).

Imperf:

Sing:
Plur:

Indic:
ich & er Hatte / du Sing:
Hattest.
wir & sie Hatten /
ihr Hattet.

Plur:

Subj: of Conj:.
ich & er Hätte / du
Hättest.
wir & sie Hätten /
ihr Hättet.
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Perfectum.
Sing:

ich Habe / &c.}
gehabt.

Sing:}

Plur:

wir Haben / &c.}

Plur:}

in Subj. als in
Indicat: mits het
Praes: Subj: in steê
van 't Praes: Indic:
te hulp te nemen.

Plusquamperf:

Sing:

Indicat:
ich Hatte / &c.}
gehabt.

Sing:

Subj:.
ich Hätte / &c}
gehabt.

Plur:

wir Hatten / &c.}

Plur:

wir Hätten / &c.}
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Futurum Indic:.
Sing:

ich Werde /

du Wirst /

er Wird}

Plur:

wir Werden /

ihr Werdet /

sie Werden}

Haben.

Futurum Subj:.
Sing:

ich Werde / du Werdest / Haben.
er Werde}

Plur:

wir & sie Werden / ihr
Werdet}

ook wel in Subj: Würde voor Werde.

Praes: 2. Pers:

Futur: Imperat:

Imperat:
{Sing: Habe / of
Hab du.
{Plur: Habet / of
Habt ihr.
{Sing: du solt}
Haben.
{Plur: ihr sollt}

Praesens

Particip:.
Habend.

Praeter:

Gehabt.

II. Infin: Praes: Seyn / esse: Praet: Gewesen seyn: Fut: Seyn werden.
Praesens Indicat:.

Sing:

ich Bin / du Bist / er Ist.

Plur:

wir & sie Sind (of Seynd) / ihr Seyd.

Praesens Subjunct:.
Sing:

ich & er Seye (of Sey) /

Plur:

wir & sie Seyen (of Seyn) ihr Seyet (of Seyt).
/

du Seyst (of Seyest).

Imperf: Indic:.
Sing:

ich & er War /

du Warest (of Warst).

Plur:

wir & sie Waren /

ihr Waret.

Sing:

ich & er Wäre /

du Wärest.

Plur:

wir & sie Wären /

ihr Wäret.

Imperf: Subj:.
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Perfect:

Sing:

Indicat:
ich Bin / &c.}
Gewesen (of
Gewest).

Sing:

Subj:.
ich Sey} Gewesen
/ &c.

Plur:

wir Sind / &c.}

Plur:

wir Seyen}

Plusquamperf:.
Sing:

ich War} Gewesen Sing:
/ &c.

Plur:

wir Waren}

Plur:

ich Wäre}
Gewesen / &c.
wir Wären}

Futurum Indicat:.
Sing:

ich Werde / du Wirst / er Wird} Seyn.

Plur:

wir & sie Werden / ihr Werdet}
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Futurum Subj:.
Sing:

ich & er Werde / du Werdest} Seyn.

Plur:

wir & sie Werden / ihr Werdet}

NB. bij den Subj: ook wel Würde in steê van Werde; als mede ich Werde
(of Würde) gewesen Seyn / &c.

Praes: 2. Pers:

Imperat:
{Sing: Sey / of Bisz Praesens
du.
{Plur: Seyd ihr.

Particip:.
Seyend.

{Sing: du Solt}
Seyn.
{Plur: ihr Sollt}

Gewesen.

Fut: 2. Pers:

Praeter:

III. Infin: Praes: Werden / fieri; Praet: Geworden seyn: Fut: Werden werden.
Praesens

Sing:

Indicat:
ich Werde / du
Wirst / er Wird.

Plur:

Sing:

wir & sie Werden / Plur:
ihr Werdet.

Subj:.
ich & er Werde /
du Werdest.
wir & sie Werden /
ihr Werdet.

Imperfect: Indicat:.
Sing:

ich & er Ward (of Wurde) / du Wardest
(of Wurdst).

Plur:

wir & sie Wurden / ihr Wurdet.

Imperf: Subj:.
Sing:

ich & er Würde / du Würdest.

Plur:

wir & sie Würden / ihr Würdet.

Perfect:

Sing:

Indicat:
ich Bin / &c.
geworden (of
Worden).

Sing:

Subj:.
ich Sey / &c.
geworden / &c.

NB. Worden is hier een Partic: Praet: op den Kimbrischen trant, zonder
't Voorwerpsel GE.
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Plusquamperf:
ich war Geworden / &c.

ich wäre Geworden / &c.

Futurum.
ich Werde werden / &c.

Praes:
Fut:

ich Würde werden / &c.

Imperat:
Werde du / Werdet Praes:
ihr.

Partic:.
Werdend.

du Solt / & ihr Sollt Praet:
werden.

Geworden.
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XXVIII. Hoofddeel.
Van den Tweeden Rang der Hoogduitsche Werkwoorden.
DAt de ONGELYKVLOEYENDE VERBA in 't Hoogduitsch, even als bij Ons, ten
onregt voor Onregelmatig wel eer gehouden zijn geweest, zal uit het volgende
blijken.
In gelijkervoege als bij Ons en andere Gelijkstammige Talen, hebben deze
ONGELYKVLOEYENDE VERBA in 't Hoogd: bij 't Praet: Imperf: een wisseling van
Klinker, zonder TE of ETE agter de Accent-Silb; en bij 't Praeter: Partic: den uitgang
EN / dog niet ET gelijk bij die van den I. Rang.
Onder deze II. Classis betrekken we die genen, welke bij 't Praet: Imperf: Ind: in
Sing: en bij 't Praet: Part: eenerleije Vocaelwisseling aennemen, als;

I. Regelmaet van de vocaelwisseling is.
o

N .1

{EI / voor B / D in Infin:
/ G / H / N / & verandert in
S}
{EI / voor CH /
FF / SS / & T}

in Imperf: Indic:
& Subj:, Sing: &
Plur: & in Praet:
Part:.

{IE}
{I}

als, Bleiben / manere; Bleib (Subj: Bliebe) / Geblieben.
Reiten / equitare; Ritt (Subj: Ritte) / Geritten.
in Infinit: verwandelt

o

N : 2. IE}.
o

N : 3. E}.
o

{in Imperf: Ind: & Praet:
Part: op O.
{in Imperf: Subj: op ö.

N 4. AU.}
als,
2. Fliegen / volare, Flog (in Subj:) Flöge) / Geflogen.
3. Flechten / tricare, Flocht (in Subj: Flöchte) / Geflochten.
4. Sauffen / potare, Soff (in Subj: Söffe) / Gesoffen.
o

Dog dezen van N : 2, 3 & 4, lijden daer en boven nog eene Vocaelwisseling bij den
Imperat:, en voornaemlijk bij de 2 en 3. Pers: Sing: van 't Praes: Indicat:, naemlijk
IE / verandert in EU / hoewel bij den Imperat: ook wel IE & EU.
E / ..... in I & E.
AU ...... in EU of äu: dog in Imperat: blijft de AU.
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Dus, Fleug (vola); en, du Fleugest (volas), er Fleugt (volat).
Flicht (trica); en du Flichtest (tricas), er Flichtet (tricat).
du Seuffest (potas), er Seuffet (potat).

II. De regelmaet der terminatien is,
Bij 't Praes: Indicat: & Subj: en bij den Infin: als mede het Partic: Praes:
even als bij die van den I. Rang.
in 't Praeter: Imperf:
Agter 't Veranderde Worteldeel.

Indicat:

Subj:.

Sing:

(1.) Niets. (2.) EST. Sing:
(3.) Niets.

(1 en 3.) E. (2. P:)
EST.

Plur:

(1 en 3) EN. (2.)
ET.

als,

ich & er Flog / du als,
Flogest.
wir & sie Flogen /
ihr Floget.

ich & er Flöge / du
Flögest.
wir & sie Flögen /
ihr Flöget.

Imperat:

Particip:.

2. Pers:

{Sing: Niets, als
Fleug du.}
{Plur: ET / als
Fleuget ihr.}

Plur:

Praeterit:

(1 en 3.) EN. (2. P:)
ET.

EN / als Geflogen.

o

Tot N : 2. behooren.
Beissen / mordere, Bisz / gebissen. Dog Beitzen / macerare; is van de I. CL:.
Bleiben / Blieb / geblieben / manere.
ver-Bleichen / ver-Blich / ver-Blichen / expallere; dog 't Activ: Bleichen /
insolare lintea, is van de I. CL:.
Deihen / ge-Deihen / Dieh / gediehen / increscere.
Fleissen / be-Fleissen / diligentiam adhibere; Beflisz / Beflissen. Dog
Befleissigen / is van de I. CL:.
Freihen / Freyen / ducere uxorem, Friehe / gefriehen: dog is ook van de I.
CL:.
Gleichen / Glich / Geglichen / similem esse, & referre. Dus ook ver-Gleichen
/ adaequare: dog Gleichen / adaequare, is ook van de I. CL: mits als Activ:.
Gleissen / fulgere, nitere, Glisz / Geglissen.
Gleiten / labi, Glitt / Geglitten. Dus ook ent-Gleiten / evadere.
Greiffen / Griff / Gegriffen / corripere.
Kleiben (be-Kleiben) / Klieb / Geklieben / ex insitione valere, adolescere.
Dog Kleiben / be-Kleiben / limo incrustare, is van de I. CL:.
Kneiffen / Kniff / Gekniffen / vellicare; dog Kneipen / ab-Kneipen / & Knippen
/ zijn van de I. CL:.
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Leiden / tolerare, ferre, permittere; Dog 't Praeter: Imperf: & Part; word scherp
gebruikt, naemlijk Litte / Gelitten; even of de Infinit: ware Leiten. Dog Erleiden
/ taedium afferre, als mede Leiten / Leyten / duccre, zijn van de I. CL:.
Leihen / Lieh / Geliehen / mutuo dare; dus ook ver-Leihen / concedere.
Meiden / Mied / gemieden / subterfu-
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gere; dus ook ver-Meiden / evitare; dog Meiden is ook van de I. CL:.
Pfeiffen / Pfiff / gepfiffen / fistulare.
Preisen / laudare, Priesz / gepriesen: dog ook van de I. CL:.
Reiben / Rieb / gerieben / terere.
Reissen / Risz / gerissen; rapere.
Reitenn / Ritt / geritten / equitare.
Scheiden / Schied / geschieden / decedere, valedicere: En Scheiden /
dividere, eveneens, volgens Schottel; dog als van de I. CL: volgens Bödiker,
naemlijk Scheidete.
Scheinen / Schien / geschienen / lucere.
Scheissen / Schisz / geschissen / exonerare alvum.
Schleichen / Schlich / geslichen / repere.
Schleiffen / Schliff / geschliffen; acuere; dog Schleifen / desolare, is van de
I. CL:.
Schleissen / Schlisz / geschlissen / scindere, scindi, evanescere.
Schmeissen / Schmisz / geschmissen / projicere, jaculari; dog Schmeissen
/ excrementa reddere; is van de I. CL:.
Schneiden / abscindere, in Praet: Schnitt / in Praet: Part: ge-Schnitten / even
als Leiden. Wijders Verschneyen / dissecare, castrare, Verschnye /
Ver-Schnyen.
Schreiben / Schrieb / geschrieben / scribere.
Schreihen of Schreyen / Schrieh / ge-Schriehen; plorare; en ver-Schreyen
/ infamare; en ver-Schryen / infamatus; zie Diction: Regium.
Schreiten / Schritt / geschritten / transgredi.
Schweigen / Schwieg / geschwiegen / tacere; dog Schweigen / silentium
imponere, is van de I. CL:.
Seigen en Seihen / Sieg / gesiegen / colare; waer van afkomstig, Versiegen
/ exsiccatus: dog Seigen / vincere, victoriam impetrare, als van de I. CL:.
Speyen / Spie / gespien / spuere: dog is ook van de I. CL:.
Spleissen / Splisz / gesplissen / discerpere, distendere.
Steigen / Stieg / gestiegen / scandere; dog Steigern / augere pretium; is van
de I. CL:.
Streichen / Strich / gestrichen; fricare, palpare, demulcire; dog Streicheln /
palpare, demulcire, is van de I. CL:.
Streiten / Stritt / gestritten; dimicare, disceptare.
Treiben / Trieb / getrieben / propellere, agere; bij ons DRYVEN II. CL:.
Weichen / Wich / gewichen / cedere; dog Weichen / er-Weichen / emollire,
is van de I. CL:.
Weisen / Wiesz / ge-Wiesen / ostendere; dus ook be-Weisen / er-Weisen /
probare.
Zeihen / Zieh / geziehen; arguere insimulare: en ver-Zeihen / ver-Zieh /
ver-Zeihen / ignoscere, condonare: dog ver-Ziehen / cunctari, behoort onder
No: 2.
Dus ook de verdere Composita.
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Tot N : 2.
Biegen / Bog / gebogen / flectere: dog Beugen / flectere; I. CL:.
Be-triegen / zie Triegen.
Bieten / Bot / geboten / liceri, provocatione certare, licitari, offerre, porrigere.
Dus ook ent-Bieten / annunciare.
ver-Driessen / ver-Drosz / ver-Drossen / taedere.
Fliegen / volare, Flog / geflogen.
Fliegen / Floh / geflohen / fugere.
Fliessen / Flosz / geflossen / fluere; dog 't Activ: Flöken / Flössen / ratibus,
vehere, & Flottern / alis plaudere, zijn van de I. CL:.
Frieren / Fror / gefroren / congelare.
Giessen / Gosz / gegossen / fundere.
Ge-niessen / zie Niessen.
Kiesen / er-Kiesen / (dog Bödiker zet Kühren) eligere, Kohr / ge-Kohren; en
Kiesen telt Bödiker onder de GELYKVLOEYENDEN (gelijk ook Schottelius
er-Kieset toestaet). De oorzaek van dit verschil ontstaet uit een verloop van
de Oudheid. Bij ons is KIEZEN, oul: ook KIEREN, eligere, van de II. CL: hebbende
nu nog van beids KOOS en KOOR in Imperf: en GEKOZEN en GEKOREN in Praet:
Part: dog KEUREN, eligere, is van onze I. CL:.
Klieben / findere; Gekloben / fissus: dog Kleuben / findere I. CL:.
Kriechen / Kroch / gekrochen / serpere, repere; bij ons KRUIPEN, II. CL:
(serpere).
Liegen (Bödiker heeft Lügen) mentiri, Log / gelogen: dog Ligen of Liegen /
jacere, Lag / Gelegen; zie onder de Onregelmat: en Lugen / providere,
speculari, is van de I. CL:.
Lieren / zie ver-Lieren.
Niessen / ge-Niessen / frui, Nosz / genossen.
Riechen / Roch / gerochen / olere; dog Rauchen / fumare, fumum emittere,
& Räuchern / aliquid suffire, zijn beiden van de I. CL:.
Schieben / Schob / geschoben / protrudere.
Schiessen / Schosz / geschossen / jaculari.
Schliessen / Schlosz / geschlossen / claudere.
Sieden / fervere; dog 't Praet: Imperf: & Part: word gehandelt als of het ware
Sieten / namelijk Sott / (in Subj: Sötte) / gesotten.
Spriessen / Sprosz / gesprossen / surgere in altum, oriri, fruticare: dus ook
ent-Spriessen / initium sumere; dog Sprossen / Sprösseln / pullulare,
germinare, is van de I. CL:.
Stieben / pulveris instar dissipari, heeft in Imperf: Stob / dog in Praet: Partic:
niet alleen Gestoben / maer teffens ook volgens Bödiker Gestieben. Maer
Stauben / pulverem excitare, is van de I. CL:.
Trieffen / Troff / getroffen / stillare; bij ons DRUIPEN, DROOP, GEDROPEN.
Triegen en be-Triegen / betrog / be-Trogen / decipere; dog Treugen /
desiccare, is van de I. CL:. Bij ons BEDRIEGEN, II. CL:.
ver-Lieren / ver-Lohr / Verlohren / perdere.
Wiegen (librare), Wog (of Wug) / gewogen / bij Bödiker; dog Wegen / Wog /
gewogen / bij Schottel; in
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welk laetste geval het onder N : 3. zou behooren. Wijders, Wiegen / cunas
motitare, is van de I. CL:.
Ziehen (Act: trahere; & Neutr: proficisci) heeft in Imperf: Zog; en in Praet: Perf:
ich habe Gezogen / traxi, & ich bin Gezogen / profectus sum. Dus ook
ver-Ziehen / ver-Zog / ver-Zogen / cunctari, procrastinari; waer van transl:
ver-Zogen / dilatum, distractum, & educatione corruptum: dog ver-Zögern /
tardare, morari, is van de I. CL:.
Dus ook de verdere Composita.
o

Tot N : 3.
Bellen / Boll / gebollen / latrare, gannire, dog is ook van de I. CL:.
Fechten / Focht / gefochten / dimicare.
Flechten / Flocht / geflochten / tricare.
Hehlen / zie ver-hehlen.
Melcken / Molck (& Mulk) / gemolcken / mulgere.
Scheren / Schor / (& Schur) in Subj: Schöre / geschoren / tondere; dog
be-Schehren van 't oude Schehren / largiri, is van de I. CL:.
Schweren / Schwor & Schwur (in Subj: Schwüre) / geschworen / jurare;
daerenboven zet Bödiker ook nog Schwären / Schwor / geschworen /
ulcerosum fieri.
ver-Hehlen / ver-Hohl / ver-Hohlen / celare, dog is ook van de I. CL:.
o

Wegen / Wog / gewogen / librare, ook Wiegen / volgens Bödiker; zie bij N :
2.
Hier onder schijnen mede plaets te zoeken.
er-Schallen / er-Scholl / er-Schollen / resonare, & patefieri; dog is ook van
de I. CL:.
Scharren / Schorr / geschorren / radere, scalpere, dog is ook van de I. CL:.
ver-Wirren / ver-Worr / ver-Worren / intricare; dog is ook van de I. CL:.
Dus ook de verdere Composita.
o

Tot N : 4.
Sauffen / Soff / gesoffen / potare.
Saugen / Sog / ge-Sogen / sugere; dog Seugen / Säugen / lactare infantem,
is van de I. CL:.
Schauben / Schob / ge-Schoben / trudere, pellere.
Schnauben / Schnob / geschnoben / anhelare; dog Schnauffen / anhelitare,
en Schnobben / praecipitem agi, cespitare, zijn van de I. CL:.
Dus ook de verdere Composita.
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XXIX. Hoofddeel.
Van den derden rang der Hoogduitsche werkwoorden.
DE ONGELYKVLOEYENDE VERBA, die wij onder deze Classis schikken,
veranderen (gelijk ook onze Nederduitsche van den IV. Rang) hunnen Accent-Klinker
bij 't Praeter: Imperf: en bij 't Praeter: Partic: elk op eene bijzondere wijze, naemlijk
aldus.

I. de regelmaet van de vocaelwisseling is.
o
N : De I in Infin: verwisselt bij 't Imperf: Indic: in A (ook wel O) / en in Subj: in ü /
1. en bij 't Praeteritum Particip: in U of O.
als, Binden / ligare; Band (in Subj: Bünde) / Gebunden.
o De E in Infin: verandert bij 't Imperf: Ind: in A (ook wel O) / in Subj: ü (of ö) /
N :
2. en bij 't Praet: Part: in O.
als, Sterben / mori; Starb (in Subj: Stürbe) / Gestorben / enz.

AENMERK:
(I.) Die van No: 1. hebben daerenboven bij de 2. Pers: Sing: en de gantsche Plur:
van 't Praet: Imperf: Indic: nog een tweede soort van Vocaelwisseling, naemlijk
U in steê van A / als, ich & er Band / du Bundest; wir & sie Bunden / & ihr
o

Bundet: en die van N : 2. insgelijks in Praet: Imperf: O (of U) in steê van A;
als, du Sturbest (of Storbest) / wir & sie Sturben (of Storben) / ihr Sturbet
(of Storbet); en dat ook wel bij de 3. Pers: van 't Praet: Imperf:. Dog de
o

Voorbeelden van deze Verandering bij die van N : 2. vind ik bij onzen Schrijver
Schottel (Bödiker vermeld ons van deze Bijzonderheden niet) zo zwevend en
ongelijk, dat ik onzeker stae, of men dit moet toeschrijven aan Drukfeilen, of
niet, dan of 't ook wel aen 't verkeerde uitkiezen van 't Gebruik te wijten is:
waerom ik dit voor Hoog-Duitschers zelf overlaet, om uit de verschillige
Gebruiken de geregelste te kiezen, alzoo die zelf best behooren te weten wat
hunne Taelgewoonte lijden kan.
(II.) Behalven dit, zo verruilen dezen van No: 2. bij de 2 en 3. Pers: Sing: van 't
Praes: Indicat:, als mede bij den Imperat: hun-
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o

ne natuerlijke E in I; even als die van N : 3. bij de II. CL: als, ich Sterbe / morior,
du Stirbest / er Stirbet; en in Imperat: Stirb du. Dit houd netter streek, als die
vorig-gemelde soort van Vocaelwisseling bij dezen van No: 2.

II. De regelmaet van de terminatien is even als bij die van den II. rang.
o

Tot die van N : 1. behooren.
Be-ginnen / Began / Begunnen & Begonnen / incipere; dog heeft ook in
Praet: Indic: Beginnete & Begunte / & in Subj: be-Günte / & in Praet: Part:
be-Gont.
Binden / Band / gebunden / ligare; dog Bänndigen / I. CL: domare, frenare.
Dringen / Drengen / premere, Drang / gedrungen. Dog Drengen / Trengen
/ molestare, premere, is van de I. CL: volgens Bödiker.
Finden / Fand / ge-Funden / invenire.
Ge-lingen / Gelang / Gelungen; bene succedere; ook wel Ge-lung in Imperf:
bij Bödiker.
Ginnen / zie in be-Ginnen.
Hinken / Hunck / ge-Huncken (bij Bödiker), claudicare.
Klingen / Klang / ge-Klungen / sonare; ook wel Klung bij Bödiker: bij ons
KLINKEN, II. CL: (sonare).
Lingen / zie in ge-Lingen.
Ringen / Rang / ge-Rungen / luctari; dog ümringen / I. CL: circumdare.
Rinnen / Rann / gerunnen; fluitare, destillare.
Schinden / Schand (of Schund) / ge-Schunden / abradere.
Schlingen / Schlang / ge-Schlungen / flexibus tortuosis nectere, & deglutire:
Dog Schlingern / I. CL: vibrare.
Schwimmen / Schwamm / ge-Schwummen & ge-Schwommen / natare:
Dog Schwemmen / I. CL: adaquare, lavare equos in aquario.
Schwinden / Schwand / ge-Schwunden / tabescere; zoo mede
ver-Schwinden / evanescere; dog Schwenden / ver-Schwenden / I. CL:
prodigere, dissipare; volgens Bödiker.
Schwingen / Schwang / geschwungen / nutare: dog Bödiker zet Schwung
in Praet: Imperf:.
Singen / Sang / ge-Sungen / canere: bij Bödiker Sung & Sang. Dog Sengen
/ I. CL: adurere.
Sinken / Sank / ge-Sunken / decidere; bij Bödiker Sunk & Sank; dog Sencken
/ I. CL: demergere.
Sinnen / Sann / ge-Sunnen & ge-Sonnen; animo volvere, & exposcere aliquid:
dus ook be-Sinnen / be-Sann (Besonn) / Be-sonnen / pensitare.
Spinnen / Spann / Gespunnen & Ge-Sponnen; nere.
Springen / Sprang / Gesprungen / saltare: dog Sprengen / An-sprengen /
spargere, aspergere, I. CL:.
Stincken / Stanck / Ge-stuncken / bij Schottel Stank & Stunk / putere.
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Trinken / Trank / ge-Trunken / bibere; en Trunk / bij Bödiker. Dog Träncken
I. CL: adaquare.
Winden / Wand / gewunden / torquere, vincire.
Winnen / Wann / ge-Wonnen / vincere. Dog Schottel zet ook Winden / vincere;
waer van uber-Winden / victoriam reportare. Wijders ge-Winnen / ge-Wann
/ ge-Wonnen / lucrari.
Zwingen / Zwang / ge-Swungen / cogere; Dog Zwängen / is I. CL:.
Voeg hier bij
Schenken / munerare; & infundere vinum, Schank / geschunken; dog ook
Schenkte / geschenket / als I. CL: dus mede be-Schenken / muneribus
honorare.
Voorts derzelver Composita.
o

Tot N : 2.
Be-fehlen / be-fahl / be-fohlen / mandare: het Simplex Fehlen / is buiten
gebruik; dog Fehlen / deficere, I. CL:.
Behren / zie ge-Behren.
Bergen / Barg / ge-Borgen / celare; dus ook ver-Bergen / occultare; dog
Borgen / mutuare, in Praet: ge-Borget / I. CL:.
Bersten / Barst (& Borst) / ge-Borsten / disrumpi: dog Bürsten (met de Borst
afkeeren) I. CL:.
Brechen / Brach / ge-Brochen / frangere.
Derben / zie in ver-Derben.
Dreschen / Dröschen / triturare, Drasch & Drosch / gedroschen: bij ons
DORSCHEN, I. CL: triturare.
Er-schrekken / Er-schrak / erschrokken / perterreri; dog Er-schrekken /
perterrefacere, I. CL:.
Fehlen / zie in be-Fehlen.
Ge-behren / Ge-bären / párere; Gebar / Gebohren.
Gelten / Galt / Gegolten / haberi, aestimari; en ent-Gelten / ent-Galt /
ent-Golten / mulctam pati.
Helfen / Half / geholfen / juvare.
Nehmen / Nahm (of Namm) / genommen / capere.
Pflegen / Pflag (& Pflog) / gepflogen / (solere; & curare); dog is ook I. CL: en
o

Onregelm: N : 14.
Quellen / Quall / gequollen / scaturire.
Rechen / Rach (& Roch) / gerochen; vindictam sumere; dog Rächen /
vindicare, I. CL: Bij ons WREKEN, II. CL: vindicare.
Schelten / Schalt / ge-Scholten / reprehendere, convitia dicere, reprobare.
Schmeltzen / Schmaltz & Schmoltz / ge-Schmoltzen / liquere: dog
Schmeltzen / liquefacere I. CL:.
Schrekken / zie Er-schrekken.
Schwellen / Schwall / ge-schwollen / inflare; Dog Schwellen / verschwellen
/ limen subjicere, I. CL:.
Sprechen / Sprach / ge-sprochen / loqui.
Stechen / Stach / ge-stochen / pungere, figere, celare: Dog Stecken / pungere,
figere, indere; I. CL: volgens Bödiker.
Stehlen / Stahl / ge-stohlen / furari.
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Sterben / Starb / ge-storben / mori.
Treffen / Traff / ge-Troffen / attingere. Dog Trieffen / Troff / getroffen / stillare,
&c. is van de II. CL: z.
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Ver-derben / Verdarb / Ver-dorben / perire, corrumpi; dog Ver-derben /
corrumpere, I. CL:.
Werben / Warb / geworben / negotiari; & er-Werben / er-Warb / er-Worben
/ acquirere.
Werden / Ward / geworden / fieri.
Werfen / Warf / geworfen / jacere, projicere.
Dus ook de verdere Composita.

XXX. Hoofddeel.
Van den Vierden Rang der Hoogduitsche Werkwoorden.
DEze ONGELYKVLOEYENDEN houden in 't Praeterit: Partic: den zelfden Klinker
als in Infinit:, dog bij 't Praeter: Imperf: geschied de volgende verwandeling.

I. De Regelmaet van de Vocaelwisseling is,
o
N : De A (voor B / D / FF / G / HL / HR / CHS / & SCH) in Inf: & Praet: Part:,
1. verandert in U in Imperf: Ind:, en in ü in Imperf: Subj:.
o
N : De A (voor F / LL / LT / HT / NG / S / SS / T / & UFF) in Inf: & Praet: Part:,
2. verwisselt in IE in Imperf: Ind: en in IE in Imperf: Subj:.
o

als, N : 1. Graben / fodere; Grub (in Subj: Grübe) / gegraben.
2. Blasen / flare; Blies (in Subj: Bliese) / geblasen.
Daerenboven hebben deze beide soorten nog een tweede Vocael-wisseling
in de 2. en 3. Pers: Sing: van 't Praes: Indicat: naemlijk ä in steê van a; als,
Ich Grabe / du Gräbest / er Gräbet; wir Graben / &c.
Ich Blase / du Bläsest / er Bläset / wir Blasen / &c.
o De EI / U /& O / in Infin: & Praet: Part:, verwandelt bij 't Imperf: in IE / zo in Ind:
N :
3. als in Subj:.
als, Heischen / petere; Heisch (in Subj: Hiesche) / geheischen).
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Ruffen / vociferari; Rieff (in Subj: Rieffe) / geruffen.
Stossen / trudere; Stiesz (in Subj: Stiesse) / gestossen).
o De E in Inf: & Praet: Part: verandert bij 't Imperf: Ind: in A / en Subj: in ã. als,
N :
4. Geben / dare; Gab (in Subj: Gãbe) / gegeben.
En daerenboven bij de 2. en 3. Pers: Sing: van 't Praes: Indic: in I (of IE) / en
in Imperat: in I / als du Gibest (das), er Gibt (dat), & Gib du (da).

II. De Regelmaet van de Verandering der Uitgangen, als bij de II. CL:.
o

Tot N : 1. behooren.
Bakken / coquere panem, pinsere; Buch / Gebakken.
Fahren / Fuhr / Gefahren / vehi, aliquò tendere. Dog Führen / ducere, vehere,
I. CL:.
Graben / Grub / Gegraben / fodere, caelare. Dog Gräbeln / I. CL:.
Laden / Lud / Geladen / onerare, & invitare.
Mahlen / Muhl / Gemahlen / pingere, bij Schottel; en Mahlen / Muhl /
Gemahlen / molere, bij Bödiker, die Mahlen / pingere, Gelijkvloeijend stelt, d:
i: als van de I CL: gelijk ook Galat: III. 1. Welchen Christus Jesus vor die
augen gemahlt war.
Schaffen / Schuff / Geschaffen / creare; dog Schaffen / parare, negotium
curare, & Schöpfen / haurire, zijn van de I. CL:.
Schlagen / Schlug / Geschlagen / percutere; dog Schägeln / damnum
accipere; I. CL:.
Tragen / Trug / Getragen / portare.
Wachsen / Wuchs / Gewachsen / crescere.
Waschen / Wusch / gewaschen / lavare.
Wijders voeg hier bij.
Jagen / venari; Jug (in Subj: Jüge) / dog in Praet: Part: ge-Jaget in steê van
Gejagen / gelijk ook bij Ons JAGEN, JOEG, GEJAEGT (oul: GEJAGEN).
Dus ook de Composita.
o

Tot N : 2.
Blasen / Blies / Geblasen / flare.
Braten / Briet / gebraten / assare.
Fallen / Fiell / gefallen / cadere: dus ook Be-fallen / Befiell / Befallen /
obruere, occupare; dog ook wel in Praet: Part: Befallet. Wijders 't Activ: Fällen
/ diruere, dejicere, I. CL:.
Fangen en Fahen / Fieng / gefangen / capere, prehendere.
Halten / Hielt / gehalten / tenere.
Hauen / Hieb (in Subj: Hiebe) / ge-
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hauen; secare: dus verandert hier per Euphon: de U in B.
Hangen / Hieng / gehangen / (pendere, Neutr:).
Dog Hengen / (suspendere, Act:) in Imperf: Hengete (of Hieng) / en in Praet:
Part: Gehänget (of Gehangen) / volgens Bödiker.
Lassen / Liesz / gelassen / sinere.
Lauffen / Lieff / gelaussen / currere.
Rahten / Riet / gerahten / consilium dare; dus ook er-Rahten / divinare.
Salken (sale condire, gesalken (salsus).
Schlafen / Schlief / geschlafen / dormire: dog Schläfern / I. CL:.
Dus ook de verdere Composita.
o

Tot N : 3.
Heischen / Hiesch / geheischen / petere. Dog ook in Praet: Part: ge-Heischet
/ volgens Bödiker.
Heissen / Hiesz / geheissen / mandare.
ver-Heissen / ver-Hiesz / ver-Heissen / promittere.
Ruffen / Rieff / geruffen (dog ook geruffet / volgens Bödiker), vociferari.
Stossen / Stiesz / gestossen / trudere.
Dus ook de verdere Composita.
o

Tot N : 4.
Essen / asz / ge-gessen / edere; dus is 'er de G ook tusschen in geraekt, als
bij ons ETEN, AT, GE-GETEN. Dog Etzen / ätzen / escam praebere; & Etzen /
rodere, zijn van de I. CL:.
Fressen / Frasz / ge-Fressen / vorare. Dog Fretzen / ab-Fretzen / depascere,
carpere, I. CL:.
Geben / Gab / ge-Geben / dare.
Ge-nesen / Ge-nas / Ge-nesen / revalescere.
Ge-schehen / Geschah / ge-schehen; accidere, fieri.
Gessen / zie in ver-Gessen.
Lesen / Las / ge-Lesen / legere.
Messen / Masz / ge-Messen / mensurare.
Nesen / zie in ge-Nesen.
Schehen / zie in ge-Schehen.
Sehen / Sah / ge-Sehen / videre.
Treten of Tretten / Trat (of Tratt) / getreten (of getretten) / incedere.
Ver-gessen / Ver-gasz / Ver-gessen / oblivisci.
Dus ook de verdere Composita.
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XXXI. Hoofddeel.
Van den Vijfden Rang der Hoogduitsche Werkwoorden.
WEinig in getal zijn deze ONGELYKVLOEYENDEN. Zij verwisselen niet van Vocael
in 't Praesens, maer wel in 't Imperf: en in 't Praet: Partic:, en dat zelf van Consonant;
in gelijker voege als bij Ons die van de V. CL: bij 't M-Gottisch die van de V. CL:, bij
't Frank-Duitsch die van de IV. CL:, en bij 't A-Saksisch die van de IV. CL:, te weten,
in Infinit:

in Imperf: Indic:

Subj:

in Praet: Part:

INGEN & ENKEN
veranderen

in ACHTE

in äCHTE

in ACHT.

AUGEN of üGEN

OCHTE

üCHTE

OCHT.

als, Bringen / afferre, Brachte (in Subj: Brächte) / gebracht.
Denken / cogitare; Dachte (in Subj: Dächte) / gedacht: dog Dancken / gratias
agere, I. CL: even gelijk ook bij Ons.
Taugen of Tügen / valere, vigere; Tochte (in Subj: Töchte) / getocht. Bödiker
zet in Praet: Tochte & Tauchte van beids, zo dat Taugen ook van de I. CL: schijnt
te wezen.
De verdere Regelmaet der Terminatien is gelijk aen de verkorte manier van die van
de I. CL: met TE in Praet: Imperf:, en T in Praet: Partic:.

XXXII. Hoofddeel.
Van den Zesden Rang der Hoogduitsche Verba.
TOt deze Classis heb ik die Werkwoorden geschikt, welke op tweederhande wijze
gevormt worden, eensdeels als de Verba van de I. Classis, en anderdeels ook
tevens nog met een verwisseling van E in A bij 't Praet: Imperf: Indicat: en 't Praet:
Partic:, en in ä bij 't Imperf: Subjunctivi, van gelijken aert als die van de V. CL: bij 't
Frank-
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Duitsch: alwaer ook aengewezen is, hoe men dezen als verloopene spruiten van
andere ONGELYKVLOEYENDE VERBA heeft aen te merken; als,
Brennen /

ardere,

Brannte of Brennete of
Brennte (in Subj: Brännte
of Brennete) / Gebrannet
of Gebrennet of Gebrennt
/ en daerenboven ook
Gebrunnen.

Kennen /

noscere,

Kannte of Kennete (in
Subj: Kännte of Kennete)
/ Gekannt of Gekennet of
Gekennt.

Nennen /

nominare;

Nannte of Nennete (in
Subj: Nännte of Nennete)
/ genannt of genennet of
genennt.

Rennen /

cursitare;

Rannte of Rennete of (in
Subj: Rännte of Rennete)
/ gerannt of gerennet of
gerennt.

Senden /

mittere;

Sandte of Sendete (in
Subj: Sändte of Sendete)
/ gesandt of gesendet of
gesendt.

Stellen /

ponere;

Stallte of Stellete (in Subj:
Ställte of Stellete) /
gestallt of gestellet of
gestellt. Dog Stallen / in
stabulum recondere; &
Stallen / mingere, zijn van
de I. CL:.

Wenden /

vertere;

Wandte of Wendete (in
Subj: Wändte of Wandete)
/ gewandt of gewendet of
gewendt.

XXXIII. Hoofddeel.
Van de weinige Ongeregelde Hoogduitsche Verba.
EVen gelijk bij Ons en de andere Gelijkslagtige Talen, zo schieten 'er bij 't
Hoogduitsch ook eenige Werkwoorden over, die eenigsints buiten het gebied van
de Voornoemde Regels loopen; als,
o
N : Bedarfen / Bedürfen / indigere: Praes: Indic: ich Bedarfe / du Bedarfest / er
1. Bedarf; wir Bedürfen / &c. Imperf: Subj: ich Bedürfte / &c. Imperat: Bedarf.
Praet: Part: Bedurft.
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o
N : Darfen / Dörfen / Dürfen / audere; even als Bedarfen; alleenlijk in Praet:
2. Partic: Gedurft / en tevens ook wel Durfen / volgens 't gevoelen van Schottel
& Bödiker: waer omtrent ik mijne Aenmerking ten einde van dit Hoofddeel stae
o

in te brengen. Zie ook 't volgende Tahren / Tühren N : 20. (audere).
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o
N : Bitten / petere, supplicare; in Praes: Indic: ich Bitte / du Bittest / er Bittet;
3. wir Bitten / &c. Imperf: Indic: ich & er Bat / du Batest; wir Baten, &c. Imperf
Subj: ich & er Bäte / du Bätest, &c. Imperat: Bitt. Praet: Part: Gebeten / ook
Gebäten / volgens Schott:.
Zijnde dit omtrent als die van de IV. CL: 4.
Dog Bäten / preces fundere, & Beten / orare Deum, zijn van de I. CL:.
o Gären / Gar / Gegoren / faecem emittere, (te vinden bij Bödiker p: 115.) zweemt
N :
4. na die van de III. CL: 2. Von dem Spaten zet ook Gären (Gieren) / Gor & Bur
(in Subj: Göre) / Gegoren.
o Gehen / ire; ; Praes: Indic: ich Gehe / du Gehest / er Gehet; wir Gehen &c.
N :
5. Imperf: Indic: ich Gieng / du Giengest / er Gieng, &c. Imperf: Subj: ich Gienge
/ du Giengest, &c. Imperat: Geh. Praet: Part: Gegangen.
De Oude Infinit: was Gangen, waer van bij insmelting Gehen of Gehn; en toen
behoorde dit bij die Verba, welke wij hier onder de IV. CL: 2. geschikt hebben.
o Haben / habere, tenere; Hatte / gehabt; zie ten einde van de I. CL: onder de
N :
6. Hulpwoorden, in ons XXVII. Hoofddeel.
o
N : Heben / attollere; Praes: Indic: ich Hebe / du Hebest / er Hebe; wir Heben /
7. &c. Imperf: Indic: ich Hub / du Hubest / er Hub / &c. Imperf: Subj: ich Hübe
/ &c. Imperat: Heb. Praet: Part: ge-Hoben / ge-Haben / & ge-Hebet.
Dit zweemt iets na die van de III. CL:.
o Kommen / venire; Praes: Indic: ich Komme / du Kommest / er Kommet / &c.
N :
8. Praet: Imperf: Ind: ich Kam / du Kamst / er Kam / &c. Imperf: Subj: ich Käme
/ &c. Imperat: Komm. Praet: Part: ge-Kommen.
Aen dit zou een plaets in de IV. CL. kunnen ingeschikt worden.
o Können / posse; Praes: Indic: ich Kan / du Kanst / er Kan; wir Können / &c.
N :
9. en in Praes: Indic: ich Könne / &c. Imperf: Indic: ich Konte of Kunte / du
Kontest of Kuntest / &c. Imperf: Subj: ich Könte of Künte / &c. Praet: Part:
ge-Kunt of ge-Kont (ook wel Künnen volgens Schottel & Bödiker).
o Leschen / extinguere; in Praet: Part: er-Loschen / bij Schottel; dog Löschen
N :
10. / ver-Löschen / extingui, evanescere, bij Bödiker. In Imperf: ver-Losch / in
Praet: Part: ver-Loschen. Dog Löschen / restinguere, extinguere, I. CL:.
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o
N : Ligen (volgens Schottel), & Liegen (volgens Bödiker), jacere. in Praes: Indic:
11. ich Lige (of Liege) / du Ligest of Liegest) &c. Imperf: Indic: ich & er Lag / du
Lagest; wir Lagen / &c. Imperf: Subj: ich Läge / &c. Imperat: Lig. Praet: Partic:
ge-Legen.
Dit gelijkt naa aen die van de IV. CL: 4.
Dog Legen / ponere, is van de I. CL: even als ook bij Ons.
o Mögen / Mügen / posse; Praef: Indic: ich & er Mag / du Magst; wir Mogen /
N :
12. &c. Praes: Subj: ich Möge / &c. Praet: Imperf: Indic: ich & er Mochte of Muchte
/ & en Imperf: Subj: ich & er Möchte of Müchte / &c. Praet: Partic: ge-Mocht
of ge-Mucht (ook wel Mögen of Mügen volgens Schottel & Bödiker).
Dit Mögen heeft gemeenschap met Können.
o Müssen / cogi, debere; Praes: Indic: ich & er Musz / du Must; wir Mussen;
N :
13. dog in Subj: ü voor u. Praet: Imperf: Ind: ich Muste / &c. en Subj: ich Müste
/ &c. Praet: Part: ge-Must (ook wel Müssen volgens Schottel & Bödiker).
o Pflegen / mulcere, fovere, Pflegte / gefleget / als I. CL. dog ook gepflogen /
N :
14. volgens Bödiker: en Pflegen / solere; mede I. CL: dog in Praet: Part: Pflegen
& gepfleget: maer volgens Von dem Spaten ook Pflegen / Pflag & Pflog (in
Subj: Pflöge) / gepflogen als III. CL: solere, in more habere, & turare, fovere,
observare.
o Seyn / esse; War / gewesen & gewest: zie in ons XXVII. Hoofddeel, onder de
N :
15. Hulpwoorden ten einde van de I. CL:.
o
N : Sitzen / sedere; Praes: Indic:. ich Sitze / du Sitzest / er Sittet / &c. Imperfect:
16. Indic: ich & er Sasz / du Sassest / &c Imperf: Subj: ich Sasse / &c. Imperat:
Sitz. Praet: Partic: ge-sessen.
Dog 't Activum Setzen / ponere; is van de I. CL:.
o Sollen / oportere; Praes: Indic: ich & er Soll / du Sollest / &c. Imperf: Indicat:
N :
17. ich & er Solte / du Soltest / &c. Imperf: Subj: ich & er Sölte / &c. Praet: Part:
gesolt / (ook wel Sollen volgens Schottel & Bödiker).
o Stehen / stare: Praef: Indic: ich Stehe / du Stehest / &c. Imperf: Indicat: ich
N :
18. & er Stand of Stund / &c. Imperat: Steh. Praet: Part: gestanden.
De Oude Infinit: was Standen / waer van Stehen een insmelting is; en toen
behoorde dit onder die van den IV. Rang.
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o
N : Tuhn / facere; Praes: Indic: ich Tuhe / du Tuhest / er Tuht; wir Thuen (of
19. Thun) / &c. dus ook in Subj:. Imperf: Indic: ich & er Taht / du Tahtest; wir
Tahten / &c. Imperf: Subj: ich & er Tähte &c. Imperat: Tuh. Praet: Part:
Getahn.
NB. Dit Tuhn (of zo anderen schrijven Thun) word in 't Hoogduitsch niet voor
een Hulpwoord gebruikt.
o Tahren of Tühren / audere: Praes: Ind: ich Tahre / du Tahrest / er Tahrt; wir
N :
20. Tühren / &c. Imperf: Indic: ich & er Tuhrste / & Tührte / &c. Imperf: Subj: ich
& er Tührste / & Tührte / &c. Imperat: Tahr. Praet: Part: Getuhrst & Getuhrt.
o

Zie ook Darfen / Dõrfen / &c. N : 2. (audere).
o Waden / vadare; Wadete / gewadet / als van de I. CL: dog ook in Imperf: Wud;
N :
21. zie Bödiker, p: 127.
o
N : Wissen / scire; Praes: Indic. ich & er Weisz / du Weist; wir Wissen / &c.
22. Imperf: Indic: ich & er Wuste / du Wustest / &c. Imperf: Subj: ich & er Wüste
/ &c. Imperat: Wisz. Praet: Part: Gewust (ook wel Wissen volgens Schottel &
Bödiker).
o Wollen / velle; Praes: Indic: ich & er Will / du Willst of Wilt; wir Wollen / &c.
N :
23: Praet: Imperf: ich Wollte / du Woltest / &c. Praet: Part: ge-Wolt (ook wel
Wollen volgens Schottel & Bödiker).
AENMERKING,
Wegens het Gebruik der Hulpwoorden in Infinitivo of in Praet: Partic:
Ten besluite van de Hoogduitsche Werkwoorden heb ik nog de volgende Aenmerking
o

te doen, rakende de bovengenoemde Praet: Partic: bij N : 2, 9, 12, 13, 22, & 23.

Schottel & Bödiker zetten hier voor
zo wel Dürfen als Gedurft / in Inf: Dürfen.
zo wel Können als Gekunt / in Inf: Können.
zo wel Mögen als Gemocht / in Inf: Mögen.
zo wel Müssen als Gemust / in Inf: Müssen.
zo wel Wissen als Gewust / in Inf: Wissen.
en zo wel Wollen als Gewolt / in Inf: Wollen.
't Heeft mij eenigsints verwondert dat zulke brave Grammatici dit Dürfen / Kön-
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nen / Müssen / &c. voor Praet: Partic: hebben aengezien, en dat, zo 't schijnt, slegts
op een ongegronde schijnrede, naemlijk, om dat men zeit Ich habe mussen hören
/ &c. audiendum mihi fuit, gelijk Hr: Bödiker alleenlijk zulke Voorbeelden tot
bevestiging van zijne stelling bijbrengt, meenende dat dit Haben hier een Praeter:
Part: agter zig vereischt, even gelijk als dan, wanneer het slegts een enkel Verbum
agter zig krijgt, als Ich habe gemust / oportuit me.
Dog zo dit Müssen & Gemust beide Praeter: Part: waren, om wat rede zou dan
dit eerste soort, in die gedaente zijnde, nimmer GE vooraen gedogen, aengezien
dit volkomentlijk eigen is, zo bij de Hoog-als Neder-duitsche Praet: Part:? Waerom
zeit men dan ook niet enkelijk Ich habe müssen zo wel als Ich habe gemust /
oportuit me? en waerom ook niet tevens Ich habe gemust horen zo wel als Ich
habe müssen horen Hier uit blijkt dat dit Müssen / &c., wanneer het hier in steê
van een Tusschen-Hulpwoord komt, geen Praeter: Part: is, gemerkt het ontwijffelbare
Praet Part: Gemust die plaets niet mag bekleeden.
Wijders, indien Müssen hier een Praet: Part: moet heeten, waerom zijn dan
Lassen & Helfen / &c. niet ook Praet: Participia? want men zeit Ich habe Lassen
Lauffen / Ich hatte helsen Kauffen / &c. dog niet Ich habe gelassen Lauffen /
nogte Ich hatte geholfen Kauffen.
Ik zou bij deze Ongerijmtheden meerder konnen voegen, dog 't is genoeg om aen
te toonen en te besluiten, dat dit Müssen / Können / &c. hier geene Praet: Part:
zijn, maer zuivere Infinitivi, gelijk ze ook nergens in daer van verschillen: En tot
netter bescheid en opheldering hier van, zal ik twee Opmerkingen hier op laten
volgen, die zo wel in 't Hoogduitsch als bij Ons gelden, en welker kennis van geen
gering gewigt in 't Grammaticael is.
I. Wanneer de Werking een Praesens of Imperfectum verbeeld, dan blijft het
Zakelijke Verbum in Infinit:, en 't Hulpwoord moet in Praes: of Imperf: na vereisch
van zijne Vervoeging gestelt worden, 't zij het een Infinit: Rectus, 't zij het een
Inf: Obliq: agter zig begeert; als
Ich musz Lesen / legendum est mihi (Ik moet Lezen).
Ich muste Lesen / legendum erat mihi (Ik moest Lezen). en Wederom
Ich hoffe zu Lesen / bij Ons, Ik hope te Lezen.
II. Dog wanneer de Werking in Praet: Perf: & Plusq: Perf: geschied, en als dan
de Hulpwoorden Haben / Werden / & Seyn gebruikt worden, zo moeten die
hare Verbuiging naer eisch hunner Tijdvoegingen hebben, terwijl de
Tusschen-Hulpwoorden Dürfen / Können / Mögen / Müssen / die een Infinit:
Rectus agter zig begeeren, dan in Infinitivo pal blijven staen, zo wel als de
Zakelijke Verba, waer van ze Voorloopers zijn; als
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Ich habe Mussen Lesen (legendum fuit mihi), Ik heb moeten Lezen.
en Ich hatte Mussen Lesen (legendum fuerat mihi), Ik had moeten Lezen.
Maer, wanneer andere Tusschen-Hulpwoorden, welke een Infinit: Obliquus agter
zig vereischen, die plaets bekleeden, zo vervoegen de zulken zig in de gewoone
gedaente van het Praet: Perfect: & Plusquamperf:, als
Ich habe of hatte gehoffet zu lezen; bij Ons, Ik heb of had gehoopt te Lezen.
't Is ook wijders hierom, ingevolge van de tweede Opmerking, dat men zeit
Ich habe of hatte

{Fühlen}
{Helfen}
{Hören}
{kommen}
{Lassen}
{Lehren & Lehrnen}
{Sehen}

Lauffen; dog niet Ich habe
gefuhlet Lauffen / &c. Dus
is 't ook bij Ons gelegen.

Dog dat men in 't Hoogduitsch, even als onder Ons, vier van deze
Tusschen-Hulp-woorden, naemlijk Fühlen / Hören / Lehren (of Lehrnen) / & Sehen
/ ook tevens in hunne Praet: Part: gebruikt, mits dat dan het Zakelijke Verbum in
een Substantivum Indefinitivum verwandele, en ook de plaets inneme van zulk een
Substantiv: die gewoonlijk tusschen 't Hulpwoord en 't Praet: Part: in is, als Ich hätte
Lauffen gefuhlet / gelehrnt (of gelehrt) / gehöret / en gesehen / zulks heeft een
andere rede. Zie verder ons Gebruik hier in bij §. XI. & XIII. in onze 14.
Redewisseling.
EINDE Van de Regelmaet en Rangschikking der HOOGDUITSCHE
WERKWOORDEN.
1714 3/m.
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Rangschikking van de Yslandsche verba.
XXXIV. Hoofddeel.
Van de Yslandsche verba in 't Algemeen.
RUnolph Jonasz, Yslander, Schrijver van de Rudimenta Grammmaticae Islandicae
verdeelt de Yslandsche Verba in vijf Classes. Hij noemt zijne ONGELYKVLOEYENDE
VERBA wel niet Onregelmatig, dog geeft egter aen dezelven eene schikking, zeer
verschillig van Onze Rangschikking, en van allen die over 't Letterkundige van eenige
Duitsche Tael-tak geschreven hebben: ja, dat meer is, hoewel hij in de andere
deelen van dat Boek genoeg blijken geeft, dat hij verdient onder de prijs-waerdige
Grammatici gestelt te worden, nogtans ontwart hij deze ONGELYKVLOEYENDE
VERBA zo weinig, dat men niet zonder moeilijk onderzoek te regt weten kan, of 'er
niet meer met Exceptien dan Regelmatigen in 't Yslandsch zig opdoen.
Dewijl ik nu in 't naezien van zijne Voorbeelden, en 't schiften en scheiden van
die, zeer klaerlijk bespeurde, dat niet alleen onze Rangschikking gantsch gemaklijk
het Yslandsch in orde bragt, maer dat ze daerenboven onvergelijkelijk minder
Exceptien overlaet, die nog minder zouden zijn, indien niet het mengsel van oud en
nieuw gebruik daer onder plaets had, zo hebben we dienstig geagt deze onze
Rangschikking, bij wijze van een' Schetse, hier agter het voorverhandelde bij te
voegen; op dat blijke dat de Vocaelwisseling der ONGELYKVLOEYENDE VERBA
bij het Yslandsch, en gevolglijk ook bij de anderen van Kimbrischen Stamme, uit
gelijken Bron als de Onze is gesproten, en tevens ook op gelijkc Leest te schoeijen
is. Wijders, behalven het nut van deze kennisse, zullen eenigen van deze
ONGELYKVLOEYENDEN tot hulp en opbouw verstrekken van onze volgende
Proeve van Afleiding.
Ik noem deze Verhandeling slegts een Schetse, om dat ik 'er de volledige
Regelmaet van de Verba niet aentoon, als thans genoeg zijnde tot mijn Oogmerk,
dat elke soort geschikt werde bij de zijnen van gelijken aert.
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Van de GELYKVLOEYENDE VERBA zal ik in een kleene Lijst opgeven alle de
genen, die ik, hier en daer verstrooit, in de genoemde Grammatica ontmoet heb.
Onder de ONGELYKVLOEYENDE WERKWOORDEN is in 't Yslands niet alleenlijk
bij de Praeterita, maer ook, bij sommig soort, in 't Praesens een Vocaelwisseling;
waerom ik het Praesens ook zal invoegen; Ja, van eenig soort kan ik het Praesens
alleenlijk zetten, om dat deze Schrijver al zijne Soortschikking der Verba op de
Latijnsche Schoolwijze na 't Praesens afleid, en van vele Infinitivi geen gewag maekt:
dus heb ik bij etlijken, van hier het Praesens & Praeter:, van daer het Praeter: Partic:,
en van elders wederom den Infinit: moeten bijeen - zamelen: van de meesten vertoont
hij geen Praeteritum Partic:, schoon die kennis zeer gewigtig is, 't welk gevolglijk,
of als onaengewezen geschat, of uit de Gelijkaerdigheid der anderen moet begist
worden; ik heb dan ook, om niet te ver te gaen, die plaetsen open gelaten, hoewel
mijne schikking, van Gelijksoortigen bij een, de vervulling genoegsaem aenwijst van
't gene in zijne verdeeling gantschelijk niet te vinden is.
Eer we tot het Werk treden, agt ik het dienstig, dat ik van de volgende
Aenmerkingen vooraf berigt doe.
I. Bij den Infinitivus Praesens zet men gewoonlijk ad voorop, als, Ad Marka
(signare), Ad Lesa (legere); even als in 't Engelsch, to Love / amare.
II. De Yslanders behandelen hunne Praet: Partic: eenigsints anders als Wij en
Anderen van Duitschen Stamme; want behalven dat ze geen GE / nog GA
vooropnemen, zo moet men daer-enboven eerstelijk die aenmerken als
Adjectiva, en wel in zulker voege, dat bij de GELYKVLOEYENDE VERBA
hunne Terminatie in 't Mascul: is adur / in Faem: ød / en in Neutr: ad / als,
Markadur / signatus, Markød / signata, en Markad / signatum: Dog bij de
ONGELYKVLOEYENDEN in 't Masc: enn / in 't Faem: en / en in 't Neutr: ed;
als, Lesenn / lectus; Lesen / lecta; Lesed / lectum: zie Ysl: Grammat: p: 37.
Ten andere gebruiken zij deze Praeter: Part: wel insgelijks als wij agter de
Hulpwoorden Hafa / habere, & Vera of Verda / esse, vel fieri: dog een weinig
anders ten opzigte van de Terminatie. Want bij 't Praeter: Perfect: &
Plusquamperfect: van het Activum neemt men het Neutrum van deze Praet:
Partic: Adjectiva, als Eg Hefe & Hafde Markad (Ik heb en had gemerkt); Eg
hefe / & Hafde Lesed (Ik heb en had gelezen): dog bij 't Passivum krijgt het
Mascul: plaets; als, Eg var Markadur (Ik was of wierd gemerkt); Eg var Lesenn
(Ik was of wierd gelezen), en zoo voort, zie Gramm: Island: p: 67 & 68.
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Het eerste soort, dat in 't Neutrum staet, gebruikt onze Yslandsche Grammaticus
tot een Praet: Partic: Activ; en 't laetste soort in 't Masc: voor 't Praet: Partic:
Passivi; en doorgaends vind men in die Grammatica nu eens slegts van 't eene,
en dan eens weder van 't andere vermeld.
Dit onderscheid dient men te kennen en in agt te nemen, in 't vergelijken der Verba
van den Kimbrischen Stam tegen die van den Duitschen Tak; op dat men niet ten
onregt meenen mogte, wanneer men in 't Yslandsch Eg hafde Lesed of iet diergelijks
ontmoette, dat Lesa en andere ONGELYKVLOEYENDE VERBA geene Terminatie
van enn in 't Praet: Part: Pass: hadden.
III. Tot hun Futurum nemen de Yslanders eg Skal / of eg Mun (ik Zal of ik Meen)
voor den Infinit: geplaetst; als
Eg Skal of Eg Mun}

Marka: d: i: Ik zal Merken, of ik
meen te Merken.

IV. Het Yslandsche Praeter: Imperf: gebruikt men ook wel met een Omschrijving,
dog die een weinig van de onze verschilt, stellende naemlijk het Praeter: van
Vera / voor den Infinit: als, Eg Var ad Marka / adsignabam; terwijle wij zulks
voor het Partic: Praes: doen; als, IK WAS MÉRKENDE.
V. De Yslanders bedienen zig mede van een Dualis ten aenzien van 't Pronomen
Personale, dog ten opzigte van het Verbum zelf, is Dualis & Plur: zonder
verschil; als

Dualis

{vid
Hofdum; Wij
twee
hadden}
{thit Hofdud;
Gij twee
haddet}

Plur:

{vier
Hofdum; Wij
hadden.}
{their
Hofdud; Gijl:
haddet.

De derde Persoon heft geen bijzonderen Dualis; dog alleenlijk, their Hoffdu;
Zijl: hadden.
VI. Het Yslandsche Passivum word niet alleenlijk met, maer ook zonder Hulpwoord,
door agterzetting van ST gemaekt.
als, in 't Praes: Indic: Eg / thu / & hann Markast; Ik, Gij, en Hij word Gemerkt.
Plur: Vier Markunst / thier Markest / their Markast / &c.
in 't Praeter: S: Eg / thu / & hann Markadest; Ik, Gij, en Hij weird Gemerkt.
Plur: Vier Markudustum / their & their Markudust.
in 't Praes: Conj: S: ad Eg / thu / & hann Markest.
Plur: Ad vier Markustum / ad their & their Markst.
in Infin: Praes: ad Markast; Gemerkt worden, of te worden.
Dog met het Hulpwoord is het Ad Verda of Vera Markadur.
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XXXV. Hoofddeel.
Van de Yslandsche hulpwoorden.
OM wijders den aert van dezen Kimbrischen Taelstronk nog wat netter te doen
kennen, en daer uit te klaerder overtuigt te worden, dat die wel eer van over-oude
tijden met onzen Duitschen Tak aen eenen zelfden Stamboom zat, zal ik, eer ik tot
de schikking der Verba's overgae, de Conjugatien van de Hulpwoorden Hafa
(Hebben), Vera (Zijn), Verda (Worden), en eg Skal of Mun (Ik zal), als mede Vilia
(Willen), Meiga (Mogen), en Eiga (even als ons HÉBBEN voor schuldpligtig zijn),
vooraf laten gaen, zoodanig als die in de gemelde Yslandsche Grammatica te vinden
zijn: waer uit blijken zal dat dezen in hare Onregelmatigheid omtrent net dezelfde
streek houden als die van Duitschen Stamme.
Ondertusschen neme men in agt, dat de Yslandsche beneffens de Kimbr: en
Deensche V omtrent uit te spreken is, als tusschen onze V en W: en de Yslandsche
ø tusschen a & u / volgens Run: Jonasz; dat is omtrent als onze EU, dog kort; zo
dat het Yslandsche Nøs / Nasus, weinig in klank verschilt, van ons Nederduitsche
NEUS.

Van de Hulpwoorden.
o

N : I. Infin: Ad Vera / Zijn of Wezen.
Praesens

Sing:
Plur:

Indic:
Subj:.
Eg Er / thu Ert / hann Er. Ad{S: Eg Sie / thu Siert /
hann Sie.
Vier Erum / thier Erud /
their Eru.

{Pl: Vier Sieum / thier
Sieud / their-Sieu.

Praeter: Indic:.
Sing:

Eg Var / thu Varst / hann Var.

Plur:

Vier Vorum / thier Vorud / their Vorn.

Praeter: Subj:
Ad

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Eg / thu / & hann Vaere.
{Plur: Vier Vaerum / thier Vaerud / their
Vaere.
{Sing: Ver thu.
{Plur: Vere thier.

Part: Praes: Verande.
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o

N 2. Infin: Ad Verda / Worden.
Praesens Indic:.

Sing:

Eg Verd / thu Verdur / hann Verdur.

Plur:

Vier Verdum / thier Verdid / their
Verda.

Praesens Subj:.
{Sing: Eg & hann Verde / thu Verder.
{Plur: Vier Verdum / thier Verded / their
Verde.

Ad

Praeter: Indic:.
Sing:

Eg & hann Vard / thu Vardst.

Plur:

Vier Urdum / thier Urdud / their Urdu.

Praeter: Subj:.
{Sing: Eg Yrde / thu Yrder / hann Yrde.
{Plur: Vier Yrdum / thier Yrdud / their
Yrde.

Ad

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Verd thu.
{Plur: Verde their.

Part: Praet: Vordenn.

o

N : 3. Infin: Ad Hafa / Hebben.
Praesens Indic:.

Sing:

Eg Heffe / thu Heffur / hann Heffur.

Plur:

Vier Høffum / thier Haffed / their Haffa.

Praesens Subj:.
Ad

{ Sing: Eg Hafe / thu Hafer / hann
Haffe.
{ Plur: Vier Hofum / thier Hafed / their
Haffe.

Praeter: Indic:.
Sing:

Eg Haffde / thu Hafder / hann Haffde.

Plur:

Vier Hofdum / thier Hofdud / their
Hoffdi.
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Praeter: Subj:.
Sing:

Eg Hefde / thu Hefder / hann Hefde.

Plur:

Vier Hefdum / thier Hefdud / their
Hefde.

Imperat: 2. Pers:

{Sing: Haf thu}
{Plur: Hafe thier.}

Partic:

{Praesens
Hafande.
{Praeter: Haffdur.

o

N : 4. Infinit: Ad Vilia / Willen.
Praesens Indicat:

Sing:

Eg Vil / thu Villtt / hann Vill.

Plur:

Vier Vilium / thier Vilied / their Vilia.
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Praesens Subj:.
{ Sing: Eg Vilie / thu Vilier / hann Vilie.
{ Plur: Vier Vilium / thier Vilied / their
Vilie.

Ad

Praeter: Indic:.
Sing:

Eg Villde /thu Villder / hann Villde.

Plur:

Vier Villdum / thier Villdud /their Villdu.

Praeter: Subj:.
Sing:

Eg Villde /thu Villder / hann Villde.

Plur:

Vier Villdum / thier Villdud / their
Villde.

Imperat: ontbreekt'er.

Partic: Praes: Viliande.

o

N : 5. Infin: Ad Meiga / Mogen.
Praesens Indicat:.

Sing:

Eg Maa / thu Maatt / hann Maa.

Plur:

vier Meigum / thier Meigid / their
Meiga.

Praesens Subj:.
{Sing: eg Meige / thu Meiger / hann
Meige.
{Plur: vier Meigum / thier Meiged / their
Meige.

Ad

Praeterit: Indicat:.
Sing:

eg Maatte / thu Maatter / hann Maatte.

Plur:

vier Mattum / thier Mattud / their Mattu.

Praeter: Subj:.
Sing:

eg Maette / thu Maetter / hann Maette.

Plur:

vier Maettum / thier Maettud / their
Maette.

Imperat: ontbreekt'er.

Part: Praes: Meigande.

o

N : 6. Eg Skal / Ik zal.
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Praesens Indic:.
Sing:

eg & hann Skal / thu Skallt.

Plur:

vier Skulum / thier Skulud / their
Skulu.

Praesens Subj:.
Sing:

Ad eg & hann Skule / thu Skuler.

Plur:

vier Skulm / thier Skuled / their Skule.

Imperfectum.
Sing:

eg & hann Skillde / thu Skillder.

Plur:

vier Skilldum / thier Skilldud / their
Skillde.
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o

N : 7. Ad Mune; een Hulpwoord voor 't Futurum.
Praesens Indicat:.

Sing:

Eg & hann Mun / thu Muntt.

Plur:

vier Munum / thier Munud / their Munu.

Praesens Subj:.
Sing:

Ad eg & hann Mune / thu Muner.

Plur:

Ad vier Munum / thier Muned / their
Mune.

Praeterit:.
Sing:

Eg & hann Munde / thu Munder.

Plur:

vier Mundum / thier Mundud / their
Mundu.

o

N : 8. Infin: ad Eiga. 't Beteekent eigentlijk HÉBBEN, BEZITTEN. Dog hier, als
Hulpwoord, omtrent zo veel als MOETEN, even gelijk ons HÉBBEN, in IK HEB TE DOEN,
faciendum est mibi, &c. Zie mede p: 113. in Hickes: Gramm: M-Goth: & p: 67. in de
Gramm: Yslandica.
Praesens Indicat:.

Sing:

eg Aa / thu Aatt / hann Aa.

Plur:

vier Eigum / thier Eigud / their Eiga.

Praesens Subj:.
Sing:

Ad eg Eige / thu Eiger / hann Eige.

Plur:

Ad vier Eigum / thier Eigid / their Eige.

Praeterit:.
Sing:

Eg & hann Aatte / thu Aatter.

Plur:

vier Aattum /thier Attud / their Aattu.

Praeterit: Subj:
Sing:

Eg & hann aette / thu aetter.

Plur:

vier aettum / thier aettud / their aette.

Imperat: 2. Pers:

{ Sing: Eig thu.
{ Plur: Eige thier.

Part: Praes: Eigande.
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Hier kan men bijvoegen, Eg aetla / destina, certum mihi est (bij Ons, IK BÉN
enz:) dat bij de Yslanders ook tot Hulpwoord van 't Futurum
genomen word; als, Eg aetla ad Giora thad / faciam, vel facturus sum hoc: IK MÉÉN
DAT TE DOEN.
VOORNEMENS, IK MÉÉN,
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XXXVI. Hoofddeel.
Van de Yslandsche GELYKVLOEYENDE verba; zijnde van even
zulk een aert als die van de I. CL: bij Ons en anderen van Duitschen
Stamme.
NB. De Nommers, die agter ieder Verbum komen, wijzen aen op welke
Bladzijde in de meergemelde Run: Jonasz Gramm: Ysl: Rudim:, door
Hickesius uitgegeven, van 't zelve gemeld word, op dat men 't verstrooide
zou kunnen naspeuren, en 't gene ik 'er van zeg, ten naeuste beproeven.

Infinit:
Ad aeda /
jurare.

Praeter:
aedde.

Praes: Indic:
eg aede.

pag:.
73, 98.

aetla / opinari, aetlade.
destinare;

eg aetla.

67, 71.

Afla / lucrari.

eg Afla.

71.

eg Baka.

71, 92.

eg Bale.

74.

Aflade.

Baka / pinsere. Bakade.

Bala / vigere.

Praet: Part:

{Act: Bakad}
{Pass:
Bakadur}

Balade.

Benda / viere. Bendte.

{Act: Bendt}
{Pass:
Bendtur}.

eg Bende.

73, 74, 92.

Brenna / urere. Brende.

{Act: Brentt}
{Pass:
Brendur}.

eg Brenne.

72, 88, 89, 91.
word op pag:
72, geconjug:.

Brynna /
adaquare.

Bryntte.

eg Brynne.

74.

Deida /
occidere.

Deidde.

eg Deide.

73.

Dyrka /
glorificare.

Dyrkade.

eg Dyrka

71.

Duyna /
cessare,
deficere.

Duynade.

eg Duyn.

83, 85.

Efa / dubitare. Efade.

eg Efa.

71.

Eida /
absumere.

Eidde.

eg Eide.

73.

Ellda / igne
coquere.

Elldte.

eg Ellde

74.

Elska / amare Elskade.

{Act: Elskad}
{Pass:
Elskadur}.

eg Elska. word 69, 98, 92 p:
geconjug: op 69.
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Eria / arare.

Eriade.

eg Er.

87.

Faera / loco
movere.

Faerde.

eg Faere.

74.

Fyrra / privare, Fyrtte.
frustrari.

eg Fyrre.

74.

Filga / comitari. Filgde.

eg Filge.

73.

Frietta / fama
accipere.

eg Friette.

74.

Friette.
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Gaa /
attendere.

Gaade.

eg Gaae.

73, 74.

Gala /
vociferare.

Galade.

eg Gale.

74.

Gapa / hiare.

Gapte.

eg Gape.

74.

Gellda /
exsecare.

Gelldte.

eg Gellde.

74, 107.

Gilla / inaurare. Gillte.

eg Gille.

74.

Gista / diverti. Giste.

eg Giste.

74.

Grunda /
meditari.

Grundade.

eg Grunda.

71.

Haanga /
pendere.

Haangde (&
Hierk).

eg Haange.

74.

Hata / odio
habere.

Hatade.

eg Hata.

72.

Haela /
commendare.

Haelde.

eg Haele.

74.

Hefna / ulcisci. Heffnde.

eg Hefne.

73.

Heytta /
calefacere.

eg Heytte.

74.

Heytte.
in Praet: Hiet /

Dog Heita /
vocare,
promittere,
vovere;

zie p: 74.

Hella / fundere. Helltte.

eg Helle.

74.

Helltta /
claudum
facere.

Helltte.

eg Helltte.

74.

Herda /
indurare.

Herdte.

eg Herde.

74.

Hlyda /
obedire.

Hlydde.

eg Hlyde.

74.

Hrella /
moerorem
afferre.

Hrellde.

eg Hrelle.

74.

Hremma /
unguibus
rapere.

Hremde.

eg Hremme.

74.

Hugga /
consolari.

Huggade.

eg Hugga.

71.

eg Iaata.

71.

Iaata / confiteri. Iaatade.
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Ykia /
exaggerare.

Ykiade.

eg Ykia.

71.

Yla / ejulare.

Ylde.

eg Yle.

73.

Jrkia {carmen Jrkte.
facere, &
terram colere}.

eg Jrkie.

73.

Kemba /
pectere.

Kembde.

eg Kembe.

74.

Kiaefa /
suffocare.

Kiaefde.

eg Kiaefe.

74.

Kynna / notum Kyntte.
facere.

eg Kynne.

74.

Klaga /
accusare.

Klagade.

eg Klaga.

71.

Kueika /
accendere.

Kueikte.

eg Kueike.

74, 92.

Leifa /
permittere.

Leifde.

eg Leife.

73.

Leinga /
prolongare.

Leingde.

eg Leinge.

74.

Lysa /
lucernam
praeferre.

Lyste.

eg Lyse.

74.

Lofa /
{permittere,
promittere, &
laudare}.

Lofade.

eg Lofa.

71.

Marka /
signare.

Markade.

eg Marka.

71.

Maela / metiri. Maeltte.

eg Maele.

73, 74.

Millda /
mitigare.

eg Millde.

74.

Naga / rodere. Nagade.

eg Naga.

71, 118.

Nefna /
nominari.

eg Nefne.

73.

Offra / offerre. Offrade.

eg Offra.

71.

Prenta / typis
excudere.

Prentade.

eg Prenta.

71.

Pyna /
cruciare.

Pynde.

eg Pyne.

73.

Milldade.

Nefnde.

{Act: Kueikt}
{Pass:
Kueiktur}.
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Rata {viam
tenere,
incurrere}.

Ratade.

eg Rata.

71.

Reyta /
deglubere.

Reytte.

eg Reyte.

74.

Ryka / regnare. Rykte.

eg Ryke.

73.

Saa / serere.

Saade.

eg Saae.

73, 74, 87.

Sela / vendere. Selde.

eg Sele.

84.

Senda /
mittere.

eg Sende.

74.

Setta / ponere. Sette.

eg Set.

85.

Syna /
monstrare.

Synde.

eg Syne.

74.

Syndga /
peccare.

Syndgade.

eg Syndga.

71.

Skapa / facere, Skapte (&
formare.
Skoop).

eg Skapa.

72, 123.

Skila
intelligere,
distinguere.

Skilde.

eg Skil.

84.

Sletta /
explanare.

Slette.

eg Slette.

74.

Sløcka /
extinguere.

Sløcktte.

eg Sløck.

84.

eg Smaae.

87.

Sende.

Smaa /
contemnere.

Pass: Søcktur. eg Søckue.

Søckua /
mergere.

Søckte.

Sperra /
exporrigere.

Sperte.

eg Sperre.

74.

Spilla /
corrumpere.

Spilltte.

eg Spille.

74.

Staela /
animum
addere.

Staelltte.

eg Staele.

74.

Stilla /
temperare.

Stilltte.

eg Stille.

74.

Tala / loqui.

Talade.

eg Tala.

71.

Thacka /
gratias agere.

Thackade.

eg Thacka.

71.

eg Tyne.

73.

Tyna / perdere. Tynde.

74, 91, 124.
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Tolla / haerere. Tollde.

eg Tolle.

74.

Veida / venari. Veidde.

eg Veide.

73.

Venda /
vertere.

Vende.

eg Vende.

74.

Vilia / velle.

Villde.

eg Vil.

65.

word ook
geconjug: in
ons vorige
Vitna / testari.

Vitnade.

XXXV. Hoofdd:.

eg Vitna.

71.

Wijders van dezen aert vertoonen zig ook de volgende Impersonalia.
Thad Birter /
lucescit.

in Praet: Birte.

zie p: 90.

Brimar / aestuat.

Brimade.

90.

Dagar / diescit.

Dagade.

90.

Dimmer / tenebrae Dimmerde.
oboriuntur.

90.

Døgguar / pluit.

Døgguarde.

90.

Dunar / tonat.

Dunarde.

90.

Frister / gelascit.

Friste.

90.

Graanar

{primis nivium
flocculis terra
canescit.}

Graanade.

Hardnar /
indurescit.

Hardnade.

90.

Haustar / aestas
adolescit.

Haustade.

90.

Haglar / grandinat. Haglade.

90.

90.
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Thad Hielar / pruina
tegitur.

in Praet: Hielade.

90.

Hlaanar / nix resolvitur.

Hlaanade.

90.

Huesser / ventus saevire Hueste.
incipit.

90.

Hitnar / incalescit.

Hitnade.

90.

Jelgar / ningit.

Jelgade.

90.

Kirrer / tempestates
cessant.

Kirrde.

90.

Koolnar / frigescit.

Koolnade.

90.

Kuolldar / advesperascit. Kuollade.

90.

Mynkar / minuitur.

Mynkade.

90.

Mørgnar / dilucescit.

Mørgnade.

91.

Rigner / pluit.

Rignde.

91.

Rockuar / crepusculum
incipit.

Rockuade.

91.

Sniooar / ningit.

Snioade.

91.

Sumrar / aestas ingruit,

Sumrade.

91.

Syler / gelu & pruina
condensatur solum.

Sylade.

91.

Thidnar / quod gelu
rigidum erat, resolvitur.

Thidnade.

91.

Vetrar / hyemescit.

Vetrade.

91.

Udar / continui imbres
descendunt.

Udade.

91.

Vøknar / humescit.

Vøknade.

91.

Volnar / incalescit.

Volnade.

91.

Vorar / ver incipit.

Vorade.

91.

XXXVII. Hoofddeel.
Van de Yslandsche ONGELYKVLOEYENDE verba, die in 't Praeter:
Indic: en in 't Praet: Part: Pass: elk eene bijzondere Vocaelwisseling
aennemen, hebbende met één in Praet: Part: Pass: de Terminatie
ENN.
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o

N : 1. Van de genen, die de II. CL: 1, bij Ons, bij 't M-Gottisch, bij 't F-Duitsch, en
Hoogd:, dog de III. CL: 1, bij 't A-Saxisch beantwoorden: als,

Infinit:

Praet: Indic:

Praet: Part:
Pass:

Praes: Ind:

pag:.

Ad Grypa /
rapere,
prehendere.

{S: Greip}
{Pl: Gripum}
{in Subj:
Gripe}.

Gripenn.

eg Gryp.

82, 85, 88.

Word geconjug: op pag: 82.
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Dus mede.

Infinit:

Praet: Indic:

Praet: Part:
Pass:

Praes: Ind:

pag:

Ad Byda /
expectare.

Beid.

Bidenn.

eg Byd.

83, 88.

Byta / mordere. Beit.

Bitenn.

eg Byt.

85, 88, 92.

Blyfa / manere. Bleif.

Blifenn.

eg Blyf.

84.

Dryfa / jactari, Dreif.
circumvehi

Drifenn.

eg Dryf.

84, 92.

waer van 't
in Praet: Dreif /
Imperson:
Dryfur / ningit,
Dryta / cacare. Dreit.

zie p: 90.

Dritenn.

eg Dryt.

85, 88.

Gyna / hiare.

Gein.

eg Gyn.

83, 85.

Hnyga /
decidere.

Hneig & Hnie. Hnigenn.

eg Hnyg.

84, 88, 92.

Hryna /
{clamare,
vocem
extollere}

Hrein.

eg Hryn.

83, 85.

Kuyda / aegrè Kueid.
habere.

eg Kuyd.

74, 115.

eg Lyd.

84, 92.

Lyda / pati.

Leid.

Lidenn.

als mede 't
in Praet: Leyd
Imperson:
/
Lydur / labitur
tempus;

zie p: 90.

Myga / mejere. Meig & Mie.

eg Myg.

84, 88.

Ryda /
equitare.

Reid.

eg Ryd.

84.

Ryfa / lacerare. Reif.

eg Ryf.

84.

eg Rys.

87, 88, 92.

Rysa / surgere. Reis.

Risenn.

Syga /
deorsum ferri.

Seig & Sie.

eg Syg.

84, 88.

Skyna /
fulgere.

Skein.

eg Skyn.

83, 85.

Styga / pede
premere.

Steig & Stie.

eg Stug.

84, 88.

Suykia /
fallere.

Sueik.

eg Suyk.

84, 88.
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Vykia / cedere. {Veik & Viek in Vikenn.
Pl: Vikum}

eg Vyk

76, 79, 84, 88

Word geconjugeert op p: 79.
o

N . 2. Van die, welke beantwoord worden bij Ons en in 't M-Gottsch in de II. CL:
4, bij het F-Duitsch in de II. CL: 2. bij het A-Saxisch in de II. CL: 1, en bij 't Hoogd:
in de II. CL: 2 en 4. als,

Infinit:

Praet: Indic:

Praet: Part:
Pass:

Praes: Ind:

pag:.

Ad Bioda /
offerre.

Baud.

Bodenn.

eg Byd.

84, 92.

Brioota /
frangere.

Braut.

Brotenn.

eg Bryt.

85, 88, 92.

Driupa /
Draup.
guttatim stillare

eg Dryp.

85.

Fiuka / vento
ferri.

eg Fyk.

84, 88.

Dus mede
Bogenn /
curvus,
curvatus, p: 42,
van Biuga/
Baug/ Bogenn
/ curvare,
flectere.

Fauk.

zie p: 90.

Hier toe Fykur
/ ningit
vehementer, in
Praet: Fauk /
Fliuga / volare. Flaug.

Flogenn.

eg Flyg.

84, 88, 92.

Flioota / fluere. Flaut.

eg Flyt.

85, 88.

Frioosa /
frigere.

Fraus.

eg Frys.

87, 88.

Gioosa /
impetuose
fundi.

Gaus.

eg Gys.

87, 88.

Gioota / furtim Gaut.
conjicere.

eg Gyt.

85, 88.
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Hlioota / sortiri. Hlaut.

eg Hlyt.

85, 88.

Hnioota /
pedem off
endere.

Hnaut.

eg Hnyt.

85, 88.

Kioosa / {cum Hraut.
impetu}
{aliquo ferri}.

eg Hryt.

85, 88.

Kioosa /
eligere.

Kaus.

Kosenn.

eg Kys

87, 88, 92.

Kliufa /
scindere.

Klauf.

Klofenn.

eg Klyf.

84, 88, 92.

Kropenn.

eg Kryp.

76, 85, 88, 22.

Liuga / mentiri. Laug.

eg Lyg.

84, 88.

Liuka /
{aperire,
absolvere,
absumere}

Lauk.

eg Lyk.

84, 88.

{Luta / of Liota Laut.
/ of Liuta se
deorsum
incurvare}

eg Lyt.

85, 88, 116.

Nioota / uti.

Naut.

eg Nyt.

85, 88.

Riuka /
defumare.

Rauk.

eg Ryk.

85, 88.

Sioda /
coquere.

Saud.

eg Syd.

84, 88.

eg Syg.

88.

eg Syp.

85, 88.

eg Skyt.

88.

Smaug.

eg Smyg.

84, 88.

Striuka / itare. Strauk.

eg Stryk.

84, 88, 126.

Kriupa / curvus Kraup.
incedere.

Siuga /
sorbere.
Siupa /
sorbere.

Saup.

Skioota /
jaculari.
Smiuga
/angustias
penetrare.
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o

N : 3. Van die genen, welker soort zig vinden laet bij Onze II. CL: 5, bij 't M-Gottisch
en A-Saxisch op II. CL: 2, bij 't F-Duitsch 'op II. CL: 2. en bij 't Hoogd: op III. CL: 1,
als,

Infinit:

Praet: Indic:

Praet: Part:
Pass:

Praes: Ind:

Fundenn.

eg Finn.

81, 85, 91.

pag:.

{Ad Finna
(voor Finda)
invenire}.
{Sing: Fand}
{Pl: Fundum}
{Subj: Finde}.

Word
geconjugeert
op pag: 81.
Dus mede
Binda / ligare. {Euphon: Batt} Bundenn.
{voor Band}.

eg Bind.

84, 88, 92.

Hrinda /
pellere.

{Euphon:
Hratt}
{voor Hrand /}
{in Pl:
Hrundum}.

eg Hrind.

74.

Singia /
cantare.

Saung (ofte
Sang).

eg Sing.

84, 88.

eg Spinn.

85, 92.

Spinna / filum Spann.
trahere.

Spunnen.

Sprynga /
rumpere,
insanire.

{Euphon:
Sprungenn.
Sprack}
{voor Sprang)}.

eg Spryng.

84, 92.

Stinga /
pungere.

{Euphon:
Stack}
{(voor Stang)}.

eg Sting.

84.

Vinda /
glomerare.

{Euphon: Vatt}
{voor Vand}.

eg Vind.

84.
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Vinna /
laborare.

Vaun.

eg Vinn.

85.

Ad Brenna
(uri).

Brann.

eg Brenn.

85, 87.

Drecka /
bibere.

Drack.

Druckenn.

eg Dreck.

84, 92.

Renna /
lubricare.

Rann.

Runnenn.

eg Renn.

85, 92.

Voeg hier bij

o

N : 4. Welker soort beantwoord word in de II. CL: 5 en 6, bij 't M-Gottisch; in de
II. CL: 4 en 5, bij 't F-Thuitsch; in de II. CL: 3, 4 en 5, bij 't A-Saxisch; in de IV. CL:
6, bij Ons; en in de III. CL: 2. bij 't Hoogduitsch.
eg Ber.

p: 85, 86, 87,
88, 91, 92.
word op p: 85.
geconjugeert.

Nema / capere. Nam.

eg Nem.

85, 88.

Skera /
tondere.

Skar.

eg Sker.

87, 88.

Stela / furari.

Stal.

eg Stel.

84, 88, 92.

Ad Bera /
portare.

{Sing: Baere} Borenn.
{Pl: Baarum}
{Subj: Baere}.

Stolenn.

Als mede.
Gellda /
debitum
solvere.

Galltt.

eg Gelld.

83.

Nverba /
evanescere.

{Sing: Hvarb} {Horbenn of
{Pl: Hvørbum}. Horfenn}
{in Subj:
Hvirbe}.

eg Hverb.

77, 83. 91, &
92, word
geconjugeert
op p: 77.

Sverba /
limare.

Svarb.

eg Sverb.

83.

Verda / fieri.

Vard.

eg Verd.

64.

Vordenn.

Word geconjugeert op pag: 64.
Dog ook Verd / cogor; en Vard coactus sum; pag: 83 en 130. Wijders, Slepp /
evado; in Praet: Ind: Slapp / in Part: Pass: Sloppenn / p: 85, 92, waer mede overeen
schijnen te komen,
Dett / cado.

in Praet: Datt.

85.

Giell / vociferor.

Gall.

84, 107.

Skel}
{Skall}
Smel} cum sono claudor, {Small}.
collidor.

84, 123, 124.
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Sprett / germoni, erumpo. Spratt.

85.

Suelltt / esurio.

Sualltt.

85.

Vell / ebullio.

Vall.

84, 129.

Velld / levando oneri sum. Valld... in Inf: Valda

p: 83, 88.

Velltt / volvor.

85.

Valltt.

Dog Sver / juro, heeft in Praet: Soor / zie p: 87.
Vorder.
Ad Bidia / precari, in Praet: Ind: S: Bad / Pl: Baadum (Subj: Baede); in Praet:
Part: Pass: Bedenn; in 't Praes: Ind: eg Bid; p: 76, 77, 83, 88, 91, 92. word
geconjugeert op p: 76.
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Liggia / cubare; in Praet: Ind: S: Euphon: Laa (voor Lag) Pl: Laaum, Subj:
Laeage; in Part: Pass: Legenn; in 't Praes: Indic: eg Lig; p: 78, 84, 88. word
geconjugeert op p: 78.
Sitta / sedere.... in Praet: Indic: Sat.... p: 83, 85.
o

Deze drie laetsten hebben ook groote gemeenschap met de volgenden van N : 1,
in 't XXXVIII. Hoofddeel.

XXXVIII. Hoofddeel.
Van de Yslandsche ONGELYKVLOEYENDE verba, hebbende in
Praet: Part: Pass: den uitgang ENN / dog een zelfden Accentklinker
als de Infinit:, hoewel 't Praeter: Indic: zijn Vocael verwisselt.
o

N : 1. In 't Praet: Indic: op A: welk soort beantwoord word in de III. CL: 1. bij Ons;
in de III. CL: 2 en 3, bij 't M-Gottisch; in de III. CL: 1, bij 't F-Duitsch; in de III. CL: 3,
bij 't A-Saxisch; en in de IV. CL: 4, bij 't Hoogduitsch.

Infinit:

Praet: Indic:

Praet: Part:
Pass:
Etenn.

Praes: Ind:

pag:.

eg Et.

82, 83, 85, 91.
en 92. word
geconjugeert
op pag: 82.

Drepenn.

eg Drep.

83, 85, 88, 91,
92.

Gefa / donare. {Sing: Gaf}
Gefenn.
{Pl: Gefum}
{Subj: Giaefe}.

eg Gef.

78, 84, 87, 88,
91, 92. word
geconjugeert
op p: 78.

Geta /
conjectare.

Gat.

eg Get.

85, 88.

Kueda /
canare.

Kuad.

eg Kued.

83, 88.

eg Lek.

84, 88.

Ad Eta / edere. {Sing: Aat}
{Pl: Aatum}
{Subj: aete}.
Drepa /
occidere.

Drap.

Leka / stillare. Lak.
Lesa / legere.

{Sing: Las}
{Pl: Laesum}
{Subj: Laese}

Lesenn.

eg Les.

86, 87, 88, 91.
word
geconjugeert
op p: 86.

Reka / pellere
& pelli.

Rak.

Rekenn.

eg Rek.

84, 88, 92.

Trodenn.

eg Tred.

83, 88, 92.

Voeg hier bij.
Troda / terere. Trad.
bij Ons
TREDEN, TRAD,
GETREDEN.
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Sofa / dormire. Svaf.
Thiggia /
accipere.

{Euph: Thaa}
{voor Thag}.

eg Sef.

84, 88.

eg Thig.

84, 88.

o

N : 1. In 't Praet: Indic: op OO / welk soort zig vertoont bij Ons in de III. CL: 3; bij
't M-Gottisch, in de III. CL: 1 en 4; bij het F-Duitsch in de III. CL: 3 en 4; bij het
A-Saxisch in de III. CL: 2; en bij 't Hoogd: in de IV. CL: 1.

Infinit:

Praet: Ind:

Praet: Part:
Pass:

Ad Ala / alere. Ool.

Praes: Indic:

pag:.

eg El.

84, 88.

eg Eik.

84, 88.

NB. M-G. Alids
/ saginatus.
Auka / augere. Jook.
Ausa / haurire. Joos.

Ausenn.

eg Eis.

87, 88, 92.

Bua / habitare. Bioo.

Buenn.

eg By.

76, 87.

Fara / ire.

Farenn.

eg Fer.

87, 88, 92.

Grafenn.

eg Gref.

84, 88, 92.

Hefia / elevare. Hoof.

eg Hef.

84, 88.

Hlaupa /
currere.

Hlioop.

eg Hleip.

85, 88.

Høggua /
verberare.

Hioo.

eg Høg.

84, 88, 92.

Skaka /
quassare.

Skook.

eg Skek.

84, 88.

Skapa /
formare.

{Skoop}
{ook Skapte}.

eg Skapa.

72, 123.

Spua / vomere. Spioo.

eg Spy.

76.

Standa / stare. {Euph: Stood}
{voor Stond}.

eg Stend.

83, 88.

Taka / sumere. Took.

eg Tek.

84, 88.

Vada / vadere. Vod (of Ood).

eg Ved

83, 88, 119,
129.

Vefa / texere.

Vof.

eg Vef.

84, 88.

Vega /
trutinare,
interimere.

Vo.

eg Veg.

84, 88.

Foor.

Grafa / fodere. Groof.

Høgguenn.
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Wijders kan men hier bijvoegen, of anders onder 't vorige Hoofdstuk plaetsen
deze volgenden, die bij 't Yslandsch een verloop van Klinker onderworpen zijn in 't
Praet: Part: Pass:, dog niet bij Ons en anderen van Duitschen Stamme; als,
Al Aka /
Ook.
currutrahi, vehi

Ekenn.

eg Ek.

84, 88.

Deia / mori.

Daaenn.

eg Dey.

76, 87, 92.

Dreigenn.

eg Dreg.

84, 88, 92.

Floo.

Fleigenn.

eg Flae.

89, 92.

Hlaeja / ridere. Hloo.

Hleigenn.

eg Hlae.

89, 92.

eg Kiell.

84, 113.

Doo.

Draga / trahere Droo.
bij Ons
DRAGEN,
DROEG,
GEDRAGEN,

ferre.
Euph: Flaa}
voor Flaga}
cutem
detrahere.

K... gelu aduri. Kool.
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Infinit:

Praet: Ind:

Euph: klaa /
fricare.

Kloo.

Euph: Slaa}
Sloo.
voor
Slaga}verberare.

Praet: Part:
Pass:

Sleigenn.

Praes: Ind:

pag:

eg Kloe.

89

eg Sloe.

89, 92.

o

N : 3. In 't Praeter: Ind: op IE / welk soort zig opdoet, bij Ons in de III. CL: 2; bij 't
F-Duitsch in de III. CL: 2; bij 't A-Saxisch in de III. CL: 4 en 5; en bij 't Hoogd: in de
IV. CL: 2, als,

Infin:

Praet: Indic:

Ad Blaasa /
flare.

Blies.

Praet: Part:
Pass:
Blaasenn.

Praes: Ind:

pag:.

eg Blaes.

87, 88, 92

Falla / cadere. Fiel.

eg Fell.

84, 88.

Ganga / ire.

eg Geing.

84, 88.

Halda / tenere. Hielltt.

eg Helld.

83, 88.

Heita / {vocare, Hiet.
vovere,
promittere}.

eg Heite.

74

{Euph: Gieck}
{voor Gieng}.

Dog Heytta / calefacere, in Praet: Heytte / zie onder de I. CL:.
Lata / {ponere; Liet.
simula re, se
Gerere}.

eg Laet.

85, 88.

Hier bij kan men voegen, schoon in 't Praet: Part: Pass: de a in ei verwisselt.

Euph: Faa}
voor Fanga}
accipere

{Euph: Fieck}
{voor Fieng}.

Feigenn.

eg Fae.

89, 92.

XXXIX. Hoofddeel.
Van de Yslandsche ONGELYKVLOEYENDE VERBA, verwisselende in Praet: Indic:
de E in A / en de I (of Y) in U / hebbende in Praet: Part: Pass: den Uitgang ENN /
en te mets ook dien van TUR of DUR teffens; dog in Praet: Indic: den Uitgang DE
of TE agter 't veranderde Worteldeel: met welk soort ten opzigte van 't Praet: Indic:
de V. CL: bij 't F-Duitsch, en de VI. CL: bij 't Hoogd: zeer nae overeenkomt. Van dit
Yslandsche schijnt het

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

693
oude Praeterit: verloopen, en een omtrent-Gelijk-vloeijend in de plaets gekomen te
zijn. Hoe men die van deze Classis hebbe aen te zien, is genoegsaem op te maken
uit onze Aenmerkinge agter de F-TH, V. CL:.
o

N : 1. Verwisselende E in A; als,

Praes: Indic: Praet: Ind:
eg Ber / pulso. Barde.

Praet: Part:
Barenn.

Infinit:

pag:.
42, 87.

ad Duelia.

84, 88.

Duel / moror.

Dualde.

Et / incito.

Atte.

Fel / occulto.

Falde.

Falenn.

Flet / explano, Flatte.
exentero.

Flattur.

85, 91.

Frem / usurpo. Framde.

Framenn.

84, 91, 92.

85.
Fela.

79, 80, 88, 92.

Gled / laetifico. Gladde.

83.

Hem / cicuro,
contineo.

Hamde.

84.

Hrek / jacto.

Hrakte.

Hvet / incito.

Hvatte.

Hrakenn.

Hrekia.

84, 88, 91.
85.

ook Hvatte /
acuit; in Subj:
Hvette; p: 89.
Kref /
expostulo.

Krafde.

{Krafenn &
Krafdur}

Kued /
valedico.

Kuadde.

Kuaddur.

Kuel / crucio.

Kualde.

Leg / pono.

Lagde.

84, 91.
Kuedia.

83, 88, 91.
84.

Lagdur.

Leggia.

84, 91.

Hier toe het Imperson: Leggur / aquae constringuntur gelu; in Praet: Ind: Lagde
p: 90.
Lem / caedo.

Lamde.

84.

Lep / lingo.

Lapte.

85.

Let / pigrum
facio.

Latte.

85.

Mel / minutim
tundo.

Malde.

84.

Mer / minutim
dissipo.

Marde.

87.

Met / aestimo. Matte.

Meta.

85, 88.

Sed / satio.

Sedia.

83, 88.

Sadde.
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Seige / dico.

Sagde.

Sem / lites
dirimo.

Samde.

Tel / numero.

Talde.

Tem / domo.

Tamde.

74.
{Samenn &
Samdar}.

84, 91.
84.

{Tamenn &
Tamdur}

Temia.

80, 81, 85, 91.

Word geconjugeert op p: 80.
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Praes: Indic:
eg Then /
extendo.

Praet: Ind:
Thande.

Praet: Part:
Thandur.

Infinit:

pag:.
85, 91.

Tae / lanam
carpo.

Taade.

Taaenn.

Toeia.

89, 92.

Theige / taceo. Thagde.

74.

Vef /
circumvolvo.

Vafde.

{Vafenn &
Vafdur}.

84, 91.

Vek / excito.

Vakte.

Vaktur.

84, 91.

Vel / eligo.

Valde.

{Valenn &
Valdur}.

38, 42, 49, 84.

Ven /
assuefacio.

Vande.

85.

Ver / defendo. Varde.

87.

Van dezen aert schijnt ook het Impersonale Bregdur / advesperascit, hebbende
in Praet: Braagd.
o

N : 2. Verwisselende {I} (of Y) in U.

Praes: Ind:

Praet: Ind:

Praet: Part:
Pass:
Bruddur.

eg Brid /
confringo
dentibus.

Brudde.

Dy / quasso.

Dude.

76.

Dyn / tono.

Dunde.

85.

Dil / celo.

Dulde.

84.

Dryn / boo.

Drunde.

85.

Fly / fugio.

Flude.

Flis /
desquamo.

Fluste.

87.

Flit / veho.

Flutte.

85.

Hil / tego.

Hulde.

Hryn / ruo.

Hrunde.

85.

Ir / eruo.

Urde.

87.

Fluenn.

{Hulenn &
Huldur}.

Inf.

pag:
83, 91, 92.

76, 92.

84, 91.

Krit / decerpo. Krutte.

85.

Mil / {in
minutas

84.

Mulde.
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particulas
divido}.
Mir / mordeo.

Murde.

87.

Rym /
Rumde.
{submissam &
raucam vocem
edo}.

85.

Smyr / ungo.

Smurde.

87.

Spir / interrogo. Spurde.

87.

Stid / Fulcio.

Studde.

Styn / doleo.

Stunde.

85.

Thil / confusè
recito.

Thulde.

84.

This /
{festinanter &
impetuosè
cedo}.

Thuste.

87.

Thrym /
Thrumde.
subonere duro.

Studdur.

83, 91.

85.
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Tigg / mando
dentibus.

Tugde.

{Tugenn &
Tugdur}.

Tiggia.

84, 88, 91.

XL. Hoofddeel.
Van de Yslandsche Werkwoorden, die eenigsints van de vorigen
verschillen, en als Onregelmatig te tellen zijn, of, welken wij, bij
gebrek van nader Voorbeelden, nog geene plaets onder de
voorgaende Classes weten toe te schikken; als,
o

N : 1. Behalven de Hulpwoorden Vera / esse; Verda / fieri; Hafa / habere, tenere;
Meiga / licere; eg Skal of eg Mun / (Ik zal of ik Meen); Eiga / habere, possidere, of
als Hulpwoord decere; waer van wij de Vervoegingen in heet XXVI. Hoofdd: vertoont
hebben, zo komen daer bij,
o

N : 2.

Praes: Ind:
Eg Liae /
commodo.

Praet:
Liede.

Praet: Part:
Liedur.

Infinit:
Lia.

pag:.
89, 92.

Nae /
apprehendo.

Naade.

Naadur.

Naa.

89, 92.

Mann /
recordor.

Munde.

Muna.

83, 85, 117.

Kann / scio.

Kunne.

Kunna.

83, 85, 88.

Ann / faveo.

Unne.

Unna.

83, 85, 88.

Deze Verba gehjken wel na die van de I. CL: indien men uitsondert, dat de Vocael
in 't Praes: Ind: verandert.
o

N : 3.
Eg Grae /
germino.

Graere.

Grooenn.

Grooa.

89, 92.

Ny / urgeo.

Nere.

Nuenn.

Nua.

76, 87, 92.

Rae / remigo.

Rere.

Rooenn.

Rooa.

89, 92.

Sny / verto.

Snere.

Snuenn.

Snua.

75, 76, 87, 91.

Eg Hrøck /
{cumimpetu
moveor}.

Hrøck.

Hrøcktur.

Kiøre / eligo.

Kiøre.

o

N : 4.

ølle / in causa ølle.
sum.

84, 91.

74.
73, 74.
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Søck / mergor. Søck.

84.
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Støck / salto.

Støck.

Støckua.

84, 88.

o

N : 5.
Eg Kaupe /
emo.

Keipte.

Kem / venio.

Kom.

Saekie /
adfero.

Sooktte.

Thuae / lavo.

Thuode.

73.
Komenn.

85, 88, 92, 113.
74.

Thueigenn.

Thuo.

89, 92.

Einde Van de Regelmaten en Rangschikkingen der WERKWOORDEN.
1714 3/m.
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o

Bijlage N : 7.
zynde een schetse van de Landvriesche
dialect,
Vergeleken tegen onze Nederduitsche.
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o

Bijlage N : 7.
Schetse van de Land-Vriesche dialect,
Vergeleken tegen Onze Nederduitsche.
Inleiding.
DEwijle bij de VRIEZEN, die zo vele eeuwen te rug zig in eenige Zeden en Spreektrant
afgescheiden en vreemd gehouden hebben van 't gebruik hunner naeste Gebueren,
eenige Woorden in zwang moeten gebleven zijn, die bij Ons versleten zijn, zo zullen
we van de Land-Vriesche Dialect, die voornaemlijk na de Zuider-Zeekust nog
onderhouden word, onze Schetswijzige Opmerkingen, die wij in 't Lezen van Gysbert
Japicx Friesche Rymlerye & Wirkken, alwaer in 't spellen de Letters na de
Nederduitsche waerde genomen zijn, voor ons zelf hebben aengeteekent, hier ter
neder stellen; om ook ter gelegener tijd eenig verlorene van Ons uit het hunne te
konnen herstellen, even gelijk uit de Oudheid; hoewel tot een volledige beschrijving
van het Land-Vriesch wel de penne van een aldaer geborene en opgevoede, die
tevens een taelgeleerde waer, vereischt zou worden.

I.
Van de Scherpheid en Tongdraying van die Dialect; beneffens het veranderlijke
beloop van dezelve.
Behalven de Scherpheid van doorgaends F / in steê van onze V; en S /
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in steê van onze Z, ja ook dikwijls T / in plaets van onze D te nemen, zo loopt deze
Land-Friesche Dialect, vrij wat veranderlijk.
Tegen onze korte A vind men nu eens A / dan eens E / IE / O / of ae / als
L-F, Dat (bij ons, Dat), Wat (Wat).
L-F, Sted (Stad), Red (Rad), Mest (Mast), Sed (Zad), Fen (Van).
L-F, Iessche (Asche).
L-F, Fordgong (Voordgang).
L-F, Graef (Graf), Tsaef (Kaf), Kael (Kalf).
Tegen onze Lange A, nu eens de Korte dan de Lange A / of ook E of EE / of EY /
of I of IE / of OO / of ae of EA / of OA / als,
L-F, Mar (Maer), Schatha & Scheâ (Schade).
L-F, Wetter (Water), Smecket (Smaekt), Jeer & Jier (Jaer), Werre (Gewaer).
L-F, Keyse (Kazen), ook Tzys (Kaes).
L-F, Yer-litter (Aderlater), Silligheyte (Zaligheid), Litten (Laten).
L-F, Miz-diede (Mis-daed), Giet (Gaet), Hier (Haer, Hair), Nachtmiel
(Nachtmael), Ypenbierjen (Openbaren), Schiep (Schapen), Stiel (Stael), Stiet
(Staet), Ney-siet (Nae-zaet), Be-rie (Beraed), Trienen (Tranen), Wier (Waer),
Wierom (Waerom), Striel (Strael), Swier (Zwaer), Jin-stiende (tegenstaende).
Eenigen van deze Vrieschen zijn Takken van Praeterita gesproten, terwijl de
onzen uit een Worteldeel van een Infin: of Praes: ontleent zijn, en dit mag men
ook van de anderen met ie tegen onze A gissen.
L-F, Oon (Aen), Ford-oon (Voortaen).
L-F, Flaeg (Vlaeg), Plaegen (Plagen).
L-F, Pleats (Plaets), Dear (Daer), Be-wearjen (Bewaren).
L-F, Moanne (Maend), Moanjen (Maenen).
Dog gemeenlijk komt tegen onze Harde Lange ÉÉ of EI, hare EA (of AE) of IE of
ook wel EY of EE / als
L-F, Bejearjen (Begeeren), Heal & Heel (Héél), Learaer (Leeraer), Freaslyk
(Vrééslijk)
L-F, Klaed (Klééd), Gaest (Géést), Forschaete & Forschiedene
(Verscheidene).
L-F, Ien (Eén), Ienmiel (Eénmael), Lieden (Leiden), Klien (Klein), Miest
(Méést), aefschie (Afscheid), Yer (éérder, éér), Mient (Méént, meint).
L-F, Eere (Eere), Einjen (Eindigen), Eyn (Eigen), êgener (Eigenaer),
Feynsjende (Veinzende), Reyz (Reis).
Tegen onze IE komt gewoonlijk IO of YO of IE / als
L-F, Dyo: (Dier), Fortjienste (Verdienste), Friesland (Vriesland).
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Dog wegens onze woordtjes IET, en NIET vind men haere AE / even als tegen onze
EY, als L-F, Aet (iet), Naet (niet), en Naetig (nietig), en dewijl ook de Breukelaers
en ander Landvolk in het Stigt van Uitregt mede zeggen Neit voor ons NIET, zo is
zeer bedenkelijk of niet deze Land-Dialect van IE in steê van EI of ÉÉ te gebruiken,
bij dit ons NIET en IET, in de Schrijftael bij toeval de Overhand gekregen heeft, even
als geschied is bij ons VIER, eertijds VÉÉR (quatuor) L-F, Fjouwer; waer van nog 't
oude gebleven is bij ons VÉÉRTIEN L-F, Fiertien (quatuordecim), en ons VÉÉRTIG,
in 't L-F, Fjiertig (quadraginta).
Maer tegen onze harde óó vind men gewoonlijk de EA of AE (of ae). als, L-F, Head
of Haed (Hóófd), Heag (Hóóg), Haechlyk & Haechlyk (Hóóglijk), Great & Graet
ook wel Groet (Gróót), aeaek (óók), Eare (ooren), Brea (bróód), Dead (Dóód),
Heapse (Hóóp, cumulus), Keapenschip (Kóópmanschap), Teanjen (Toonen),
Streammet (Stróómt), Fortreastjen (Vertróósten), Fersseleaze (Vaerzelooze), en
ae (ooit), Nea (nooit), enz:.
En tegen onze OE en zagte lange O, gemeenlijk hare OA / of A / of Y / of IE / of O
/ of OE / als
L-F, Toavjen & Fortoafien (Toeven, vertoeven), Môar (Moeder), Soantje
(Zoontje), Soon (Zone, Zoon), Hoape/ Hoop (Hope, Hoop, spes), Droaf heite
(Droef heid), Noaget (genoegt), Boade (Bode).
L-F, Daa/ Da (Doe).
L-F, Fielen (Voelen), Grienjen (Groeyen), to Miete (te gemoet), Prieude
(Proefde), Om-rierende (Omroerende), Spielen (Spoelen), Swiet (Zoet),
Besyyck (Bezoek), Ypen (open).
L-F, Boeck (Boek), Foetten (Voeten), Roppen (Roepen), en Stoppe (Stoepe).
In dit Voorverhaelde heeft het Land-Friesch groote Gemeenschap met het oude
Angelsaxisch.
Hoewel de andere Vocalen mede geen evendragtige streek houden, nogtans zijn
die gemaklijker te verstaen, als men op de Land-Friesche Euphonie wat agt geeft.
Dog in 't verhandselen van de Diphtongen, en Consonanten geeft die dikwijls
zulken een vreemden en voor ons mislijken draei van Tongeslag (hoewel de
Land-Friezen niet onlieflijk daer mede omspringen), dat de Vorm en Gedaente der
Woorden, na geen der Duitsche Taeltakken gelijkt, ja zelf te mets gelijken na
woorden, die bij ons een andren zin hebben, niettegenstaende dit Land-Fries zo
wel een Tak is van 't oude Duitsch (dog uit den Angelsaxischen hoek gesproten) zo
wel zeg ik als ons Nederduitsch: als bij Voorbeeld.
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in 't L-F, UW voor ons UI; als
L-F, Bruwckien (Gebruiken), Buwtte (Buiten), Huwz (Huis), Op-Luwckjen
(Opluiken), Muwlle (Muil, Mond), Puwck (puik), Suwpjen (Zuipen), Uwt (Uit),
Huwd (Huid).
in 't L-F, Uwn / voor ons OND; als,
L-F, Juwne (Gejont, gegont, gegeven), ook Juwne (avond), Befuwne
(bevonden), Foun en Fuwn (gevonden; NB. het voorwerpsel GE heeft bij het
Friesch geen plaets.) Wijders Gruwn (Grond), Huwn (hond), Ruwne (ronde),
Suwne (Zonde), Suwn (Gezond), Suwnerlinge (Zonderlinge), Stuwne
(Stonde), Wuwne (Wonden).
in 't L-F, â / voor ons OU, als
L-F, âd (oud), âde (oude), âter (outer), Behâd (behoud), Kâtten (Kouten),
Tuwzend-fàde (duizendvoud), Kâd (koud), Wâd (Woud), en Sât of Saat (Zout).
in 't L-F, Ey / voor ons EG of AG, als
L-F, Reyn (Regen), Seingien (Zegenen), Wey (Weg), Heyl (Hagel), Weyn/
Wein (Wagen), Koets-wein (Koetswagen), Dey (Dag), Ney (Nae, in 't H-D,
Nach), Mey (Mag, dog ook Met, mede), Kleyen (klagen).
In 't L-F, Eyts / voor ons AEK; yts / voor YK; & oyts / voor UK of OK.
L-F, Formeyts / (vermaek), Meytsjen (Maken), Reytsen (Raken), dog Recke
(raekte en geraekt), Smeytsjen (smaken), Weytsen (Waken), en Kytsen
(Kijken), Ploytsen (plukken), en Koytsen (Koken), zo dat in 't Land-Fries hier
ts / ten einde van een Wortelsilbe, in steê van onze K komt.
in 't L-F, Inz of Inss / voor ons INK of ENK of ANG; als
L-F, Thinssen/ Tinsjen (Denken), Bytinssjen (bedenken), Thrinzen (Drinken),
Finzen (gevangen), Ontfinzen (ontfangen).
in 't L-F, Iss / of Ids / of Izz / of Its / voor ons IGG of EGG, als
L-F, Lissen/ Lidsen/ Lizzen (Liggen, Leggen), en Litsen (gelegt), dog Leine
(gelegen); en Sissen/ Sizzen (zeggen), dog Seye (zeide), en Seyt (gezeit);
als mede Widsa (wiege).
in 't L-F, tj / voor onze K, in 't begin eener Silbe, als
L-F, Tjerl (Kerel, Karel), Tjeck (Kerk), Tjerne (Kerne), Tjettil (Ketel).
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in 't L-F, oor/ or / of oar / tegen ons ANDER of AER.
L-F, Oor (ander), Ora (andere), Oarde (tweede, anderde), en Eltjoor (elkander,
elkaer).

II.
Deze Bovengemelden houden nog eenigermate een Dialect-streek, dog vele anderen
zijn 'er, die of door Veroudering, of van wegen den wonderlijken tongedraei vrij
duister, en ook dubbelzinnig voorkomen; van welken beneffens eenige anderen ik
deze volgende Lijst, na den Rang van 't A-Bee (de eerste Letters van 't Zakelijke of
Wortel-deel te rekenen) heb bij-een geschikt.

A.
L-F, Amke (minne).
Andert (antwoord).

AE of ae.
ae (ooit).
aeren (ooren).
aerne (ergens).

B.
Bärg (Barg, Verken).
Bern (Kind), en Berne (Geboren).
Bies & Boas (Boos).
Bjaer (bier).
Bynnen (binden), Byn-jern (bindgaren).
Bjuestre (Bijster).
Blyn (blind).
Boastjen/ Boasgjen/ Boostgien (Hijlikken), & Boastforgearinge (Huwlijk,
Hijlik).
Bod (bed).
Breed/ breyd (Bruid), en Breigeman (Bruidegom).
Briefkjen (brief-schrijven).

D.
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L-F, Del & Dôl (neder, beneden).
Eyn-del-liz (eigen-neder-laag).
over-Ditsene (overdekt).
for-Dearen (verderven).
Deyen (Dooden).
Doayter (Dochter).
Docken (dusdanig).
Dôl/ del (neder, beneden), Dolle (delven), en Dold (gedolven).
Dol (dul).
Door (durf & durft).
Dwaen (doen), Dogge (doe, en doch), ik dogh (ik doe), Dochtit (doet het),
Die (deed), Diene (deden), en Dien (gedaen).
Drioun (gedreven).

E.
Eernjen (zeggen, praten).
Eyn (einde, endvogel, en eigen).

F.
Famke (Meid, Maegd, Vrijster), en Famke-bern (Meidsje).
Feynt (Jonge, Jongman).
Flean (vliegen), Overfleande (overvliegende).
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Fliean/ Flean (vlieden).
Folle (veel).
Frjuene (vriend).
Fynnen (vinden).

G.
Gâljen (schreijen).
Gean (vreugde).
Gousjen (huilen).
Grinzer-lân (Groningerland).
Gouwne (goudene), en Goone (gulden).

H.
Hân (hand, en gehad), en Hanmaester (Chirurgijn).
Habben (hebben), Het (heeft), Hie (had), Hâd & Hând (gehad).
Haere/ Heere/ Herke (hooren).
Helt (helfte).
Heite (Vader).
Herne (hoek).
Het (heeft), en Het/ hette (iet, wat), en Hetter (wat 'er).
Hiermen (bedwingen).
ont-Hieten (beloven), onthiette (beloofde), onthieten (beloofd).
Hoarze (horzen, paerden).
Hoasch (heusch).
Hol (helle).
Holle (kop, bol, hoofd).
Hôl (hol), & Hôlle (holle).
Hoosen (kousen).

I.
Iaen (geven), Forjaen (vergeven), Iou (geef), Iout (geeft), Ioe (gaf).
Iae/ jo (Zij en Zijlieden).
Iamck (zeer, fraeij).
Iearm/ jerm (haer, hen).

J.
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Jerre (haere).
Jern (garen).
Jen (één).
Jg (weg).
Jiette (nog, nogtans).
Jiemme (ulieden, gijlieden).
Jild (geld).
Jin (jegen), dy Jinge (die genen).
Jinsen (ginder, gindsen).
Jieren (uijeren).
Jiere (jaren).
Jister (gisteren).
Jn (en, in, en een).
Joed (huiden, heden).
Jon (uwe).
Joun/ Jound (avond), Festeljoun (vastenavond).

K.
Kael (kalf).
Kjitte/ Kytte (drek, schete, keutels).
Koe (konde).
Koer (korve).
Kuw (Koe).

L.
be-Lauwe/ beljeauwe (beloofde), & beljeauwjen (beloven).
Laeye/ Laege (vlamme).
Laeitsen (lacchen).
Laet (geleid), Lieden (Leiden).
Lea (Leden).
Learre (liever).
Leeltje (leelik).
Ljeacht (licht).
Ljeaf (lief).
Ljeuntgen/ ljuentjen (verzoeken).
Ljeuwerjen (leveren).
Ljoe (lieden, luiden).
Lifter-syde (linkerzijde).
oer-Lynne (overleden).
Lyts (luttel, weinig, korts).
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Loaitse/ be-Loytse/ be-Loaytse (zien, bezien, bekijken, oul: ook Loken).
Luwcken (trekken).

M.
Mirsseljen (metselen).
Mocke (maeg).
Moorn (morgen).
Muwl (muil, mond), & Muwlckjen (kussen).
Muwlck (mooglijk).

N.
Nea (nooit).
Naerne (nergens).
Nammers (slegts).
Nimmen (nemen, en niemand).
Niuencke (tegen, jegen).
Noaz & Noos (neus), be-Noazjen (beneuzelen, doorsnuffelen). Nocht
(geneucht).
Njue (genegentheid), & Njoede (gunst).
Nolke (fraeij, aerdig).

O.
Oer/ our (over).

P.
Paetgjen (Kussen).
Petearjen (praten).

R.
so Ringen (zo drae).
Ruyntjen (lubben).
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S.
Saen (zeven).
Salm (zelf).
Scheinen (schenden).
Schil/ Sil (zal), Schoe/ soe,(zoude), Schoene/ soene (zoudet en zouden).
Schinste (schenkte), Schinssen (schenken).
Seynen (zenden), Seynt/ seynd (gezonden).
Schreauwne/ Schreuwne (geschreven).
Sjoen (zien), Sjog (zie), & Sjoeg (zie), en Sjoucht (ziet).
Sjiet (schiet).
Sinne (zon).
Sneyn (gesneden).
op-Snolcke (opgeschikt), & Nolcke (fraeij).
Stearre (sterven).
Stiert (gesternte).
Stoe (stond).
Swiet (zoet).

T.
Tel (drae).
Tjaen (tijgen, trekken), for-Tjean (vertijgen), for-Teyn (vertegen).
Tjin (tegen).
Tyge (ter dege, regt).
Tin (dun).
Tjok (dik).
Tjoed (koddig).
Tongersdey (donderdag).
Tossschen/ Tosken (tanden).
Tout (tuit, & mond van menschen).
Trieuwjen (drukken).
Trog (door, H-D, durch).
Troasje & tredde (treed, draeft).
Tzys (kaes).
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U.
Uwne (oven).
Uwnck (ongeluk).
Uwr / wr (over).
Uwz (ons).

W.
Wiet (nat).
Wetter-waegen (Water-golven).
Werre (gewaer).
Wyn (wind).
Wird (woord, en word).
Wispe (roede, gispe).
Wrâd (wereld).

Y.
Y (gij).
Yem (oom).
Yen (één).
Yiren / jieren (uijeren).
Yvig (eeuwig.

Z.
Zaat (zout).
Zylen (zelen).

III.
Tot verder opheldering zullen we hier een Proeve van de Land-Friesche Verba's op
laten volgen.
Deze laten zig, even als al de anderen van Duitschen stamme, in GELYK- en
ONGELYK-VLOEYENDE verdeelen; alleenlijk, van wegen de Land-Friesche
Tongslingering, raekt wel te mets de eene soort onder de andere.
NB. Het Voorzetsel GE gebruiken de Vriezen niet.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

Van de GELYKVLOEYENDEN, die tegen onze I. CL: komen.
Hunne eigentlijke Terminatien zijn diergelijk wel als de gewoonlijke van al de
anderen van den Duitschen Taelstronk, naemlijk in Imperf: DE of EDE en in Praet:
Part: ET of ED of T; dog de Vriesche tongeslag drijft 'er deze dikwijls af; als,

Tegen onze I. Classis.
Infin:
Imperf:
L-F, Bejearjen (begeeren). Bejearde (begeerde),

Praet: Part:
Bejeare / bejeard
(begeert).

Beschammen
(beschamen),

Beschamde
(beschaemde),

Beschamme (beschaemt).

Bytjuwgjen (betuigen),

Bytjuwgge (betuigde),

Bytjuwgd (betuigt).

Bewyzjen (bewijzen),

Bewyzge (bewees en
bewijfde),

Bewyzd & Bewyzge
(bewezen).

Be-ljeauwjen (beloven),

Be-lauwe (beloofde),

Beljeauwe (belooft).
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Fielen (voelen),

Fielde (voelde),

Field (gevoelt).

Fieren (voeren),

Fierde (voerde),

Fierd (gevoert).

Hearren (hooren),

Hearde (hoorde),

Heard & Hearre (gehoort).

Klauterjen (klauteren),

Klauterde (klauterde),

Klautere (geklautert).

Leauwjen (gelooven),

Leauwde (geloofde),

Leauwe (gelooft).

Mienjen (meenen).

Miende / Miene (meende), Mienne (gemeent).

Nuttigjen (nuttigen),

Nuttje (nuttigde),

Nuttige & Nuttje
(genuttigt).

Ontheisterjen
(ontheisteren),

Ontheisterde
(ontheisterde),

Ontheistere (ontheistert).

Prieuwjen (proeven),

Prieude (proefde),

Stjoerren (stieren),

Stjoerde (stierde),

Stioerd & Stoere
(gestiert).

Winschjen (wenschen),

Winschte (wenschte),

Winsche (gewenscht).

en zoo voort.

Van de ONGELYKVLOEYENDE verba.
Tegen onze II. Classis.
o

N : 1.

Infin:
L-F, Blieuwen (blijven),

Imperf:
Bleau (bleef),

Praet: Part:.
Bleauwne (gebleven).

Blykjen (blijken),

Bliek of blyke (bleek),

Blykne of Blitsen
(gebleken).

Bytten (bijten),

Biet (beet),

Bytten / byttne (gebeten).

Drieuwen (drijven),

Dreauw (dreef),

Dreauwn & drioun
(gedreven).

Grypen (grijpen),

Griep & Gryp (greep),

Grypne (gegrepen).

Kryen (krijgen)

Krigge & kryge (kreeg),

Krigge (gekregen).

Lyen (lijden),

Lit (leed),

Lynne & Lit (geleden).

Ryen (rijden),

Rit (reed),

Rynne (gereden).

Schrieuwen (schrijven),

Schreau (schreef),

Schreauwn (geschreven).

Schynen (schijnen),

Schyne of schien
scheen),

Schynne / Schinen
(geschenen).

Slypen (slypen),

Sliep / slype (sleep),

Slynne (geslepen).

Slytjen (slijten),

Sliet (sleet),

Slytne (gesleten).
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Smytten (smijten),

Smiet (smeet),

Smytten (gesmeten).

Wyken (wijken),

Wiek & wyke (week),

Wyken (geweken).

NB, die bij Ons op YV en YF accenteren, veranderen bij haer in ieuw in Inf:, en
eauw in Praet: Imperf: & Part:.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

708
o

N : 2.

Infinit:
L-F, Bedriegen
(bedriegen),

Imperf:
Bedraeg (bedroog),

Praet: Part:.
{Bedragen}
{Bedraegen} (bedrogen).

Besluwtten (besluiten),

Besleat (besloot),

Besletten (besloten).

Bieden (bieden),

Bea (bood),

Beane & bean (geboden).

Buwgjen (buigen),

Beag (boog),

Genietjen (genieten),

Geneat (genoot),

Genotte (genoten).

Gieten (gieten),

Geat (goot),

Getten (gegoten).

for-Liezjen (verliezen),

for-Lear (verloor),

for-learn / for-lern
(verloren).

Sluwpjen (sluipen),

Sleap (sloop),

Sluwten (sluiten),

Sleat (sloot),

Suwpjen (zuipen),

Seap (zoop),

Tiegen (tiegen),

Teag & Taeg (toog),

Waegen (wegen),

Sletten (gesloten).

Waege (gewogen).

o

N : 3.
L-F, Bynnen (binden).

Buwn (bond).

Buwne (gebonden).

Drinsen / Trinsen
(drinken).

Dronk (dronk),

Drinst / droncken
(gedronken).

Dwingjen / Twingjen
(dwingen).

Dwong / twong (dwong), Twingd / twingge
(gedwongen).

Fynnen (vinden),

Fuwn (vond),

Fuwne (gevonden).

be-Ginnen (beginnen),

be-Goe (begon),

begonnen / begoast
(begonnen).

Kinnen (kunnen),

Koe (kon),

Kind (gekonnen).

Klieuwen (klimmen),

Kleau / kluuwd (klom),

Kleaun (geklommen).

Kinnen (rinnen, runnen),

Kon / roan (ron),

Konne / roan (geronnen).

Springjen (springen),

Sprong (sprong),
Swolge (gezwolgen).

Sjongen (zingen),

Song (zong),

Winden (winden),

Wuwn (wond),

Wuwne (gewonden).

Winnen (winnen),

Woe (won),

Wonne (gewonnen).
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Tegen onze III. Classis.
L-F, Bliesen (blazen),

Blies (blies),

Bliesen (geblazen).

Draegjen (dragen),

Droeg (droeg),

Drein (gedragen).

Ferren / Fearjen (varen), Foer (voer),

Faerne (gevaren).

Fallen (vallen),

Fallen / Falne (gevallen).

Fiel & Foel (viel),
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Infinit:
Imperf:
Fangen / Fanjen / Fean /
Finzen (vangen),
ontfangen, (ontfangen),

Praet: Part:.
Finzen (gevangen),
ontfinzen (ontfangen).

Freien/ Fraegjen /
Freegjen (vragen),

Frege (vroeg),

Gean (gaen),

Gong / goung (ging,
gong),

Gien / giene / ginze
(gegaen).

Hâdden (jagen),

Hield / hâdde (hield),

Hâdden / haden
(gehouden).

Jeyen (jagen),

Joeg & Jaege (joeg),

Jaen / Juwnen (geven),

Joe (gaf),

Juwne (gegeven).

en Jou (geef), en Jout (geeft): dit Juwne heeft na de Landfriesche Dialect veel
overeenkomst met ons GONNEN, GUNNEN I. CL:.
for-Jitten (ver-geten),

for-Jitten (vergeten).

Yten (eten),

Yten (gegeten).

Lezzen (lezen),

Lezzen (gelezen).

Litten (laten),

Liet (liet),

Litten (gelaten).

Roppen (roepen),

Riep & roop (roep),

Ropne (geroepen).

Sjoen / sjean (zien),

Sjoe / soeg / seag (zag), Sjoen (gezien).

Slean (slaen),

Sloeg (sloeg),

Sliepen (slapen),
Stean (staen),

Sleyn (geslagen).
Sliepen (geslapen).

Stoe (stond),

Stoen / stoene / stiene
(gestaen).

Steat (stiet),
Waegsen (waschen,
crescere),
Wirden (worden),

Wuwgsen (gewoschen).
Wirdde (wierd),

Wirddene (geworden).

Tegen onze IV. Classis.
L-F, Be-feljen (bevelen),

Befelne / beseln
(bevolen).

Bidden (bidden),

Been / biddene
(gebeden).

Brecken (breken),

Bryck (brak),

Holpjen (helpen),

Holp (hielp, holp),

Britsen (gebroken).
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Litsen / lizzen / lissen
(liggen),

Laei (lag),

for-dearren (verderven),

Legen / leine (gelegen).
for-torren (verdorven).

Nimmen (nemen),

Naem / noam (nam),

Nomme / nimd
(genomen).

Sprecken (spreken),

Spryck (sprak),

Spritsen (gesproken).

Sitten (zitten),

Siet (zat),

Sitten (gezeten).

Stecken (steken),

Styck / stiek (stak),

Stitsen (gestoken).

Stearren (sterven),

Stoar (stierf, storf),

Stoarn (gestorven).
Worpne (geworpen).
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Tegen onze V. Classis.
Infinit:
L-F, Bringen (brengen),

Imperf:
Brocht (brocht),

Praet: Part:.
Brocht (gebrocht).

Moggen (mogen),

Moagt (mogt),

Syckjen / syycken
(zoeken).

Socht / syycke (zocht),

Syycke (gezocht).

Tinsen / Tinssjen
(denken),

Tocht (docht),

Tocht (gedocht).

Schaet (scheidde),

Schaet (gescheiden).

Tegen onze VI. Classis.
Schieden (scheiden),

Tegen onze Onregelmatigen.
L-F, Dwaen (doen),

Die (deed),

Dien (gedaen).

en Ik Dogh (ik doe), Docht (doet), Dochtit (doet het), Dogge (doe), Diene (deden).
Habben (hebben), Het Hie
(had), (heeft).

Hân & Hând (gehad),

Kommen (komen),

Kaem / koam (quam),

Kommen / Komn
(gekomen).

Moatten (moeten),

Moast (moest),

Witten (weten),

Wiste / wist (wist),

Wezzen (wezen),

Wier / was (was),

West & wessen
(geweest).

Wollen (willen),

Woe (wou, of wilde),

Wollen (gewilt).

Schil & sil (zal);

Schoe & soe (zoude);

Soene / schoene (zoudet
en zouden).

1714 12/m.
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o

Bijlage N : 8.
Behelzende CXXVI. waernemingen op de
Hollandsche tael
r
sz
t'Zamengestelt door P : C : Hoofd.
Beneffens Eenige AENMERKINGEN over
Dezelven.
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Bijlage N : 8.
Voorberigt.
AL van overlang heeft het mij uit de Schriften van wijlen den Ridder en Drost HOOFD
toegeschenen, dat hij onder alle onze Letterhelden best van Land heeft durven
steken, zonder zig angstvallig gebonden te houden aen 't dorre Letterkundige: ook
was wel eenigsints uit zijne weinige WAERNEMINGEN op onze TAEL, welke Heer
Hoogstraten, voor en agter zijne AENMERKINGEN over de GESLACHTEN DER
o

ZELF-STANDIGE NAEMWOORDEN (vooraen namelijk bij den druk van A : 1700,
o

in XXI Afdeel:, en agter bij dien van A : 1710 in XXVII Afdeel:) uit de Ongedrukte
Schriften van den Drost aen 't Gemeen heeft medegedeelt, te zien, dat gemelde
Ridder naeuwer Opmerkingen nam, en verder uitzag, dan men gewoon is zulks bij
andere Letterkundigen te vinden; maer nog klaerder bleek mij dit, toen ik in 't ende
o

van A : 1710, kennis hebbende gekregen aen den Heer en Mr: Matthias Ooster,
van zijn Ed: een breeder Afschrift van die WAERNEMINGEN bequam, 't welke omtrent
zes-mael zo groot was, als 't genc toen reeds het licht zag: want schoon ze, even
als de uitgegevene, slegts bestonden in Schetswijzige Aenteekeningen, veel-al
bedenkelijk of twijffelachtig voorgestelt, 't waren egter zulke, die meerendeels tot
het Verhevene Deel der Taelkunde behoorden, als zijnde buiten 't bereik der
Ongeoeffenden om 'er van te kunnen oordeelen; waerom ik zorgvuldig, zelf met
naevolging van de Letterspelling, en met eene Aenwijzinge van Pag: ter zijde,
aengezien in den Text tot het Nommer van die te mets gewezen wierd, een Afschrift
daer van nam: en, alzo ik eenige tijd te voren over meest al die soort van
Beschouwingen mijn gedachten en onderzoek had laten gaen, zo voegde ik, onder
't uitschrijven, mijne KORTE AENMERKINGEN tot oplossinge van het twijffelagtige,
als een Kantteekening daer onder of neffens: waer in ik niet geschroomt heb, daer
't mij noodig scheen, mijne meening vrijborstig te uitten, wanneer ik van den Ridder
eenigsints verschilde. Men zou egter verkeert doen, zo men dit als een kleenagting
wilde schatten wegens een Man, dien ik als den Prins onzer Letterhelden aenzie;
in tegendeel kan dit ten opzigte van mij voor een bewijs verstrekken van hoogagting,
dewijl ik niemand critique waerdig ken, dan die van 't hooge heeft; gelijk ik ook
geensints de moeite zou hebben willen nemen, van zulke Schetsgewijze
Aenteekeningen, daer mooglijk de laetste hand van den Schrijver aen ontbreekt,
zo zorgvuldig uit te schrijven, en met Aenteekeningen te vergroo-
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ten, 't en ware ik 'er, mijns bedunkens, van 't Verhevene in bespeurt had. 't Is ook
eensdeels uit hoogagting voor den Ridder, en anderdeels om te toonen, dat ook
zulke Groote Geesten het Letterkundige niet te gering schatten om 'er over te wikken
en wegen, en ten derde is het om 't nut, dat 'er een Lezer uit trekken zou kunnen,
dat ik besloten heb dit Afschrift met mijne bijgevoegde Aenmerkingen als eene
Bijlage bij dit mijn Werk te voegen, schoon andersints mijn Werk reeds dikker is
geworden, als mij lief is. Wijders, gelijk de XXI of XXVII Afdeelingen door Heer
Hoogstraten uitgegeven, met Getallen onderscheiden zijn, zo heb ik ook hier, tot
duidelijkheid voor elk, die daer op verder Aenmerkingen mogt verkiezen te maken,
boven de Afdeelingen der Zaken, die hier tot CXXVI loopen, Getallen geplaetst;
waer van ik berigt heb willen geven, om niets te verbergen van 't gene 'er van 't
mijne is bijgekomen. Eindelijk, Stijl en Zaken betoogen, mijnes agtens, onbetwistelijk,
dat deze AENMERKINGEN van den Ridder HOOFD zijn, als men die bij 't kleene
van Heer Hoogstraten vergelijkt, waerom 'er wel geen Verhael bij noodig schijnt,
om te weten hoe deze van hand tot hand tot ons gekomen zijn; egter, om ook
nergens in agterlijk te wezen, heb ik te verwittigen, dat gedachte Heer Ooster mij
zegt voor vele jaren zijn Voorschrift gekregen te hebben van wijlen Bon: Overbeek,
en te meenen, dat die het zijne ontleent had uit een ander Voorschrift van wijlen
den Ouden Gerard Brand, die wederom waerschijnlijk het zijne zal gevonden hebben
onder de Ongedrukte Schriften van den Ridder HOOFD zelf, waer van hem
handreiking gedaen is geweest, toen hij de Werken van dien Ridder uitgegeven, en
zijn Leven beschreven heeft. De Lezer ontfange dit met zulk een hart, als ik het
ontfangen heb, dan zal hij deswegen mij niet ontdanken.
1719 3/m.
Korts voor we 't drukken dezer WAERNEMINGEN zouden beginnen, is mij een oud
Geschrift daer van vereert door Heer Adr: Kattenburg, tegenwoordig Professor
Theolog: onder de Remonstranten, die het zelve voor oorspronkelijk, en met de
eigene hand van den Ridder HOOFD geschreven, van wijlen den ouden Gerard
Brand wel eer gekregen had. Maer, om nog zekerder te wezen in 't gene hier van
voorgegeven was, heeft genoemde Heer Professor met mij zig vervoegt bij den Ed:
Agtb: Heere G: van Papenbroek, thans President-Schepen dezer Stede, die zeer
veel oorspronkelijke Handschriften, en daer onder nog eenige honderden Ongedrukte
Brieven van den Drost en Ridder HOOFD bezit; alwaer we volkomen zekerheid
kregen, dat deze WAERNEMINGEN door de eigene hand van den Drost waren
geschreven, en dat zelf met zulk een bijzondere Lettermaking, waer toe hij eerst
o

A : 1635. (toen hij al omtrent 54 jaren oud was) op nieuws, om rede van meerder
duidelijkheid, zig had overgegeven; want, het gene aenmerkelijk in dezen was, en
bijzonderlijk ter zake diende, zo toonde ons gemelde Ed: Agtb: Heer Schepen, onder
de menigte der eigene Brieven van HOOFD, niet alleen een Brief van den Drost
aen deszelfs Zwager Baek, gedagteekent den 10. Decemb: 1635, alwaer hij berigt
doet en rede geest wegens die zijne nieulijks aenge-
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nomene handverandering, maer ook dat de Ridder dien zelfden schrijftrant sedert
in zijne volgende Schriften en Brieven tot zijn dood toe heeft blijven behouden.
Dog, 't gene jammer was, dit eigene Handschrift dezer WAERNEMINGEN strekte
niet verder dan van onze I. Afdeeling tot aen onze LXIII. toe. Hier mede was dit
Zak-boekje vol geraekt, en 't overige schijnt of in een ander boekje of op losse
blaedtjes, die nu vermist worden, gezet geweest te zijn; gelijk ik ook hier nog een
los blaedtje bijkreeg, wat grooter van form, en wel zekerlijk van dezelfde hand en
Lettergedaente, behelzende nettelijk het slot van deze WAERNEMINGEN,
beginnende van onze CXIX, tot de CXXVI, Afdeeling daer onder.
Tegen dit alles heb ik dan van Woord tot Woord met naeukeurige opmerking mijn
vorige Afschrift vergeleken, en ook tevens, hoewel ik het, zelf tot de spelling toe,
met dit oorspronkelijke Handschrift van den Drost doorgaends net overeenkomende
bevond, op eenige weinige plaetsen, daer 't mijne afweek, na 't zijne gerigtsnoert.
Wijders, alzoo juist ter zelver tijd ook nog een ander Afschrift van een onbekende
hand, dog even groot als dat gene, dat ik van Heer Ooster ter leen bekomen, en
waer na ik het mijne afgeschreven had, mij door Do: Pr: Verwer, Leeraer der
Remonstranten gegeven wierd, zo heb ik het overige van het mijne, van onze LXIII.
Afdeel: tot het einde toe, ook daer bij woordelijk en letterlijk vergeleken, en
genoegsaem in alles eenstemmig gevonden, uitgenomen eenige zeer weinige en
geringe verschilletjes, nu eens bij 't mijne, dan eens bij 't zijne beter; welk laetste ik
dan ook in dit mijne overgebracht heb. Zorg en blijk en berigt genoeg, dunkt mij,
voor de egtheid dezer WAERNEMINGEN.
1723 3/m.
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Waernemingen op de Hollandsche tael
r
sz
t'Zamengestelt door P : C : Hoofd.
+

I. TE schijnt den Zin te stijven; gelijk TE ZEER, nimis, TE VEEL, nimium: maer
waerom zeidtmen voor eò magis DIES TE MEER in plaets van DIES MEER?
misschien om dat DIES MEER zoude schijnen ejus plus.

+

Pag: (1).

(a)

II. IK HEB 'T VAN DOEN schijnt IK HEB TE DOEN VAN HET oft VAN DAT.
III. HY WAS MY GEVOLGHT, en HY WAS GEVOLGHT VAN MY.
IV. GAAT UWES WEEGHS.
(b)

V. Waerom zeidtmen HY BEGEERT TE HEBBEN, en HY WIL HEBBEN zonder
TE?
(c)

VI. 'S NAGTS, 'S DAAGHS, STORMENDER HANDT, GOEDES MOEDS, 'S
AVONDS, 'S MORGHENS, HEELES HOOFTS, ONVERRICHTER BOODSCHAP,
deeze Genityven doen bij ons, 't geen de Ablatyven by de Latynen doen. MYNS
OORDEELS, MYNS BEDUNKENS.
VII. ALLE, ZELVE, hoe zal men ze stellen, als zy achter een Nomem staen? ZICH
ZELF, oft ZICH ZELVE? ZY ALLE oft ZY AL? Hu-

(a)

(b)
(c)

VAN DOEN, VAN NOODEN, word als een Adverbium gebruikt, beteekenende noodig: dus
zeggen wij, 'T IS 'ER VAN DOEN, 'T IS 'ER VAN NOODEN, maer niet het is 'er te doen van
het, ik heb te doen van het: behalven dat het Walsch klinkt, zoo zoude het beteekenen
agendum est mihi: dog IK HEB 'T VAN DOEN beteekent egeo, habendum est mihi.
Zie onze XIV. Redew: §. XI. XII. XIII.
Door 't aennemen van den Genityf kan men bij Ons dus Adverbia's maken, als 's nagts, &c.
en deze bekleeden dan den dienst en plaets van Adverbia's.
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bert meent dat 'er geen keur aen is, ende 't een zo goedt als 't ander; maer BEIDE
kan niet zonder declineren gestelt worden; gelijk ZY BEIDE, HUN BEIDEN; ZY ALLE
DRIE zeitmen; maer hier word ALLE gedeclineert, om dat het voor 't Nomen DRIE
staet.
+

(a)

VIII. EEN RAEZEND MENSCH zeidtmen; ende EEN MENSCH RAEZENDE VAN
+
ONGEDULDT; ten tegendeele, HET SNELLE PAERDT, ende HET PAERDT,
Pag: (2).
SNEL IN 'T LOOPEN.
IX. AL voor 't Artikel schijnt niet gedeclineert te willen zijn, want HY DEED ALLE
DEN ARBEIDT word niet gezeidt, maer HY DEED AL DEN ARBEIDT; dog 't schijnt
dat de Pronomina vereijsschen, dat AL, wen 't daer achter staet, gedeclineert worde,
gelijk HY GAF 'T ONS ALLEN, HUN ALLEN; ook zoude AL, achter staende,
duisterheit geeven, en moghen omne schynen te betekenen.
X. EEN MAN GOEDT OM BEVECHTEN is goedt om bevochten te worden. EEN
MAN GOEDT OM TE BEVECHTEN is goedt om eenen andren te bevechten. Maer
EEN MAN GOEDT TE BEVECHTEN dunkt my zekerst om 't onderscheidt tusschen
't Actyf & Passyf uit te drukken, ende niet dan Passive te kunnen verstaen worden.
XI. DE GEENE oft DE GEENEN in Plurali, wat is beter? mij dunkt DE GEENEN,
VEELEN, ANDEREN, quasi Substantivè.
(b)

XII. Als een Substantyf achter een ander Substantyf komt in casu obliquo, zal men
't laetste in eodem casu stellen, oft ongedeclineert laeten, gelijk de achterstaende
Adjectiven? bij exempel, HY HAD HET GELEERT ONDER DEN PRINS, EENEN
DAPPEREN OORLOOGHS MAN? oft EEN DAPPER OORLOGS MAN?
XIII. Men zeidt DAT GESCHAGH DEN NEGENDEN VAN ZOOMERMAENT; subaudi
+
OP. Vraghe oft niet beter waer te zeggen, TEN NEGHENDEN? dewijl men zeidt,
+
TEN ZELVEN DAEGHE, TER ZELVE STONDE, TER ZELFSTE UIRE, &c., oft
Pag: (3).
DES NEGHENDEN, gelijk DES ANDREN DAEGHS.
(c)

XIV. Een Adjectyf staende achter een Substantyf wil niet gedeclineert we-

(a)

(b)

(c)

't Eerste RAEZEND is hier een Adjectivum, en is zonder E., om 't woord MENSCH, (zie mijne
Aenmerk: op §. XXVIII.) anderfints zegt men EEN RAZENDE HOND. Het 2. RAEZENDE is
hier een merum Participium, 't welk, zo 't voor geen Adjectivum verstrekt, indeclinabile komt
in Numero & Casu, en het 2. SNEL moet de E missen, om dat in die agtervoeging onze
Adjectiva's in Adverbia's verwisselen en indeclinabile worden.
Hier word ZYNDE op verstaen; of DIE WAS; als Hij had geleert onder den Prins, een dapper
Oorlogsman zijnde, ofte die een dapper Oorlogsman was; dies best, dunkt mij, niet te zeggen
eenen dapperen Oorlogsman; even als (§. L.) Gode, goed en wijs, &c.
Deze Adjectiven worden als Adverbia qualitatis of quantitatis: en verlaten daerom de E,
blijvende ook Indeclinabilia, en regerende een Genitivum.
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zen, wanneer daer op word verstaen ZYNDE: gelijk EEN VORST MAGHTIGH VAN
GELDE; 't work zo veel is, als EEN VORST ZYNDE MAGHTIGH VAN GELDE: EEN'
VROUW GROOT VAN VERMOGHEN, hier zouw niet passen GROOTE VAN
VERMOGHEN te zeggen: maer als men zeidt KONINGEN ZYN GEWOON ZOO
TE HANDELEN, MAGTIGE EN ZWAKKE; zo wort daer op niet verstaen ZYNDE,
maer 't voorgegaen Substantyf KONINGEN oft het Artikel DE, ende in zulken geval
moet het Adjectyf gedeclineert worden.
(a)

XV. KONSTE, JONSTE, BEEDE, REEDE, ZEEDE, STEEDE, VREEZE, ANGSTE,
ZORGHE, KOUDE, HITTE, ELLENDE, EERE, SCHANDE, PEEZE, BEEZE,
VRAAGHE, WAAGE, KLAGHTE, PYNE, WOESTYNE, SPYZE, HAAVE, GROOTTE,
MOOTE, SLANGE.
Naemen toelatende de E in den Noemer van 't enkel getal zijn van vrouwelijk
geslaght.
+

(b)

XVI. EEN VOORTVAEREND MAN, EEN MAN VOORTVAERENDE VAN AERDT,
+
Liever een MAN VOORTVAEREND VAN AERDT; om dat VOORTVAEREND
Pag: (4).
hier geen Participum is, maer Nomen.
XVII. BUITEN SCHEUTS, BENEDEN DER HANDT: de achterstaende Genityf
Foeminyn lydt hier de S in 't achterste van SCHEUTS zonder Artikel. Nochtans
zeidtmen BINNEN'S KAMERS, hoewel KAMER Foeminin schijnt. Doch wij hebben
veele communia nomina, ende dit moght 'er een af zijn.
(c)

XVIII. Merkt, dat men zeidt STORMENDERHANDT, 't welk een Comparatyf schijnt.
(d)

XIX. IK ACHT, aestimo; IK SCHUT, arceo; IK SCHUD, quatio oft' quatior; IK SPAT,
en diergelijke Verba in T en D, zoo men ze laet zonjder E, zijn te onderscheiden 't
Praesens van 't Imperfecto, IK ACHTE, IK SCHUTTE, IK SCHUDDE, aestimabam,
arcebam, quatiebam oft quatiebar. Anders zijn ze niet te onderscheiden: want al
schrijft men duplex

(a)
(b)
(c)
(d)

Zie ook §. CXVI. het zelfde: dit Artikel vond ik niet bij 't laetstbekomene Handschrift van Hr:
Hoofd.
Ik zoude ook verkiezen EEN MAN VOORTVAREND VAN AERT, om dat Voortvarend mij
alhier als een Nomen Adjectivum of Adverbium voorkomt.
STORMENDER is een Abl: of Genit: Foemin: Gen: na den ouden trant van declineren. Zie
ook mijne Aenmerkingen op §. XLVI. bij VEGTENDERHAND, en ook §. LXXXIII.
Waerom, in deze Verwarringe, zig niet gehouden aen 't Oude en 't Grond-gebruik? (als zijnde
zoo bij alle de Talen, die met ons in na Verwantschap staen), namelijk in Praeterito, ik Agteda,
ik Schuttede, ik Schuddede, &c. dus word alle dubbelzinnigheid en haspeling weggenomen.
Heer Hoofd gedenkt zelf op 't laetste blad van dit geschrift, dat KOSTTEN komt voor
KOSTEDEN.
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TT in ACHTTE aestimabam, in SCHUTTE arcebam, 't geluit blijft het zelfste, en in
SCHUTTE en SCHUDDE is in Praesenti reets duplex TT en DD; zulx het ook in 't
schryven geen onderscheidt ontfangt. Eevenwel, al is 't dat men met deze woorden
te laten zonder E, in prima persona, singulari numero, tempore praesenti, het
onderscheidt vindt tussen 't Praesens ende Imperfectum Praeteritum, de prima
Persona in Plurali Praesentis is nochtans niet te onderscheiden van prima Pluralis
numeri in tempore Praeterito Imperfecto; want men zeidt in Praesenti Plurali WY
+
ACHTEN, SCHUTTEN, SCHUDDEN, aestimamus, arcemus, quatimus oft quatimur,
ende desgelyx in Praeterito Imperfecto WY ACHTTEN, SCHUTTEN, SCHUDDEN, +Pag: (5).
aestimabamus, arcebamus, quatiebamus oft' quatiebamur.
(a)

XX. ZY STELDEN HEM OP 'T STADTHUIS, ENDE WACHT BY: hier is HEM eerst
Accusatyf, daer na Datyf, mag dit bestaen?
XXI. 'T LEED NIET LANG AEN, OFT ZY QUAEMEN, anders OFT ZY EN QUAEMEN:
wat is beter? 't eerste.
(b)

XXII. TE EENEN, TE TWEEN, TE DRIEN, &c, in plaets van TE EENEN UIRE, TE
TWEEDEN UIRE, TE DRIEDEN UIRE, &c. oft misschien is TE TWEEN gezeidt per
Syncopen, namelijk, dat men uit TE TWEE UIREN de Letters UIR weghneemt; als
dit zoo waere, dan moest men schryven voor TE EENEN UIRE, niet TE EENEN;
maer TE EENE; als men UIRE in foeminino neemt; maer in neutro is TE EENEN
subaudito UIRE goedt. TUSSCHEN TWEEN ZITTEN, dit schijnt ook per Syncopen
gezeidt, voor TUSSCHEN TWEE PARTHYEN ZITTEN.
(c)

XXIII. Wy zeggen HADDE IK WILLEN GAEN, HADDE IK KUNNEN KOOMEN.
Hier staen de Infinitiven WILLEN en KUNNEN voor Participien GEWILT en
GEKONNEN. De gewoonte heeft dit ingevoert. Maer HADDE IK BEGINNEN TE
GAEN oft BEGEEREN TE GAEN, deught niet, en men moet zeggen HADDE IK
BEGONNEN oft BEGOST TE GAEN, ende HADDE IK BEGEERT TE GAEN.
+

(d)

XXIV. Als 't Adjectyf zig gedraegt tot een voorgegaen Substantyf,
+

Pag: (6).

(a)
(b)
(c)

(d)

Mijns oordeels t'eenemael verwerpelijk, vermits de denkbeelden verwarrende.
Is die Syncope niet verre gehaelt?
Van deze Gewoonte, en dit merkwaerdige Onderscheid, beneffens de Rede, zie onze 14.
Redewiss: §. XI. XII. en XIII. waer uit blijken zal, dat WILLEN en KUNNEN alhier verkeerdelijk
als Participia aengemerkt worden, dog loutere Infinitivi zijn, en zijn moeten.
De Adjectivon, die Relatyf zijn op een voorgaende Substantivum, en alleen, om herhaling te
vermijden, zonder Substantivum gebruikt worden, dunkt mij, uit de natuer van de zaek,
vereischen geene andere Declinatie dan bij de gewoone Adjectiva die een Substantivum
agter hen hebben. Dog wanneer 't Adjectivum zonder opsigt van een voorgaend Substantivum,
als OVERSTE, RECHSTGELEERDE, &c. in een merum Substantivum verandert is, past ook
zulk een Declinatie aen het zelve; even gelijk de Heer Hoofd ook vermeld bij §. XXXIX. Deze
zelfstandige Adjectiven gedoogen ook andere Adjectiven voor zig. Zie ook Hoofd bij §. CIV.
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zo hoeft het niet Substantivè gestelt te werden. Ik zoude nijghen om nemmer
Adjectiven Substantivè te stellen, maer 't zouw haperen in de woorden
RECHTSGELEERDE, OVERSTE, en diergelijke, die in Singulaer & Plurael alleens
zouden komen: gelijk DE RECHTSGELEERDE, DE OVERSTE zouden zoo wel
Nominatis Plurael zijn als Singulaer.
+

XXV. Merkwaerdigh dunkt mij 't geen ik in een oud Manuscript gevonden heb, te
+
weeten in een' Rijme van 't leven van CHRISTUS, daer wort gezeidt:
Pag: (7).
Menighe Rijme zoo is gemaekt,
Die ter ziele luttel smaekt.
(a)

Hier stelt de Dichter voor Artikel in Datif Foeminyn TER , als men nu in Datif
masculin TEN stelde, zo waer daer onderscheidt tussen den Datyf en Accusatyf
gevonden in Masculyn & Foeminyn; maer in Neutro zouw 't niet gaen: want, TEN
HUYZE, zouw locum betekenen.
XXVI. Zoo men de Adjectiven, als 'er geen Substantyf bijstaet, Substantivè stelt, zo
valt men in deze zwarigheijd, dat in Plurali geen onderscheit van Genus is; want
declinerende 't woord VROOME als Substantyf, zoude men zeggen, DE VROOMEN
in Nominativo Plurali zoo wel van VROUWEN als van MANNEN, desgelijks in de
andre casubus Pluralis numeri, 't welk een groot misquaem waere. Daerom dunkt
mij best de Adjectiven, als zij zonder Substantiven staen, te declineren als oft 'er
de Substantiven bijstonden, aldus,

Singulariter Masculanè
DE VROOME

Pluraliter.
DE VROOME.

DES VROOMEN

DER VROOME.

DEN VROOME.

Deze Datyf & Ablatyf
DEN VROOMEN.
VROOME vind ik best, ook
als 'er de Substantiven
bijstaen, ziet hier op
pagina's 10, 11, 15.

DEN VROOMEN. O
VROOME

DE VROOME. O
VROOME.

DEN VROOME

DE VROOME

Singulariter Masculinè

Pluraliter.

EEN VROOM verstaet
MAN, oft VROOME
verstaet LEEUW.

DE VROOME.

(a)

Dit TER schijnt mij te komen voor TOT DER, per Syncopen, gelijk TER nog dagelijks bij ons
voor TOT DER gebruikt word; gelijk ook 'T GAET HEM TER HERTE voor TOT AEN 'T HERTE,
of na de oude Tael TE DER HERTE, want HERTE was eertijds ook Foeminyn.
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Singulariter Masculinè
EENS VROOMEN.

Pluraliter.
DER VROOME.

EENEN VROOME.

DEN VROOMEN.

EENEN VROOMEN. O VROOME.

DE VROOME. O VROOME.

EENEN VROOMEN.

DE VROOME.

Singulariter Foemininè

Pluraliter.

DE VROOME.

DE VROOME.
DER VROOME.

+

DER VROOME.
+

Pag: (8).

DER VROOME.

DER VROOME.

DE VROOME. O VROOME.

DE VROOME. O VROOME.

DE VROOME.

DE VROOME.

Singulariter Foemininè

Pluraliter.

EENE VROOME.

DE VROOME.

EENER VROOME.

DER VROOME.

EENER VROOME.

DER VROOME.

EENE VROOME. O VROOME.

DE VROOME. O VROOME.

EENE VROOME.

DE VROOME.

(a)

XXVII. HY GAFGEIRNE DEN GOEDEN: dit is beide, dabat libenter bonum,
subintellige Virum, ende dabat libenter bonis, subintellige Viris. Dic zie ik niet te
helpen dan dus, HY GAF GEIRNE DEN GOEDE, dabat libenter bono, subintellige
Viro, en HY GAF GEIRNE AEN DE GOEDE, verstaet MANNEN: nu kan dit laetste
ook van Vrouwen verstaen worden: doch die twijfel is wegh te neemen met op het
voorgaende Subtantyf te zien, en als 'er dat Substantyf niet waere, zoude nodig
schijnen te stellen, AEN DE GOEDEN, Substantivè.
(b)

XXVIII. Men zeidt EEN VROOM MAN , EEN MAGHTIGH KONINGH, EEN
KONSTIGH SCHILDER; maer EEN STERKE LEEUW, EEN WILDE STIER, EEN
FELLE WOLF, EEN WITTE HONDT, EEN VETTE OS, EEN LANGE BRIEF, EEN
HOO
(a)
(b)

't Eerste DEN GOEDEN word als een Accusativus onderstelt: dog dit voorbeeld schijnt mij
wat gezogt. Dog aengaende't besluit, zie mijne Aenmerkinge op §. XXXVIII.
De woorden MAN en MENSCH, en verder die genen die eenig Ampt, Staet, ofte Bediening
beteekenen, hebben dit eigen, wanneerze agter den Articulus Indefinitivus EEN staen: dog
de andere Substantiva agter EEN staende, gelijk ook zelfs dezen en alle anderen, wanneer
ze agter den Artikel DE staen, begeeren in 't Mascul: de E in 't ende van den Nominativus
Adjectivus, als GROOTE VRYER, &c. DE GROOTE MAN, &c. Van de merk-waerdige Regelen
wegens de E bij 't Adjectivum, die hier als onredbaer schijnen voorgestelt te worden, zie onze
Oplossingen, beneffens de rede en oorzaek van dat gebruik, in onze 12. Redewiss: van §. I.
tot §. XII. toe.
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+

GE STAET, EEN GROOTE GRUWEL, &c., Vraeghe, dewijl de voorgaende woorden
alle in Ablativo DEN hebben, en overzulx Masculyn zijn, wat reghel men geeven +Pag: (9).
kan, om de Substantiven, die VROOM, MAGHTIGH, KONSTIG ende gelijke
Adjectiven zonder E in 't leste vereischen, te onderscheiden van de Substantiven
die 't Adjectyf met een E vereischen?
XXIX. Men zoude mogen stellen, dat alleen de Substantiven die eenighen
menschelijken persoon beteekenen, de E in 't Adjectyf op 't letst niet lijden willen,
en dat andere Masculynen die geenen menschlijken persoon betekenen, de E in 't
letst van 't voorgaende Adjectyf vereijschen. Maer hier tegens strijdt, datmen zeidt
EEN RYKE BOER, EEN GAEUWE DIEF, doch men zoude moghen zeggen, dat
(a)
men behoort te stellen EEN RYK BOER , en dat EEN GAEUWE DIEF moet
genomen worden voor een Laschwoord, ende geschreven aldus, GAEUWEDIEF
zonder open tussen GAEUWE ende DIEF; gelijk EEN BLINDEMAN, want anders
zeidt men een BLINDMAN. Maer men zeidt EEN JONGE, EEN GROOTE ZOON;
ende nemmer EEN GROOT, EEN JONG ZOON: desgelijks EEN BEQUAEME
(b)
BODE, niet BEQUAEM BODE. Doch om reghel te maeken, moghte men invoeren
te zeggen EEN JONG ZOON, EEN BEQUAEM BODE. Hubert acht het eevenveel
oft men zeidt HET GROOT HUYS, HET STERK PAERDT, oft HET GROOTE HUYS,
HET STERKE PAERDT, maer ik achte dat men zeggen moet HET GROOTE HUYS,
HET STERKE PAERDT. Vast gaet altoos dat men moet zeggen EEN STERK
PAERDT, EEN GROOT HUYS.

Singulariter Neutrè

Pluraliter.

HET VROOME.

DE VROOME.
DER VROOME.

+

DES VROOMEN.
+

Pag: (10).

HET VROOME oft DEN VROOME.

DEN VROOMEN.

HET VROOME. O VROOME.

DE VROOME. O VROOME.

HET VROOME oft DEN VROOMEN.

DE VROOME.

Singulariter Neutrè

Pluraliter.

EEN VROOM, verstaet WYF.

DE VROOME.

EENS VROOMEN.

DER VROOME.

EEN VROOM oft EENEN VROOME.

DEN VROOMEN.

EEN VROOM. O VROOME.

DE VROOME. O VROOME.

EEN VROOM oft EENEN VROOMEN.

DE VROOME.

(a)
(b)

Zie ook §. XCII. alwaer mede eens gesproken word van dit thans zo mislijke gezeg van EEN
RYK BOER.
Hier zoekt men Tael te maken, en niet te vinden. En zo wel EEN JONG ZOON enz: als HET
GROOT HUIS enz: klinken elk even Walsch en vreemd in de ooren, vermits gantsch strijdig
tegen 't Gebruik.
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XXX. Dit Declineren schijnt het meeste onderscheit in Casu & Numero te maken.
Maer 't heeft dit misquaem, dat als men in Veirs oft anders, daer 't pas geeft, het
Artikel verbij wil gaen, men den Datyf Singulaer niet kan onderscheiden van den
Nominatyf ende Vocatif in Singulaer Masculin, nochte van eenighe van de Casubus
in 't Singulaer Foeminin, nochte van d'andre casubus als voor Datyf & Ablatyf in
Singulari neutro DEN oft EENEN staet; bij exempel, zegt in Duitsch dabam hoc forti
+
(a)
viro IK GAF DAT VROOME MAN . Dit VROOME kan van den Nominatyf en Vocatyf
+
niet onderscheijden worden. Maekt het opschrift van eenen Brief: honorifico
Pag: (11).
Domino, ERNTFESTE HEERE, dit ERNTFESTE kan zo wel voor Vocatyf als
voor Datyf genomen worden. Maer dit misquaem is kleen, en kan met bystellen van
't Artikel geholpen worden. Daer en tegen zoo wij in Dativo Singulari stellen DEN
VROOMEN, zoo kan de Datyf Singularis niet onderscheijden worden van den Datyf
Plurael; bij exempel; daer van goede en quaede persoonen gesproken wort, ende
(b)
men zeidt daer nae HY GAF 'T DEN GOEDEN, dit is zo wel bonis als bono. DEN
VROOMEN MANNE oft MAN hebben wij in Dativo Singulari aengenoomen, en ik
verscheel in dezen Dativo alleen van d'aengenome Declinatie.
XXXI. HY declineren wij dus.

Sing:
HY.

(a)
(b)

Plur:
ZY.

Mij zoude best dunken den
Datyf te maken HUN in
Singulari om hem te
onderscheiden van den
Accusatyf ejusdem numeri,
't waer ook misschien beter
in Ablativo Singulari te
zeggen HUM, en zouden
aldus de Datyf & Ablatyf
Singulaer ietwes sweemen
na de Pluraelen.

Dabam hoc fortiviro zoude ik liever overzetten, IK GAF DAT DEN (ofte EENEN) VROOMEN
MAN, na dat de omstandigheden vereischten, maer nooit Ik gaf dat vroome man.
Alhier, en ook §. XXXVIII. spreekt de Heer Hoofd van een aengenomen gebruik, dat van 't
zijne verschilt, dog alleen in den Dativus. Ziet nu die Heer hier op een aengenomen gebruik
bij de voornaemste Taelgeleerden in zijn tijd? of op het Letterkunstige besluit, wettelijk te
Amsterdam bij eenige Digteren gemaekt, daer van Vondel spreekt in zijne Voorreden voor
o

Palamedes, en in zijn Opdragt van Hecuba A : 1625. uitgegaen? 't laetste is waerschijnlijk.
Van zulk een Letterkundige Vergadering vind men ook in 't Leven van Vondel (pag: 16, bij
Ao: MDCXXI.) in dezer voege vermeld. ‘Van de gemelde lange ziekte in den jaare MDCXXI
wat bekoomende, viel hij weêr aan 't dichten, en men zagh hem in de Dichtkunst van jaar tot
jaar zoo merkelijk toeneemen, dat hij zich zelven in 't kort, bij vergelijking van zijn voorige
rijmen, niet meer geleek. Daar veel toe holp zijn geduurige ommegangk met den Drossaardt
Hooft, den Ridder Laurens Reaal, en andere Dichters, en kenners der kunste, die t'zaamen
een Letterkunstige Vergadering hielden; daar ook de Heer Antonis de Hubert, Rechtsgeleerde,
Oudt Raadt en Scheepen der Stadt Zierikzee (door de Psalmen, bij hem in Neêrduitsch dicht
vertaalt, genoeg bekent) verscheen. Hier werdt gehandelt van de eigenschappen der
Moederlijke taale. Men stelde verscheide regels, daar men zich in 't Dichten naar hadde te
schikken: omtrent het stuk der Taalschikkinge, de t'saamenvoeging der Woorden en naamen,
het onderscheidt der geslachten, buiging der gevallen, en spelling van ijder woordt. Daer men
eenig bericht van vindt in de Waarschouwinge, gestelt voor de Psalmen van den gemelden
Hubert. Doch deeze Taalschikking is sedert merkelijk verbetert, en door den Drossaart en
Vondel tot genoegsaame volkoomenheit gebraght: gelijk men in hunne laatere Dichten en
Schriften kan bespeuren en waarneemen.
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ZYNS.

HUNNER.

HUM.

HUN.

HEM.

HEN.

O.

O.

HEM.

HUN.

+

XXXII. 't Luidt wel wat ongewoonlijk te zeggen, HY DEED DIEN
DOORLUCHTIGHE HUYZE GROOTEN DIENST, DEN EERBAERE WYVE VEEL +Pag: (12).
(a)
VERDRIETS, nochtans schijnt het nutter zich hier toe te gewennen, dan de
Dativen Singulaer & Plurael te vermengen, gelijk gebeuren moet, als men het Adjectyf
zonder Substantyf stelt; ende men kan zeggen AEN DAT DOORLUCHTIGH HUIS.
(b)

XXXIII. DE EENE DEDEN DIT, D'ANDRE DEDEN DAT zeggen wij; als men nu
zeidt HY GAF HET DEN EENEN ende BENAM 'T DEN ANDEREN voor uni & alteri,
zoo kan 't al zoo wel in Plurali als in Singulari verstaen worden; waer over te bezien
staet oft niet heter waer te zeggen HY GAF HET DEN EENE, ende BENAM HET
DEN ANDERE in Singulari, oft als wij willen de N in Dativo Singulari behouden, zoo
zouden wij om 't onderscheidt te maken, benoodigt zijn te zeggen, daer die
twijffelachtigheidt voorvalt, AEN DEN EENEN, AEN DEN ANDEREN in Singulari;
AEN DE EENE, AEN DE ANDERE in Plurali. Hier zouw dan weder in Plurali geen
onderscheidt van Genus wezen, ende derhalven wel gezeidt dienen AEN DE EENEN,
AEN DE ANDEREN, als wordende Substantivè gestelt, gelijk men ook in de
Nominativen beide Singulaer en Plurael zoude moghen zeggen, Substantivè, DE
EEN EN DE ANDER, DE EENEN EN DE ANDREN. Maer dit diende ons niet voorts
te leiden tot alle de Adjectiven Substantivè te stellen, als 'er geen Substantif bijstaet,
want zoo doende zouden wij vallen in het misquaem aengewezen pag: 7, te weeten
+
dat men van Foemininen in Plurali zoude zeggen DE VROOMEN; 't welk onlijdelijk
+
schijnt.
Pag: (13).
XXXIV. De Foemininen willen geen DES in Genitivo lijden, noghte an-

(a)
(b)

Volgens 't gemelde aengenomen Gebruik zoude ik zetten den Datyf van 't Adjectyf met N
agter aen, als DIEN DOORLUCHTIGEN HUIZE.
Hoe kan EENE mag men vragen in Plurali gebruikt worden? is 't niet beter, DEZE DEDEN
DIT, GENE DEDEN DAT? Dog 't is beiden goed; want EENE beteekent hier geen getal, maer
zo veel als 't latijnse woord hic in tegenstelling van 't woord ANDERE. En, al na dat dit gebruikt
wordt, 't zij Substantivà of Adjectivè, is 't netst dat de Terminatie van dit Pronomen EEN of
ANDER geschikt werde; dus, als Substantivum komt het, wanneer men zeit JACOB EN
PIETER WAREN DAER BY EEN, DEN EENE GAF HY DIT, DEN ANDERE DAT: dog als
Adjectivum, als men zeit TWEE MANNEN ZAG HY, DEN EENEN GAP HY DIT, DEN
ANDEREN DAT; alwaer DEN EENEN komt voor DEN EENEN MAN; terwijl dit eerste DEN
EENE als Substantivum in steê van JACOB of PIETER komt; gelijk men ook daer voor niet
zeggen mag DEN EENEN JACOB; want dit zou vat anders beteekenen.
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der Adjectyf uitgaende in ES; want men zeidt niet DE LIEFDE DES MOEDERS, 'T
LOF DES DEUGHDS, DE WELVAERT DES STADS, maer DE LIEFDE DER
MOEDER, EENER MOEDER, MYNER MOEDER: 'T LOF DER DEUGHDE, DE
WELVAERT DER STADT. nochtans, als het Substantyf Foeminyn in Genitivo achter
(a)
staet, zonder Artykel oft ander Adjectyf, zoo lydt het de S; gelijk, VEEL ZORGHS,
MEER VREUGHDS, VOL DROEFHEITS. Desgelijx als het Substantyf Foeminyn
voorstaet zonder Artikel oft Adjectyf, lijdt het de S; gelijk, DEUGHDS LOF, MOEDERS
GOEDT, STADS WELVAERT, jae men zeidt ZYN MOEDERS GOEDT, zonder de
S in 't Adjectyf uit te drukken: dog kan men denken dat dit Adjectyf neutrum is,
gevoeght met het Lasch-woordt MOEDERSGOEDT.
(b)

XXXV. Maer als men zeidt (gelijk men zeidt bij wijlen) ZYN' MAJESTEITS
MEENING; hier kan MAJESTEITS MEENING geen Laschwoordt zijn. Waer over
schijnt, dat men neemen moet, dat de Substantiven Foeminyn in Genitivo, als zij
voor een ander Substantyf staen, ook 't Artikel oft ander Adjectyf voor zich lijden,
zonder uitdrukken van de S. Hubert evenwel heeft liever te zeggen ZYNER MOEDER
GOEDT, ZYNER MAJESTEIT MEENING, 't welk ons nochtans zeer ongewoon is;
+
ende schijnt draaghlijker het Adjectyf, dat voor 't Substantyf in Genitivo gaet, als
+
de Genityf van een ander Substantyf gevolght wort, niet te declineren; maer te
Pag: (14).
zeggen ZYN' oft ZYNE MAJESTEITS MEENING, ZYN' oft ZYNE VROUWS
MIDDELEN: gelyk wy zeggen KONING HENRIX AENSLAEGHEN, ALEXANDER
DE GROOTS TOGHTEN: SANTE MARYS KERK: te zeggen ONZER VROUWEN
KERK magh niet bestaen, alzoo VROUWEN Plurael is.
XXXVI. Zoo men stelt in Dativo DEN EENE. Hoe zullen wij 't dan maeken met dit
(c)
woort, als 't zonder Artikel staen moet? gelijk dabat hoc uni captivorum HY GAF
DAT EENE DER GEVANGENEN. Hier kan men niet onderscheyden oft' EENE
Masculyn oft Foeminyn is: Doch deze vermen-

(a)
(b)

(c)

Velen zouden 't nog netter agten, te zetten VEEL ZORG, MEER VREUGD, VOL DROEFHEID.
ZYN MAJESTEIT komt hier in de plaets van een Nomen proprium, en ZYN is hier niet Relatif
op een' ander Nomen ofte voorgaenden persoon, en daerom ook geen gewoon Pronomen,
maer bekleed de plaets van een Voorzetsel, en blijft alzoo Indeclinabile, gelijk KONING
HENDRIX AENSLAGHEN, &c. Op dezen voet keure ik best, of alleen goed, ZYNE of ZYN
MAJESTEITS MEE NING, even gelijk de Heer Hoofd dit verkiest, en niet ZYNER; dog in
andere gevallen moet ZYN zig schikken na de Verbuiging van dat woord daer 't op betrekkelijk
is, want ZYN BISSCHOPS KLEED beteekent Zijn kleed van Bischop (sua stola), maer ZYNS
BISSCHOPS KLEED beteekent Het kleed van zijnen Bischop (stola sui Episcopi). BISCHOPS
KLEED kan men ook gevoeglijk hier aenmerken als een verknogte benaming, of als een
Laschwoord, even gelijk MOEDERS GOED.
Beter agt ik AEN EENEN, Masc: en AEN EENE, Foem: als dan blijft alle twijffeling weg: 't
Latijnsche gebrek behoeft ons in geen gebrek te houden.
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ging van Genus is van kleen belang; en de Latijnen zeggen ook uni & alteri in utroque
genere.
(a)

XXXVII. Hoe zullen wij EEN, articulum, ende EEN, numerum, onderscheiden?
Misschien met bovenstelling van den accent, te weeten boven het Artikel den
accentum gravem te zetten, EÈN MAN, boven 't EEN numerum den accentum acutum
aldus EÉN MAN HEEFT AL DAT GEDAEN. Op gelijke manier zouw men kunnen
onderscheidt maeken tussen ONDERHÓUDEN sustentare ende ÓNDERHOUDEN
oppressum tenere; ende diergelijke woorden die door den accent hunne beteekening
veranderen; ÓMZIEN circumspicere, OM ZIEN ad videndum.
(b)

XXXVIII. Vraeghe, dewijl de rest der declinatie, die reeds aengenomen schijnt,
met de mijne overeenkomt, oft niet beter waere die zoo te laeten, ende mede in
Dativo Masculino & Neutro Singulari te stellen DEN VROOMEN MAN oft MANNE,
+
DEN HUYZE; maer als men den Datyf Adjectyf zonder Substantyf bezigt in Singulari
denzelven dan te stellen DEN VROOME; waer mede de twijffel tussen den Datyf +Pag: (15).
Singulaer & Plurael zoude voorgekomen worden, dan diende men in Ablativo
ook wel te stellen VAN DEN VROOME.
XXXIX. EEN OVERSTE, EEN RECHTSGELEERDE, EEN ARME, ende diergelijke
Adjectiven Substantivè gestelt, declineer ik dus.

Singulariter.
EEN OVERSTE.

Pluraliter.
DE OVERSTEN.

EENS OVERSTEN.

DER OVERSTEN.

EENEN OVERSTE.

DEN OVERSTEN.

EENEN OVERSTE. O OVERSTE.

DE OVERSTEN. O OVERSTEN.

VAN ofte IN EENEN OVERSTE.

IN ofte VAN DE OVERSTEN.

XL. YGHELYK declineer ik dus:

Singulariter.
YGHELYK.
YGHELYKS.
YGHELYKE.
YGHELYKEN.
YGHELYK.
YGHELYKEN.

(a)

(b)

Vraghe of men in Dativo zal stellen
YGHELYKEN? schijnt jae: als 'er geen
Artikel voorstaet.

Bij EEN, Articulus zijnde, kan ik niet zien dat een accentus gravis te passe komt, vermits snel
over de tong loopende, dus zoude ik EEN (numerum) alleenlijk bovenstrepen, als EEN
(articulus) en één (unus).
Dit stemt met alle Oudheid en Agtbaerheid best overeen, en is daerom te kiezen het
aengenomene Gebruik; zelfs bij de Adjectiven en Pronomina zonder Substantiva, wanneer
zij niet in een merum Substantivum verwandelt zijn, om redenen in mijne Aenmerkingen over
§. XXIV. vermeld.
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XLI. D'EEN: D'ANDER: declineer is aldus, als 't alleen staet:

Singulariter.
D'EEN: D'ANDER.

Pluraliter.
DE EENEN: DE ANDREN.

DES EENEN: DES ANDREN.

DER EENEN: DER ANDREN.

(a)

DEN EENEN: DEN ANDREN.

DEN EENEN: DEN ANDREN.

DE EENEN: DE ANDREN.

DEN EENE: DEN ANDRE.

oft DEN EEN: DEN ANDER.
EEN: ANDER.

EENEN: ANDEREN.

DEN EENEN: DEN ANDREN.

DE EENEN: DE ANDEREN.

ofte DEN EENE: DEN ANDRE.
Maer zonder Artikel schijnt de N in Dativo Singulari vereischt, als 'T MOGHT
GEENEN VAN BEIDE BEUREN.
XLII. Vraghe oft men in Accusativo & Ablativo zal stellen DEN OVERSTEN? ik achte
neen: want als men dit dede, zoude men schynen Adjectivè te Declineren, ende
alzoo ook moeten in Dativo stellen DEN OVERSTEN, 't welk den Datyf Singulaer
zouw vermengen met den Datyf Plurael. Dit aldus vastgestelt zijnde, dat men
OVERSTE moet zetten in Datyf, Accusatyf, & Ablatyf, DEN OVERSTE, zo komt in
bedenken, dat dit zeer verschillen zal van het declineren der andre Adjectiven die
+
Substantivè gestelt worden, want op de voorgaende zijde stel ik DEN ANDREN in
+
Accusativo ende Ablativo. Ende te stellen in Accusativo ende Ablativo DEN
Pag: (16)
ANDRE dunkt mij wat hard: ende 't zelve zouw moeten volghen met DEN EENE.
Zoo men nu deze namen wil neemen voor Adjectiven alleen gestelt oft 'er de
Substantiven bystonden, gelijk Pag: 7. daer alleenlijk in Dativo word gestelt DEN
VROOME in plaets van DEN VROOMEN, zo blijft hier echter geschil in Nominativo,
want Pag: 7. staet DE VROOME, en hier zoude koomen DE EEN, DE ANDER, niet
DE EENE, DE ANDRE: doch men moght hier af een exceptie maeken.

(a)

Wanneer dit als een Adjectivum Relativum komt, zoude ik verkiezen DEN EENEN, DEN
ANDREN in Dativo Singul:, dus komt Datyf & Ablatyf overeen, gelijk de O dheid en Agtbaerheid
hier ook mede overeenstemt. Wijders dat dan deze Adjectiven ofte Pronomina als de andere
Adjectiven gedeclineert moeten worden, is volgens de regel in mijne Aenmerkingen over §.
XXIV. en XXXIII. opgestelt. Want deze Adjectiven, hebbende opzigt op eenig voorgaende
Substantivum, worden alleen om herhaling te vermijden zonder Substantivum gebruikt: en
dat die geen loutere Substantiven geworden zijn, blijkt ook daer uit, dat ze in Genus moeten
en kunnen veranderen, als DE EEN, HET EEN, &c. dat bij de andere Adjectiven die een
zuiver Substantivum worden geen plaets heeft, want REGTSGELEERDE, OVERSTE,
veranderen in dien zin niet van Genus.
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XLIII. TWEE DIEREN BESTREDEN ELKANDER: hier is ELKANDER Accusatyf
neutrius generis. VEELE DIEREN BESTREDEN ELKANDREN, hier is ELKANDREN
Accusatyf Plurael neutrius generis.
(a)
+
TWEE MANNEN BESTREDEN ELKANDER : hier is ELKANDER Accusatyf
+
Singulaer Masculini generis. DE GRIEKEN EN DE PERSEN BESTREEDEN
Pag: (17).
ELKANDEREN; hier is ELKANDEREN, Accusatyf Plurael Masculini generis.
TWEE VROUWEN BESCHOLDDEN ELKANDRE: hier is ELKANDRE Accusatyf
Singulaer Foeminini generis. VEELE VROUWEN BESCHOLDEN ELKANDERE:
hier is ELKANDERE Accusatif Plurael Foeminini generis. Dit in Foeminyn maekt
hier geen twijffelzinngheid, om datter 't Substantyf voorstaet.
(b)

XLIV. DEZELVE declineer ik gelijk d'andere Adjectiven, en als het zonder Substantyf
staet, zoude stellen in Dativo Singulari Masculino DEN ZELVE, in Dativo Singulari
Foeminino DER ZELVE, in Dativo Singulari neutro DEN ZELVE: in Dativo Plurali
Masculino DENZELVEN, in Dativo Plurali Foeminino DERZELVE; alwaer te
bemerken valt, dat deze Datyf Plurael Foeminyn niet te onderscheiden is van den
+
Datyf Foeminyn Singulaer; jae al zet men daer AEN voor, het blijft in Singulaer &
+
Plurael alleens: bij exempel AEN DEZELVE in Dat: Sing: ende AEN DEZELVE
Pag: (18).
in Dat: Plur: zulx hier aen geen helpen schijnt: voorts in Dativo Neut: Singul: stel
ik DEN ZELVE, in Dativo Plurali Neutro DEN ZELVEN. Evenwel de voorgange
Substantyf van eene oft meer Vrouwen neemt den twijffel weg.
XLIV. Wij zeggen DE GOEDE MAN, DEZE MAN, D'ANDRE MAN: nochtans schijnt
zonder Substantyf wel gezeidt DEEZ, D'ANDER.
(c)
D'ANDER staende zonder Substantyf kan bequaemelijk in Dativo Singulari
hebben DEN ANDRE. Maer DEEZ' hoe zal men 't in Dativo Singulari stellen? zoo
men den voet wil volgen van Pag: 15; daer gezeidt word in Dativo Adjectivo Singulari,
zonder Substantyf, DEN VROOME,

(a)

(b)
(c)

ELKANDER schijnt mij een Substantivum geworden te zijn, vermits het zelfs nooit als
Adjectivum voor een ander Substantivum zig laet stellen; en daerom ook als een Substantivum
te moeten gedeclineert worden: gelijk men ook in Genitivo zegt ELKANDERS; als ELKANDERS
GOED en niet ELKANDREN GOED: en hierom past dan ook geen verandering van Genus
bij dit woord.
Waerom ook dit Pronomen Adjectivum niet gedeclineert als de andre Pronomina Adjectiva?
Als men DEEZ' of DEZE gelijk de andre Pronomina Adjectiva declineert, volgens redenen in
mijne Aenmerkingen over §. XXIV. XXXIII. en XLI. gemeld, zo komt deze verwarring niet: en
de Datyf Singul: zal moeten zijn DEZEN: en HY GAF HET DEZEN, OM EENEN ANDREN
TE OVERHANDIGEN, ende niet DEEZE, ten zij de gene die ontfangt een Vrouwspersoon
ware.
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zoo moet men den Datyf Singulaer van DEEZ', als hij zonder Substantyf staet,
maeken DEEZE; gelijk HY GAF 'T DEEZE: waer door de Datyf Singulaer Masculyn
gemeen wort met den Datif Singulaer Foeminyn, 't welk den Latijnen ook gebeurt
met huic; maer hij word ook gemeen met den Datyf Plur: Foeminyn, want als men
van Vrouwen gesprooken heeft, men zouw moeten zeggen HY GAF 'T DEEZE: dog
de voorgange Substantyf neemt de twijffel wegh. Zoo men zeggen wilde DEZEN in
Dativo Singul: Mascul: dat zoude te zeer verscheelen van den voet van Pag: 15.
daer gezeidt word DEN VROOME in Dativo Singul: Masculino.
(a)
Maer men zoude moghen het Demonstratyf DEEZ' neemen gelijk het
Demonstratyf DIE, 't welk DIEN heeft in Dat: Singul: Mascul:, ende, zoo men wil,
ook in Neutro; ende, ten aenzien van zulx moghen in Dativo Sing: Mascul: ende
Neutro zeggen DEZEN.
+

XLVI. Vraeghe oft men zeggen moet HY GAF ZICH OVER BEHOUDENS LYFS
+
EN GOEDS, gelijk men zeidt VECHTENDER HANDT, GOEDES MOEDS, in
Pag: (19).
Genitivo, voor MET VECHTENDE HANDT, IN GOEDEN MOEDE: dan oft men
ook zeggen magh BEHOUDENS LYF EN GOEDT, zulx BEHOUDENS gerundium
(b)
zij, servando. Altijds men zeidt VOLGHENDS 'T BESPREK, alwaer VOLGHENDS
gerundium is. Maer ik vinde geene andre Gerundia bij ons, want men zeydt niet
DOENDES DAT (faciendo illud), SPREKENDS GROOTE DINGEN (loquendo
magna), VERDRYVENDS DEN VYANDT (pellendo hostem). Wel zeidt men HY
DEED HET WILLENDS: HY GAF 'T STILZWYGHENDS TE KENNEN. Maer hier
dunken mij WILLENDS en STILZWYGHENDS Adverbia (voluntariè, tacitè). Boven
BEHOUDENS en VOLGHENDS vind ik nogh GAENDS, KEERENDS,
DOORGAENDS.
(c)

XLVII. Men zeidt ZO GROOTEN MAN DEED ZULKS, hier

(a)
(b)

(c)

Met rede, want het een is zo wel een Pronom: Demonst: als 't ander: en dit is 't gene ik hier
boven in mijne Aenmerkingen gewilt heb.
BEHOUDENDS en VOLGENDS zijn mijns agtens geen Gerundia maer Participia die door
agterzetting van S tot Adverbia's of liever tot Praepositiones gemaekt zijn, als staende voor
andere Substantiva, en regerende een Accusativum. Waerom dan behoort gezeit te worden
BEHOUDENDS LYF EN GOED, even gelijk VOLGENDS 'T BESPREK; dog niet LYFS en
GOEDS. Voorts VEGTENDERHAND, GOEDES MOEDS zie ik aen als verknogte Adjectiven
& Substantiven (waerom ze ook in gelijke Casus staen) die door aenneming van den Genitivus
volstrektelijk Adverbia's geworden zijn, als moetende ook de plaets van die bekleeden, en
den aert der werking beschrijven; dus komt bij VEGTENDERHAND en GOEDS MOEDS
Adjectivum & Substantivum te samen als een enkel Adverbium. Wijders WILLENDS,
STILZWYGENDS, GAENDS, KEERENDS, DOORGAENDS, zijn insgelijks, door 't aennemen
van den Genitivum, Adverbia's geworden, en doen ook den zelfden dienst, en bekleeden
dezelfde plaets in de Woordschikking.
't Is een onverbrekelijke Wet in onze en meest alle andere taelen dat Adjectiven & Subjectiven
die bij den ander hooren in gelijke Casus moeten staen, indien dan GROOTEN hier een
gewoon Adjectivum waere, en niet voor ZO GROOT EEN quame, zo zoude de N zelfs in
Nominativo moeten staen, dat ongerijmt klinkt, en men zoude niet kunnen of mogen zeggen
ZO GROOT EENE VROUW, 't welk nogtans gebruikelijk bij ons, en eigender is, dan ZO
GROOTE VROUW. Mijns bedunkens verstrekt ZO GROOT, ZOODANIG, ZULK, ZO STERK,
ZO KLEIN, &c. niet anders dan voor een Adverbium quant: & qualitatis, dat voor den Artijkel
EEN geplaetst word: en blijft Indeclinabile om dat het een Adverbium geworden is, dat voor
den Artykel Indefinityf gezet word. Alle de Adjectiva daer ZO voorgezet word, worden dus in
Adverbia verwisselt: men zegt ook ZULK EEN GOED MAN. ZULK komt bij insmelting van
ZO WELK.
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is MAN Nominatyf, ende GROOTEN een andre Casus. Zommighen meenen, dat
ZOO GROOTEN word gezeidt voor ZOO GROOT EEN. Maer men zoude moghen
daer tegen meenen, dat men behoort te zeggen ZOO GROOTE MAN, gelijk DE
GROOTE MAN; ende dat men alleenlijk GROOT moet zeggen als 'er EEN voorstaet.
Doch men zeidt ZO GROOTEN VOLK, ende alhier te zeggen ZOO GROOTE VOLK
+
gelijk HET GROOTE VOLK dunkt mij niet wel aenneemelijk; waer over ik mij liefst
+
houden zouw aen de meening der eersten; te weeten dat het zijn moet ZO
Pag: (20).
GROOT EEN MAN.
XLVIII. Wij zeggen LAET HEM BEWORDEN voor begaen; 'T ZAL U GEWORDEN,
'T IS MY GEWORDEN.
(a)

XLIX. Men zeidt IK STA U DAT TOE. Is dit te nemen voor IK STAE U TOE (ik
voegh mij tot u) NOOPENDE DAT? oft' heeft toestaen hier een' active beteekening,
ende is gezeidt concedo?
L. ONS ALLEN, HUN ALLEN schijnt noodigh gezeidt: want te zeggen ONS AL,
HUN AL, kan twijffel baeren, gelijk HY HEEFT HET ONS AL GEGEVEN. Dit kan
verstaen worden, dedit jam nobis, & dedit nobis omne in plaets van dedit nobis
omnibus. Nochtans worden de Adjectiven als zij achter staen doorgaends niet
gedeclineert; gelijk GODE, GOEDT EN WYS, MOET MEN 'T BESTE
TOEVERTROUWEN: maer op dit GOED EN WYS word ZYNDE verstaen, ende is
't hier oft men zeide, GODE, ZYNDE GOEDT EN WYS: waer tegens op AL geen
ZYNDE verstaen kan worden, alzoo 't niet sluiten zoude te zeggen, HY HEEFT HET
ONS, ZYNDE AL, GEGEEVEN.
(b)

LI. Als AL voor 't Artikel gaet, acht ik dat het niet gedeclineert

(a)
(b)

Ik neem 't voor concedo.
Om dezelfde rede als bij ZULK (zie mijne voorgaende Aenmerkingen over §. XLVII.) agt ik
dat AL of ALLE voor aen 't Artikel geplaetst zijnde niet behoort gedeclineert te worden; en
daerom zoude ik goed keuren AL of ALLE DE BURGERS. Even gelijk AL DE WERELT, AL
HET VOLK, &c. en om bij den Dativum Plur: niet duister te blijven, kan men zeggen HY GAF
'T AEN AL DE BURGERS, of HY GAF 'T ALLEN BURGEREN. Want AL of ALLE wanneer het niet
voorstaet voor een Artikel, maer voor een Substantivum of voor een Adjectivum of voor een
Pronom: Adject, zo verstrekt het zelf voor Pronomen Adjectivum, en moet derhalven als dat
gedeclineert worden, even gelijk de Heer Hoofd hier ook aenmerkt §. LII. bij ALLE GOEDE
GAVEN. Wijders ALLE voor een Collectivum Singulare, even als YDER komende, blijft
Indeclinabile gelijk dat, dus VAN ALLE GRONDSLAG in steê van YDER GRONDSLAG. Dus
ook AEN ALLE MAN, niet AEN ALLEN MAN.
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moet worden: gelijk AL DE WERELT, AL DE BURGHERS: hoewel 't van kleen
belang schijnt, al stelde men ALLE DE WERELT, ALLE DE BURGHERS: doch
schijnt dat men, om twijffel te schuwen, moet zeggen voor dabat omnibus civibus,
HY GAF 'T ALLEN DEN BURGHEREN, en niet AL DEN BURGHEREN: want dit
+
laetste kan verstaen worden, dabat omne civibus: beter waer HY GAF 'T ALLEN
BURGHEREN, zonder Artikel: en in zulken geval, te weten zonder Artikel, moet +Pag: (21)
AL, voorstaende, nootzaeklijk gedeclineert worden; gelijk ALLEN LUYDEN in
Dativo; ALLE LUYDEN in Nominativo, &c.
LII. Maer zal men stellen AL HUNNE RECHTEN oft' ALLE HUNNE RECHTEN? mij
dunkt dat hier kleene kleur aen is, als 't geen twijffel kan maeken. Naeder hier op
denkende, bezin ik, dat het moet zijn ALLE HUNNE VRYDOMMEN oft RECHTEN,
want HUNNE is geen Artikel; en men moet noodwendigh zeggen ALLE GOEDE
GAVEN; waer by blykt dat HUNNE, zijnde een Adjectyf, het declineren van AL niet
belet.
LIII. Tusschen 't Praeteritum Imperfectum, Praeteritum Perfectum, Praeteritum
Plusquamperfectum, ende Aoristum oft Praeteritum Prius der Italianen, Françoisen
& Spanjaerden, maek ik dit volghende onderscheidt.
Imperfectum wordt gezeidt van een zaek die verbij is op den tijdt als men daer af
spreekt, maer noch in duir was blijvende op den tijd waer van men spreekt: gelijk
amabam, ik minde of was beminnende, Io amava, j'aimois.
Perfectum wordt gezeidt van een' zaek die verbij is, ten tijde als men 'er af spreekt,
enkelijk ende zonder aenmerk van den tijdt wanneer zij nog in duir bleef; gelijk amavi
ik heb gemint, io ho amato; j'ay aimè.
+
Plusquamperfectum wordt gezeidt van een' zaeke, die niet alleen verbij is op
+
den tijdt als men daer af spreekt, maer ook al verbij was op den tijd waer van
Pag: (22)
men spreekt; gelijk amaveram: ik had gemint, Io haveva amato; j'avois aimè.
De Aoristus oft' Praeteritum Prius der Italianen, Françoisen en Spanjaerden, wordt
gezeidt van een' zaek, die verbij is ten tijde als men 'er af spreekt, ende ten tijde
waer van men spreekt niet in duir bleef, maer verbij ging: gelijk Io amai, Io feci,
j'aymai, je fis. De Latijnen, bij gebrek van 't Praeteritum Prius, gebruiken 't Praeteritum
Perfectum; ende daer de Italianen en Françoisen zeggen Allessandro prese molte
citta; Alexandre prit beaucoup de villes, zeggen de Latijnen Alexander caepit multas
urbes. Desgelijks daer de Italianen en Françoisen zeggen Alessandro assedio Tyro;
Alexandre assiegea Tyr; daer zeggen de Latijnen Alexander obsedit Tyrum; oft zij
gebruijken 't Tempus Praesens, gelijk Alexander capit multas urbes; Alexander
obsidet Tyrum. Indien zij zeiden Alexander obsidebat Tyrum, zoo zoud' het een
duiren in 't beleg betekenen; 't welk de Italiaenen en Françoisen niet willen zeggen
met Assedio en assiegea; maer met dit Praeteritum Prius verstaen zij dat hij
gekoomen is Tyrus belegheren; zonder uit te willen drukken dat hij belegherende
+
bleef; maer als zij zeggen assediava, assiegeoit, zo verstaen zij dat hij bleef
+
belegherende. Daerom zeggen dezelve Italianen mentre ch'egli assediava;
Pag: (23).
pendant
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qu'il assiegeoit, om dat mentre en pendant met zig brengen eenigen duir oft verwijling;
ende zouden niet zeggen mentre ch'egli assedio, ende pendant qu'il assiegea; want
dit tempus is transiens doorslippende, zonder duir, ende lijdt daerom geen mentre
ofte pendant, dat is, terwijl.
Wij Hollanders in plaetse van het Praeteritum prius gebruijken het Praeteritum
Imperfectum, gelijk de Latijnen het Perfectum in dezelve plaets, want HY
BELEGHERDE zeggen wij voor assedió oft assiegea. Dog kunnen wij ook zeggen,
HY HEEFT DE STADT BELEGHERT; gelijk de Latijnen obsedit urbem. Evenwel in
dit HEEFT BELEGHERT kan duijsterheijt vallen, want het mochte verstaen worden,
dat hij de Stadt nog beleghert hield, op den tijd als wij spreeken: zulx om heel klaer
te spreken, wel noodigh waere te zeggen HY HEEFT BELEGHERT GEHADT; 't
(a)
welk een' verdrietighe lankheit geeft, met de verdubbeling van 't Verbum auxiliare
HEEFT, GEHAD. Wij gebruijken dan, mijns oordeels, een zelfste woordt voor 't
+
Praeteritum Imperfectum en voor 't Praeteritum prius der Italiaenen en Françoizen.
+
Want HY BELEGHERDE, HY KREET beteekent bij ons zo wel egli assedió, il
Pag: (24).
assiegeá; egli gridó, il criá; als egli assediava, il assiegeoit; egli gridava, il crioit:
Zoo dat dit Tempus van HY BELEGHERDE, HY RIEP, oft' KREET is zoo wel
(b)
verbijslippende oft' Transiens als permanens oft duirende . Anders als wij klaerlijk
in Hollandsch wilden onderscheidt maeken tussen gridó, criá, en gridava, crioit, zo
zouden wij moeten egli gridó, il criá overzetten HY RIEP, en egli gridava, il crioit,
HY WAS ROEPENDE.
(c)

LIV. MY GELIEFT, dat is, id mihi placet. HY BELIEFT MY, is, ille mihi complacet.
LV. De Comparativen als GROOTER, MEERDER, VROOMER &c. declineer ik niet;
maer stel EENS GROOTER VORSTEN; EENS MEERDER MANS; VAN EENEN
VROOMER OVERSTE; &c:. Doch als VROOMER, MEERDER, GROOTER, oft
(d)
diergelijke gestelt worden Substantivè, zoo schijnen zij gedeclineert te moeten
worden, altijds in Genitivo; als ONTZIET DE MAGT UWES MEERDERS. Echter

(a)
(b)
(c)

(d)

Hoe zeer de Heer Hoofd de kortheid van stijl bezint, en ook konstig uitgevoert heeft, is te zien
uit zijne Historien en de Vertalingen van Tacitus.
Als de Tijd duerende is, drukken wij die klaer uit met ons Hulpwoord ZYN bij 't Participium
Praesens; als HY WAS BELEGERENDE.
BELIEVEN is complacere: dog GELIEVEN is een Verbum Impersonale beteekenende placere,
en word niet dan bij een van de Pronomina Personalia gebruikt, als bij MY, U HEM of HAER,
&c.
Mijns agtens moeten de Comparativa gedeclineert worden, als een Substantivum, wanneer
zij tot een merum Substantivum overgegaen zijn; dog als een Adjectivum, wanneer zij Relatyf
zijn op een vorig Substantivum; maer ongedeclineert gelaten worden, wanneerze voor aen
een Substantivum geplaetst staen. Bij ZYNS GELYK komt ZYN voor een louter Substantivum:
dus ook bij HY VOGT MET ZYNS GELYK.
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dunkt mij dat men ze beter indeclinabel late, ende stelle ONTZIET DE MAGHT
UWES MEERDER, DEN HAET UWES GELYKEN oft UWES MINDER. Welke manier
nochtans haere duisterheit en onbevalligheijt heeft. Dies zoud' ik liever zeggen de
DE MAGHT VAN UWEN MEERDER, enz. Hier staet aen te merken dat men zeidt
HY IS ZYN MEERDER, en HY IS ZYNS GELYK; MYN MEERDER, en MYNS GELYK:
zulks de Positiven schijaen MYNS oft ZYNS te eisschen, de Comperativen niet. Ik
nijgh om te zeggen MYN GELYK met de Italianen un par mio.
(a)

LVI. DE MAN HEEFT GEGAEN; DE WEGH IS GEGAEN.
+

(b)

LVII. Als men ANDER stelt Substantivè, zal men stellen in Accusativo DEN ANDRE
+
oft DEN ANDER, gelijk DEN MAN? zet ANDER.
Pag: (25).
(c)

LVIII. Hoe zeidt men best, HET HEEFT DAER AEN ONTBROOKEN oft' HET IS
DAER AEN ONTBROOKEN.
(d)

LIX. HY GAF DEN OVERSTE ONTHIET OM ZICH MEESTER DER STADT TE
MAEKEN. Geeft hij hier den Overste onthiet, om zich meester der stadt te maken?
oft geeft hij den Overste onthiet op dat die zich meester der Stadt maeke? klaerder
schijnt: HY GAF DEN OVERSTE ONTHIET TOT HET VERMEESTEREN DER
STADT; oft HY GAF DEN OVERSTE ONTHIET, ZICH MEESTER DER STADT TE
MAEKEN, zonder OM; op dat het onthiet zij, ZICH MEESTER DER STADT TE
MAEKEN.
LX. HY MOGHTE GEZEIDT HEBBEN, is HY ZOUW MOGHELYK GEZEIDT
HEBBEN: HY HADDE MOGHEN ZEGGEN, is HY ZOUDE HEBBEN MOGHEN
ZEGGEN.
(e)

LXI. EEN POORT OM VOLK IN TE BRENGEN, oft EEN POORT TOT INBRENGEN
VAN VOLK? 't eerste schijnt als oft de Poort het Volk zouw inbrengen: het ander
wat duijdelijker om te verklaren, dat men 't volk door de Poort zouw inbrengen.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Dit IS GEGAEN zouw men hier voor een Passivum konnen aenzien.
Dit te stellen op den voet als in mijne. Aenmerkingen over §. XXIV. XXXIII. en XLI.
ONTBREKEN word Activè geconjugeert even als BREKEN; en derhalven is 't laetste niet
goed.
ONTHIET VAN ZICH MEESTER DER STAD TE MAKEN is volgens 't gebruik en buiten
duisterheid van zin.
EEN POORT OM 'ER VOLK IN TE BRENGEN is buiten twijffelzinnigheid, en zonder
strammigheid, en tevens volgens 't Gebruik, waer van deze beide Voorbeelden afwijken.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

734
LXII. EER ZY DAT DEDEN; is EERDER DAN ZY DAT DEBEN.
+

LXIII. Mascul: Singul: DE, DES, DEN, DEN, O, DEN.
Plur: DE, DER, DEN, DE, O, DE oft DER.
Foemin: Sing: DE, DER, DE oft' DER, DE, O, DE oft DER.
Plur: DE, DER, DE oft' DER, DE, O, DE oft' DER.
Neutr: Sing: HET, DES, HET oft DEN, HET, O, HET oft' DEN.
Plur: DE, DER, DEN, DE, O, DE oft' DEN.

+

Pag: (26).

LXIV. Masc: Sing: EEN man; EENS oft EENES mans; EENEN man oft' manne;
EENEN man; O; EENEN man oft manne.
(a)
Plur: EEN caret Plurali. Dubitatur: want men zeidt DE EENEN, gli uni, les uns.
Foem: Sing: EENE vrouwe; EENER vrouwe; EENER oft EENE vrouwe; EENE
vrouwe; O; EENER oft EENE vrouwe. Sommighe Foemininen lijden in alle Casu E.
Neutr: EEN schip; EENES oft EENS scheeps oft schips; EEN schip oft EENEN
schepe; EEN schip; O; EEN schip oft EENEN scheepe.
LXV. Singul: IK, MYNS oft' MYNER, MY, MY, O, MY.
Plur: WY, ONZER, ONS, ONS, O, ONS.
LXVI. Singul: GY oft DU; DYNS oft' DYNER, DY; DY; GY oft DU; DY: in 't gebruik
is GY, UWES, U, U, GY, U.
Plur: GY; UWER, U, U, GY, U.
LXVII. Sing:.... Genitivus HAERS Foeminin: ut GOEDT HAERS. en ZYNS Mascul:
Dat: ZICH; Acc: ZICH; Voc: Caret; Abl: ZICH.
Plur.... HUNNER Masc:} Dat: ZlCH; Acc: ZJCH;... Abl: ZICH.
HAERER Foem:} Dat: ZlCH; Acc: ZICH;... Abl: ZICH.
(b)

LXVIII. Singul: HY, ZYNS oft ZYNER HEM, HEM, O, HEM.
Plur: ZY, HUNNER, HUN, HEN, O, HUN.
LXIX. Singul: ZY, HAERES, HAER, HAER, O, HAER.
Plur: ZY, HAERER, HAER, HAER, O, HAER.
+
LXX. Singul: Masc: DIE, DIES oft DIENS, DIEN, DIEN, O, DIEN.
Plur:... DIE, DIER, DIEN, DIE, O, DIE oft DIEN.

(a)

(b)

+

Pag: (27).

Zie mijne Aenmerkingen over §. XXXIII. In dit geval komt DE EENEN Aliqui niet als Articulus
maer als Pronomen Substantivum, als wanneer men ook nooit een ander Substantivum daer
agter voegen kan; want men zegt niet DE EENEN MENSCHEN.
§. XXXI. zet de Heer Hoofd HUM in Dat: Singul:.
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DIE Foem: als DE Foem: de R achter aen: als
Sing: Foem: DIE, DIER, DIE oft DIER, DIE, O, DIE oft DIER.
Plur: DIE, DIER, DIE oft DIER, DIE, O, DIE oft DIER.
Sing: Neutr: DAT, DIES oft DIENS, DAT oft DIEN, DAT, O, DAT oft DIEN.
Plur: DIE, DIER, DIEN, DIE, O, DIE oft DIEN.
a
N : Ik teeken aen dat DAT, HET ende DIT Indeclinabiliter gevoegt worden bij alle
Casus in Sing: als DAT DIERS STERKTE: DAT BROODS HARDIGHEIDT.
LXXI. Sing: Masc: DEEZ' oft DEEZE, DEEZES, DEEZEN, DEEZEN, O, DEEZEN.
Plur: DEEZE, DEEZER, DEEZEN, DEEZE, O, DEEZE oft DEEZEN.
Sing: Faem: DEEZE, DEEZER, DEEZE oft DEEZER, DEEZE, O, DEEZE oft
DEEZER.
Plur: Eveneens.
Singul: Neutr: DIT, DEEZES, DIT oft DEEZEN, DIT, O, DIT oft DEEZEN.
Plur: ut Masc: DEEZE, DEEZER, DEEZEN, DEEZE, O, DEEZE oft' DEEZEN.
LXXII. Sing: Masc: WIE, WIENS, WIEN, WIEN, O, WIEN.
Plur: WIE, WIER, WIEN, WIE, O, WIE oft' WIEN.
Sing: Foem: WIE, WIER. WIE oft WIER, WIE, O, WIE.
Plur: WIE, WIER, WIE oft' WIER, WIE, O, WIE oft WIER.
(a)
Sing: Neutr: WAT Significans quid is Indeclinabel, omnis gemris; significans
aliquid heeft in Genitivo WES.
LXXIII. Sing: Masc: WELK' oft WELKE, WELKES, WELKEN, WELKEN, O, WELKEN.
Plur: WELKE, WELKER, WELKEN, WELKE, O, WELKE oft WELKEN.
Sing: Foem: WELKE, WELKER, WELKE oft WELKER, WELKE, O, WELKE oft'
WELKER.
Plur: Eveneens.
+
Sing: Neutr: WELK, WELKES oft WELKEN, WELK oft WELKEN, WELK, O, WELK
+
oft WELKEN.
Pag: (28).
Plur: WELKE ut Masculinum.
LXXIV. Sing: Masc: MYN, MYNS, MYNEN, MYNEN, O, MYNEN.
Plur: MYNE, MYNER, MYNEN, MYNE, O, MYNE oft MYNEN.

(a)

WAT (quidnam) word ook dus gedeclineert in Sing: & Plur: als, WAT, VAN WAT, AEN WAT,
WAT, O, VAN WAT.
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Sing: Foem: MYNE, MYNER, MYNE oft MYNER, MYNE, O, MYNE oft MYNER.
Plur: Eveneens.
Singul: Neutr: MYN, MYNES, MYN oft MYNEN, MYN, O, MYN oft' MYNEN.
Plur: MYNE, MYNER, MYNEN, ut in Masculino.
LXXV. DYN en ZYN eodem modo.
LXXVI. Sing: Masc: ONS oft ONZE, ONZES, ONZEN, ONZEN, ONZE, ONZEN.
Plur: ONZE, ONZER, ONZEN, ONZE, ONZE, ONZE oft' ONZEN.
In Foemin: & Neutr: als EEN oft DEEZE hebben.
LXXVII. Sing: Masc: UW oft UWE, UWES, UWEN, UWEN, O, UWEN.
In Foemini & Neutr: als ONZE hebben.
LXXVIII. Declinatio Substantivi & adjectivi.
Singul: EEN GROOT MAN, EENS GROOTEN MANS, EENEN GROOTEN
MANNE, EENEN GROOTEN MAN, O GROOTE MAN, EENEN GROOTEN MAN
oft' MANNE.
Plur: GROOTE MANS oft MANNEN, GROOTE MANNEN, DEN GROOTEN
MANNEN, DE GROOTE MANNEN, O, DE GROOTE MANNEN oft MANS oft DEN
GROOTEN MANNEN.
(a)

LXXIX. Omnia adjectiva Foeminina terminantur in E ergo sequitur quod in E non
exit, alterius esse generis.
Substantiva Masculina construuntur cum Adjectivis foemininis (a) cum praecedit
Artic: DE ut DE GROOTE MAN, &c.
Articulus EEN etiam saepissimè amat jungi cum (a) Adjectivo Foeminino, ut EEN
STERKE WINDT, EEN GROOTE WOLF. in bedenken.
Het schijnt dat alles wat gezeidt word van manlijk en niet menschlijk de E vereischt.
+

(b)

LXXX. Artic: HET admittit utrumque HET STERK PAERDT ende HET STERKE
+
PAERDT, &c.
Pag. (29).

(a)

(b)

Deze stelling dat de Terminatie E het Adjectivum Foemininum maekt is in geenen deele toe
te staen. Want GROOTE is in alle gevallen Masculin: en verliest zijn E alleen bij de Subst:
MAN, MENSCH en andere benamingen van ampt of staet, wanneer de Articulus EEN voorgaet.
En EEN GROOTE JONGEN, EEN GROOTE ZOON, daer de E van 't Adjectivum niet af mag,
is wel manlijk en teffens menschelijk, zo dat deze begifte Regel van Heer Hoofd gantsch geen
proef houd: zie verder ook onze Aenmerkingen over §. XXVIII.
Het eerste komt mij gantsch niet wel voor, en strijd met de Gewoonte en 't agtbaerste Gebruik.
Hierom volg ik deze Regel van 't Gebruik, dat, agter den Artikel EEN, het Adjectivum Neutrum
altoos zonder E stae; dog, agter den Artikel DE of HET, altoos met een E, als
EEN SCHOON STUK.
en HET SCHOONE STUK, &c.
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EEN, neutrum postulat semper Adjectivum Neutrum terminans ut Masculinum, ut
EEN SCHOON STUK.
EEN JONG WYF.
LXXXI. DE BEHOUDE oft BEHOUDENE EER, in Genit: DER BEHOUDE oft
BEHOUDENE EERE? Bei.
LXXXII. VOL VIERIGER GENEGENTHEIDS, wat raed om hier Posit: & Comparat:
t'onderkennen? Niet anders als te zeggen VOL VIERIGE GENEGENTHEIDS, want
men zeidt VOL GENEGENTHEIDS.
(a)

LXXXIII. TER GOEDER TROUWE, TER RECHTERHANDT zeidt men,
niettegenstaende dat men in Dat: Singul: zeidt DER GOEDE VROUWE, de reden
is, dat men zelf in Nom: zeidt DE RECHTERHAND. Maer wat raedt met GOEDER
TROUWE, dat in Nom: GOEDE TROUWE heeft? de R word 'er bij abuis bij gedaen.
Best waer in Singul: de RECHTE HANDT, de SLINKE HANDT te zeggen.
LXXXIV. MEN, ZE, en diergelijke, ZALMENZE hegten als hier? de Italianen
hechtenze, maer in 't Duitsch komt het bijwijlen quaelijk.
(b)

LXXXV. ONDER 'T BELEIDT VAN DESDIGUIERES EEN
(a)

(b)

GOEDER is de oude en egte Abl: Foemin: Gen: even gelijk TER: maer de later tijd heeft, om
de vloeyendheid gis ik, de R meest overal (uitgenomen bij eenige spreekwijzen, daer TER
GOEDER TROUWE een van is) in Dat: & Abl: agterwege gelaten: onder zulke spreekwijzen
behooren ook TER GOEDERURE, TER RECHTER TYD, &c.
Dat de Genitivus, die het Character onzer verbuiging is, geen Declinatie van zulk een
agterstaende Substantivum lijden kan, is blijk genoeg, dat het declineren in de andere Casus
tegens den Genius van ons Duitsch aenloopt. Ik zegge van zulk een agterstaende
Substantivum; onder dezen verstae ik allen die alleen strekken, als bij inlasch, tot beschrijving
van een toegepaste eigenschap van de voorgenoemde persoon of zaek: als hier, EEN TROTS
OVERSTE; DE STOUTE HARTOGH; dezen, zeg ik, moeten Indeclinabel blijven. Dog wanneer
in gelijke gedaentezulk gezeg gestelt word tot beschrijving van den voorgenoemden Persoon
ofte zaek, dog alleen onder andere afschilderende bewoording, zoo moet dit agterstaende
Substantivum of Adjectivum, mijns agtens, gedeclineert worden; want het eerste en het laetste
is dan niet anders als een herhaling van een zelve ding; en staen alzo onder gelijk regt van
't gene haere verbuiging regeert. Dus DE BELOFTENISSEN ABRAHAMS, DES VADERS
DER GELOOVIGEN, ofte VAN ABRAHAM, DEN VADER DER GELOOVIGEN: want VADER
DER GELOOVIGEN is een Losnaem die alleen aen ABRAHAM als bij uitstek toegepast word,
en daerom onder een andere afschildering niet anders aenduid dan ABRAHAM: in zulk geval
mag ook 't voorgaende bij 't agterste herhaelt worden als op elk even veel regt hebbende,
als DE BELOFTENISSEN ABRAHAMS, DE BELOFTENISSEN DES VADERS DER
GELOOVIGEN: ofte VAN ABRAHAM, VAN DEN VADER DER GELOOVIGEN; dat bij de
gevallen door den Heer Hoosd aengehaelt geen plaets heeft, want ik agte niet dat het den
zin van dien Heers zeggen zou inhebben, wanneer men stelde 't beleid van DESDIGUIERES,
van eenen tretsen Overste, of eenes trotsen Overste. Best is 't dat men in al zulk soort van
gevallen naeuw agt geve, waer voor de woorden te scheep komen; en elk moet, mijnes
agtens, dan zig na dien rang schikken daer hij in komt: hierom behoort ook het agtergezette
Adjectivum ofte Substantivum, wanneer het een agterlid van een Nomen Proprium is geworden,
even als die agterleden gedeclineert te worden, want bij onze Nomina propria word alleen
het agterste lid, en dat nog alleen agter aen gedeclineert, dog niet het voorste lid, als HY
NAM DIEDERIK VAN DER BURGS HAND; en VOLGENS WILLEM DE GOEDES BEVEL;
alhier is VAN DER BURG en DE GOEDE het agterlid ofte de geslagtnaem van 't Nomen
proprium: waer bij valt aen te merken dat de Articuli van deze By - ofte geslagtnamen (als
naemlijk VAN DER in 't eerste en DE in het laetste) bij al de Casus onbeweeglijk moeten
blijven in die gedaente, zo als zij zig vertoonen, wanneer het geheele Nomen proprium in
Nominativo zig vertoont, als DIEDERIK van der BURG; WILLEM de GOEDE: Het is om de
zelfde rede, dat men dient te zetten HY SLOEG KAREL DE STOUTE en niet DEN STOUTEN,
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TROTS OVERSTE? oft' EENEN TROTSEN OVERSTE? hoe zal men 't stellen? het
schijnt dat de Substantiven, agter bijgevoeght bij 't voorgaende Substantyf den aerdt
houden van de agtergevoegde Adjectiven, ende niet gedeclineert worden. Nochtans
nijg ik tot declineren, want mij wel luidt ONDER CAREL DEN STOUTEN
HARTOOGE.
+

LXXXVI. Als 'er Artikel voor 't volgende Adjectif gaet, zo declineert men 't, als, HY
+
SLOEG CAREL DEN STOUTEN, niet DE STOUTE: dit zij zoo, omninò.
Pag: (30).
In Genitivo wil 't Substantyf geen Declinatie lijden; gelijk, 'T BELEID DES
KONINX HENRIK DE GROOTE: DE SCHAER DES HARTOGEN, DIE TROTSE
HOPMAN: ergo de Ablativen & Dativen achter ook niet te declineren.
Oft' zoude 't beter zijn gezeidt? 'T BELEID DES KONINX HENRIK DE GROOTEN;
ende DE SCHAER DES HERTOGEN, DIE TROTSE HOPMANS. Mij dunkt agter
best niet te Declineren, volgens de wijze van de Adjectiven achter.
LXXXVII. DEZELVE absoluit, in Genitivo Plur: DER ZELVE, oft VEN? VEN om te
onderscheiden van Genit: Foemin: Sing:.
(a)

LXXXVIII. ZOO GROOT EEN MAN, EEN VROUW, EEN SCHIP? oft' ZOO
GROOTEN? dit niet.

(a)

hoewel ik met den Heer Hoofd, al is 't om andre redenen als bij zijn Ed:, vaststel, dat deze
toenaem moet gedeclineert worden: want, als gezegt, dit Artikel DE moet onbeweeglijk blijven:
en 't Adjectivum STOUTE vermits een bij-naem geworden zijnde, en de plaets van een louter
Substantivum bekleedende, moet ook als zulk een Substantivum gedeclineert worden; maer
de Substantiva in E uitgaende, hebben den Nominativus & Accusativus eveneens; derhalven
moet voor den Accusatyf alhier gezet worden STOUTE en niet STOUTEN. Zoo moet men
dan ook zeggen DES OVERLEDEN' HENRIK DE DERDES LOF, ende niet DES OVERLEDEN
HENRIKS DE DERDE LOF ofte DES DERDEN LOF. Onder deze regel behoort ook KONING
HENRIX KLOEKHEID, alhier is KONING HENRIK 't Nomen proprium en 't agterste word hier
alleen gedeclineert.
Zie hier over onze Aenmerkingen op §. XLVII.
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(a)

LXXXIX. EEN GEVANGENMAN, EEN GEVANGE VROUW? 't zij zoo.
XC. VEEL VERWOEDTHEIDS, is 't wel gezeidt? de Genityf van een Foeminin
zonder Artikel lijdt de S.
(b)

XCI. EEN oft men 't niet zal mogen in keur hebben te Declineren ofte niet in vele
Casubus?
(c)

XCII. EEN RYK MAN, EEN RYKE BOER, EEN LANG VINGER, EEN RYK BOER
kan gezeidt worden.
XCIII. MEER ACHTBAERHEIDS.
XCIV. DES NACHTS, absoluit, noctu.
(d)

XCV. BENEDEN'S HANDS, VEEL BELEEFTHEIDS zeid men; wat regel dan hier
+
om weeten, waer men deeze S mijden moet? want hier gaen de Nominatifs voor,
+
doch schijnen zommige Adverbia te weezen. Zonder Artikel kan de S gaen in
Pag: (31).
Genitivo.
(e)

XCVI. DES OVERLEDEN HENRIK DE DERDES? oft' DES OVERLEDEN HENRIX
DE DERDE oft' DES DERDEN?
(f)

XCVII. Als 'er Artikel bij is, zo moet men Declineren; want men

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
(f)

Onze Participia's als ze voor Adjectiva's dienen, nemen in Foeminino een E aen, maer werpen
geen Letter weg: dus is EEN GEVANGENE VROUW het volledige vereisch; dog EEN
GEVANGE VROUW is bij inkrimping: merk ook aen hoe het onze Adjectiva's eigen is, dat
het Foemin: niet korter zij dan 't Masculin.
Best altijd in Hoogdravenden en Deftigen Stijl EEN te declineren, of als de Euphonie de
inkorting vereischt, den Apostrophus tot teeken te stellen, als, EEN' voor EENEN oft' EENE.
EEN RYK BOER stond 'er ook in mijn eerste en laetste voorschrift; anders zou 't schijnen of
'er een penfout onder liep, eensdeels om dat het strijdig is met dit voorige voorbeeld in dit
zelfde Artikel, als EEN RYKE BOER, dat goed is; en anderdeels om dat het te Walsch klinkt
om goed geschenen te hebben in de ooren van zulk een Letterheld als de Heer Hoofd was;
nogtans schijnt hij ook niet vreemd te zijn van zulk een Tael bij §. XXIX. Voorts EEN
LANG-VINGER is een Compositum: en over 't onderscheid van RYK voor MAN, en RYKE
voor BOER, zie de regel in onze Aenmerkingen over §. XXVIII.
Hier uit blijkt dat HAND oulinks ook Mascul: gebruikt is.
BENEDEN is, mijns agtens, een Praepositio die oulinks een Genitivum regeerde: VEEL is
hier een Adverbium quantitatis, en deze begeeren ook een Genitivum agter zig.
't Eerste is alleen goed om redenen in mijne Aenmerkingen, over §. LXXXV. en §. LXXXVI.
vermeld.
Maer zonder Artikel ook; als WELKE TAFELS BEGEERT GY, GROOTE, OF KLEENE? zoo
dat de Artikel hier in niets doet: maer de reden is, om dat het loutere Adjectiva's zijn, die niets
beteekenen, zoo men 'er 't voorgaende woord TAFEL agter ieder niet bijdenkt; wordende
alleen de herhaling van dien naem om 't verdriet te vermijden agterwege gelaten: en daerom
moeten die, als bekleedende de plaets van een louter Adjectivum Antepositum, gedeclineert
worden: dus dan ook te zeggen WELKER MANNEN ABELHEID IS DE BESTE? DER OUDE
OFTE DER JONGE? want OUDE en JONGE zijn hier Adjectiva van 't woord MANNEN.

Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel

740
zeidt WELKE TAEFELS, DE GROOTE OFT' DE KLEENE?
XCVIII. BY DEN ANDEREN? probatur.
(a)

XCIX Henrico tertio mortuo: HENRIK DE DERDE, oft DEN DERDEN DOODT
ZYNDE?
(b)

C. GEEST, DIENST en diergelijken, daer een S in het Termineren komt, willen
noode noch een S agter aen lijden; ende luid mij wel in de ooren DER GEEST, DER
DIENST, nochtans in Datyf & Ablatyf hebben ze DEN DIENST, DEN GEEST, &c.
Questie, oft men ze, gelijk daer Heteroclyten zijn, niet en zal stellen in Dativo &
Ablativo Masculinè, in Genitivo Foemininè.
CI. KONING HENRIX KLOEKHEIDT is goede Constructie. Vrage oft men alzoo,
gelijk deze gekoppelde Substantiven maer in 't laetst worden gedeclineert, niet en
zal doen met de Adjectiven gaende voor 't Substantyf, als DE GOEDE MANS
MIDDELEN? improbo.
(c)
In Singul: word de Genityf gespeurt, want in Plurali nootwendig zijn moet, DER
GOEDE LUYDEN MIDDELEN; ergo in Singul: alleens.
(d)

CII. DE DOODT ZYNER ZUSTER HARTOGIN oft' NE? NE.

(a)

(b)

(c)

(d)

HENRIK DE DERDE ende niet DEN DERDEN. Want vooreerst is DE DERDE hier geen
Adjectivum, maer een toenaem; dies kan DE niet verbuigen, als gezegt: ten andere zoude ik
geenen Ablativ: Absolutus hier in 't Nederduitsch erkennen: om dit te beproeven, stelle men
een Pronomen in de plaets, als wanneer die waerheid haest zal gevonden worden; want voor
illo mortuo mag men zeggen HY, DOODT ZYNDE, en niet HEM DOODT ZYNDE: Heer Hoofd
verwerpt ook dezen Abl: Absol: §. CX.
Deze verandering van Genus in de verscheidene Casus kan niet anders als verwarring geven:
men stappe maer van onze gewoonlijke inkortende wijze van spreken af, en keere zig tot de
oude en egte en nog niet verloopene gedaente van den Genitivus Masculinus, namelijk ES,
zoo zal alle stramheid vervallen, als GEESTES, DIENSTES; of zo men bang is voor al wat
na 't oude gelijkt, men zette dan, volgens onze dagelijkse spreek-aert, VAN DEN GEEST,
VAN DEN DIENST: want DER GEEST, DER DIENST is nu gants onregelmatig, vermits 't nu
Masculina zijn volgens de erkentenis van den Heer Hoofd zelf, en strijd daeren boven met
alle Oud en Nieuw Gebruik; waer toe tog dat Tael-maken? daer men de Talen en hare Wetten
moet vinden. Wie zal ons vrij konnen spreken van usurpatie of Voogdij roof, als we, 't gene
alleenlijk tot het Gemeen behoort, en slegts ter Gebruik-leen, volgens de Gebruik-wetten,
hebben ontfangen, egter als een Eigendom komen te handelen, en, als oppermagtig, beschik
daer over te plegen?
DER GOEDE LUIDEN MIDDELEN beteekent alleen Middelen der goede Luiden; maer DER
GOEDER LUIDEN MIDDELEN beteekent of Middelen der Goeder Luiden, of der Middelen
van Goede Luiden, in 't eerste behoort DER bij GOEDER LUIDEN, en in 't laetste bij
MIDDELEN.
Ik zoude zetten DE DOOD ZYNER ZUSTER, DE HARTOGIN. Want dit laetste beteekent zo
veel als of 'er stond DIE HARTOGIN WAS: en dan moet het Indeclinabel blijven in casubus
i

obliquis, als h er voor gezegt: dog wanneer men HARTOGINNE voor den Nominativus houd
en agt, zo mag ook NE agter aen komen.
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CIII. HET WAEPEN DES KONINKS HENRIK DE GROOTE, is 't goed? jae.
+

(a)

CIV. Geen Activen Substantivè te zetten, dan die bijvoeging van Adjectiven lijden
+
willen; als WAERE ARMEN, GOEDE VORSTEN &c.
Pag: (32).
CV. VAN MYNENTWEGEN, VAN MYNS VADERS WEGEN, VAN WEGEN MYNEN
VADER, wat constructie? quasi van mynen Vader.
CVI. PERSOON, oft het Communis generis is?
CVII. VAN 'S KONINGINS, oft KONINGINNEN TOORNE? DE KONINGINS GUNST,
MOEDERS GOEDT.
CVIII. RAEDTSLAEN oft RAEDTSLAEGEN in Infinitivo?
CIX. MEN MOET EENEN GROOTER VORST TE HULPE HAELEN.
(b)

CX. LANGEN TYDT, diu, is 't Ablatyf? DENDERDEN DAG, &c. Ergò met mede
DEN KONING DOODT ZYNDE? neen. Langen tydt, quasi door langen tydt: den
derden dagh, quasi op.
CXI. EEN VERSLAEGEN MAN, EEN VERSLAEGE VROUW, DE MAN IS
(c)
VERSLAEGEN, DE VROUW IS VERSLAEGE . is 't goedt? EN.
CXII. ALLE DEN DAGH, &c.
CXIII. LYFTOGHT, cujus generis? Foemin:.

CXIV. HAEVE? HAEVEN? ZEEGE? ZEEGEN? REEDE? REEDEN? OVERREDEN.
CXV. TER TAFEL, TER OORE, TER DOODT, TER HARTE, TER TYDT.
(d)

CXVI. KONSTE, JONSTE, BEEDE, REEDE, ZEEDE, STEEDE, VREEZE, ANGSTE,
ZORGE, KOUDE, HITTE, EL-

(a)

(b)
(c)

(d)

Dit komt overeen met mijne stelling, want ARMEN en VORSTEN zijn hier in loutere
Substantiven verwandelt, en gedoogen daerom een ander Adjectivum voor zig: als in mijne
Aenmerkingen over §. XXIV.
De rede hier van zie in onze Aenmerkingen over §. XCIX.
Vastelijk, DE VROUW IS VERSLAGEN: want het Participium moet in dien stand volledig en
Indeclinabel komen: zie verder onze Aenmerkingen over EEN GEVANGEN MAN, EEN
GEVANGE VROUW op §. LXXXIX.
Zie 't zelfde §. XV.
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LENDE, EERE, SCHANDE, PEEZE, BEEZE, VRAAGE, WAAGHE, KLAGHTE,
KRAGHTE, PYNE, WOESTYNE, SPYZE, HAAVE, GROOTTE, MOOTE, SLANGE.
Namen toelatende E in den noemer van 't Enkel getal, zijn van Vrouwelijk geslacht.
CXVII. SPELLING.

Beedelen,

Bedeelen.

Wortelen,

Worteelen.

Waerderen,

Waerdeeren.

Appelen,

Appeelen.

Bezighen,

Bezijghen.

Ledighen,

Ledijghen.

Hutselen,

Hutseelen.

Brodzelen,

Brodzeelen.

Beeteren,

Beteeren.

Beekeren,

Bekeeren.

Krakkelen,

Krakkeelen.

Beeding,

Beding.

Beeving,

Beving.

Uitteren,

Uitteeren.

Volgens de Spelling met een enkele Vocael zal men ook MINEN voor MIJNEN
moeten zetten.
CXVIII. In deze twee volgende woorden is de tweede Silb laeg van bijklank, en
nochtans lang.
H rb rghĕn.
O rd elĕn.
GEDENKNIS.
CXIX. KOSTTEN in Praeterito Imperfecto, daer de Françoizen zouden zeggen
coustà ofte coustoit, te spellen met twee TT, gelijk hier boven, ofte met TD, op dat
het van 't Indicativo warde verscheiden, want het staat voor KOSTEDEN.
CXX. ZUID EN NOORDTHOLLANDT te schrijven aldus ZUIDEN
NOORDHOLLANDT; op dat men zie 't woord ZUID- mede te behooren aan
HOLLANDT: ende alzoo in alle woorden van gelijken aardt.
(a)

CXXI. MUUR, ZUUR, DUUR, &c:, dus te spellen, want d'eerste Silbe heeft eenen
andren klank in de woorden KRUIDEN, LUIDEN, &c.

(a)

Voormaels spelde men ook MUIR, ZUIR, DUIR, waer op Heer Hoofd ziet met zijne tegenstelling
van KRUIDEN, &c.
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CXXII. Geen Hooft- oft groote Letters te stellen dan voor eighe naamen, oft in 't
begin van een Zinslot of periodus.
CXXIII. SCHOUT AMPT ende diergelijke Laschwoorden te hechten, aldus
SCHOUT-AMPT.
(b)

CXXIV. GELEIDT als 't voor Gelegt staat, te spellen zonder D, aldus GELEIT.

(b)

Ik gisse eensdeels om GELEIT (positus) van GELEID (ductus) te onderscheiden, en anderdeels
om dat de G in GELEGT Euphonicè verandert is in Y of I, en daerom de T en niet de D hier
plaets' behoort te hebben.
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CXXV. BEGONZE, HADZE, DEEDMEN, &c. te scheiden aldus, BEGON ZE, &c.
want als men zoude schrijven ZOOMEN in plaats van ZOO MEN, het waare om te
schynen, dat men van eenighe Zoomen van kleederen oft anders iet sprak.
CXXVI. ZEEGHE, VERKLAAREN, ZEEDEN en diergelijke te schrijven met twee
(a)
EE, als boven, oft' twee AA even als gelijken met twee II oft' een Y dubbel.
Uitgeschreven en meest alle deze Aenmerkingen opgemaekt Ao: 1710 11/m.
En 't Uitgeschrevene nader tegen twee andere Voorschriften vergeleken Ao: 1710
3/m.
EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

(a)

Dit is later van Heer Hoofd geschreven en bedacht geweest, gelijk ook zijn eigen Handschrift
tot Artikel LXII toe, doorgaends met AE voor AA geschreven was: en dat de Drost deze
dubbele AA eerst heeft begonnen te gebruiken in September 1641, en tot zijn dood toe zulks
onderhouden heest, is mij ook berigt door gemelden Ed: Agtb: Heer G: van Papenbroek, die
ontallijke Schriften van den Drost bezit, waer van ik in dit Voorberigt gesproken heb.
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Drukfeilen, bij 't eerste deel.
Pag:

Lin:

12.

Col:

STAET.

LEES.

29.

die.

dien.

17.

41.

Doctissimum.

Doctissimus.

28.

19.

Galaten.

Galatiën.

31.

13.

Roomsche.

Roomschen.

32.

22.

zijn rust.

in zijn rust.

38.

27.

Jus-.

Justi-

53.

23.

namelijk.

mannelijk.

90.

28.

Stijl.

Steil.

94.

25.

XV.

XVI.

110.

14.

uit.

uit een.

132.

27.

wor-,

worden.

162.

15.

Ovidius.

Ovidius of
Statius.

166.

6.

1.

mei.

met.

167.

29.

1.

lanus.

sanus.

168.

34.

2.

swaelf.

swaefl.

178.

16.

1.

distortus.

distortum.

201.

8.

1.

Spicis.

& spicis.

214.

32.

attensus.

attonsus.

234.

40.

1.

mandare.

mundare.

235.

44.

2.

TREKELEN.

STREKELEN.

238.

39.

2.

Lac.

Lacus.

245.

31.

1.

commune.

communis.

257.

25.

1.

tenex.

tenax.

258.

12.

1.

retardere.

retardare.

268.

38.

1. Redewiss:.

IX. Redewiss:.

278.

20.

2.

ador.

ardor.

283.

36.

2.

genns.

genus.

309.

2.

1.

ZODE, en ZODE. ZODE, en
ZOODE.

315.

27.

2.

in aliis.

in alia.

315.

28.

2.

pascuis.

pascua.

331.

33.

Pronomina.

Nomina.
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335.

23.

Mascul:.

Mascul: mits in
Acc:
GROOTEN.

356.

32.

quodam.

cuidam.

373.

38.

konden.

kenden.

377.

15.

GERELDER.

GEREGELDER.

390.

13.

tot een Plu-

uit een Plu-

404.

26.

DREEG.

DREEF.

412.

32.

Audawaurdi.

Andawaurdi.

415.

9.

al ze.

als ze.

461.

25.

taeht.

thaet.

537.

34.

't zout nie.

't zou niet.

538.

21.

4. BLYVEN.

3. BLYVEN.

538.

22.

3. ZYN.

4. ZYN.

Arsjan.

Airzjan.

Si of & Wizi.

of Si & Wizi.

577.
625.

1.
11.

659.

1.

Tot N : 2.

661.

2.

van N : 1.

o

Tot N : 1.

o

o

van N : 2.

o

MARGINAEL.

Pag: 53.

onderaen STAET,
Groot-Brittanje aen
den Huize van
Stuart in de XIV.
eeuw. LEES,
Schotland aen den
Huize van Stuart in
de XIV. eeuw, en
Engeland & Ierland
in 't begin van de
XVII. eeuw.

Pag: 160.

§. VI.

pellen.

LEES. spellen.

485.

§. XXIII.

HUERE.

HEURE.

§. XX.

§. XV.

522.
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