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Al te groote angstvalligheid herispeliJk.
]30. Fouten die bet gcboor Diet kwetsen of niet tegen

eenen algemeenen regel inloopen, hebbcn weinig te
beduiden: veelmeer verdienen ziJ berisping, die ons
door eene angstvalligc en gemaakte uitspraak hunne
diepe lcennis van de geslachten als opdringen. AIle
kleingeestigheid Dloet den verstandige mishagen; ze
kere mate van onnaauwkeurigheid in zaken van gering
belang, zal niemand wrak~n, wien het om den iDhoud
van bet gezegde of gcsprokene, maar niet om bloote
klanken te doen is.

REGELEN OVER BET GESL. VAN ZELl~ST. NMWW.

Regel uit het natuurlijk gesl. des voorwerps.
131. AIle ww., het zij cigen namen of gemeene, die

een menscbelijk wezen uitdrukken, of het Ilatuurlijke
gesI. van eenig dier te kenllen geven, bebouden het gesl.
aan zoodanig voorw. eigen. Naar dczen regel zijn M.
A.dam, Willem, vader, jongen, regter, pac/tter, Pruis,
Zweed, hengst, haan enz.; V. daarcntegen, Eva, Geer
truida, moeder, jonkvrouw, haker, strijkster, koe, hen
enz. 1

Uitzonderingen zijn het wijf en het mensch, doeh het
laatste aIleen in zekere beteekenissen. II

I Zelfs veranderen woorden van een ander geslacht in bet mannehjke, door
toepassing op een mannebJk voorwerp: b. ,. Een bloed, een ofldeugd, een
druilo6r, ten boOBWicht enz.

Daarentegen bbJven een oud "el, een lief ding, schoon op vrouwen toege
,ast, onzijdig; en een goede aiel zal men, ook vaD eenen man sprekende, nlet
ligt ala mannebjk gebrulken. Hoqfd, in den zin van aanvoerder, is O.

I Zoo ik mij niet bedrie~, zegt men nooit het of dot mensch van eenE"D
man: 'V!m eene vrouw gebezigd geeft het Yerachtmg te kennen : Kent g"; dat
mensch1 tleen, ik lIeh lIet mensch tlOOl' geZletl. Doch deze beteekeDls kan
door nadere omschrijving zoo gematigd worden, dat de nltdrukklDg in bet
vertrouwe1ijke en gemoedehJke overgaat: Het tie"e menach lJegnjpt mu tllet.
UfIJ, moeder U ROg ketzeifde goede guIle mensch, dat Z'IJ alttjtt geweest IB.
De uitdrnkking tn'ouwmensch, ook zender hdw., is altlJd beleedigend, en
tWOllfIJ'per800n is Toor het minst onbeschaafd.

Gemeens1achtige woorden.
132. Naar den voorgaanden regel schikt zich ook het

g~sl. van gemeenslaehtige ww. dat is van zulke, die M.
of V. zijn, naarmate zij van mannen of vrouwen gebe
zigd worden, b. v.: Bode,oids, erfgenaam, echtgenoot, 10t
genoot, ureemde1ing, kweelceling enz. Hiertoe behoort voI
gens Bild. ook lid- ofledel11aat; maar zie Geslaehtwr. bl. 3.
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Uitz. : gast, dat ook van eene vrouw gebczigd M.
is; en kennis en wacht, die ook van mannen gebezigd V.
zijn.

REGELS VOOR HET M. GESLACHT.

133. Mannelijk zijn :
A. Uit de beteekenis des woords.

I. Dc namen der maanden: "Het was in den
Mei," zegt bet bekende liedje, en "April doet wat hi
wil," het Holl. spreckw. 1

II. De namen der boomen : <a

Uitz.: de linde, tamarinde en tamarisk zijn V.
III. De namen del' viervoetige dieren.

Uitz. V. zijn: lCat, muis, mol en rot,
wezellamprei en marmot.

O. zijn: Rund, paard, varken en zwin,
hert, schaap, fret en konijn.

Voorts is het jong van cen dier 0.: ltet lam,
kalf, veulen, !oelp enz. Uitz.: de big V.

IV. De namen van edelgesteenten: smaragd, sa.ffier
enz. S

D. Uit beteekenis en vorm des woords.
I. Hct zakelijk deel van cen wkw. all bet eene daad

te kennen geeft, b. v. lach, tred, loop, druk.
Somtijds met veranderde vokaal: b. V. rid van rijden j

vond, sprong en slok, van vinden, springe'll, slikken;
drang, dwang, zang, klank, van dnngen enz.; dunk,
dronk en 'Worp, van denken, drinken en 'Werpen.*

II. AUe namen van werktuigcn op er uitgaande, als
hamer, stamper, snuiter enz.

Uitz. : V. is kluister.'
O. zijn anker, !couter en lemmer.

III. Woorden op dom uitgaande, die eenen staat of
eene gesteldheid te kennell geven: ouderdom, eigendom,6
'lJJa8dom, rijkdom euz.

C. Uit den vorm des 'Wooras aileen.
AUe woorden op em of sem, en aIle waarin m door

een' medeklinker wordt voorafgegaan.
Uitz.: de palm, het binnenste der hand, en !tet schenn.

1 Het spreekt van zelf dat de Hollandsche benamingen metmaand zamen.
gesteld, alszoodamg V. ziJD. WJj zullen ze, als minder bekend, bieropgeven,
maar voegen er bi,J, dat ZIJ uit hoofde harer beteekenis buiten Holland Diet
toepassehJk zijD :

*E
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Januarij,---- Lonwmund
Februarlj, ------ Sprokke1maand
Maart, ------ Lentemaand
April ------ Grasmaand
Mei, '------ Bloeimaaud
Junij,------- Zomermaand
Jnlij,------- lIoolmaand
AUgustOI, ----- Oogltmaand
September, --- Herfstmaand
October, ---- Wijnmaand
November, ---- Slaglmaand
December,----- Wlotermaand.

1 Met betrekking tot dezen en eenige volgr. regell, merken wij eenl voor al
un, dat knnlttermen, all niet eigenthjk tot de Nederd. taal, maar tot de
algemeelle kunsttaal 'fan geleerdcn beboorende, bUlten onze belchouwing
Yallen. •

• GewoouUjk merkt men hierbij lIan. dd wanneer de Iteen, niet all.ooda.
nlgt maar all de Itof waaroit let. Ye"urdlgd ii, a'tlnoemd wordt, het O.
gell. in deplaatl van het M. treedt ; maar deze aanmt'rkmg IS van (teringe toe.
puaing. Hetmoge al eeDa te pal komen om in dien zin van ~na /ulJer agaal
te Ipreken; maar de overlge edelgeateenten .ijn te kOltbaar om er ietl aDders
dan jowelienwerk van te venRllrdlgen, en ala beatlDddeelen van soodaoig
werk sljn eo bbjven se lleenen.

4 Bilderdijk, in navolging van Ten Kate, heen eenen regel gesteld, volgenl
welken ww. van. den onvolm. verI. T. van een wkw. afgeleld V. soudfn sljn;
maar in de toepaaaing brengt on8 deze regel op een dwaalapoor, want wat
belet 0111 de boven aangehaalde voorbeelden met veranderde vokaal. en daar
benevena zoo vrel onzlJdlge, ala bod, 11101, .ehot enz. van een imperff'ctl1m af
te leiden? en wat souden wJj dan niet eene meDlgte van uuzondermgen op
oozen regel kriJgen I Veihger gaot men ook hier met de beteeken I des
woords te raadplegen, zonder daarom den vorm ala b,~komend ver8clnjnsel
gebeel te vprwerpen. Met inachtneming van dlt begmsel zal men al zeer
weinig llitzonderingen op den aangevoerden regel voor het M. ge81. overhon·
den; gehjk nit § 134, en aldaarnader Olt !.tegeIHI., onder letter 8. bbJken zal.

• Wij brengen dit woord gaarne met BUd. onder den 'VronweliJken oitgang
,ter. maar laten zijne aftt:ldmg van kluu", dat ia omratten, voar zijDe reke
ning.

• Hoogltr. en Dild. hebben dit woord M. en o. Sieltf'nb. aIleen M. Zon
men niet een onderscbeid moelen maken tn8schen dna ,ig-endom, het regt
waardoor men ieta besit, en Aet eigelldom, betgeen nIt kracbt van zoodanig
l'eRt bezeten wordt? WiJ meenen Ja. Men ZOI1 dan b. v. zeggeD: lk be'",iB' 1& den eigendolll ."m dttt huiB; en wederom: Wat pam op de. lIJeg "indl
u "ie, Aet eigeradom ea. dera nJuler.

BBGBL8 VOOB BBT V. GBSLACHT.

134. Vrouwelijk zijn :
A. Door lJeteelcenia aileen.

I. De soortnamen van aIle veldvruchten, moea- en
tuin-kruideD.

Uitz.: Mannelijk zijn u;e of ajuin, kom;n, ro,
marijn, an". I

Ook knol, als gewestelijke benaming vaor bet
vrou\velijke raap.

Onzijdig is look met zijne zamenstellingen, hie,
look, lmoftook enz.
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II. De namen van bloemen.
Uitz.: M. zijo jenoffel, ranonkel, angelier, krok1U

eo hiacint.
III. De nameD van boom- eo tuinvruchten.

Uitz.: M. zijn appel, amandel, miapel, eikel of
aker, beneveos citroen, limoen en meloen.

IV. De namen van kruipend gedierte en iosekten.
Uitz. : M. zijn 8ckorpioen, kakkerlak, kevw,

8ckaallJijter, krekel, vlinder en aprinkkaan, be
nevens lcilevor8ck en worm.
O. Serpent en kameleo",.

V. De nameD der letters van het abe en der getalmer
keo:

De lelank der a grenst nader aan dien der 0, dan aa71
dien van eenige andere letter. GiJ kebt de ze8 en de vier
opgeteld, maar de viii overge8lagfM.

Uitz. : Een getal als verzamelde hoeveelheid, zelfst.
genomen, is 0.: Hoe veel k08t het konder-d, hel
vii! en twintig?

• BUd. maakt ze allen V. op grand dat men er pla,., bij denkt.
• Ook de ui'zz. onder II. en II r. opgegeven zouden naar Hild. Geslacht.

)jjst groorendeels vervHlIen. Wij bebbea er ",rede me&. maar het .praakp
brulk nit wat mlnder inscbikkebJk.

B. Uit lJeteeleeni8 en fJorm ae8 woorda.
I. Woorden op 8chap uitgaande en beteekenende :

1. Eeoe aandoening of gesteldbeid: gramacAap,
bliJdschap, dronkenachap;

2. Eene betrekking : VI iendschap, fJijandscltap,
maagsckapi

3. Een vergaderd ligchaam : priestersckap, lJroeder
schap.

Uitz.: Het .qezelsckap en het genoot8ckap.
11. Woorden op ing als uitgang bij bet zakelijke deel

van een werkwoord gevoegd, om eene handeling of
toestand aan te duiden: b. v. ontmoeting, bevinding, be
rooving, fJerdruklring; ook bet voortbrengsel eener han
deling: aanmerking, kandteeleening enz.

III. Bet zakelijk deel van een wkw. met of zonder
verandering der wortelvokaal, in de volgende beteeke
nissen:

Vooreer8t: Hetgeen door de handeliog in het wkw.
uitgedrukt, gewrocht of bewerkt is: voeu, /cras, 8cke18,
la8cA, waBck, ,clteur, deuk, ATeuk; en met veranderde
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vok. 6reuk, spreuk, keus, meug, wrong, kneep; van
lTreken enz. Voorts nog eelie talrijke klasse met den
verlengden a-klank: spraak, maat, laag, vaag, 6ra'J,k,
gaaf, met vele zamenstellingen, als opspraak, afspraak,
{nlaau, 6iJdraag, opnaam, of met de verzachtende e, 6iJ
drage, opname enz. 9

Ten tweede .. Een toestand. Van daar de spreekwijzcn :
in de klem, in de knel, in de kniJp ziJn; in de maak, aan
de kook, in de week, in de weer, metter (met del') woon,
ter leen, te huur, op de dreef of op ziJn' dreef, op de hoI
of op hol, op de luim, in de war, de wiJk nemen; benevens
eenige hebbelijkheden ~ aan de zuip, aan de kuch, aan de
jep ziJn, waarvoor men bier te lande aan de lik zegt. 4

.. • Nltar deZf'D regel, wat den vorm betreft. maar minder duideliJk naar de
beteekenis, ziJn ook V. plaag, ,,'aag. tJraag, waag. wraak, haast. Dlt geldt ook
'V&D. zorg, Intlp, smart en acht. Bons en bots zon men zekerllJk, al8 namen
van bandebngen, M. verwachten, gellJk ze bJj BIld. voorkomeo, maar blj
Wetl. el1 Slegenb. ziJn ze V.

4 Yah daar dat men meestal boort, (zon ik mij niet bedrieg) op de loer, op
iU loop (KaapBch aan de haal), aan de brand, in of onder de druip, oon de slag,
aan de gron, oan de aukleel, in de roi, in de zat, 00" de proot, an de .eek enz •
Immers ziJn dat toestanden. Maar baiten zoodsDlJe verbmdJDg zijn che
zelfde'tV'tV. M. als eeoe doad te kennen Jtevende: w~ heMen een' lange" Zit
gehad; zfjne zWakkeid ontstoot door een' verOOasten gf'oei.

C. Uit den 'lJorm des woords aileen.

I. AIle woorden met den uitgang heid.
II. Aile die op nis uitgaan, met uitz. van net vonnis en

kef getuigenis. Maar het laatste is in den deftigen stijl
ookV.

De wi/nil luidt in de gemeenzame spraak het 'lJullis.
III. AIle die ii tot sluitlettet hebben met den

klank ei. 5

Uitz.: BriJ M. en tiJ O. Voorts zegt men in den
omgang het schilderij voor de scli,ilderiJ.

IV. AIle die op ei uitgaan.
Uitz.: M. zijn kei, rei, Mei en mal'IJezei. G

V. AIle die op ie eindigen.
Uitz.: M. is derrie, en O. genie. 7

VI. AIle ww. op b uitgaande. 8

Uitz. is rob, en naar sommigen welJ. 9

vtI. Eindelijk alle ww. die op eene toonlooze e
uitgaan. 10

Uitz. c M. is aIleen vrede.
O. zijn: Aet einde, het kavalje en het weide in
de beteekenis van ingcwand, van wuar men
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zegt: een haas uitweiden. Gehalte wordt zoo
weI V. als o. gebruikt, maar bet V. scbijnt
meer veld te winnen.

6 De namen der maanden, die op pJ eindigen, kunnen bier niet in aanmer.
klDg komen, want boewel sommlgen ten onregte Julei en JU718i zaggen,
behoort men Jull en JURI Ult te spreken, aIs verkortmgen van Jull'U.I en Ju
111'11.8. In Januarfj en Februa, 'Ij wordt die fout nlet begaan.

e En volgenll Well. ket gelel j maar mijn oor gebiedt mij met Bild. de gelei
te zeggen, als V.

7 Genie O. te gebruiken is geen mofftrlj en domme taal"erwoeBting, gelijk
Dild. zegt. Het zaI te bezien staan of bet Dlet beter van ingeniu1l&, namelyk
een ingenaum blJ uitnemendbeid, dan van genius af te leiden IS. In de be
teekeD1s van aanleg ze~t men: hlj heeft geen genie voor zljn 'Vak. Wat heert
dat metgena'U.I gemeen? WI1 men daarom /(enze O. gebrulken in de beteeke
DIll van voortreffel1Jken aanleg, ultstekend kunstvermogen eoz., maar M. in
die van eenen mensch met zoodanigen aanleg, met zulk vermogen be
gaafd, gellJk men den bloed, den ondeugd enz. zegt, dat laat zich verdedigen,
all8 het ook dat het IIpraakgebrulk daarin, zoo. veel wlj weten. geene Ult
spraak gedann heert. (Zle Toorts over dlt w. Geslachtw1Jzer bl. 12.)

8 De meesten worden, vooral in den deftigen spreektrant, tweegrepig ge.
bruikt, en hebben dan de verzllchtel1de e als kenteeken van bet V. geslacht;
k,..bbe, ra66e, anebbe enz.

II Siegenb. en Weil. zijn voor bet 0., maar Bild. zegt de web of webbe, en
wi,) meenen dat het thana heerscbend gebrulk daanoor pleit.

10 Bebalve het groote aantal ww. op de verzacbtende, uitgaande, behoort
DOg tot dazeu rep;el de talrlJke klasae op te, vau blJv. nmmw. en wkww. afge
leld, als dakte, /wogte, steJ:fte enz.

REGELS VOOR HET O. GESLACHT.

135. Onzijdig zijn:
A. Uit de lJeteekenia aIleen.

I. De namen van landen, steden en dorpen, waarvan
bet lidw. geen noodzakelijk gedcelte uitmaakt: Det
volkrijke China; het aloude Rome, het viacltrijke Scheve
ningen.

Maar eigennamen die noodzakelijk een lidw. voorop
bebben, zijn aan dezen regel niet gcbonden: zoo zijn de
Haag en de Briel M.; de Retuwe en de Veluwe, twee
streken van Geiderland, V. en het Gooi 0. 1

II. AIle vcrkleinww.: mannetje, vrouwtje, huisje.

B. Uit lJeteekenia en vorm dea woorda.
I. AIle onbep. wijzen van wkww., als het loopen, het

apringen; ook wanneer zij de beteekenis van eene hande
ling geheel verliezen: lIet ete", is op tafel; koffij ia miJn
liefate drinken, dat is drank.

II. Het zakelijk deel cens wkws. met ge of be voorop :
Geloop, gevriJ, lJedrag, lJereik; ook wanneer door zooda..
nig w. geeD bedrijf, maar veeleer het bewerkte wordt
uitgednlkt, als ged'lcht, gelJouw, lJestek, lJetoog.
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Voorts houdt deze regel ook stand in zamenstellingeu,
waar\?an bet grondw. op zich zelf staande he of ge voor
op heeft: misdriJf en nangt, van hedriJf en herigt j mis
lJruik en aantal, van gehruik en getal. la

III. Het zakelijk deel eens wkws. met ver of ont
voorop: verkaal, verval, onthiJt euz. S

Uitz.: M. zijn ontvang en verkoop.
IV. Het zakelijk deel des wkws. met het tocvallig

onafscheidbaar \?oorzl. over of onder: overleg, overtrek,
o'l"derltoud, ondenoerp, onderzoek enz.4:

V. Het zakelijk deel eens wkws. met den uitgaog 8el:
8chep8el, kook8el, windsel, zaagsel.

VI. Ww. met bet voorvoegsel ge en den uitg. te, die'
eeoe venameling te kennen geven: gedierfe, gevogelte,
gehergte. Dezelfde regelmaat volgen nog eenige zonder
collectiva te zijo, als gedeelte, gestoelte, ge- of verhemelte,
en bet gemeellzame gedoente. a

VII. '''We op schap, in twee betcekenissen :
Vooreerst, am eeoe waardigbeid uit te drukken, als

ket lJurgemee8tersckap, haljuwsckap enz.
Ten tweede, als benamiDg van cen oord of gewest:

graafsckap, landschap.
VIII. Ww. op dom in een verzamelenden zin: Ckm

tendom, heidendom, 8chepselendom. Ook als landsnaam:
ket kertogdom, prinsdom enz.

c. mt den vorm aIleen.
I. Woorden met den uitgang eel: ka8teel, juweel.

Uitz.: Karheel of korheel en makreel zijn M.;
kaneel en pateel of plateel V.

II. Ww. met den uitg. ment: b. v. parlement, rege
ment, logement.

III. Ww. met den uitg. et: helmet, lancet, portret.
Uitz.: V. zijn hajonet, palet, raket, trompet, en

cenige min gebruikelijke ww., waarover zie
Geslachtwijzer•

I In nIb gevallen is de oorzaak van bet ged. in den oorspronkelijken,
meeltal zeer verloopen vorm, un den eigennaam te zocken. Men raadplege
b. '9. P. Halma'. Tooneel der Vereenigde Ned.erlanden, of van Leeuwen'.
Batavia illustrata.

• Van bier ook bet ondencheid tusscben de zamenstelliogen met t:al;
immera zijn uih:al, tnt:al, aam:al. qft'Q1 M. ala met den wortel van tlflilm
zaamgesteld, terwiJl tOflt'dl, "oor"al en bet eenigzins verouderd minfll, als van
Ktma' afkomstig, o.•lJn. Daarom ie OWM'f11, ala plotselinge aanval, M.t en
1••cbieliJ1r.e onKelteldbeid 0,
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• Niet altijd blijft de TOkaal van bet "grondw.ln de afteidinl!.en door regell

1I. en III. omllchre'Ven. onveranderd: 6eh,,'p, bt'scl&ot, 6edrog, O1ItlJod, cer
~v. ,,"bond. Wie er lust toe gevoelt mag er de reden ....n ultplulzen. In
beBClwt en verbond zou men kunnen zeggen, pleit d3 meer IIJdellJke beteeke
nil voor eene aBeiding van het veri. deelw.; maar hoe dan met O1Itbod en
bedrog P Wle van alle. reden geven 1'11, moet zicb al dlkwlJIa met acbljll
gronden behelpen.

4 Zle over bet kenmerk van zoodanige '9oorzls. § 230.
I Dit i. bier meer in gebruik dan in HoUand, waar bet ook wei gef/ot.

luidt, en volgens 'Veil. meest voorkomt in den zin van eene plaatl, waar eea
boer ziJn bedrlJf, all't ware zlJn doen, uitoefent. In dlen 21n zegt men 18
meenzaam in Hollanl1 zoowel all aan de Kaap: Die boer za' in ,m gOld
gedunlt,.

Algemeene regel voor zamengestelde ww.
136. Jn zamenstellingen houdt men zich aan bet gesl.

van bet laatste Kedeeltc des wool'ds. Zoo zijn huisdeur
en windvlaag V. om bet gesl. van deur en vlaag i oogsttid
en broodnijd M, om het gcsl. van tid en '!lid. Volgcns
dezen regel is oogenblik, altbaDs in den deftigen stijJ, M.,
maar in de taal des omgangs O.

Dit be,inlel van geslacbtbbepaling i. nogtsns ondergeschikt aan dat nit de
beteekems des woords ontleend en § 131 opgl'geven; daarom zlJn breekBpel,
6laaskaak, bOflSWicht, M en daarolD is 1&~llt"teg V. lJJudruk is O. omdat
d'uk daar z 10 veel als d,-ul..sel of gedrukte 18; en in maaltvd, beeft bet V.
lesl. Tlln tud stand gehoudtln•

.Afwijkende spre.ekwijzen.
137. Zoodanige zijn: op de been komen, in de wapen

brengen, onder de voet werpen, de viseh koken, waarin
been~ wapen, voet, viseh verkortingen van het Dlrv. schij
nen te zijn, 1 gelijk ook irF.de sprcekwijs, boter bi de vise".

In de beest spelen heeft beest het oude geslacht oit het
Latijn lJestia behouden.

1 Dit gevoelen 1fordt Tooral waaJ'llcbijnlijk door de voorbb. van bet oude
Ipraakgeb. door Klult, bl 101 der Voorlede op de Geslacbtl. Tun Hoolltr.
opgegeven. Daarop beroept zicb ook Well., 'Van wien wij dit overnemea.

----_.~-------

ZESDE H 00 FD STUK.

OVER BET GETAL IN ZELFST. NAAMWOORDEN.

Bepaling.
138. Het getal is die bijkomende omstandigheid loan

een hoofddenkbceld, waardoor wij het ons als eeo of meer
dan een voorstellen. Zie boven (§ 97). Van daar de
benamingen enkelvoud en meervoud.
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Niet aUe voorwerpen kunnen al.fl meerv. gedacht worden.
139_ Deze wijziging van eell hoofddenkb. is niet alge..

DleeD toepasselijk, omdat \?ecl voorww. uit den aard de
voorstelling van mrv. uitsluiten. Tot de zoodanige be
hooreD onder anderen :

A. De benamingen van stoffen: lucht, water, goud,
ijzer:1 vet, meel, zand enz.

B. Van deugden en ondeugden: zedigheid,· trouw,
ernst; hoogmoed, bearog, valscltheid.

C. Van hartstogten en gewaarwordingen : toom, liefde,
hoop, verdriet, honger, dorsi cnz.

D. Van tocstanden: armoede, overvloed, gezondheid
enz.

E. Afleidingen v. wkww. met ge voorop: gevraag,
geloop enz.

F. Nog andere die niet zoo gemakkelijk onder eene
klasse kunnen gebragt worden, als: hulp, raad, baat,
dank, ronl enz.

De bovenstaande opgaaf is toereikend om aan te too
nen, dat men slechts de beteekenis van een zelfst. nmw.
behoeft te raadplegen, om te wcten of het al dan niet
voor cen rorv. vatbaar is.

Sommige aUeen in ltet meerv. gebruikeliJk.
140. Hiertoe brcngen wij m~ Weil.: inkomsten, on

ko~ten, leosten, ouderen,l voorouaeren, Alpen, herSentl, II

liede'll,s gezusters, gebroeders enz. Voorts nog: metten, 4.

verzenen,6 zemels.
t Oruleren. Bet enkelv. een outler mag in eeD geregeld opstel vreemd

klioken, maar in bet dagehjkseb leven boort men bet dikwlJIs, b. v.: "Bet."
hard 'OOor een ouder. met on"ersc/nlltg/.etd behafldeld te worden." Men be
proeve bet dlt anders nit te drukken.

II Herserls. Wij hebben in navolging van Weil. woordenb. in den Ge.
slaehtwiJzer het enkelv. I&eraen opgegeren; in Bdd. geslachtl. komt het oak
voor, maar met de gegronde aanmerklng, dat het verouderd is.

I L eden, in de gemeenzame taal ltllde en doorgaans bij verkorting lui,
klankverwant met het H. D. Leute. Dit komt onder anderen ook In het
m". van veel zamenstellingen met man voor: landman, zeeman, tlmmerman
bebben landlaeden enz. Maar 8taatsman heert Btaatsmttnnen•

.. Metten. EigentllJk de vroegdienst in de Roomsebe Kerk. De spreek
wija: iemand de n&etten lezen, of 'OOOrlezm, beteekent iemand berispen of be
straft'en. Mlss('bien was het In kloosters gf'brulkehJk, dat Zlj, die zieb daags
te ,"oren aan eenig phgtverznim hadden schuldlg gemao.kt, blJ de vroegdlenst
daarover onderhouden werden.

• Het enkelv. van dit thans verouderd w. komt voor Hoz. xii. 4 en Job.
xiii. 18, alwaar bet eersse'l gespeld wordt, en Job XVIII. 9, in den verzachten
vorm verzene.
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If:k't I koks ~ Voorts de namen del'J.J'.s.aa maats
O ~ letters: a's, lJ's enz. ookom" ooms
B ·'d J.ru';ds doopnamen: twee Jam,

rut, u" d:. p. t
R a' rte 1,e s.a, r s

zoon hebben mannen cn zonen of ook mana en

Tweederlei kenteeken van !tet meervoud.
141. Ret mrv. van zelfl3t. nmww. wordt aangeduid

door bijvoeging van 8 of e'i tot het enkelv. Deze
uitgg. kunnen weI in vele gevallen door elkander
gebruikt worden, maar dikwijls zon men een geoefend
oor kwetsen door 8 te gebruiken waal' de welluidendheid
en vereiseht, of omgekeerd. Eene korte aanwijzing van
hetgeen het taalgebr. ons hierin voorschrijft, zal vooral
voor vreemdelingen niet ondienstig zijn.

En als teeken des meervouds.
142. Deze uitgang wordt gcbezigd:
I. In ww. van cene lettergr.: voct, voelen; hand,

handen.
Uitz. :

Man en
zoona.

Aanm. Gaan zij op cen' twce- of dlieklank uit, waar
VRn i de laatstc lettcr is, dan nemen zij de j ala over
gangs-consonant aan: haai, ltaaiJen, kei, keiJen; looi,
fooiJen; lJoei, hoeiJen. Ook hebben vloo en !coe, vlooijen
en koeiJen van het gemeenzame vlooi en koei; maar zee,
ree, kwe en knie hebbcn zeeen, reeen, kween en kniiin.

II. Ww. van twee of meer lcttergr. met eenen uitg.
waarin een volle vokaalklank geboord wordt, b. v. : .qe
zelschap, ergernis, 'I.oandeling, kaned, scTti/der;; en tOO'l,le
res hebben gezelschappen enz.

Uitz.: Ww. op aar, ier cn aard hebbcn wegens
de verwalltschap van deze uitgg. met het dofi"e
er meestal s: hoveniers, zondaars, lafaards,
ponjaards. 9

• Maten is het mrv. van mate, dat thans door intrekking ook maa' luidt:
tlrN maten meels.

200mB ala mrv. wordt door Bdd. in ziJne spraakl. afgekeurd ; maar een
bloat afkeuren werpt geen spraakgebr. orover. M.en onderzoeke Hever of
0017& niet oulings ohem was, gebJk het H. D. Oheim met toonloozen nit!;'. ; in
welt geval het volgens § 144 geregeld de s tot teeken des mrvs. zan hebben.
Zoo is het volgens Ten Kate (2de proeve van aft) met 6ru~d. dRt ouhogs
brtled_gescbreveo werd. en dlt plelt voor het gebrlllkellJke mrv. MOUlds, waar
voor Weill in zlJn Taalk. woordenb. blouulen geeft.

I Veelal hoort men voor It tJlllffl/Qrd en boomgarlrll, u mgerd cn bo~ erd zeg
gen; en dlt bogerd wordt aan de Kaap tot 6001' zamengetlOkken. Van daar
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dan in bet mn. ",ijJlgdllf'dl en boomgaard8. Kiesche Ipreken s11llen sich
van het mn. op' In dese ww. onthonden. want het Ipraakgebr. heeft hier
bbjkbaar millgetast. Immen hpbben WlJ hier niet met eenen nitg. maar met
bet selfst. gaard, dat II 1&qf of luin te doe,,? Maar hoe dan met ""J'd in
fDf'tedat,rtl. 'afaartl enz. ~ II dat nlet oak een zelfst. nmw.? en tach wU bet
taalgebr.en BUd. (Spraakl bi 101) datmen ."reedaardB en Waardl zeggen sal.
Wlj hooden dlt 0Ilrd. "nor verhsrdmg un den nitg ef, en gelooYen dat men
v:reedaartl en lqfaard zegt, geliJk men in de lemeenzame taBl 'ieDtrf en dik.
ken hoort zeggen.*

De en in n verantlertl.
143. Wanneer een woord op he, de of te uitgaat, kan

men met n als teeken des mrvs. volstaan: behoefte, ge
lo/te, begeerte, tohbe, mudde hebben behoelten enz. niet
hekoeftena.

Zoo wi! men het thans hebben, op grond dat men geen dubbel teeken tot
unwiJzing un bet mr". moet gebroiken. Heeft men bier de wet der Ipaar.
saambeid Diet kwal.jk toe'E'past en er de regelma!lt aan opgeofferd, volgenl
....elke, ww. met doft'e eiodklanken hun mrv. op , hebben? Die naag mag
thanB onnoodlg scblJnen, dewJjl, zoo als men zPgt, de kogel door dE' kerk is.
Wil men nogtana, wat sommige ww, op te betreft, tot de regelmaat terog kee
reno men kan (l;oed ,rezelsr:hap op weg krijgen. want van der Palm IlchriJt't
gemeente"., gezz"dte71ll. Wat de trw op de betreft, daar zollpn wij niet over
twiflten, wHnt dpze hjden in het enkelv. afkortiog, en zoo bebben mild en
~ gerelteld mllddt71 en "oddr,,; mallr voor toMen zullen WIJ Hollander. wei
toMes b"jven zeagen, a1 zouden wij dan ook tobbena FcbrIJVE'n. omdat wij
f[eeD enkel'" tob kennen. loto88cben komen wiJ met al dat toMe" n:et ver.
der. en souden om der eenparij[beld wille hnE'r in gemet'nten. behoeften, ~e·
zJOdt", enz. berosten; want belqften. Il'f:dachten zIju te weI gevestigd om zlch
aan de rt'gelmaAt te onderwerpen i en dlt geldt nog meer nn woorden op de,
ala perioden, ojJ'era,ulen enz.

WlJ kunnen bier niet van af zander tegen het mn. belangen, Ie waancbu.
wen, eene fout die oak in HolI!1nd dlkwlJII begaan wordt i m~n .ou even goed
gemng"" voor gezangen kunnen zeggen, of met den K8penaar "rouwell'
voor tWOKwen.

De s ala kenmerk des meervouda.
144. Deze komt voor:
I. Achter de uitgg. el, er, em, en en je: kagchelB,

ruiker8, halaems, dekens, hoedjes.
II. Achter een vok. \vanneer de klemtoon vooraf gaat;

en dan wordt, om vcrgissingen in de uitspr. voor te
komen, een scheidingsteeken gebruikt, als: zehra's,
echo's, quarto's, indigo'8.

III. Achter den tweekl. ie, wanneer de klemtoon voor
afgaat: akademies, kamperfoelies, asperaies, provincies;
maar met den klemtoon op den uitg. harmonien, paro
chien.

Dit zelfde onderscheid merkt men op in ww. van twee

* Bet Engelsch kent dezen nitg. ook) immers is wizard. een toovenaar,
een ",ijzert, ,,,ggard. een nudigert of nvdigaard; 1Iaggard is blijkba&r ver·
hardiDI ....n bet H. D. Iw.ger, wunoor wij mqer zeggen, en zoo vervolpnl.
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lettergr. : leliea, natiea, portiea, traliea met den klemtoon
op de eerste lettergr. ; terwijl men van oblie en genie,
oblien en genien maakt, en, wil men zich gelijk blijven,
ook van moskee moskeen.

Bet aangewezen beginsel nader beveatigd.
145. Dat de volle eindklanken en, en de dotre a als

teeken van het mrv. aannemen, is uit het bierboven
gezegde reeds overtuigend gebleken: de uitgg. be, de en
te (waarvan § 143) makell thans veelal uitzondering,
maar voorheen zeide men regelmatig tobberts, muddena,
behoejtena, I wordende de n ingeschoven, misschien om
voor te komen dat ea met den scherpen uitg. van v.
nmww. als 'Voogdes. zondarea eDZ. verward wierd.

Ten Kate, D. T., bl. 384, maakt dit lIelfs tot een' regel, en spreekt,..n
geene uitzonderingen.

Meer eenparigheid in dezen dan men 'WeI denkt.
146. Het is opmerkelijk dat de volle eindklanken nooit

hun en met a verwisselen; maar weI de dotre eindkIan
ken bunne s met en. Wie toch zal kapels, muskets, too
neels, pistools voor kapellen, musketten enz. zeggen? I

Omgekeerd gaan vOllels, hersens, dochters, letters in vo
gelen, hersenen, docll,teren, letteren o\"er.

I Niet dat er geen ww. met volle eindklanken zljn die in het mn. B bebben,
maar dlt is niet blJ verwissehng voor en, maar omdat wlj ze als vreemdellDl(f'n
in onze tad ongemoeld laten: daarom zeggen WIJ balko,." bata(jonB. COUponB,
nmaanB. Maar oak vreemdehngen helpen lomtlJds het aangewezeo bejElDlel
bevestlgen; immerl zeggen 1O'1J AtiJlOnB voor kerkelljke wetten. en lcan6fUlflll
voor gelcbut; en wanneer wij den klemtoon in PrqfeBlIOr, DoctoreDz. onver
plaat&t lattn, vergenoegen W1J ons met B, maar brengen WIJ dlen op or over.
dan beet bet prq{elUlorell, dOctOI'1!1I enz.

Bet tweederlei mrv. in ww. met doffe eindklanken niet
'Volstrekt o'll.verschillig.

147. De meer slepende uitgang en been in den defti
gen spreektrant stand gehouden, waartoe het bijbelsch
taalgebr. ongetwijfeid beeft bijgedragen. Immers boe
weI wij dagelijks vogela, tafels, ,leutels en bezemB hooreD,
zullen wij toch nooit anders zeggen dan de vogelen des
hemels, de tafelen der wet, de sleutelen des bemelrijks,
met bezemen gekeerd, enz. Even min zal men in ge
zegden als de voIgende bet slepende mrv.op en bezi
gen: Hier zijn vier knikkers. Wie wil ouwels hebben?
Uw jongens spelen met hocpels en vliegera, de mijne
met schoffels en gieter,.
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In lommige gevallen worden eensluidende ww. in het mrv. door' en en
naar hunne beteekem8 oDderscbeiden: hal, een rond ligchaam, hf'eft balll'n;
bal, een dansgezelschap, bals; hemel, als verblijfplaats der gezahgden heert
hemelen; ook als dicbterhJk mrv. van het zjgtbare luchtgewelf: U Ve hemelen
vertelleB Gods eer," maar de Itemel vall een ledekant of van eeDen troon, heeft
hemelB. GruweZen ZIJD 'erfoelJehJke daden f stoute kIDders noemt men ~el
eens gf'UUJelB, maar nooit gruu elen. Letters ZlJn schnftteekenen, mllar leite.
ren, in de beteekenis van het Eng. ltferature, heeft wat meer iDe Garde, als
taaije boomtak, beeft garden; van daaf, door de gardffl, dat is door de
spltsroeden, loopen. Maar ga.7'de. soldaat van de IlJfwacht, heeft gardes. Zoo
zou men moeten zeggen: het hof heeft dezen winter verschelden tl&ee'. gege
"en, en wederom: de Javasche fAeeen doen voor de Chlnasche Diet onder.

Verandering van vokaalklank in het meerv.
14.8. Hieromtrent heeft men het volgellde in acht te

nemen.
I. De korte klinkcr Van het enkelv. blijft ook in het

mrv. kort, en tot dat einde wordt de eind-cons. verdub
beld : pak, pakken; kap, koppen enz.

Uitz.: Bad, baden; bedrag, bedragen; bevel,
beveIen; blad, bladen; dog, dagcn; dal, da
len; dak, dakcn; gat, gaten; gebcd, gebedcn;
gebod, geboden; gelag, gelagen; gIas, glazen;
God, goden; hoI, holen; lot, loten; pad, pa.
dell; slag, siagen; schot, schoten; slot, slo
ten; spel, speIcn; staf, staven; vat, vaten;
verlof, verloven; weg, wegen. Voeg hierbij
cenigen die van vok. veranderen, dewijl zij hun
mrv. van een vel'ouderd enkeiv. vormen. Lid,
leden; schip, schepen; smid, smeden; spit,
speten; split of spleet, spleten; stad, steden. 1

II. Lange klinkers blijven lang, al is het dat dubbele
klinkers naar de regels der spelling in het mrv. enkel
worden: vraag, wagen; week, weken; noot, noten enz,l

I Deze lijst vanuitzz. zon sommigen wat lang kunnen voorkomen ; maar Ten
Kate, 'VaD wien wij ze, met bljvoeging van weiDlge door hem overgeslagen
"'W., overnemen, zegt dat de mtzz. tot den regel staan als 20 tot 250, dus
acht ten honderd.

Bet verlengde meerv. op eren en enen.
]49. Dit bepaalt zich tot de volgende woorden :

Deen, beenderen, beenders of beenen
Blad, bladeren, bladers of bladen
Rad, raderen of raders
Ei, eijeren of eijers
Kind, kinderen of kinders
Gemoed, gemoederen
Kalf, kalveren en kalven
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Volk, volkercn of volkcn
Goed, goederen
Lam, lammeren en lammel's
Lied, liederen
Rnnd, runderen en runders
Kleed, kleedercn en klecdcn
Hoen, hoendercn en boenders
Spann, spaanderen en spaanders. I

Eindelijk bcbben rede en lende in bet meerv. redenen
en lendenen; van daar ook leerredenen van het enkelv.
leerrede.

1 Df'ze hjst geven wij, met we~ll1ting van het veronderde, op hf't gezllg
van Ten Kate. Ten opzlgte van spat..,. merkl'n WIJ aan, dat het ais een dun
s'ok bout thans In het enkelV'. veeial spaancler heet; van den varm sptlan
komt bet biJv. spane., b. v. een spane. dO(ls. De zamenstelhngen roeUlpaan.
schuamspaan, kltks]laaJl enz hebben roetspanen, schuamspanen, klakspa1len.

Nadere heschouwing der voorgaande liJst.
150. Wij mel'ken hierop aan :
1. Dat hetgeen § ]47 van bet onderseheidcn gebruik

van en en s als teel(en des In I"VS gczcgd is, ook bier
geldt: b. v. beenders. bladers enz., zullcn in den defti
gen stijl niet ligt voorkomen. Daarentegcn zijn kalveren
en volkeren van de gemeenzame taal uitgesloten.

2. Dat in som mige ww. de beteekenis verschilt naar
mate van den uitg. waarvan men zicb in het mrv. be
dient, b. v.: heen, als hard bestanddecl van een bewerk
tuigd ligchaam, heeft heenderen, heenders of heenen, maar
als lid waarop men staat, aIleen heenen. Zoo zegt men
weI de bladeren der boomen, maar de hlade'll. van eene
tafel; de kleederen van man, vrouw of kind; maar de
kleeden ala mrv. van E'en vloer- of tafel-kleed enz. Voorts
onderscbeiflt men liederen, dat is gezangen, van lieden,
in de beteekenis van menschcn, en raderen mrv. van
rad, van raden, dat is raadslieden.

3. Eindelijk zij aan min geoefende Zuid-Afrikanen ge
zegd, dat eeu eijer, een boender, een lammer als enkelv.
in Hollandsche ooren al heel vreemd klinkt. Tegen het
mrv. goeters voor goederen behoeven wij naauwelijks te
waarschuwen.

Verzachting van de sluitletters f en s.
151. F. en s gaan in bet mrv. in t' en z over. Maat"

de s wordt na p of t niet verzacht: rupsJ rupsen; koets,
koetsen. Kaars beeft kaarsen en pers, persen. Voorts
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spreekt bet van zelf, dat waar de uitspr. verdubbeling
eiscbt geene verzachting te pas komt: be/, be:lfen; bus,
bUlsen.

Meerv. van eigennamen.
152. Het mrv. der eigennamen is aan dezelfde regels

gebonden als gemeene narnen : De Cicero's, de Catilina's,
de Nero's en Caligula's (volgens § 144. II). De beide
Brutussen; er waren onder de Romeinsche Keizers meer
Domitianen dan Titussen. Men vond te allen tijde
onder de koningeD meer Rehabeams dan Saloma's of
Davids.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

OVER BIJVOEGELIJKE NAAMWOORUEN.

Bepaling.
153. Ren bijv. nmw., zeiden wij §73, is de naam van

eene eigenschap of omstandigheid, welke ik mij vaOI'·
stel als in of aan eene zaak aanwezig-welke ik, in ge
dachte, als bet ware daarbij voeg.

nat de wijze TaU voorsleIhng bier alles ardoet. blijkt daaruit, dat de
eigenscbap in betafl(etrokkE'ne bescbouwd. DIet anders dandoor een zelfst. n rn w.
kan ultl(edrnkt worden, ZlJ wordt, om met 8dd te spreken. "erze{j'lItatuJiRtl.
b. v.: Dr dJkke boom, de fJlugge jongeling; de dllcte des booms, de "lug/,eill
desjongeltngs, In bet eerste paar voorbb, bebben wiJ een enkel voorw. door
sekere eigenscbap gewiJzigd; in bet tweede paar, twee af..onderllJke voorww.,
waarvan het eene als bezltter van bet andere voorkomt.

Gevolgtrekking.

154. Het bijv. nmw., als zoodanig, I gceft derbalve
niet een voorw., maar de wijziging van een voorw_ te
kennelJ, en is dus streng genomen voar get., gesl. en ge
val niet vatbaar, welke allen attrilJuten van voorww. zijn.
In zoo verre bet ,'an uitgg. verandert, geschiedt dit om
deszelfs betrekking tot bet zelfst. nmw. aan te wijzen,
om het ontbrekende in de verbuiging hiervan aan te
vullen, of eindelijk, om deD hoogereD of lageren graad
waarin eene eigenschap wordt toegekend, aan te duiden.

1 .AlB .oodanig zeggen wij. want zoodra bet als zeIf.t. gebrniktwordt venn
dert bet van aard: Kr kan ara em hoek t:eel nieutDB en t",ens "eel fDClars .",..,.,
-Vn: maar tDtJt baat Ad, tD4N"'er let flieuwe nid tDfUJr, en let fDart nit'.a,.tO is' Bet wezen van een rededeelligt niet in de ledaante van elD W.,
maar in denelfa beteekenll in bet verband der rede.
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Soorten van Ujv. naamwoorden.
155. Men zon bijv. nmww. gevoegelijk naar hunne

beteekenis in eigenschaps- en omstandighcidsww. kun
nen onderscheiden; cn de nuttigbeid dezcr onderschei
ding is daarin gelegen, dat men onder de tweede bena
ming vele ww., die te onregte anders genoemd worden,
tot de bijv. nmww. betrekl{en kane Zoo zijn dan bijv.
nmw. niet aIleen die eigenscbappen aanduiden, maar ook

I. Tehvw. en aUe minder bepaalde benamingen van
boe~·eelheid: als veel, wein~'1, geen, heide, menig, ieder, elk,
aUe, eenige, etteliJke, 80mmige enz., of weI van hoedanig
heid: als zulke, der.'leliJke, andere, koedanige, zoodanige,
dezel/de, allerlel, allerhande enz.

Voorts, 2. tijd- of plaats-bepalingen, als: verleden,
toekomend, aanstaande, tegenwoordig, verwijderd, veraf..
gelegen, nahurig, belendend enz.

Eindelijk, 3. aUe declww. Dezen wijzigen niet zoo
zeer het voorw. als deszelfs bestaan: Een zittend mensch,
~en loopend paard, een gelezen hoek.

Nadere beschouwing tler verhuiging van hiv. nmww.
156. Na hetgeen over dit onderw. in bet Hoofdst.

Verbuiging gezegd is, kunnen wij ons tot de volgende
bijzonderheden bepalen. (Zie aldaar § 120.)

I. Een bijv. nmw. met een voornw. voorop, wordt even
zoo verbagen als met het bep. lidw. 1 (Zie tweede voorb.
van verbuiging § 109.)

II. Na de ww. menig, eenig en zeker blijft een bijv"
nmw. in het M. en O. veelal on,·erbogen: menig 8tout
kind, zeker oud koopman, maar niet in het V.: menige
zwakke moeder.

Ill. Wat de verbuiging van een bijv. nmw. zonder
zelfst. in het enkelv. betreft, hieromtrent is bet gebruik
DOg wankelend. De beste schrijvers Bchijnen bet daar
heen te rigten dat men aan den 2. nmv. aileen de n zou
toekennen, dus: de wijze, des wijzen, den wijze, den
wijze. la

IV. Het weglatcn der verzachtende e van bet bijv.
nmw. 1\'1. na bet niet bep. lidw. is dikwijls niet ODver
schillig. Wanneer namelijk het zelfst. eenen werker of
ook eenen ambtenaar te kennen geeft, dan wordt door
de gezegde e weg te laten, de eigenschap door bet bijv.
nmw. uitgedrukt, meer op de verrigtmg dan op den

II
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werker toegepast: een sterk looper, eter, 'I'ooker enz., is
iemand die sterk loopt, eet, rookt, zonder dat bij juitlt
sterk van ligchaam beboeft te zijn; een groot 8childer,
eengoed kooing, zijn als schilder en koning groot en goed;
lDaar een groote schilder, is er een van meer dan middel
matige gestalte, en een goede koning, is goedaardig en
toegevend, en misschien door overmaat daarvan geen
goed koning.* Een oud student, een owl 801daat is een
die lang aan de akademie of in dienst geweest is; maar
em oude 8tudent en em oude 801daat zijn reeds bejaard,
maar kunnen daarom nieuwelingen aan de H. S. en bij
bet leger zijn. s

V. Eindelijk merke men op dat de buigings uitgg. zoo
weI van bet bijv. nmw. als van bet lidw. en bezitt.
voornm. dikwijls yerzwegen worden. De welluidend
heid moet hierin tot rigtsIloer zijn.
r Hetgeen door een net spreker verzwegen wordt, kan
,ook in de meeste gevallen bij bet scbrijven weg gelaten
worden. Niemand, die geen liefhebber van teemen is"
zal zeggen of scbrijven : "Door eenen regelmatigeren
voortgang zullen ook verhevenere waarheden door ons
.'bereikt worden." Men zegge en schrijve kort at een
regelmatiger en fJerkevener. fl

I Weiland (Spr. bl. 88) wi! de bezitt. voornmww. hiervan uitzonderen ; maar
wij bekenneD dat wij de klem zijner redenerin, niet voeIeD, wanneer hij zegt:
u 2!iommigen willen dat lDen b. v. mij" I"ne kand Ichri,.tve ; doch verkeerdebJk,
rdewijl men Dimmer zal zeggm: Jill" tDr"degew,ldr m11" .c1awpe ZtDaard." II
dat wei zoo zeker? Wij zoudeD meenen dat men In 111';" wreede geweld de ,
't'8n bet bijv. zou Rnnen nlissen, omdat de eerste lettergr. van bet volg. w.
denzelfden dofFen vokaalkl. beert; maar waarom men niet even goed mvtl
.e1&erpe %lDf1ard all m,j" .c1&erp zwaartl zep;gen zou, kunnen wij niet bevroe
.den. Zie bier een aoder "oorb. : De giengaartl katl tlGtI .fj" I~e (1Iq?),,'ll "iet .cheidera.

• Wjj zollen over dit onderw. de resultaten van onl onderzoek kortelijk
'mededeelen; en boewel bier bepaaldelijk van bet enkelv. gesproken wordt,
nllen wij, om er niet op terug te kamen, ook omtrent het mrv. bet noodige

.unltippen. Dat de thanl meer en meer veldwinoende wjjs van bet blJv.
8nkelv. te verbuigen, iets nieuws is, bliJkt daarnit, dat S. Stijl, Borger en
... d. Palm, waarvan de eerste in 1804 en de laatste in 1841 overleed, eenparig
de fI all sluitletter in aUe verbogen nm". gebruikten. BJj nieuwere scbrlJver.
"inden wij den 3. en 4. nm". zander,,; waar!lij, zoo all bet pleegt te gaan, een
trllpBWJjze voortgang op te merken is. Blj M. C. van Halileest men b. v. op
6~ne plaats: de ,taJldt:tJltlg1&eul "a" een,,, wiize. en op eene andere: he"
ltuJt,te se,c1&mk f'a" eeJim wljzrn. Zoo bij J. de Vries: den ,chuld"lgll te
.trqffm; de. groot,t", Zetterku'ldi'fe enz. en elders: dien medtgetHJZmagtigde".
Bij des Amorie van der Boeven is bet gebr. gevestJgd, zoo lezen wi.! b. v.
den 3. nmv.: II M" eenen ern" die dm rutDBte m 1u&rdrHJClatigBte door merg m
IJel7Uleren dring"" en den 4. nm".: II Met zV'&e 8pljt ""er de. Iaem ont,.a"",

• Er il voor mij ietl naifl en bijzonder nadrukkelijkl in de Kuplche
.preekwiJI: Bij is lIOO maar &leeM """ pedheitl.
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.chat, "ereenigen zic1& toom en wraakzucht. Kon 1&ij den eeraf, ""goedtm,
"an de laatsten f'Oldoe1ung "e"BcMlten I" Zoo oak: den ~eleerde, dna aange
kloagde enz. zander eeOlgen teruggang, voor zoo ver WIJ opgemerkt hebben,
tot het vroeger spraakgeb. BIJ Lubhnk Weddlk (in zljne Gespr. in Socr.
vorm) wisselt het oude met bet nieuwe af i maar dit gebrek aan eenparighei d
in dergel1Jke klelnIgheden is dlkwlJls aan den corrector der proeven te WlJ' en ;
om DIet te zeggen dat de welluldendheld ook weI eenl bet oude boven het
nieuwe kon doen verklezen. Ult al bet aangehaalde komen wJj tot het besluit,
dat de nleuwe wijze TaO verbuiging zich aanbeveelt, nIet aileen door den voor
gang der opgenoemde IchrlJvers, maar oak van andere die niet mioder gezag
hebben, en dat de voorstanders daarvan de regelmaat volgen Tan het zelfat.
nrow. getuige, hetwelk aldllS verbogen wordt: de getuige, del getulgen, den
getaige. (Zle § 108, aant. 1.)

Wat n11 het mrv. betreft, geldt in het algemeen het van ouds gevestigd ge
brolk om de sluitl. 1& te bezlgen waar geene ~erugwiJz1Dg is op een VOOntt.
gaand zelfst. nmw. en daarentegen de n weg te laten, zoo Taak zulke terugwij
slOg plaats vindt i hetgeen overeenkomt met § 120. Maar met OPZlgt tot
het laatste kunnen er tWIJfelachtige gevallen voorkomen, waarom wij dau oak
bier tweederlel gebrulk bJj goede schrJJvers aantreff'en. Zie bier in het kart
onze bevindlOg :

a. Wanneer twee bijv. nmww. zonder zelfst. biielkander staan, wordt bet
eerate al. blJv. en het tweede als zelfst. gebrulkt: Zoo "els anderea v. H.; die
ingebeelde wyzen v. d. H. En naar denzeIfden regel iu het enkelv. den wel.
meenettdm oude L. W. i deft gl'ootBttn letterkundage. J. d. V.

6. Bij de oitdrukkingen de eerste en de laal,'e in beide getallen, heelt meD
welloe te zien of ZIJ als plaatsveryangers staan, dan weI als blJv. nmww. waar het
zelfst. blj gedacht wordt. Dlt onderscheJd IS blJ den anders keurigen S. StJjl
niet aMJd In acht genomen, en wordt ook door latere nette schrijvera weI eens
verzDimd. UJt het boven aangehaaJde "oorb. van v. d. H. kan onze bedoeling
bet best blijken: ., Met zlJne SpJJt over den hem ontganen Bcbat, vereenigen
zich toorn en wraakzucht. Kon hJj den eer,te vergoeden, aan de laataten
voldoening verschaffen I" Dit bouden wlj voor juiat, want hler is bet geval
van plaatsvervanging. Zoo ook blj StiJI: .. NJettegeostaande bet verschU
tU8&chen de wJlpelturige Grieken en de beZlldJgde Hollandera, waren deze
IcbeorlDgen b11 de laatsten de gevaarhJkste," dat is blj de HoUaRder,; niet
blj de laat,te Holland"'B. Niet minder juist leRt hij elders: U De Neder
landera en de F-ranschen badden op dlt stnk striJdlge lDZJgten. De eerBten

-meenden dat zij genoeg zonden gewonneD bebben bJj eene vaste vrede, do
laatBten eoz. Indlen het aangehaalde, zoo als wi) vermeenen, juist is, daD
ZlJn de volgeode voorbb. onjulst: door ARjOU en Leaceafer, txHWaldoordetllaat.

~ Iten. S. ~t. ORde,· het bevel "aR den laatsten (namehjk Cesar). v. 8.
81aP}l1& kunntn filet btBt1Jurtl fCordna ala ,mje maltneR: het u "iel owr U
IClalste flat Aflt,....BtUB ncll alB opperheer heell dot7lBtellsn. v. H.

c. Groote oneenpangheld hebben we oPKemerkt in de verbulging Tan een
bijv. nmw. onmlddebJk v66r een 2. nmv. BJer komen vooral de woorden
"mmige, timige, "ele, de. meeste en voorts de overtreffende trap in Banmer
klOg. M. c. TaD Hall zegt ergens: den bmo/sten der Romel.tat71. WIJ-erken.
nen dat bet eene harde JDvulhng zljn zoo, om te zeggen: den braajsten Ro·
mean der Romeanen, maar WIJ kunnen er loch niets anders bJj denken, en
booden de verbuJglOg in het aangebaalde voorb. voor juist.

Naar deze regflllmaat honden wlJ de onderstaande voorbb. in de eerate kolom.
yoor JUISt, en dIe in de tweede. voor onJuiat :
Vele zlJner instellingen. S. St. Eenigen onzer eerate graven. S. St.
Vele zlJner J,apieren. S. St. De beaten der menschen. S. St.
Sommlflen uwer. v. d. H. SommJgen der overpriesterB. .,. d. H.
Vele zlJner relzen. v. d. P. Vele bunner. M. C. v. H.

'In de meeste dezer landen. Ham. Anderen hunner vrienden. M. C. v. H.
Op vele der kronkelpaden. Ham. De voornaamste1l onzer landgenoo-

ten. M. C. y. H.
Bij ee01ge,. mJliler lazers. L. W.

Men is blijkbaar zonder bewustbeid van eeml{ vast beginsel te werk gepan,
en wlj gelooven dat In vele der aangebaalde voorbb. de wellLlidendheld tot
rigblnoer 11 aangenomen.

*1'
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Wannesr de 2. nm9'. met onder of ""JI oMl!cbreven wordt, gelooven wij dat
het bljV. nmw. als zelfst. kan verbogen wordell. Zoo lezen wlj: de ierlnJP;e4
en beboeftigt'JI onder zIJo8undgenooteo v. d. U. door sommlgell van JaclJbul
tijdgenooten v. d. H.

Maar ook bier, wanneer er van zaken, niet van pt'flonen gesproken wordt,
sooden wij de n liever missen, omdat bet bljv. nmw. dan noodzllkehjk op het
selrst. W1Jst, dat nog komeu moet, immers zegt men: 80mmige of ee"ige
van mijne boeken zljn verioren geraakt; zoo lenn wij : "ele "al& hare o"erge.
""'rde ware. "erkocht z7jnde. tie St.

• Nag iets anders ilOUll, wanDeer bet met het zetrst. tot een w. zamenllie.
trokken il; immer. een OII.dburgemeester ill niet een b11rgemeester die 21Jn
ambt reeds lang bekleed, noch ook em die hooge jaren berelkt beeft, maar
eigentbJk in betgebeel geen burgemeester I bij is betgezceesl. Evpnzoo is het
met oudkerkeraad, oudouderll7lK, ouddzakeuenz. Het bljV. maaktdan met het
zelfst. t1eSn w. Olt, en bhJft blJ gevolg onverbogen. In het mrv. zegt men
oUdburgemeesters, oudkerkeradeD enz. Tot dezelfde regelmaat beboort groot.
schalder, dat is eeu die groote beelden scbJldert, en grof8mid. Voorts Jaat
het gebrnik toe dat men v66r man en mensch eVeD eens de e van bet biJv. ver
zwijgt: eea goed mensch, etJl Vtrstandzg maD. Wie er lust toe beeft mag
biervan de reden oitplulzen. Zeer lezeDswaardig is o.,er dit onderw. Ten
Kate Aanl. van bl. 367 tot 373; en niet minder belangriJk Bild. Vcrhand.
over bet gebr. van bijv. nmww. met of zonder uitgaande e. Zie'. man.
TaaI- en Dicbtk. VerscheidenhedenJ D. I.

" Tot een rigtsnoer voor dez11lken, die bun geboor in dezeD niet vertrouwen,
voJgt hiereene reeks VRn voorbb. Men zal daarult ontwaren dat de nltJatlDg
meest plaats vindt, wanneer een toonlooze lettergr. vooraf gaat of voIgt:
~Jjneagetl aloud geslacht. 9'. H. Het bloeijend land. L. W.
Bet toepaBBel'ajk aeel. 'Y. d. H. Ret thanslet:tmd gellacht. L. W.
Dat gOld BBweteD. v. d. H. Er ill eene andere, ,en hooger stem.
E", logger denkIDVze. S. St. v. d. P.
Zonder hel MlmelfJk beginsel. S. St. Eene zackler "erklaring. v. do P.
Grooter misslage•• s. ~t. Het prachtighnf. B.
t}p wijder qfsttl.nd. S. Rt. Bet grootBt gettee/te. B•
.Ilet schuileruJ. kwaad. S. St. .'fln ,-en open' brit:fr:oorzien. v. d. P.

Zfj hteft eeD kooger' sin. Ham.
Uet ontbreekt echter Diet aan llitlatingen waar I(eene ophoopinll' van tooo..

looze lettergrepen plaats vindt, en dan is de aanleidmg in de welluidendheid
9'80 den zamenh8ng (d~n oratorischen numerus) te zaeken, b. Y.:
Eea' "roel[tzjdagen dood. S. 1D welk ee1l qfKrond. v d. H.
Ben' wotBtengrond. v. d. P. Het leven u:ordt tot een lallt. v. d. H.
Een jodi,uaD qfkomst. v. d. P. .Alles bet:ft ZJiD' lijd e. plflat•• S. St.
Eenstad; "an eeD' tlaam. v. d. P. Uzteen sch11Jvert:a1l mander waaru.

S. ~t.
Men ziet uit bet bovenstaande, dat zelfs bet llitlatingsteeken menigmaal

Icbterwege blljft.
Ook in den 4. nmv. 'Yan zulke voorbb. al. lrij § 156. IV. behandelden, bUjft

het lidw. een onverbogen: de naam ("aD ten zwaarmoedlg dlretper. v. d. H.
'Van eenMfJig "uand en "erro/ger de. Chr,stefldoms, werd hlj III een warm
""ieDil ea zjverig ..4postel ,.an Jezus h,,·sLhllpen. v. d H.

Om kort te gaan, a1 wat weSl lwdt en daarblj oice met de duidelijkbeid
Itrijdt, ill in dezen veroorloofd.

Verbuiging van telwoorden.
157. De grond getallen, dat is de getaloamen, zijn

onverblligbaar I met uitzondering l·ao een, en de tel..
woorden van orde worden als gewone bijv. nmww.
verbogen.-

I In zekere zel!'ginlren _ijn nogtanB ook bier sporeD van verbniging: ."fj
.un met 0718 tween, 1:zeren enz. Zoo ook k1l"artier o\,er rurl7l; des D8cbts na
f1DcuJlr:ef& cu. Althana Weil. Spr. bl. 181 Ilcolt: Rid lang till ."seD; maar
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wij _ijn niet vreemd van bet gevoelen dal de n bier bij abule aangevoegd i.;
bet groodgt'tfll tllch staat bier voor ht't telw. 'lSn orde; en gehJk men tlDaal/
ure, ze•• 1:l:J!ul'e eoz. zef{t voor de tu:aa!fde ure io bet eokelv., zoo son mea.
dan ook tlna/dve. ulSe f'Oll. mf't de velzllchtende e zE'ggeo. Hlervoor pledi
oak bet blJbelscb Rebr. de tu:aulve en de elL', voor de twaulfdiaclpelm enz.*

• Biertoe brengt mea. ook de onbep. ultdrukkingen: de hoet:ee18f, en d.
_oo"eel,fe.

Het lelw. een met het lJep. lidw. verhogen.
158. M. V. O.

]. De eene De eene Het eene
2. Des eenen Der eene Des eenen

ofvan den eenen of van de eene of van het eene
3. Den eenen Del", de eene Het of aan het eenti

of aan den eenen of aan de eene Het eene 1

4. Den eenen De eene
I Op dt'zelfde wijs verbuigt men myn eme, Uto I'me enz. E.", ala tegen

overgestelde van ander, heett oak een mn. b.v.: Wemig menscbenhouden do
juiste maat I wat de eel" te veel doeo, doen de andere te welDlg.

De algemeene telwoorden.
159. Zoo noemt men gemeenlijk de onbep. hoeveel

heids-benamingen, § 155 onder I. opgegeven. Wat
hare verbuiging betreft merken wij bet volgende aan:

I. Veel, weinig, wanneer geen bep. lid. of voornmw.
voorop gaat worden niet verhogen, en staan zelfs bij het
mrv. van zelfbt. nmww. zander e als teeken des mrvs.
Men zegt el'en goed veel menschen, weinig hoeken, als vele
menschen, weinige lJoeken. Daarentegen: De weinige lJe
rigten die tot on! gekomen zijn. fJit weinige voordeel.

II. Geen, eenig, menig, ieder en elk kunnen volledig
als ieder bijv. nmw. \'erbogen worden;1 maar de 2. nmv.
wordt altijd met van omscbrevell. Zulke spreekwijzen
toch als: "\Vij hcbben geens dings gebrek," zijn ver
ouderd; men zcgge: aan geen ding. Elk en ieder op
zich zelven, dat is zonder zclfst. nmw. dulden een 2.
nmv. 1\1. of O. op s: Ieders geloof is in ziJn oog het lJeste.
Elks huis lJehoorde in ttjd van nooa een toevlugt tJoor allen
te zijn. Zoo ook een ieders en een iegeliJk,.-

III. EtteliJke en 80mmige hebben uit den aard geen
enkelv. Oak vall deze ww. en van veel en weinig om
schrijft men liefst den 2. nmv. S .Alle en lJeide dulden
aller en lJeider: ".Aller oogen wachten op U." Beide,.
voorlJeeld staat ter onzer leering opgeteekend.

• In i 15 bebben -;oij aangetoond dat em telw. zoowel zell.t. all bijv. slja.
bn. Zedt.t. tel"w. worden Rid verbogen; bljv., wei: daarom mUDdeD
wij dat het bier de pluta waa OlD TID. ftl'tiuiliDl 'ID. telw. to baDd,len.
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IV. Of fJeide buiten verbinding met een zelfst. nmw.
eene n beboort aan te nemeD, wordt door sommigen in
twijfel gesteld, en bet gebruik is bieromtrent Diet een
parig.·

V• .AI kan v66r een bep. lidw. of voorn. w. onver
bogen blijven. .AI de lconingen, al onze kinderen enz. 8

Wannecr bet in bet mrv. bij een voornmw. staat, of door
een overtr. trap voorafgegaan wordt, luidt het allen. fJ

VI. .AIle geldt zoo ,'eel als 'elk of ieder in zeggingen
gelijk deze: alle oogenfJlik, aUe uur, aUe dag, allejaar enz•
.AIle man apreekt er van. .AIle waar i8 naar zijn geld.
AIle. hout is geen timmerhout.

l Maar het is erer ver vln af dat dit altijd zou geachieden ; integendeel vind~
men in deze eo dergelijke ww. al seer dlkwijll de bUIglDgsuitgg. urzwegen.
Zle bier voorbb. •
In de ,triilren "MI ten ieder. S. St. Tot Aet een zooIDel ai, tot lid ander.
Die aMI een wILellji onzer ga"en ,,,t· S. St.

deelt. v. d. B. Een ,egelijk toerden de oogen ge-
Dit moed een iegeliji miaAagen. opend. S. St.

S. St. Eli der toorlel,. Ham.
Bij dm een duurt deze ,taot limge,. 'H'ij IJeklagen een ieder'. B.

aMI IJfJ den Mlder. v. d. H.
• Bliem en iederem bebben in den 2 nmv. elkeeu en iedereefll, en het

laatste bij omzetting een ieder" maar niet geliik Well. (Spr. bl. 186) opgeeft.
eeM ieder, en nog minder etml iederen. Zoo ook in den defugen stlj!
een iegeliji,.

8 Dit il niet BOO te ventaan ala of wij de nitdrukkiog IOmmiger gefJOelm en
dergebjke meer, die onder andereo blj van der Palm voorkomeo, als taalfol1t
aaomerken. Bet apraakgebr. moet nlet aan banden bggen.

" Zie bier eenige voorbb. van beiderlei gebruik :
Belde toaren rampzallg. v. H. Zoo nllen IDij IJeiden lDeten. L. W.
Wanneer ii u IJezde zalont.,angm. Hetweli u /Jeiden /Jegeerlljk toe-

v. H. ,eAIj.t. L. W.
Mrjne troUID jegeu IJefde v. B. N,euID,g'ertgAetd en Taoop Jelden.
Vreugde en drotifhetd 6eide. v. d. H. v. d. P.
On, "er,tand en g",oellJeltle. v. d H. Ben "an Jelden mod plaat, AeblJen.
Gedurigtua,elaenlJetdetegalln S.St. v. d. P.
Belde zajn zii tot Pflf'trj,cAfJ1Jpen op- ..4.1a toaren die lunden te gelfji "oorl-

geAit". 8. St. gelJragt. v. d. P.
Onder .dnjou en Leiceater Jeide. S. St. Het zou jammer "oor on, Jelden
Beide zouden 0,., flJe' willen IDaj, zUn. S. St.

maien. Ham. Belden tooontlen op de landllo",e.
Bfj een oppert1ZaUig 'flzigt "an v. d. H.

belde. Ham. JJ'aarzijIJeldenoafl!nDamen. v. d. P.
Weegt men bet gezar der bOTeDstaaode voorbb. dan zal men niet ligt tot

oen bealuit komen. Zlj dIe doorgaans de uitgaande n gebrulkeo, IchlJnen
tiaarin de regelmaat 'fan aIle, dat buiten verbiodlDg met het zelfst. allen lUldt"
op bet oog te bebben; maar aile beeft een eokelv. en dat heeft beade niet,
maar geeft uit kracht van zijne beteekenia even goed eene meerderheid te
kennen, all twee, drie. eier eoz. Wsarom daD ook de nitgaande n onzes be
dunkenB o'fertolbg wordt. Er zijn er die zich aan ons ge'foelen aanaluiten,
maar nogtans meeoen de n niet te kuonen missen, wanoeer heide op twee
TDorwerpen terug wijat, die elk voor zich mrv. zlJn. WiJ hebben biJ t!J. StQI
en aoderen, aporen van dat J8voelen meenen te vioden 10 mIke voorbb. al.
cUt =De natuur br",!Kt etlkele men,chen C'oorl, die bekwamer zlja en tewtl~
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meer IKlt Aeblen, om qf te brekefl, dan ow( te loutotll. Eene ergere aoort u.,..
"a7& e.'km, die eelf' Au'II eigm fDerk, eer Aet 1&all txllIrokk671 ii, door tmfljdig.
drift ara dllige'll ,laan. Leicester Iw.d met belden emige overemkomlt. S. S. Ook
in zulke gevallen zouden wi,) de ft geruBt acbterwele laten, en onl met bet
LatJJnscbe spraakgebr. van afriqu, niet bekreunen. Hoe minder slaaf8t'he
navolging van bet Lati.1n men zieb aanwent, des to meer kana beeft men om
zOlver Hollandscb te Ipreken.

I Wij leggen ktm onverbogen blijven, niet moel. Men boude dit weI In
bet oog, en oDtbollde zicb van bet vnje spraakgebr. door willekeurig., voor
Icbrifteo te boe1Jen. WJJ maken deze aaDm., omdat men in doze Kolonie,
op gezag van .. de eerste beglDlelen enz. van Hagoort" beeftdoorgedrongen,
dat til v66r een bep. hdw. of ,oomw. nooit verbogen wordt.

e Het gebr. il hieromtrent zoo eenpang, dat wij Onl met weiDig voorbb.
'Y Jrgenoegen kunnen : ".Wv aUen1&ebbu&. v. d. H. Niet alld zij7& toy• .... d. B. De laradbouto, tI,
RuttigMe k,mat f1Qft allen. S. H. Een mkel ,,,,,t, maar laet lIetDagtigBe "••
GUm. S. S. D, atad Delft fDa, d~ moedagate "a'll allen. S. S.

Wanneer oll, door omzetting van bet zelfat. verwJJderl is, Icbijnt bet ge
brnik verdeeid.

De deure7& IDtIren all,,, geaZotm. v. H.
Mvrae boekm nit K" nIC toel aile keJlftl". 'Y. Beulden.

W"IJ bonden bet met het laatste voorb.
Wederom lezen .Jj bij v. Hall: de beelden eijMr txlon:adef'efl, alle txIOre;,n

va71 opaclariftm,-waar wij aUeft al8 plaatsve"angend louden verkiezen.

Bifooegelijke naamw. onverlJogen.
100. GeIijk de gTondgetallen onverbogen blijven, zoo

is het ook met de ww. allerlei en allerhanae, eener-,
veler- en menigerlei of eener- veler- menigerhanae en met
de zoogenaamde stoffelijke bijv. OlnWW. als houten, z;den,
goudm enz.

Voorts blijft ieder bijv. naamw. onverbogen, wanneer
bet niet onmiddelijk voor het zelfst. staat: b. v. Deze
huizen zijnfraai (nietfraaije). Voor zoo tik eenen man
is de plaats niet duur, (niet rijken en €lure).

Over trappen van vergeli;jking.
161. Dezelfde eigenschappen vertoonen zich in ver...

schillende voorww. in meerderen of minderen graad.
nit meerdere of mindere als wijziging der eigenschap,
maar niet van bet zelfst., wordt door zekere buiging va~

bet bijv. nmw. uitgedrukt, en daarom scbrijft men aan
bijv. nmww. trappen of graden van vergeliJlcing toe.

Welke, en hoeveel er zfjn.
162. Wanneer mE"n aan eenig voorw. eeoc ei~enschap

in ruimer mate toeschrijft dan aan een ander, dan heet
dit de vergrootenae of verhoogende trap: De deugdzame
arme is gelukkiger dan de riJke lJooswicht. Kent men eene
eigenschap in de ruimste maat aan eenig voorw. toe,
dan beet dit de overtrelfende. trap: qre8'if,l was de rijk8ttf
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leoning van zUnen tiJd. Van aIle fJogela iB de Btmia de
grootate, tn het kolibrietje de kleinate. Oneigentlijk
Itoemt men het den stelligen trap van een bijv. nmw.,
wanneer eene eigensehap buiten vergelijking aan eeo
voorw. wordt toegekend: een ernatig man, eene onderhou
dende geBchiedenia t'nz.

Er zijn dus twee trappen van vergelijking: de vergroo
tende en de overtref/ende.

Hoe ziJ uitgedrukt worden.
163. Voor den vergr. trap voegt men er en voor den

overtr. Bt aehter het bijv. nmw. gelijk men in de voorbb.
hierbov~n gegeven kan opmerken. Wanneer het bijv.
nmw. op r uitgaat vlecht men welluidendheidshalve eene
d in; maar dit ook aehter 11. en I te doen is onnoodig:
men zegge dus zwaar, zwaarder; guur, guurder; maar
leZein, kleiner; vol, voller, niet kleinder of voider. De overtr.
trap wordt somtijds versterkt door voorvoe~ing van
".ller: De allerJraaiste muziJk. Zoo ook allerbeat, en in
de gemeenzame taal opperbeat.

Hoe om8chreven, en wanneer.
]64. In plaats van er en at bedient men zich van meer

en meeBt v66r het onveranderde bijv. nrow. om de trap
pen van verge]. te omschrijven; ell dit beeft plaats zoo
dikwijIs de welluidendheid zulks vordert. Onder aode
reo in deelww. van wkww. die op twee toonloozelettergr.
uitgaan: ontluisterend, verl;iJaterend, verteederend, b. v. :
Het meed verteederend gedeelte van den mef werd bij het
voorlezen verzwegen. Deze daad is voor zijn !caralcter nog
meer ontluiaterend, dan al ZVn overige misstappen.

Hoe met zamenstellingen te handelen.
165. In zamengest. ww. voege men de uitgg. aao

het laatste gedeelte: vollcomener, welluidender, goedhar
ligBte, zwaarlijvigate, llardvoclltigste, niet zwaarderliJvig,
hardervochtig. Zoo ook goedkoop, goedkooper, goedkoopst.
Wil men met sommigen liever beter !coop, beat !coop zeg
gen; het laat zich ook verdedigen. 1

lOver de waag welke van beide uitdrukkingen de voorkeur verdient wal
"erschil van gevoelen tusschen Dild. en Sirgenb. De onlmoeting was vaD
den kant van B. om er het mtnste van te zeggen. niet al te heusch; terwi.Jl
het proces hangende was, werd er door Profeesor Cras met Professor Kinker
oyet' gecorrespondeerd. D. brievPD van ('l'l'1 over dit onderwerp zljn voor
het nageBlacht verloren. De ovenge stukken '\'&0 het proces zjjo te vinden
Bilel. Spr. bl. 110-112; 8ielenb. Taalk. Bec1eQk. hI. 89 en Kinken Beoorcl.
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ooz. bl. 58 en volgg. Wij berusten gaarne in de uitspr. van Kinker, die
belde zeggiogen goedkeurt. terwIll biJ goedkoop, goedkooper, goedkoopsf voor
blJv. nmw. en goedkoop, lJeterkoop. lJeBtkoop "oor blJW. houdt. Eeo dlDg I.
goedkooper dan ren aDder wanneer bet minder geld k08t; meo koopt
het eeue lJeterkQop dlln het andere wanneer men naar e"enredip;heid mrer
waarde voor ZIJR geld krljgt. Een Jong paard dat mlj ltds. 300 k08t, 1.
immers lJelerkoop mgekocht dan een onde kool van honderd. De laatste mag
al goedkooper ZIJO, mtar wannee-r Ik van het dler geen dleust ~eb, dan II
immers DaBr het spreekw." goedkoop duurkoop."

Onregelmatige verkooging I van 80mmige biJv. naamw.
166. Deze zijn weinig in getal, en bet onrep;elmatige

bestaat daarin, dat bet ontbrekende van een woord uit
ecn ander van gelijke beteekenis wordt aangevuld:

Ooed, beter, best,
Veel, meer, meest,
W cinig, minder, minst, waarvoor men ook
Weiniger, weinig8t, zeggen kane

I Men houde mij dlt nienwe kunsLw. teu goede. Het i. bet Hoagd. tUri.
lIerunq. Het is dunkt miJ verstaaDbaar, en 8paart eeno 81ependo om.
IchnJviog uit•

.dndere gekeel ofgedeelteliJk onvatbaar voor verhooging.
167. De beteekenis van vele bijv. nmww. sluit het

denkb. van trappen uit. Tot de zoodanige behooren:
1. De stoffelijke: houten, 8teenen, gouden enz.;
2. Verre weg de meeste omstandigheids ww., waar

over men § 155 van 1. tot 3. kan nazien;
3. AIle zamenstellingen die den bedoelden graad

waarin men eene eigenscbap toekent naauwkeurig bepa
len: ~'Uurrood, iJ8koud, gitzwart, iJzer8terk;

4. AIle die den hoogst mogelijken graad uitdrukken:
almagtig, overallegenwoordig, ontelhaar, eeuwig, enz. I

5. Sommige die aIleen den overtreffenden trap heb
ben: de opper8te, voorste, ackter8te, bovenate, onder8te
enz.

I Dat men t"olmaakter, "olmattktsle enz. zegt, 8trijdt bier Diet mede I want
nib ww. moeten DIet overal in den letterbJken zin worden opgevat•

.,,--------------
ACHTSTE HOOFDSTUK.

VOORNAAMWOORDEN.

Derzelver (lard en verdeeling.
168. Hierover is § 80 uitvoerig gehandeld. Wij hon

den ons intusscben aan de gebruikelijke onderscheiding,
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om redenen § 70 vermeid. Zoo bebben wij dan in het
Nederd. de volgende soorten \-°8n voorn. ww.:

A. peraoonUjke, D. vragende,
B. wederkeerende, E. aanwfjzende, en
c. hezittelijke, F. lJetrekicelijke.

Staan wij bij elke soort afzonderlijk stil.

A. PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN.

Wat z, ziJn.
169. Zij zijn plaatsvervangers van personen.
De 1. pers. of die spreekt: enk. ik j mrv. wfj.
De 2. pers. of die aangesproken wordt: eok. en

mrv. gi.
De 8. pers. of waarvan men spreekt, wordt naar bet

gesi. onderscheiden: M. !tiJ, V. ziJ, O. !tet; en bet mrv.
is ,·oor aile gesl. ziJ.

De verbuiging is § 114 afgehandeid.
Over giJlieden.

170. Sedert het enkeiv. van het pers. voornw. du in
onbruik geraakt was, begon men gj als enkeiv. en gij
lieden als mrv. te beschouwen. Dit was zeker eene wille
keurige onderschciding ; 1 maar hoewel dit gilieden thana
minder gebruikt wordt dan weleer, is het toch door onze
bijbelvertaling te vast geworteId, om ooit geheel uitge
roeid te worden. Om slechts een voorb. te noemen,
wie zou bet willen missen in de ovcrbekende ww. van
Jozef aan zijne broederen: "Gijlieden weI, gij hebt
kwaad tegen mij gedacht, maar God beeft dat ten goede
gedacht."lI Gen. 1. 20.

I De oorsprong van gijlieden wordt door Bild. aldus verklaard. Men las
namellJk m opdragten van boeken, in brienn en andere ge8cbrlften de letters
U. L. en verbeeldde zicb dat zi,) U.Lieden beteekenden, terwijl zij inderdaad
blj verkomng voor Uw.Liew of UwoLl'/de stonden, een tltel waarmede de
beleefdbeu1 van dIe tljden menscben toesprak, die niet door-seboorte of be.
dlening op een haogeren titel aanspraak hadden. Zie Bild. Verh. bl. 192 en
volgg. alwaar aangetoond wordt, dat dezef titel blj de DuitBchers en biJ de Engel.
schen mede in zwang was. Of dat alles overtalgend bewljst dat gu'aeden ait
den verkarten titel U. L. ontstaan is. laten WIJ daar; maar belagc1&elvi komt
de aitdrokking MIS niet vaor, wat de Beer Hild. er van zegge, mite er een
oordeelkundlg gebruik van gemaakt worde.

• Wie voelt hier niet eene tegenstelling, die juist door Gfjlitdera nadrnkke
lijker wordt ~ Zoo is het oak met de woorden: .. W IIf gijl&eden ooi Riel weg
gaan r" Joh. vi. 61; en Joh. vii. 8 : "Guat Iffjlieden op 'laar dlt feest, Ii If.
ROB'RieI Ope W~ erkennen gaarne, «lat gijlieden en ulledeR op nle plaatsen
in de bijbelvertaling staat, waar geen sporen van tegenstelhDK te ontdekken
_ljn, maar moet dan 'bet misbruik het gebruik te niet doen? ED kan er Diet,
zelf. baiten de tegenstelling, zekere nadruk in gelegen zijn? Wat daamn
ai,), Tan der Palm heetl: in eli aangehaalde p1l&ataen Gvlieden behouden, en
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2 pers. enkelv. en meerv.
uwer

• ok elders waar geene te~ensteIling .,oorkomt. Wat meer ii, waar de n"druk
zulks vorderde, heeft hlJ GzjZieden geplaatat waar de staten vertl:lhng gy
heeft: b• .,. Joh. xv. 5: 1k ben de wajnstok, 1l'ajlzeden zVt de ranken. In de
gemeenzame taal, waar het dan In Jelul ot juZlle ontaardt. en aanleldmK geeft
om analogaseh ook wullae en zull1.e, ala 't ware "oor fDulieden en zlJI&eden te
Z(ggeD, kan men het best missen. Altn de Kaap heb Ik fDuliae DOOlt ge
hoord, maar zoo 'feel te meer zullie eD Auille ala verbogen nmv• .,oor .belll.,
le811.

Over den tweeden naamv. van pers. tJoorn. ww.
171. Deze thans weinig gebrl1ikelijke l naamv. luidt

als voIgt :la
1 pers.

Enkelv. mijner
l\1:eerv. onzer

3 pers.
M. V. O.

Enkelv. zijner, harer, ziJner
Meerv. hunner, harer, hunner

Wij merken hierbij aan : dat men voor mijner en ziJner
ook mijm en zijns en voor uwer in het E'nkelv. ook uws
zeggen kan, zonder den uitgang er tot bet V. of de s tot
bet M. te bepaIen. s

I Zie Aant. I. op §. 114.
S Zoo wordt deze nmv• .,an het per•• .,oomw. opgegeven in de Nederd.

Sprallkl. van H. MartlD, vooraan in den tweeden druk van zijn Berede..eertl
Nederd. Woordenb. geplaatst, een boek dat Wlj blJ dezen, ala aan de Kaap
nog weIDig bekend, aanbe"elen als een handboek, dat met geringen omslag,
al zeer .,eel .,ragen beantwoordt. Maar of het lUel lJeredtmeertt IS om den
2. Dmv. der pers. voorn. ww. met tU1f1 te omschrlJven. gehjk Martin, ID
navolglng TaD Well. en anderen doet, trekken "ij ID twlJfel; "18 tocb Eegt
OOlt: Onlferm" t1an mv, Gedenk t1an ons ,

I Dit leert onder anderen de Nederd. Spl"aakk. aitg. door de Maatseb. tot
Nut van 't Alg., § 93. Een paar voorbb. kunnen hler DIet overtolhg zijn:
Docla gedenkt mvnet' lJij U .elt1en, fOtmneer Aet U fOel gaan .al, Gen. xl.
14. En Aaj zeJde tot ;Jeft': Beere, gedenk ",tjner, 8" ,.,; In UfO Ko
nang",k zult gelomen Z1jn, Luc. nhi, 42. Zoon Dat1.d, oniferm U onzer.
Matth. ix. 21. Wae t1tiller qfmoeder laef Aeeft 6ot1en mlj." mv'" nlet fOaar
diQ, Matth. x. 31. Zoo ook in bet avondmaall formulier: .AldUB nil. wij
6Un, daarlJaj gedenken.

Over ge, we en ze.
172. Zij, gij en wi gaan buiten den klemtoon al ligt

in ge, we en ze over in de uitspr., en worden ook weI
zoo gespeld. Ze wordt daarenboven als 4. nmv. gebruikt
voor hen, haar of dezelve. G1J uraagt mij de sleutels; ik
zal ze 'I.e geven.

Zie hier eenige voorbb. :
Het ziJ toe in hoogeren stand geplaatlt zijn het zij we grootere gaven ont

Yangen hebben, enz. v. d. H. Gehoorzaamheid trachten w, ODzen kinderea
teleeren.Y.d. P. Mls.chienzulleDz,ookenz• .,.d. H.

V.rlaDgt DIeD de reden te kenneD, lk wil.e gaame openleggen. T. d. H.
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O.
Het zef/
Zijna zelJ,
Bet zelJ.

Zoo hlj "oor dezen man geen butgerkl'Oon "locbt zoo gced en scboon hij •
vleebten kon. v. d. P. GiJ begreept die deugden "olkomen, Ja DiemaDd be
greep ze zoo goed. J. d. V.

Wlj merken daRtblj aan dat men tDB voar wij sehrijft wit inschikke1Jjkheid
voor de ultepr.; betzelfde geldl van ge, dat eehter In den deftlgen stlJL u'linder
t'buis hoort. en van ze als eer,ten Daamval; maar ala 4. Dmv. kan ., mot
zrJ nlet verwi.seld wordeD.

Peraoonl. 'Voorn. w. met alleen oj zelf.
173• .Alleen en zelJ dienen om een pers. voorn. w.

nader te bepalen. .A.lleen blijft onverbogen, en zelJ rigt
zich in get. en nmv. naar het voorn. w. en wordt ald1l8
verbogen.

Enkelvoud.
M. V.

1. lk, gij, hi} zel/ Ik, giJ ziJ zelve
2. MiJna, uwa, ziJna zelfa Mij, u, haar zelver
3 en 4. mij, u, hem zelven Mij, u, haar zelve

Meervoud.
1. naamv. Wij, gi}, zij zelven
2. Ougebruikelijk 1

3 en 4. - Dna, u, hen of haar zelven.
I Immerl van ons, tI, hen, of Aaar, bet zij men er zelve bijvoep ofniet. II

omscbrliving van bet lJezltt. voorn. w.; maar nlet van bet 1I"I's. Voor: Aet
huiB III "tin OM, t'an 1£ enz. ken men wei in de plaats 8tellen: he, iB ORS, UfD
1&UI.t, maar niet onzer qf uwer AU&8.

Gemengde aanmerkingen.
174. Ten slotte dient over pers. voorn. ww. bet vol..

gende opgemerkt te worden:
1. Dat u beleefdheidshalve als eerste llaamv. wordt

gcbrnikt: u hebt miJ kwalijk begrepen,l
2. Datje in de gemeenzame taal voor 1. 3. en 4 nmv.

'Voorkomt: je weet het, ik heb het je gezegd, heb ik je niet
gezien.~

3. Dat men om den 3. pers. onbepaald uit te drukken
zich bedicnt van men, iemand, en niemand.

I Men zegge Diet dat bet bespotteJijk is, want bet sprallkgpbr. heeft er zijn
segel op gedrukt. De Duitscherl sprekeo iemllnd uit beleefdheil1 met den 3.
pers. mrv. Ban; en niet hlj die dlt op\'olgt.~ maar hlj we daarYan aCwlJkt,
maakt zlch belagcheltJk.

• J, beboort tot de taal des bescbaafden omgangll; maar "",ordt even min
ala U "oor gij in een redekunstisr: opstel toegelaten; maar jij en jou is plat
Holl, Van bet lalltste komt bliJkbur uitjOllfCeft, dllt is. iemand met Icbam
pere pbaronjou I Jou.1 toeroepen. Zie .&iud. Verkl. Geal. hjlt op Jou.ro.

B. WEDERKEERIG VOORN. w.
Waartoe dienatig.

175. Wanneer eene handeling tot den dader terng
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keert, dan gebruikt men voor den 3. pers. zich in plaats
van den verbogen nmv. van het pers. ,·oorn. w. HiJ lJe
driegt zich (niet hem). Uwe vriendit& verlJeeldt nch (Diet
kaar). Het kind lJezeert zich (Diet het).

Over zich zeiven enz.
li6. Bet toevoegsel zelven staat somtijds bij zich om

aan de uitdrukking meer klem bij tc zetten: A.I wie de
deugd niet lief heeft, haat zich zelven. De riJke dwaa,
gunt zich zelven het genot niet van hetgeen hij lJezit. Maar
cen misbr. is het, wanneer men in navolging van bet
Eng., gelijk veelal aan de Kaap gesehiedt, altijd zeIt'en
achter zich voegt, of de zin al of niet zulks vereischt,
b. v.: Hij neemt zich zelven niet in acht. ZiJ verlJeeldt
zich zelve dat ziJ wijs is. Dit geldt ook van de overig-e
voorn. ww. wanneer zij wederkeerig zijn: Ik verlJlijd
miJzelven over uwe komat. Gij weet uzelven niet uit Ie
drukken.

In dit laatete voorb. is bet een belagcbelijk toevoegseJ. want wie drultt. ill
de bier bedoelde beteekenis, OOlt iemand anders rut r En dlt geldt van aU.,
wkww. die aIleen in den wederkeerlgen vorm ",ebrulkt worden. ai f}trgu mij,
"b ~erBpret'klN, h\7 iWIJI zleh teel enz. Ii scheer mu eer ai Natga, II ver
Itallnbaar; maar metl belet mlj te zeggen Ii Bcheer muzelwn, WBnneer ik:
bedoel dat ik den barbier DIet noodig heb.

Zieh in plaats van elkander.
Ii7. Zich in de beteek. van elkander te gebruiken is

een aanstootelijk Germanismus, waarvoor men zieh
wachten moet, b. v.: Die twee menschenzien zich alle dag.

c. BEZITTELIJXE VOORNAAMWOORDEN.

Wat zij zijn.
liS. Eigentlijk zijn bet bijv. nmww. waardoor de toe

valligc betrekking van vourww. tot den 1., 2. of 3. pers.
als beLitter wordt aangewezen. Zij luiden als voIgt:

Enkehr
• Meerv.

M. V. O. IVI. V. O.
Mijn, mijne, miJn, Ona, onze, ona
Uw, Itwe, uw, Uwe, uwe, uw

M. Ziin, zijne, ziJn 1\11. lIun, ltunne, Itun
V. Haar, hare, haar V. Haar, hare, haar
O. Zijn, zijne, ziJn O. [fun, kunne, ltun

Men ziet nit deze opgaaf dat zij even als de pers.
voorn. ww. alIcen l'oor den 3. pers. het gesl. onderschei
den. Immers behoeft bet gesl. van den pel·s. die spreekt
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Voornw.
Uwen hoed heb ik ge

vonden, maar den mijnen
vind ik niet.

De mijnen (dat is mijne
huisgenooten) zijn mij zoo
lief als u de uwen.

Neem mijne paarden, ik
zal de uwe Demen.·

en van dengenen die aangesproken wordt, geene aan
wijzing.

VerlJuiging.
]79. Men zie hierover § 112, en het bezittelijk voorn.

w. op zich zelve gehruikt § ]21. Ten opzigte van bet
laatste mel'ken we aan, dat men, om streng de regel
maat te houden, hetbezitt. voorn. w. zonder zelfst. nmw.
gebruikt, overal zon moeten verbuigen, gelijk het bijv.
nmw. in gelijkstandige gevallen verbogen wordt; maar
dat het taalgebr. in deZCIl nog lang Diet eenparig is en
zich kwalijk oaar de regelmaat voegt.

Het voorgaande toegelicht.
ISO. Wat wij bedoelen zal door voorbb. bevattelijker

worden. Gelijk men zegt: den goede, den wijze met
verzw\jging van bet zelfst., zou men analogisch zeggen :
den miJne, den onze enz. I maar gelijk men met terugwij
zing op bet genoemde, den wi/zen, den goeden zegt, zon
men in een gelijkstandig geval den miJnen, den onzen
zeggen, dUB:

Biv. nmw.
Den slechten wijn heb ik

verkocht, maar den goeden
gehouden.

In het mrv. absolute:
Gelijk de ouden zongen,
zoo piepen de jongen; en
relatIve: Kleine vliegen
worden gevangen, maar de
groote "liegen door het
spinneweb.

I En BOO wordt bet werkelijk in Martins Nederd. Spraakl. opgegeven;
maar wij twiJfelen of daar een voorb. van te vinden is; want ofschoon wij
Aet ",(ine, lewe. onze enz. in bet O. Beggen. kunnen wij de ",vne in bet
enkelv. nooit anders dan met terugwiJzing op bet reeds genoemde gebruiken,
en dan voigt men de analogie van bet tweede voorb.

I Ren gelljkstandig voorb. a-eeft Weil. Spraakk. bl. 102, " UflJe lrinderen
leeren gemalrlreluk; de "'fine, niet." En hierbij voegen we nog eenige
voorbb. tot atavmg van bet gezegde :

Zij voorza~endUlzend ongeregeldbeden. zoo men met geringel' be'kwaambe
den dan de zune betzelfde ondernam. S. S. De gevoelens van anderen. alB
aan de onze vljandig. J. d. V. Zij brengen in eene maand meer verzen voor
den dag dan glJ in een jaar, maar welk een onderscheid tusschen de leflJe en
de Altnne I v. H.

DeBe voorbb. bouden wij voor analogiscb jnist; bet BOU weinig kosten, de
opgaaf daarvan nog aanmerkebJk te vermeerderen; maar men zou er even
zoo veelstrijdige voorbb., deels nit deBelfde. deels nit even goede schriJverl
telen knnnen stellen. H et ziJ dan genoeg het bepnsel to bebben un
leweBen.
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Gemengde aanmerlcingen.
IRI. Men merke voorts nog op :
1. Dat heur oulings voor haar gebruikt werd, zoo weI

voor het pers. als voor bet bezitt. voorn. w.
2. Dat eigen tcr versterking bij de be1.itt. voorn. ww.

staat: Ben ik niet mee8ter in mijn eigen huis ?
3. Dat men de buigings uitgg. verzwijgen kan zoo

dikwijls de welluidendheid of verstaanbaarbeid er niet door
lijdt : Hoe verlang ik miJn ouden mend te zien I Stel
bier ona in de plaats van mij", dan zal bet onzen worden;
want bet oor is hier aan de verzachtende e van den eer
sten nmv. gewoon. Daarentegen duldcn hunnen, haren,
zijnen, uwen dezelfde afkorting als miJnen.

4. Eindelijk blijven deze voornm. ww. onverbogen
gelijk bijv. nmww. wanneer zij achter bet zelfst. ge
plaatst worden: Bet huis is mijn. De o'Vertoinning is ona.
Het koningrik is uw, en bij omzetting: lTw is Aet koning
riJk. 1

J Zoo ook wanneer sij door aller of lIeider van bet ze1Cst. nmw. gelcbeiden
zijn, en in dill geval wordt zelfs onze tot Oft8 ingekort: On8 aller lot i8 lie
paald. God i8 1110 aller Vader. Uw lIeider "erd.enaten Z')" mil bekt!fld.
Baar aile,. wemeh 18, hare .bftderen gelukkig te zien. 80mmigen meenen
bIer eene verkortmg van orazer. tlwer. harl!f' en dUI eeD perl. voom. w. te
zien, en Weil. (Spraakk. bl. 183) belcbonwt on" aller "ader als eeD gelijk..
standig ..oorb. met Keazer Karel8 wetten. Ware dit zoo, dan zou men
immers, met nitlating van bet tosscbeD ge..oegde aller of lIeader, oFlzer"ader,
tcwer "'oeder "'oelen zeggen' In geen geval zouden wtj tI aller mend dat
ter aangeh. pl. ook ..oorkomt, duryen .anbevelen. Bij T. d. H. lesen wlj:
IUD aller hart.

Nog moeten wij sprekeD van eene bijzonderheid, reeds bij Ten Kate ver
meld, dat n.meltJk deze ,"oorn. ww. achter het .eltst. nmw. geplaatlt wei iD
"'1)11418, %11"e8, IIwe8 enz. overg.an. Dit scbtjnt weI 2. naamv. van het
bezltt...oorn. w. abBolute ,;eDomeD, zoodat d.e 1I0ek," m(jlle8 zoo veel be
teekent als "all Aet "'I)ne, dat il eeD gedeelte van mlJD eigendom. Wat daar
van Slj, wJj gelooven dat de spreekwiJs gedeelteltJk verouderd is en nssowe
IiJks meer tot de bescbaafde taal beboort. In bet slot vaD het Onze Vader
kunnen wi] uwe8 tB Toor tllD 18 het kon&ngriJk, geli]k de bJjbelvertallnl heaft,
nlet wellwdeDd noemeD.

D. VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN.

Wat zii ziJn.
182. Vragende voorn. ww. noemt men zulke die ge..

bruikt worden om naar personen of zaken, of naar der..
zelver hoedanigheid te vragen. Zij zijn wie, toat, welke
en hoedanige.

Hoe ziJ verhagen worden.
183. Van welke en wie is dit § 115 aangetoond.

Thans voegeli wij er de volgende aanmerkingen bij :
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Zander uitqaantle D.
Verstandlge ,.aderlanders, .,.11

OraDJe's herstellinK terslond de
Ichoone dagen der oude republiek Ua
het gebengen terug nep. v. d. P.

1. Dat de 2. nmv. welles M. en O. ,"oor een zelfst. nmw.
welluidendheidshalve in welleen, ,"eranderd wordt, a18
welken mans kleed, welken kinds lJloed. I

2. Dat sommigen aan wie en die als 3. nmv. M. ook in
het mrv. eene n toevoegen; hetgecn weI analogisch juist,
maal· nog niet door het taalgebr. gewettigd is. IJ

3. Dat koedanig in bet M. en O. in den 2 nmv. op en,
en in het V. op er uitgaat: koedanigen mans, hoedaniger
wouw, hoedani.qen kinds, of bij omschrijving met van:
van hoedanigen man, hoedanige vrouw, hoedanig kind.
In de ovel'ige nmvv. wordt bet naar welke verbogen.

4. Dat welle en hoedanig door het lidw. een van het
zelfst. nmw. gescheiden, niet verbogen, en ook de bui
gings uitgg. van dit een veelal verzwegen worden, dU8:
I. en 2. nmv. Welk een man, vrouw, kind; 2. en 3. bij
omschr. van en aan, welk een man, vrouw, kind.

I Zoo wil het Ten Kate. (Aenl. D.I. bL 480.) In de gemeenzame Ipr.
souden zulke zeggingen omscbreyen worden.

• Martin, wiens bestek in zijne Nederd. Spraakl. niet veel rnimte tot nit.
voeri. onderzoek vergnnt, heeft in de verbnigmg van dlt Yoom. w. den 3.
Dmv. voor M. en O. stilzwijgend opgegeven wien, tDae of aan wae. De zin
Iprenk van ons werk gedoogt DIet dat WIJ hem hierin nayolgen. Zie
hier een paar voorbeelden :

Met de uitgaonde D.
Bet is verwonderliJk dat de Hol

landers, .de Zeeuwen en de t: trecht
Ichen, lO.m dlt nog zoo verscb in bet
gebengen Uggen moest eoz. S. St.

Onnozele menscheD, dIm het Diet
langer heugde. S. St.

Hoe in het .qelJruik onderscheiden.
184. Wie vraagt onbep. naar menschen en kan daarom

geen zelfst. nmw. bij zich hebben. Dat bet ook be
trekk. gebruikt wordt, is § 115 reeds gezegd, en kan
uit de voorbb. van § 183 blijken. Wat vraagt even
()nbep. naar zakcn, en komt in dien zin niet anders dan
in 1. en 4. naamv. voor, terwijl de 2. en 3. niet op de
gewone wijs met van en aan omschreven, maar door
toaarvan en waaraan vel"Vangen worden, en datzelfde
vindt ook bij de overige yoorzetsels plaats: De Doctor
mefl uitgevonden waarin de kwaal lJestaat en waaraan zij
toe te 8chrijven is, hi zal flU ook wel weten waarvan hiJ
zick ala geneesmiddel lJedienen moet.

Maar wat treedt somtijds, voor aIle gesll. en beide
gett. in de plaats van welle, gevolgd door een zelfst.
nmw. en in dat geval duldt het aIle voorzetsels voor
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zich: Aan wat erfgenaam leomt !tet huis? Van wat urouw
is zij de dochter ? Door wat rampen is hiJ heproeld1

Wellee heeft ook tweederlei gebruik: voor eerst staat
bet v66r een zelfst. nmw. en beantw. dan aan het Eng.
what: Van welken man spreekt giJ ? Welke kleur verkiest
giJ?

Ten tweede staat bet ook aIleen en vraagt dan meer
bepaald naar een of meer voorww. in onderscheiding
van andere van eenerlei benaming, en dit is het Eng.
which: Hier ziJn viJl hloemen, welke is de fraaiate. Gij
heht de gevoelena der heide lJroeders gehoard, welks komt
met het uwe overeen P lk heh zoete appelen en zure, zeg
mfj maar welke giJ verkiest.

Wat 'Voar em, is eene zegging van gelijke beteekenis als
hoedanig, maar behoort meer tot de gemeenzame taal.
Een ondergaat hier geen verbuiging en men omschrijft
de 2. en 3. nmv. b. v.: Wat voor een koe heht gij gekocht ?
.Aan wat voar een knecht oj meid heejt hiJ den hriejgege
ven P Dat een in bet mrv. vervalt spreekt van zelf:
Wat voor menschen waren de Egyptenaren?

E. AANWIJZENDE VOOBNAAMWOOBDEN.

Wat zj ziJn.
185. De benaming aanwfjzend geeft duidelijk te ken

nen dat wij aan eene soort van ww. te denken bebben,
die de aandacht tot voorww. bepalen, dezelve als met
den Yinger aanwijzen. Zoodanige zijn: deze, die, gene
en zef/, en de zamengest. degene, diegene, aezelve. 1

1 Weil. (Spraakk. § 237) brengt er nog toe: dezelfde, nile, zekere, dell..
,elyke, dergel1.Jke, dusdanige, zoodanige. Dezen hebben wlj naar de bijv.
nmww. verwezen. (Zle daarover § 155, 2.)

Hoe zij 'Verhogen warden.
186. Voor deze en gene verwijzen wij naar § 116;

voor degene, dieiJene en dezelve naar § 117 en voegen
hierbij:

I. Dat bet O. enkelv. van gene door Ten Kate niet
erkend werd, en wij niet durven verzekeren dat bet
ergens voorkomt.

2. Dat die gelijk bet betrekk. die verbogen wordt,
(zie § 115) met dit onderscheid dat de 2. nmv. enkelv.
aldus luidt: M. Diena, V. Dier, O. DieM of van dat;
en dat de 3. nmv. mrv. in het M. en O. zoowel dien als
die of aan die heeft. 1
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O.
Ret kind ~e1/
De, kind, ~elven
Het kind zelf
Het kind zel/

M.
1. De m(Jn~eV

2. De, mans zelven
3. Den man zelvlm
4. Den man zel"en

3. Dat ~e7/ ook verzacht wordt tot ~elve, hetgeen
,"ooral bij een V. zelfst. of voorn. w. eigenaardig is,~ en
dat bet voorts, ofscboon achter bet naam- of voorn. w.
geplaatst, als een bijv. nmw. verbogen wordt, met dit
onderscheid, dat bet in bet mrv. altijd op en uitgaat.
Zie bier tot meerdere duidelijkheid een paar voorbb. :

Enkelv.
v.

De moeder ~elve

Der moeder zelve
Der moeder zelve
De moeder :eelve

Meerv.
M. V. o.

De mannen zelven De moeder, ~elven De kinderen zelvm
Der mannen zelven Der moeder, zelven Der kinderen zelven
Den mannen ~elven De moeder, ~elven Den kinderen zelven
De mannen zelven De moeder, zelve'n De kinderen zelven

Acbter een voorn. w. wordt bet e,pen zoo verbogen,
met uitzondering van den 2. nmv. die dau zelfaluidt:
om zjns ~el/' wille, waarvoor men ook met verzwijging
der eerste" om zjn zel/, wille zou kunnen zeggen. s

I DUn wordt bij Ten Kate opgegeven all beboorende tot den hOlwdrtmentl,.
ltijl; waarait bbjkt dat er toen reeds tweederlej pbraik wal, en dat il er
Dog; maar dieR Bcbijnt 't'eld te winnen.

S Wil men aan self eene plaats onder de 't'oorn. ww. betwisten. ik beken
aater lP.'C!nd toe is. en w11 bet gaarae 't'oor een bijv. Dmw. laten doorgaan.
mits "Ij bet o't'er het gebraik en de verbuiging nn bet w. eens worden. Van
lIabij bescbollwd zljn aUe zoogeDaamde 't'oorn. WW,' wanDeer zij geen plaata
vervangers sijn. biJvoegelijk.

• De weUuidendheid wint er bij, en de duidelijkheid 't'erlieBt Diets.

Hoe ziJ gebruikt worden.
187. De~e, die en gene hebben tweederlei gebruik:

vooreerst, v66r een zelfst. nmw.; ten tweede, op zich
zelven.

De~elve is te gelijk betrekk. en aanw., en wordt niet
v66r het zelfst. nmw. geplaatst, maar wijst er op terug. 1

Degene en diegene wij1.en iets aan dat nadcr omschre
ven wordt, en hebben daarom een hetrekk. voorn. w.
acbter -zicb: Degene, dien of welken giJ zoekt is ltier niet.
Achter bet O. laat men het betrekk. veelal uit: Hetgene
of 'hetgem 'hi} tJerkaalt, is waarheid.

I Bild. II tepD. u.ez"e, .11 Nn Dooclo1001 indring"Z in ODSe taal, IIUI'
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zijn eigeD BeggeD fM,,. de,. eeu te "elde getrokke. (Spraakl. bl. 126). Le.
zenBwaardig 18 eeoe verhandelmg van 30 bladzijdeo over dit onderwerp in bet
III. D. der Nleu.we 1 aaI- en Dichtk. Versch. Lezensu:aardig aI! eeo Toorb ho.
men lD een' allOTal Tan t8alzUlvt'rllars IJver, een onschuldlg woord mepdooa:en
loos misbandelen kao. Kinkt'r (Beoord. eoz. bl. 33.) behandelt bet onder".
met zlJoe gewone bezadlgdheld, en toont onder aoderen Ult oude boekeo aan,
dat dezeltJe lang geen OlellW indr'ingse' is. HJj erkeot dat bet" noch in d.
spreektaal noch io verzen geboord wordt." maar Wll het daarom DOli Diet Ult
de taal gebannen hebben. WJe zal ook zoo onverdraagzaam zrJoi Hen
spaarZ8am gebrllik daanan te maken i. wei het beste. WJj zullen er in de
ttyDtUI' op terug komeD.

Hoe deze, die.. gene, op zich zelven Btaande, ver'hogen
worden.

188. In het enkelv. blijft de verbuiging dezelfde als of
er een zelfst. nmw. volgde. AIleen zegt men voor 2. en
3. nmv. 0.: hiervan, daarvan, hieraa1l" daaraan; en met
andere voorzls. : 1.ierdoor, daarin enz. maar niet van dil,
aan dit enz., ten zij men werkelijk op iets wijst: Zal ik
u van dit of van dat geven ?

Maar in het mrv. krijgen deze en gene in de 1. en 4.
nmv. weI eens eene n. Dlt schijut zich tot twee gevallen
te bepalen, te weten :

Vooreer8t, wanneer zij op niets terog wijzen: Wi
he'h'hen op reis dezen en genen gesprQken, die ona 'helang
inlJoezemden.

Ten tweede, wanneer zij zuivcr als plaatsvervangers
van bet vooraf genoemde gebruikt worden: De Engel
Bchen en Franschen ver8chillen aanmerkeliJk; genen ziJn
ernstig van aard, dezen wat luchtig.

Maar wnnneer men het voorafgenoemde achter bet
voorn. w. berhalen kan, dan zijn zij geen zuivere plaats..
vervangers, en de n komt dus niet te pas: Laten wij de
'hoeken verdeelen: ik gee! u die, en houd deze voor miJ ;
namelijk deze 'hoeken. I

I Zie hier eenige Toorbb. van beiderlei gebruik:
De taal der dleren, voor zoo ver dezen eene taal hpb'ben. T. d. P. De ge

"f'angeoen hoorden Daclr hen; maar thzen niet slecht•• nag tS6D was or die
Daar ben hoorde. T. d. H. Echter kaD men hun den lof DIet weigereD. dat
z1j yoor onze Hollanden meDlgmalen het IJI hebben get rokeD. schooD dellf!fl
te traa_ of te onverscbJlhg waren, om er blJ tiJda gebrDlk nn te maken. ". S.
}:hj schetst aIleeo het oordt'el af, zoo als het gun zal over hen, die onder
het hcbt des l!.nngehums henbeo geleefd. hlj dezell zal de RegIer des heel
all naar chrlstehJke befde vra!!;en. v. d. H .-Heldes ZIJD ze door de riJkdom
men tot partiJ5chappeD opgebil.t, maar deze hebben in Atbene onder bet
'Yolk, en 10. Karthajl;o, onder den adel, het meeste kwaad gedaan S. S. Na
.ien wlj bet groote ligcbaam der Nederlanden io drie deelen gesplit.t: tl,.,
zjJiI eoz. b. S SomtlJdl IS het vnj ooversllbllhg of men de " al dan Diet Ie
brulkt, b. "f'.: Bij hoorde Diema'ld dan ziJne vlelJers, eD onderlttlle. mukten
de predlkanten geen gerlDge nrtooDlDl. S, S.

:l'a
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P. BETREKRELIJKE VOORNAAMWOORDEN.

Wat zij ziJn.
189. Betrekkelijk noemen wij die voorn. ww. die telllg

wijzen op het voorafgaande. 1 Ret plaatsvervangende
is bet kenmerk vooral van deze soort van voorn. ww.
Dat aanwijzende menigmaal in betrekkelijke overgaan,
is ons reeds gebleken; en zij die den 3. pers. van bet
pers. voorn. w. betrekk. en de 1. en 2. pers. aanw. willen
noemen, zuBen aan ons geen sterke tegenstanders heb
ben. Gewoonlijk brengt men tot deze soort: welke, die,
wieen wat.

I Dat wij de volgorde der denkbb. op bet oog bebben, spreekt van zelve ;
want in gevallen van omzetting kBn bet betrekk. VOOfn. w. weI wijzen op
.betgeen in de uitdrukking voIgt: Wae mij eenmaal bedrogm Mejt, dien .tan
ik "iel t'ef'trouwen.

Hoe zij verbogen worden.
190. Men zie bierover § 115. Waarbij wij nu nog

aanmerken:
I. Dat men weI in den 2. nmv. van die, wiena voor het

1\-1. en wier voor het V. zegt, maar voor bet O. liefst welka.
2. Dat de omscbrijving van 2. en 3. nmv. liefst met

wien geschiedt, gelijk men dit ook doorgaans achter
voorzls. gebruikt, dus van, aan, met, bij, wien enz.

3. Dat welke oulings eene 11. in bet mrv. bad, gelijk
Ten Kate (Aenl. D. I. bl. 490) getuigt, en dat dit uit
lJoofde van den plaatsvervangenden aard des woords
legelmatig is, boewel bet gebr., dat in naauwlijks hoor
bare onderscheiden ligt mistast, voor het mrv. welke
beslist heeft.

Verachillend gelnuik der betr. voom. ww.
191. 1. Onmiddelijk na de pers. voorn. ww. bezigt

men niet welk maar die]: Ik die u geschreven heb; hi
die ona misleidt.

2. Die is in den gemeenzamen scbrijf- en spreektrant
vrij wat meer in gebruik dan welke, en kan in elken stijI
bij afwisseling daarvoor gebruikt worden.

3. Dewelke in bet M. of V. in plaats van welke te zeg
,ren, is niet verkieslijk. 41

4. Wat staat als betr. na hetgeen, ai, aZZes en dergelij
ken. Al of aUel wat ik sparen kan is winst. Wat (het
gem wat) gij Modig hebt. zal ik u geven.

I Bild. (Spraakl. bl. 123): u Ik WIlke ongeBteld ben. gij. welke vreered
sijt, kan niet gezegd worden, of is ten minate boogst gedwoDgeo." ZeIrs
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met weglating nn het pers. voorn. w. gebruikt men hier die, ma.ar niet wIli:
II Die 't on! ollergq{wall de man tUr;rouw." Ten Kate D. I. bl. 0&92.

I Eild. Sprat.lkl. bl. 124..

Daar en waar met een tJoarzetsel.
192. Waarvan, waaraan, waarin, waarliJ, waarmede

enz. ook daarvan enz. komen dikwijls in de plaats van
bet betr. voorn. w. en dat weI in beide getallen en voor
aIle geslacbten. 1

In den gemeenzamen stiji is vooral daar gebruikelijk,
en weI door inviechting van andere ww. van het voorzl.
dat er bij hoort, gescbeiden: De vreemdeling, daar ik II

giateren avond van sprak, is overleden. Het huis, daar
wij twintig jaren in gewoond hehhen, wardt afgebroken.
Wie deze en soortgelijke zeggingen afkeurt, weet nog
niet wat men onder eene hevallige Iosheid in bet spreken
verstaat.

1 Ten Kate was eenigzins huiverig om in den boogeren etiJl deze wijze nu
uitdrukking met betrekking tot peraonen goed te keuren. Decl I. bl. 492.
Het tegenwoordlg taalgebr. maakt daarlD geene zwarigbeid.

Over bet en ere
193. Dat het pel's. voorn. w. van den 3. pel's. tot de

betr. voorn. ww. kan gerekend worden, bebben wij
§ 189 reeds opgemerkt. Dit geldt vooral van het O.
het, dat als plaatsvervanger niet slechta van een O. zelfst.
naamw. maar dikwijis van eene geheele zinsnede voor..
komt: Ik heh het hoek ontvangen en neem het ;'11 dank aan.
Hier slaat het op hoek. WiJ merkten wei dat ziJ met OM
den spot staken, maar wij trokken het ona niet aan. Hier
alaat het op dat ziJ met on8 den spot staken.

In den deftigen stiji beeft dit het een 2. nmv. deB en
een derden achter voorzls. dezen: Toen ik vernam dat giJ
weI te pas waart, verhliJdde ik miJ dea.-Wat ona in dezen
te doen staat, valt moeiJeliJk om te zeggen. Zoo ook na
dezen, V007 dezen, hiJ dezen. 1 In de gewone taal treedt
er meestal in de plaats van het met een voorzI.: Uw
'Voorstel hehaagt miJ, ik zal er gehruik van maken. Zoo kan
in het eerate voorb. des met er over verwisseld worden;
en in bet tweede kan men zeggen: Wat er ona in te doen
staat. EindeIijk vervangt er ook weI een zelfst. nmw. in
het mrv. zonder lidw.: Ik heh hrieven, helJt giJ er ook P

1 Zij die bij dezBJI afkeuren, of althan. lie'Ver bU deZB IIcbrij'VeD, willen erdan
gelegeraheul of iets dergeliJks onder 'V8rstaan hebben. Wij willen claar Diet
over twisten, maar W1J gelooven dat bij dI,m in lebr. wal, eel men ooit
aan loadanile ellYPlil ledacht had..
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NEOENDE HOOFDSTUK.

ALGEMEENE BESCHOUWING VA.N HET WERKWOORD.

BelangriJkheid van dit rededeel.

194. Wanneer men in het oog houdt, dat elke rede
uit twee hoofddeelcn bestaat-het eene, het onderw., of
hetgeen waarover men handelt; het andere, bet ge
zegde, of hetgeen men met betrekking tot het ondcrw.
be\pestigt, ontkent, vraagt of onderstelt, met een w.
zegt; en dat dit tweede gedeelte eener rede, uit den aard
der zaak, aIleen door een wkw. kan worden uitgedrukt,
dan zal niemand de belangrijkheid van dit redcdeel in
twijfel trekken, maar volgaarne met den verdienstelijken
Ten Kate instemmen, daar hij zegt: "Zo min lIU in de
Uitspraek bet Sis-gcluid der Consonanten vermag zonder
bijvot'ging der Klinkers, zo min e('n romp zonder armen
of beenen zig verplaetsen kan, of zoo gering als een
lichaam zonder ziel is, even zo stom, zo zwak, zo
le,..enloos is een gezeg, dat geen verbum vervat nogte
onderstelt." Maar trachten we oak hier, immers zoo
veel mogelijk, beknoptheid met volledigheid te paren.*

Soortverdeeling der wleww. naar hunne heteeleenia.

195. Een gelcgde stelt een onderw. voor:
I. Ais handelend, en weI met betrekkingo tot een

voorw. dat door zoodanige handeling wordt aangedaan;
ziedaar het hedrijvende wkw. b. v.: De zon bestraalt de
aarde.

II. Als liJdend, of Hever lfideliJle, dat is, ten doel
staande aan, de uitwerking ondergaande van eene han
deling; zie daar bet liJdende wlcw., b. v.: De aarde
wordt door de zon hestraald.

III. Ala blooteIijk ziJnde, of nader bepaald, zich in
eeneD toestand bevindende, het zij van rust, het zij van
werking, die zich niet buiten het werkendfl wezen naar
iets anders uitstrekt; en zie daar bet onzvdige wkw.,
b. v.: Gelifik er orde bestaat in de zigtbare achepping, zoo
hehoorde er ook orde te zijn in de gedachten van den mensch,
die het pronkstuk tier schepping genoemd wordt. De arend
zweeft in de iJovenlucht, de zwaluw schiet langa de npper-

• Dit nd,dNl i.I Toorloopig reeda behandeld in § 76 en 77.
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fJlalcte t}a1l het water; de 'Valk staat lJoven zijn prooi, de
'tDoudduif klapwiekt met groat geraas.

In het eerste voorb. geven de wkww. lJestaat en zijn
een bloot aanwezen te keunen; in het tweede, drukken
rwee/t, schiet, staat en klapwiekt, toestanden of hande
Hngen ui t, die zich binnen het handelende wezen be
palen.

Uiterliike 'kenmerken 'Van bedr. en onz. wkww.
196. Hoe weI het onderscheid tusschen een bedr. en

een onz. wkw. in de vorige § genoegzaam is aangewezen,
geven wij ten overvlocde voor min geoefenden, nog twee
kenmerken van het bedr. wkw. Het cerate bestaat
daarin, dat het alt\jd door omzetting in een lijd. wkw.
kan veranderd worden, zonder dat daardoor onzin ont
staat: Ik roep Jan, luidt bij omzctting: Jan wordt door
mtJ !Jeroepen. Maar, De ruiter zit op het paard, kan
niet op gelijke wijze '7eranderd worden in: Het paard
wordt door den ruiter gezeten.

Ret tweeue kenmerk is, dat het met achtervoeging
van iemand of iets een verstaanbaren zamenbang ople
vert: ik kan zeggen: ik roep iemand, ik lees iets; maar
niet: ik loop, zzt of sta iemand of iets. Roepen en leze1l
zijn dan bedr.; loopen, zitten, staan, ooz.

Hierbij dieot aangemerkt, dat men, om zeker te zijn,
een wkw. aan beide kenmerken moet toetsen; want
sommige onz. wkww. als zijn, worden, bHJven, kunnen
weI met iemand of iets een goedeo zin oplevereo, maar
laten zich niet door ornzctting in lijd. wkww. verande
ren: Een jongeling, die niet leert, is en lJlijft een weetniet,
kan niet door OIDzetting worden: Een weetniet wordt
geweest en gehleven door een jongeling enz.

Nag meer soorten 'Van werkwoorden.
197. Behalve de drie genoemde hoofdsoorten onder

scheidt men Dog onpers. en wederk. wkww.
Onpers. noemt men een wkw. dat in het gebr. tot

den 3. pers. bepaald is: het gebeurt" het 'regent, het
fJriest enz.

Wederk. is cen wkw. waarvan de handeling op den
werker terug keert: HiJ slaat zich, ik lJenadeel mij; wi
fJergiasen ana, giJ 'Verapreelct u.

Bij eene oplettende beschouwing van deze voorbb.
merken wij op, dat wederk. wkww. moeten onderscheiden



88 ALGEMEENE BESCHOUWIKG

worden in toevallig wederk. en volstrekt wederk. Im
mera slaan en henadeelen kunnen ook buiten den wederk. '
vorm van vervoeging voorkomen, als: hi; slaat mi;, ik
henadeel u; maar vergissen en verspreken niet, warrt ik
kan niet zeggen: hij verspreekt mij, ik vergis u.

Verdeeling der werkwoorden naar den uiterlijken vorm.
198. In de drie naast voorafgaande paragrafen hebben

wij de wkww. leeren onderscheiden naar hunne betee
kenis en verrigting; maar er is nog eene andere verdee
ling, gegrond op de veranderingen waaraan de uiterlijke
vorm des woords onderhevig is, en deze verdeeling is
l.weederlei: in gelijkvloeijende en ongelijkvloeijende, in
regelmatige en onregelmatige wkww.

Gelijkvl. is een wkw. dat in de vervoeging overa! den
zelfden wortelklinker behoudt: halen, ik haalde, ik heh
gehaald; ongelijkvl. dat van wortelkl. verandert: spreken,
ik sprak, ik heh gesproken.

Een regelm. wkw. is er een, gelijk de benaming aan
duidt, dat zich in de vervoeging naar de gewone regels
scbikt; een onregelm., dat daarvan afwijkt. Komen is
onregelm.omdat ik kwam eene letter aanneemt die in den
wortel niet voorkomt; mogen, omdat hij mag niet gelijk
hjj leert op t uitgaat, zijnde deze letter bet gewone ken
merk des 3. pers.

Wat vervoegen is.
199. De toevallige veranderingen, waaraan een wkw.

onderhevig is, in zekere volgorde daaraan uitdrukken,
noemt men vervoegen. (Vergelijk § 96.) Hierbij komen
in aanm. wija, tijd, persoon en getal.

WiJzen.
200. Een wkw. kan op meer dan eene wijze uitge

drukt worden:
Vooreerst: Zonder onmiddelijke betrekking tot den

pers. of de zaak die het onderW. del" rede uitmaakt:
loopen, lezen, griJpen enz. Dit noemt men onhep. wija.

Ten tweede: als gezegde, weI betrekkeIijk tot bet
onderw. der rede, maar nogtans van eenig ander gezeg
de onafhankelijk: De tijd spoedt keen. Ala leden tier
maatachappij genieten wij vele voorregten. En dit is de
aantoonende wiJa. 1

Ten derde: als gezegde aan den aangespr. pers. gerigt,
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bij wijze van bevel of verzoek: loop, bliift. En dit is de
gehiedende 'loya. i

Ten vierde: als gezegde van een ander gezegde, dat in
de volgorde del' denkbb. voorafgaat, afhankelijk: Ik zal
het niet gelooven, ten ziJ hij mij overtuige. En dit is de
aanvoegende wija. s

I Aant. W. is als kunstw. niet bijzonder gepast; want met de.ze W. wordt
.oowel gevraagd en ontkend, als bevestigd, en dat is toch geen aantoonen.
Waar drlederlei verscbillende verrigtingeo &llO, valt het moelJelijk eene bena
ming te vinden, dIe aile gebJk omvat. Beschouwt men de aant. W. ala tegen
over de aanv. gesteld. dan Dntdekken wij daarin het kenmerk der onaf hanke
liJkbeid; ZIJ drukt eene op zlch zelve staande zeggmg uit; terwIll de allDY. W.,
gehJk de naam te kennen ~eeft, iets ondergescblkts of afbankehjks beeft.
Moeten wlj dao de aaot. W. 10 bet venolg onafbankelljke W. noemen? Dat
verlangen WIJ nlet; WI) hebben getrllcht zaken op te helderen i maar wlj lll.ten
de namen zoo als zij zlJn.

:I Oak het verbod, als ontkennend bevel, wordt door de geb. W. uitgedrukt:
Begedu niet In gerJaar.

:I De aard der allnv. W. is meestal zoo kwalljk begrepen, dat meo. om er met
fatsoen van af te ziJn, wei beweerd heeft, dat er geen aanv. W. bestaat. Dlt
zal Dlemand verwonderen, die zlch hennnert dat Sanctlus in zijne Minerva
het bestaan van verBchlllende wijzen in wkww. glad weg ontkende, terwill
J. C. Scaliger zich te vreden hield met te zeggen, dllt zij niet Doodzll
kelijk waren. Hoe verblijdend is het te lezen dat Perlzooius, in de aaott. op bet
aangehaalde werk, zich over de tmJZefI ontfermt en lIljne pen ge8che~theeft
om ze voor vemletiging te bewaren 1-Wie lion gedacht hebben dat Kinker,
ruim twee eenwen later, de aanv. W. in onze taal tegen Bild. in bescherming
zau moeten nemeD? Is het da.n waar, dat de geleerden ,IIUCh met de w(,zm
zoo Blecht vereeDlgen kunnen ?

Naamvallen en wijzen vergeleken.
201. Gelijk wij een onderscheid hebben aangetoond

tusschen gevallen en naamvallen, waaruit gebleken is dat
het getal der eersten vrij aanmerkelijker is dan dat der
laatsten; zoo zouden we ook een onderscheid kunnen
aantoonen tusschen de wijzen van wkww. ala in den zin
en bet verband eener rede gelegen, en derzelver uiter
lijke kenteekenen in de vervoeging. Nog meer: wij
zouden bij zoodanig onderzoek tot een gelijksoortig be
sluit komen, namelijk dat er vrij wat meer wijzen zijn,
dan wij in de vervoeging van wkww. onderscheiden.
Wij zullen ons met dat onderzoek, als buiten ons bestek
liggcnde, niet inlaten, maar alleenlijk aanmerken dat zij
die de wijzen van wkww. in de vervoeging zoeken, in
plaats van in het verband der rede, het teeken met de
beteekende zaak verwarren.

De aan'IJ. wija niet altiJd erkend.
202. De bijzondere spraakk. let meer op het onder

5cheidende in de uitdrukking dan op het verband deJ:
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rede, en loan daar is bet dat onder anderen in anze taal
de aanv. W. niet overal erkend wordt waar zij werkelijk
aanwezig is. 1 \Vij zullen ons naar dit gebr. schikkeo,
en alleenlijk aanv. W. noemen hetgeen zich als zoodanig
in de vervoeging door \"erschil van uitg. ondel·scheidt.

IEt'o eokel voorb. ZII1 'Voldoende zijn tot opheldering: Gij kunt hem nid
6tloot:eJl. omdat hij u welte,' bedro#eR hufl. Hler is htdrogeR Iutft, volgeDI
bet Ifzegde un het slot van § 200, aan'V. W.; en betgeon W/1 daar zeiden be
net DIet aileen op elgeo inzigt, maar ook op de Wtv. 'Van Perizonius, bl. 148.
'uo de Minerva: •• At subJuneti"us ita lhetus ellt, qUiLl ejull termiDiltionel
lolum in commatCl, quod prIori in conlltruendo alJhju7Igdur, locum babent.
&0." Zie ook p. 1M 1.1. Wsoneer wiJ op grond biervan beweren dat bedro~

8f!f& hetJ~ Bsn". W. ia, dan bebbcm "IJ bet oog op bet VtlrbBnd d~r rede;
maar wlmneer we aileen op de ver'V'lt'ging letten, zullen W1J diezelfde uitdruk
king aant. W. noemen i omdat de Dltg. aan de aanv. W. elgen, mer niat
'Yoorkomt.

Gepastheid der benaming.
203. Wij berusten ook gaarne in de benaming; want

hoewel wij in de meeste gevallen de aanv. W., in den
ruimeren zin, niet door de vervoeging onderscheiden;
kunnen wij nogtans zeker zijn, dat deze onderscheiding
niet "'oorkomt dan daar, waar eene wezentlijke aanv.
W., dat is eene afhankelijke zegging, plaats vindt.

TiJden.
204. \lIen schrijft aan een wkw. tijden toe, in zoo

verre de uitdrukking gewijzigd wordt naar het bijkom.
denkb. van tijdsbepaling, dat men met het hoofddenkb.
der zegging verbindt.

NatuurliJke verdeeling ?"an tijd.
205. De tijd wordt verdeeld in verleden, tegenwoor..

dig en toekomend, en wij kunnen ons geene vierde
800rt van tijd voor den geest brengen.

Het. ZOIl te bezien staBn or er weI, streng wijsgeerig gesproken, een te
renw. bestaat. Bet toek. wordt elk oogenblik verI. ; bet tegenw. lebljnt
eencm stilstaod te ondenteIlen te mIdden van een eenwigdurClnden voortgang,
hetgeen mrh zelve tegenapreekt. Est contradactio in termaniB zeggen de ge
leerden ; en wanneer men zieh VBst geredeneerd, uf oak, zonder redeneren,
'Yalt lepraat beeft, (en dBar bebben Juiat de gt'leerdeo het meest kana toe)
dan komt zoo ftO Latljnllebe IpreekwlJs nog al eens te pas, om met rlaus tff
rdirtrm.

Waarom deze verdeel. voor de vervoeg. onvold. is.
206. In de vervoeg. beeft men aan drie TT. niet ge..

noeg, omdat onze denkbb. zich niet binnen bet volstrekt
verI. en volstrckt toek. bepalen; maar zich ook uitstrek
ken tot het betrekk. verl. en toek. Dit zal door de vol..
gende opgaaf der IT. duidelijk worden:
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Vol/ed-ige IVat der tYden.

2('J7. Tegenw.: De zon achYnt.

{

Onvolm. : De zon scheen
VerI. Volm.: IJe zon heeft geac/tenen

Mr. d. volm.: De zon hadgeschenen

Toek. { 1. toek. T.: De zon zalsehijnen
2. toek. T.: De zon zal geachenen helJhen.

N adere heachouwing de'l" tijden.

208. 1. De tegenw. T. bepaalt een gezegde tot den
tijd waarin wij ons bevinden I : Ik verheug mii over ,"we
komat.

2. De onvolm. verI. T. verplaatst ons in bet verlede
De, en brengt ons hetgeen voorbij is als tegenw. voor
den geest. De Romeinen mengden hunnen wijn met water.
Israel werd in de woeatijn met manna gevoed. De onvol
maaktheid, het onvoltooide der verledenbeid, bestaat
dns niet in bet wezen der zaak, maar alleenlijk in onze
voorstelling. It

3. Met den volm. verI. T. spreken wij van bet verI.
zonder ons daann te verplaatsen. Het is volstrekt verI.
T.: Deze koopman heeft menig verliea geleden.

4. Dc Mr. d. volm. verI. T. stelt ons verledenheid
voar in het verledene: Toen "Willem I. door Balthasar
Gerards vermoord werd, had hiJ voor het werk der verloa·
sing van Nederland uit de magt van Spanje, reeds veel ge
daan en geleden. Hicr verplaatst mij de eerste zinsnede
in bet verI. en de tweede gewaagt van dingen die toen
ook reeds verleden waren.

5. De J. toek. T. stelt eene l,aak voor als nog aan
staande: nit kind ia oplettend, het zal de moeite ziJner
onderwijzera heloonen.

6. De 2. toek. T. verplaatst ons in de toekomst, en
doet ons van daar uit als verleden beschouwen, hetgeen
voor den spreker nog aanstaande is: Gij zult uwe midde-
len verkwist hebben, wanneer de tiJd daar ia om er een nuttig
gehruik van te maken. 9

I De meerdere of mindere omvang van het tegenw. baugt gebeel van de be
scbouwin'1; af: De liJder is flU filet zoo wei alB ran morgeR. Hier is de ua
mlddag of nond tegenw. en de morgfn VIR denzeltdeo dR, reeds veri. Sedert
de "erwoellting f1f1J1 Jeruzali!m, zll'erft hd Joodsche "ali "er den ga7l8cMJI
aardbodem, ell l&etift nerKenB Ben erge" land. Hier wordt bet geheele tljd
perk, dat lich no de T8I'Woeluog VaD J ernnlelD tot op onzen tijd uitstrekt.
ala teglnw. belChouwd, in legenltelhognn hetlleD UOfli8f iI 1'Ooflenllea.
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I Daarom is deze T. in onze tad de wrhalnade T., (tempul historicum)
",aanan men zich in etln aaneengeschakeld verslag van gebeurtenissen be~

dlent, om den lezer of hoorder van het eene tot bet andere ala 't ware rand te
leiden. '

a Bet wkw. u heert in de tweede .insuede blijkballr de kracht van .run lal,
en verplaatst. ons dus in eene toekoml!lt, WdBnan gezegd wordt, dat het "er~

klDi8ttm thr middelen, dat Toor dengenen dill hier spreekt ook DOg Banstaande
ilI,dan reedB veri. Ialajjn.

Persoon en getal.
209. Door personen in een wkw. verstaat men die ver

anderingen van uitg. waardoor de eerste, tweede, of
derde persoon als onderw. der zegging wordt voorge
steld;* door bet getal wordt aangewezen of bet on
derw. der zegging een of meer is: [ndien gij die mensch
en kent gelijk ik ze ken, dan weet gij ook dat zij uwe
wienaen niet zijn j want een mend lean zoo niet handelen.

TIENDE HOOFDSTUK.

VERVOEGING VA:S GELIJKVLOEIJENDE WERKWOORDEN.

Eenvoudige en zamengestelde tijden.

210. Uit de lijst der tijden § 207 opgegeven, blijkt,
dat wij er slechta twee hebben die door verandering aan
het wkw. zelf worden uitgedrukt, te weten den tegenw.
en den onvolm. verl. T.; terwijl de overige met bebulp
van een ander wkw., daarom bulpw. genoemd, om
scbreven worden. Vandaar de verdeeling in eenvoudige
en zamengestelde tijden.

Verder kUDnen wij in de gezegde lijst opmerken, dat
wij, om de zamengest. tijden te vormen, benevens bet
hulpw. noodig hebben de onbep. W. en bet verI. deelw.
van het hoofdwkw.

Waar het in de tJervoeging tJoornamelijk op aan komt.
211. Uit het bovenstaande zal blijken dat wij, am een

wkw. te vervoegen, de onbep. W., den tegenw. en den
onvolm. verI. T. der Aant. en Aaov. WW, en bet ver1
Deelw. kennen moeten. Al bet overige is omschrijving,
en blijft voor alle wkww. hetzelfde•

. • Bet onderscheid der perlonen il in de behandeling der 'Voornwn. § 16V
aanll:ewezen.
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De vervoeging regelmalig.
212. De vervoeging van Nederd. wkww. is zeer regel

matig, bet zij wij de gelijk- of de ongeIijkvloeijende be
schouwen. Wij zullen met geIijkvI. als verre weg de
talrijkste klass~, 1 de leer der vervoeging openen.

1 Volgens Ten Kate zouden de gelijkvI. tot de ongelijkvI. wkww. staan
all tien tot ~lin. Het verschd moet nn nog grooter wezen dan in zljn tijd,
want al de wkww. waarmede onze taal ledert verrijkt is, zijn geliJkvl. 1m
merl zonden nienw gesmede ongelijkvl. wkww. ons al te vreemd in de ooren
khnken; om van andere redenen claar wlj in bet Hoofdlt. over afiei
dmg welligt op terugkomen, hier niet gewagen. Zle Ten Kate AenI. enl.
D. I. bl. 545.

LeertLeer

Regelmaat der vervoeging van geliJkvl. wkww.
213. OnlJepaalde Wija.

Leeren.
Aanloonende Wija.

T. Onvoim. verI. T.
Meerv. Enkelv. MeerfJ.

Wij Ieeren Ik leerde Wij leerden
GU leer! Gij leerdet Gij leerdet

bet Zij leeren Hij, zij, het Zij leerden
leerde

GelJiedende Wija.
Meerv.

Aanvoegende Wija.
Tegenw. Tijd.

Enkeiv. Meerv.
Ik Ieere Wij leeren
Gij Ieeret Gij Ieeret
Hij enz. Ieere Zij Ieeren

Onvolm. verI. Tijd.
GeIijk in de Aant. Wijs.

Deelwoorden.

Tegenw.
Enkelv.

Ik leer
Gij leer!
Hij, zij,

leert

Enkelv.

Tegenw. VerI.
Leerende G~leerd

Toelichting van.het lJ01Jenstaande voorlJeeld.
214. Alle vervoeging gaat uit van den wortel, welke is

de onbep. W. ontdaan van haren uitg. en.
De uitgg. der vervoeging, (de deelww. daar gelaten)

zijn t, n, de en e. Zie mer hunne beteekenis.
T is in de Aant. en Aaov. W. 2. pers. enkelv. ·en
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meerv. in beide tijden; en in de Aant. W. ook 3. per!.
enkelv. van den tegenw. tijd. 1 In de geb. W. is zij
kenmerk van bet m~erv. _

N is altijd teeken des mrv. voor 1. en 3. pers.
])e is kenmerk van bet verI., en neemt, ter aanduidingo

van pers. of get., t of n aebter zieb; maar in de 1. en 3.
pers. enkelv. staat deze uitg. zonder toevoegsel.

E is tbans li kenmerk der aanv. W., en duldt weI de t
als teeken des 2. maar niet als teeken des 3. perll.
aebter zieh.

Zoo heeft ieder uitg. dan eene bijzondere verrigting: t
duidt den pers. aan, n bet get., de den T., en e de W.

Wat de deelww. betreft, beeft bet tegenw. ende aehter
den worte], en bet ver]. d benevens bet voorvoegsel ge.

I Het is zeker in bet oog Ioopend dat de tin dit enkele gevalals uitg. Tan
den 3 pers. voorkomt; want in den 'VerI. T. en in belde tlJden der aanT. W.
is zij bet niet. Maar of men daarom met BUd. (Spraaki. bl. 140) beweren
moet dat de 3. pen. uit den Bflrd Ilehjk is aan den eersten, en dat de t hier ala
een overond misbrnik ill aan te merken, dat zlJoen ooraprong ontlpent U1t bet
'Yerwarren van den 2. met den S. pers., door dat de laatste als plegtlger In he,
aaJItlprl!ken aangtmomen werd, dat gelooven Wlj DIet; Jmmera ZOI1 dlt eer het
weglaten der t in den 2. pera. dan bet aannemen daarvan in den 3. ten gevoJge
moeten hebben. Dat deze t in den 3. pers. overoud is, daaraan spreekt
Bild. de waarheid, want in de verwante taaltakken, gelJJk men blj Ten Kate
zien kan, vindt men ze eenparig, begmneode met het Moeso-Gottisch VaD
de TJerde eenw, en 'fervo)gena in bet Frank-UuJtscb, AngelsaxJsch eoz.

• 'Wij .eggen met voorbedacht thans, wont eertijds 1981 zij tot verzacbting
der uitlJpr. ook in de aont. W. gebrnJkehjr. en WIIDneer het "nmw. no den
J. pen. in den ouden brjevenshJl weg bliJft, komt de verzachtende, in de
JJlaata: .ende u IJij de.en j "erblu"e met achtang enz. Zelfa in den nitg. eJI
lIer Onb. W. scbllDt de e veeleer tot den wortel des wkws. dan tot den ultg.
ie bebooren, en niet zelden kwam er nog eeoe e achteraan, zoodat mrn leerene,
lDopme. euz. zelde voor leerna, loopm. Een enkel voorb. "an oude venoo
ging op het lezag van Ten Kate nI, hopen wij, hier niet onwtlkom zijo:

Aant. W. Tegenw. T. Aanv. W. tegenw. T.
Enkelv. Meerv. Enkelv. Meerv.

1. ~~telle stelkn lItelle BteileR
2. StelieBt stelld stellet stel/et
3. Stellel Bt.eUeJl stelle Btt:llm

VerI. Tij d Toor beide wijzen.
Enkelv. Meerv.

1. Stelled, sfeUedna (Bt.f'llden)
2. StelledeBf (stelldest) stelledet (tltelldet)
3. Stellede stelleden (tltellden)

BiJzonderheden de regelm. tJervoeging betreffende.
215. In de regelm. vervoeging van gelijkvl. wkww.

heen men nog de volgg. bijzonderheden in aeht te
nemen:

II. Wanneer de wortel op een' dubbelen medekl. uit
gaat, wordt er in eellgrepige vormen slechts een enkele
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gebezigd: redden, stikken, krahhen; ik red, giJ alikt, ltiJ
kraht.

h. Van bier ook dat s en g, waar zij als verdubbe
ling van sch of ch voorkomen, op gelijke wijs wordf'n
uitgelaten: laaachen, viaachen, lagchen, pogchen; ik lasch,
giJ viacht, ziJ lacht, hiJ pocht.

c. Wanneer daarenteg-en een lange klinker van den
wortel op een medekl. komt te stuiten, wordt bij nood·
zakelijk verdubbeld: raken, atoken, vegen; ik raak, wU
stookten, zij veegt.

d. In plaats van de, als kenmerk van bet ver]., ge
bruikt men te, wanlleer de wortel op f, k, p, s, t of ell,
uitgaat: ik schafte, mikte, knipte, loale, vatte, kv.chte.

e. En waar dit in den onvolm. verI. 1\ plaats beeft,
eindigt ook het verI. deelw. op t in plaats van d: ge
schaft, gemikt enz. l

f. Wanneer de wortel op d of t eindigt. smelt de d of t
van het deelw. daarmede, en ook de tala persoons uitg.
met de t van den wortel ineen: van wedden, vatten,
ruaten, pletten; komt gewed, gevat, gij rust, }Ii} plet.

g. Daal'entegen wordt in zulke wkww. de uitg. van
den onvo]m. verI. 1.\ weI eens scbijnbaar ll verdubbeld;
en dit geschiedt voornamelijk in de I. cn 3. perss. meerlf.
die andel'S met den tegenw. T. gelijkluidend zouden zijn :
wiJ vatteden, ziJ reddeden.

h. Dej als overgangsconsonant in de onbep. W. voor..
komende vervalt aan bet einde, en voor eiken uitg. die
niet met e begint: plooijen, vleijen, stoeiJen, heeft plooi,
hli vleit, gestoeid enz.

i. Zoo dikwijls de wortel op v of z uitgaat, worden
dezcn, als sluitletters, of voor eenen mcdekl. in f en 8

veranderd: zweven, razen, wuiven, vreezen, hebben zweef,
Ali raaBt, zij wuifden, gevreead enz.

j. Het voorvoegsel van het verI. deelw. vervalt, wan
neer bet wkw. reeds eeo onscbeidbaar yoorvoegsel heeft:
verkwiaten, hezetten hebben in het deelw. verkwiat, hezet.-

k. Eindelijk merken wij op dat de gemeenzame taw in
eene vragende woordvoeging de t van den 2. pel's. onder..
drukt: leefje, zieje; niet leeft je, ziet je. Dit geldt ook
van den onvolm. verl. T. buiten de vraag: je lee/de (niet
lee/det) toen !Jeter dan nu.

I Van daar de 'l·gel, dRt men, om te weten of een yerl. deeh,. op II da1l
weI op 11Utaaat, den onvolm. yerL. T. moet raadp1elen. Zoo beeft daD. b.1i
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Toekomend.
Zullen hebben

Tegenw.
Hebben

Hebbende

217. Onb. W.
Zullen

Hij enz. zal Zij zullen

deelw. belrxmd eene d omdat men in den veri. T. niet beloonte maar beloonde
zegt.

:I Wij zeggen Bchunbaar, want eigentlijk wordt bier de van onds gebruik8~

lijke verzachtende e te baat genomen, om bet ineensmelten van den mede~
klinker dea wortels met dlen des nitgangs te verhoeden. Het is een mlddel
daar men zich dnideliJksbalve met gepaste spaarzaambeid van bedienen ian;
maar wie er sierhJkheld in meeDt te "lOden, is zeker een hefhebber van stot~
teren. Zie bier hoe mannen van smaak ons daarin voorgaan:

Blj Y. d. P. lazen wlj in het enkelv. f'UBtede, achtede, en in het mrv. !mtte.
den, 'Oef'ligteden en zonder inlasBching llerstouUen, blj de Vr. l h.i) hatede, en
blj S. St, ootteden, f:oortzettedefA, en zonder inlasscblDg bevrudden, kostte.

a Voor Kspenaars is deze aanm. niet overbodig; immers hoort men onder
hert welgn'erloren, gebedaJlkt enz., om van ger;loord in pIaats van "erloren, dat
alch tot de minst geoefende klasse van sprekera beplUllt, nlet cens te reppen.

Overgang tot de hulpwoorden.
216. Na aldus de eenv. tijdcn van het wkw. be

schouwd te hebben, zouden wij tot de zamengest. moeten
overgaan; maar hiertoe dienen wij vooraf met de hulp
ww. bekend te worden. Zij zijn vier in getal: zullen,
hebben, ziJn en worden.

Vervoeging van zullen.
neelww.

Tegenw. zullende VerI. Ontbreekt
Aantoonende Wijs.

Tegenw. Onvolm. Verl.
Enkelv. Meerv. Enkelv. Meerv.

Ik zal Wij zullen Ik zoude (zou) Wij zouden
Gij zult Gij zult Gij zoudet Gij zoudet

(zoudV (zoud~

Hij enz. zoude Zij zouden
(zou)

Het overige ontbreekt, dewijI zullen niet anders dan
ala hulpw. gebruikt wordt. Hebben, zijn en worden
komen ook als hoofdwkww. voor, en hebben daarom
eene meer volledige vervoeging, gelijk straks blijken zal.

Vervoeging van hebben.
Onbepaalde Wijs.

Verleden.
Gehad hebben
Deelwoorden.
Gehad hebbende Zullende hebhen

Tegenwoordige Tijd.
Aantoonende Wijs. Aanvoegende Wijs.

Enkelv. Meerv. Enkelv. Meerv.
lk '"elJ Wij helJben Ik hebbe Wij helJben
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Meerv.
Wij zij",
Gij zijt
Zij ~vn

Meerv.
hadden
haddet
hadden

Zullende zijn of we..
zen

Aantoonende W. Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.

Meerv. Enkelv.
Wij ziJn Ik zij
Gij zijt Gij ziJt
Zij zijn Hij enz. zV

219.
Tegenw.

Zijn of wezen

EnkeIv.
1. Had
2. Hadt
3. Had

Enkelv.
Ik ben
Gij ziJt
Hij enz. i,

Gij heht Gij hebt Gij hebbet Gij hebbet
Hij enz. heeJt Zij ltebben Hij enz. hebbe Zij hebben

Do,·oIm. verI. Tijd.
Meerv. Enkelv.
hadden hadde
hadt haddet
hadden hadde

Volm. verI. Tijd.
Ik heb gehad enz. Ik hebbe gehad enz.
Het is niet anders dan de tegenw. T. met bijvoeging

van het verI. deelw.
Meer dan volm. verI. Tijd.

Ik had gehad enz. Ik hadde gehad enz.
Deze is de onvolm. verI. T. met bijvoeging van het

verl. deelw.
Eerste toek. Tijd.

Ik zal hebben enz. Ik zoude hebben enz.
Deze bestaat nit den te- In de aanv. W. is bet

genw. T. van zullen, met dus de onvolm. verI. T. van
de onb. W. van hebben. zullen met de onb. W. van

hebben.
Tweede toek. Tijd.

Ik zal gehad hebben enz. Ik zoude gehad hebben enz.
'reg-eow. T. van zullen VerI. T. van zullen met

met den verI. T. der onb. den verI. T. der onb. w.
W. van hebben. van hebben.

Gebiedende Wijs.
Enkelv. Heb Meerv. Hebt

Vervoe!ling van zijn.
Dnbepaalde Wijs.

Verleden. Toekomend.
Geweest zijn Zullen zijn of wezen

Deelwoorden.
Geweest zijndeZijnde of wezende
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Enkelv.
I. Was
2. Waarl
3. Was

Onvolm. verI. Tijd.
Meerv. Enkelv.
waren ware
waart waret
waren ware

l\'Ieerv.
waren
waret
waren

Meerv.
worden
wordet
worden

Meerv.
werden of

wierden
werdet of

wieraet
werden of

wierden

Toekomend.
Zullen worden

220.
Tegenw.
Worden

Enkelv.
J. Word
2. Wordt
3. Wordt

Enkeiv.
I! Werd of

wierd
2. Werdtof

wierdt
3. Werd of

wierd

Volm. verI. Tijd.
Ik hen geweest enz. Ik zjj geweeat enz.
Deze tijd bestaat uit den tegenw. T. van zUn, met het

verI. deelw. van hetzelfde wkw.
Meer dan volm. verl. Tijd.

Ik was geweest enz. Ik ware gewee,t enz.
Eerste toek. Tijd.

Ik zal zjjn of wezen enz. Ik zoude zijn of wezen enz.
Tweede toek. Tijd.

Ik zal gefueeat zijn enz. Ik zoude gewee,t zUn enz.
Gebiedende Wijs.

Enkelv. Wee, Meerv. Wee,t of zijt 1

J Zfjt wordt door Bild. (SpJ'IIakl. bl. 114) all gebied. W. afgekeurd. De
bijbf'lyertalerl gebruikten zoowei bet een all het ander r Wee,' Ku1iedm "01•
.fIUUIit en•• Mattb. Y. 48; en daarentegen: Zijt daft dadtr. dH woord•• Jac.t.
~2. Maar 'Y. d. P. heef't daarvoor weell; gellik ook Mattb. vi. 25, 31 en 34.

Vervoeging van worden.
Onbepaalde Wijs.

Verleden.
Geworden ziJn
Deelwoorden.

Wordende Geworden zijnde Zullende worden

Aantoonende W. Aanvoegende W.
Tegenwoordige T.

Meerv. Enkelv.
worden worde
wordl wordet
worden worde

Onvolm. verI. Tijd.
Meerv. Enkelv.

werden of werde of
wierden wierde

werdt of werdet of
wierdt . wierdet

werden of werde of
wierden wierde
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Volm. verI. Tijd.
Ik hen geworden enz. Ik ziJ geworden enz.

Meer dan volm. verI. Tijd
Ik was .f/eworden enz. Ik ware geworden enz.

Eel'ste toek. Tijd.
lk zal worden enz. Ik zoude worden enz.

Tweede taek. Tijd.
Ik zal geworden zijn enz. Ik zoude geworden zin enz.

Gebiedende Wijs.
Enkelv. Word Meerv. Wordt

De hooenataande hulpww. nader toegelicht.

221. a. De oOl'spronkeIijke beteekenis van zullen,
gelijk Ten Kate heeft aangetoond, is achuldig zijn, (het
H. D. aollen) maar deze beteekenis beeft thans aileen de
tegenw. T., wanneer die als gebied. '\\1". gebruikt wordt:
GiJ mit niet atelen. I

h. Bij gebrek aan een verI. deelw. kan zullen geen
zamengest. Tijden hebben. De onb. W. komt nogtans
als deelw. voar in zulke spreekwijzen als deze: lie heh
ket zullen doen, maar er is niets van geworden.

c. De onregelmatigheid van zijn laat zich daaruit ver...
klaren, dat de verschillende vormen nit mecr dan eooen
wartel voortgesproten zijn.·

d. Voor gij ziJt gebruikt de spraak der beleefdheid '" is ;
en de gemeenzame taal je hent; maar wi} hennen en zii
hennen, hoe regelmatig ook van hen afgeleid, is weI HoI...
landsch, maar niet van het beste. GiJ waart is in den
omgang stijf; men gebruike naar vereisch der omstan
digheden u was ofje was. Ais bijv. nmw. zegt men niet
geweeat, maar gewezen: Onze gewezen Gouverneur.

e. In den grand is er tusschcn werd en wierd geen on
derscheid dan hetgecn men dialectverschil noemt; maar
wij gelooven dat het thans beerschend gebr., om wierd
tot de aanv. W. te bepalen, navolging verdient, om
dczelfde rcden waarom wij hen en hun in het gebr.
onderscheiden.

I Deze beteekeni. van IchKldig zfjn beeft ook het EDg. Ibould, dat door
min geocfende vertalllri We!IlCOI door 60ude in plallU Tan IJehoorde OTeJ"ICbragt
wordt.

I Dat Ik ben, gij zijt en ik IDa. tot venchUlende "oneIl bebooren, loopt
van self in het oog. Wle bet uitToeriK betoogd wel1lcht un bet blj BUd.
(Spraakl. bl. 163) yinden.

*H
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