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A. BET NEDERDUITSCHE ABE.

Wat letters zUn.
1. Letters, de eenvoudigste bestanddeelen van woorden, worden oak schriftteekenen en klankteekenen genoemd. Zij zijn schriftteekenen, in zoo verre elke letter
hare eigene gedaante heeft; klankteekenen, in zoo verre
elk teeken ons den klank berinnert, dien wij in de
uitspraak daarmede te verbinden hebben.
De klanken ouder dan derzelver teekenen.
2. Dat de klanken van elke taal ouder zijn dan derzelver teekenen, ligt in den aard del' zaak; want men
had reeds lang gcsproken, eer men de nuttigheid inzag
van zijne woorden voor het oog af te beelden.
Het lettersckrift.
3. De gedaante del' letters is niet willekeurig, maar
beeft meestal baren grond in de klanken die zij voorstellen. Dit is door taalgeleerden in bijzonderheden
aangewezen, maar zoodanig betoog maakt geen noodzakelijk gedeelte van de spraakkunst uit. Deze bereikt
baar doel, dat is, zij leert ons welapreken, wanneer zij
ons met de gebruikelijke schriftteekenen, en met de
klanken, die wij, naar de beste uitspraak, daarmede
verbinden moeten, bekend maakt.
Het alJl.
4. De letters in zekere aangenomen volgorde geplaatst,
maken gezamentlijk het zoogenaamde abe uit, welke beB
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naming blijkbaar uit de twee eerste letters der reeks antleend is~

Perschil hier01Jer.
5. Het Nederduitsche abe wordt niet door allen even
eens opgegeven. Het doelmatigste zal weI zijn, aIle
letters daario op te nemen, waarvan we ons in het
Ichrijven bedienen. Wij stellen het dus als voIgt:

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXIJ(Y)Z..
De teekens zijn zeven eo twintig, waarvan twee,
namelijk i ell 11 een' gemeenschlppelijken naam hebb~n.
Waarin het hestaat.

6. Aan sommige der opgegeven letters wordt baar
bestaan als zoodanig betwist, en aao andere eene plaats
in ons abe ontzegd. Zoo lang men zich daarvan blijft
bedieoen, is bet eerste ongerijmd, en bet tweede QnbilJijk. Dit zullen wij in bijzonderheden aantooneo.
.

. Over de

o.

7. De c wordt door velen als een vreemdeliog uit ons

ab& verwezen, en ten hoogste io vereeniging met de 11"
die zeive naauweliJks als eene letter erkend wordt, voor
Hollaodsch aangezien. Siegenbeeks woordenlijst nogtans geeft niet minder dan vier en dertig woorden op, die
met c beginnen; en waar blijven dan nog die waarin c
niet de eerste letter is, als oceaan, officier, enz.? Dat die
woorden van vreemden oorsprong zijn betwistcn wij niet,
maar indien wij ze niet missen kunnen, (en dat kunnen
we zeker niet,) laten wij er dan de letter bij nemen, die
wij noodig hebben om ze te spellen.
Over de H ala letter.

8. De 11" zegt men, is niet meer dan uitblazing van
den adem, en op grond daarvan ontkent men baar bestaan als letter. Eilieve! wat zijn dan de andere letters
anders dan llitblazingeo, op verscbillende manier door
de spraakorganen gewijzigd? Is die uitblazing hoorbaar 1
Is er een onderscheid tusschen aan en kaan~ oud en koua'
Hebben we ook een teeken voor die koorhare uithlazing,
voor dien klank? 0 ja.-Wel nu, laten wij dan dat
klankteeken, gelijk de andere, letter noemen.
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Over de J.
9. J, zegt men, is anders niet dan i, eenigzins van
gedaante veranderd; en het bewijs is, dat onze voorouders deze twee schriftteekenen met elkander verwisselden, en zoowel iaer en Ionatltan schreven, als jaer en
Jonathan. De goede menschen merkten niet op dat zij
een en hetzelfde teeken in tweederlei hoedanigheid be..
zigden, als klinker en als medeklinker. Dit tweederlei
gebruik, hetzij duidelijk ingezien of duister gevoeld,
moest natuurlijk aanleiding geven om op de kortste wijs
in bet gebrek te voorzien. Dat de ouden beide schriftteekenen door elkander gebruikten, daaruit kan niet
blijken dat de twee letters in aard en wezen dezelfde zijn ;
daaruit blijkt aIleen dat zij het onderscheid niet opmerkten. Het bestaan van tweederlei teeken is zelden, misschien oooit eeoe toevalligheid. Dat j of i (want de
gedaante maakt het wezell van de letter niet uit) niet
altijd klinker is, blijkt onder anderen daarllit dat zij met
g verwisseld werd, in jonnen VOOl" gunnen -b. v. en nog
wordt in het gemeenzame jiJ voor giJ. Is er dan tusschen
i en 9 ook geen onderscheid? Erkennen wij dat onze
voorouders gedwaald hebben, door twee verschillende
dingen voor een aan te zien. Het gebruik heeft bier uitspraak gedaan, door j naar de medeklinkers en i naar de
klinkers te verwijzen.
Over de Q.
10. Deze letter is in aUe Nederduitsche woorden door
lew vervangen. In Romeinsche namen, b. v. TarquiniUB,
en in Latijnsche woorden, die niet voor vertaling vatbaar
zijn, als quaestor, kunnen wij haar niet missen. Laat
zij hare plaats in de rij der letters behouden, al hebben
wij haar niet dikwijls noodig.
Over U en V.
11. Dezen staan tot clkaar gelijk i en j, en werden
oulings met elkander verwisseld. Thans versehillen zij
als klinker en medckIiuker, en worden te regt als afzonderlijke letters cl'kend.
Over de W.
12. W is aileen voor het oog eene dubbele rJ. Thans
heet zij we, welke benaming, daar het wezen eener letter
niet eukel in de gedaante bestaat, zelmr verkieslijk is
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boven die van du'lJ'lJele uve, dat zoo veel beteekende als
dubbele Vi want het is nog niet lang geleden dat men de
" u"e of e'Uve noemde.
Over de X.
13. Dit scbriftteeken heeft hetzelfde regt op eene
plaats in ons a'lJe als q. Xerxe8, Xanthua, Ximene8,
Xaveriua enz. zijn namen waarin men de IIJ niet ont..
beren kane
Over de IJ en Y:
14. Deze schriftteekenen verschillen in zoo vele opzigten van elkander, dat zij bijna niets aDders gemeen heb.
ben dan den naam. De iJ is, wat den oorsprong betreft,
niet anders dan ii, waarbij men de tweede i onderuithaalde,"gelijk men nog met de tweede 8'van sf doet. Op
grond hiervan wordt haar bestaaD als letter in twijfel getrokken; maar ten onregte, daar zij niet slechta in gedaante, maar ook in klank, van eene verdubbelde i ver..
schilt, zoo als "ij, in de behandeling der uitspraak,
breeder zullen aaDtoonen.
De y is de Grieksche upsilon, zoo als zij ook bij de
Duitschers genoemd wordt, en de i Grec der Franschen.
Wij dulden haar als vreemdeling onder de letters op den..
zelfden voet als q en 11J~ _Met haar schrijven wij Dvnu,
Lgcurgua, Pythia, enz.
Be8luit vit ket voorgaande.
]5. Wij meenen aangetoond te hebben, dat al de letters, die men, als vreemdelingen, weI eens wat scheef
aangezien, en in menige spraakkuDst, als rekruten bij
eene exercitie, buiten het gelid gesteld heeft, ons in het
schrijven te pas komen, en daarom aanspraak hebbcn op
eeoe meer liberale behandeling dan haar veelal te beurt
valt.
B. NADERE BESCHOUWING DER LETTERS.

Onder8ckeid tua8Cken klinker8 en medeklinker8.
16. De letters worden naar hare verrigting in klinkers
en medeklinkers verdeeld; waaruit men ziet dat het klinken aan beide gemeen is. Het voorgevoegde mede onderscheidt de benaming der tweede 800rt letters van die der
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eerste, en duidt aan dat een klinker, ook zonder hulp van
andere letters, een duidelijk verneembaren klank heen"
terwiji een medeklinker aileen met een' klinker verbonden duidelijk gehoord wordt.
Klinker8 niet gewigtiger dan me4eklinker8.
17. Men zou dwalen indien men uit deze benamingen wilde afleiden dat klinkers gewigtiger zijn, als bestanddeelen van een woord, dan medeklinkers. Wat
het meeste geraas maakt is niet juist het belangrijkste.
Als kianken maken de klinkers onze spraak hoorbaar, en
dat is geen geringe dienst; maar hunne beteekenis ontleenen zij van den medeklinker die hen vergezeit. Het
kieinste "kind zegt a; maar dat is weI een galm, maar
DOg geene spraak; zoodra het nu eene p of eene m voorop Ieert zetten en pa, ma zegt, dan krijgt zijne IJ eene
beteekenis, die van den medeklinker ontleend wordt.
De lJeteekenia tier 'tOoortien in de medeklinker8 gelegen.
18. Wanneer men bier bijvoegt, hetgeen in ons hoofdstuk over afleiding'" blijken zal, dat de beteekenis der
woorden, gelijk in dit eenvoudige voorbeeld van pa en
ma, voornamelijk in de medeklinkers te zoeken is, dan
zal men zich niet verwonderen, dat sommige taalgeleerden dezen hoofdklanken, de klinkers daarentegen
ku?pkianken genoemd hebben.
Klinker8.
19. Wij hebben in ons abe zeven klinkers, a, e, i, 0,
u, ij en y. Buiten ons abe hebben wij er meer, te weten
twee- en drieklanken, maar dezen worden door zamengestelde teekenen afgebeeld, en kunnen daarom onder
de letters, als eenvoudiuate lJeatanddeelen van een 'tOoortl,
geene plaats hebben.
'I'weeklanken.
20. Een tweekiank is een klank die door de vereeniging
van twee verschillende schriftteekenen wordt afgebeeid.
De henaming is niet van de g~lukkigste, want ei en 06
worden even eens door eene enkele uitstooting van :den
adem gevormd als 0 en u. Deze enkelheid van uitstooting is zoo wezentlijk in de zoogenaamde tweeklanken,1
dat zij niet meer als zoodanig erkend worden wanneer
men beide klinkers afzonderlijk hoort: dit blijkt onder
anderen uit Goel, Sinai, .A.lJiga"il. Spreek De, oU, ei zoo
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vlug uit als gij wilt, er zal nooit oe, OU, ei uit ontstaan"
Bet dubbele, de tweeheid, om het eens zoo te noemen,
is niet in den klank maar in de letter gelegen. Misscbieo
zou de benaming tweeklinker beter gewcest zijn, maar ik
zal de eerste niet zijn om dien naam in te voeren. Waar
zou het ook met ·de taal heen, indien men aIle dingen
verdoopte, die nameD. dragen met bunnen aard strijdig 1
I De eenigste tweeklanken die deze benaming, bij eene oppenlakkige
buebouwing, scbijnen te wettigen, ZlJn aai en OM, au en eeu. In aai en ooi
II werkeliJk overgang van a en 0 tot " en de mond gaat In bet ultspreken van
eene grootere tot eene klelnere opening over; eohter ZlJn de kianken niet ge..
Icbeiden, maar worden door 6ene ultstooting van den adem voortgebragt,
gehJk twee noten in de muzlJk door een boogJe verbonden. Hetgeen men
Bchter a en ee m au en eeu, oak in eenen adem hourt, is geen u-klank, maar
dIe van den medeklinker 10, dIe er op voIgt.

Nadere aanwiJzing daarvan.
21. De eerste klinker in eellen tweeklank kan ook
verdubbeld zijn, zonder dat de tweeklank daardoor van
aard verandert, en drieldank wordt. Wanncer wij dit
in bet oog houden, zullen wij bevinden dat wij tien
tweeklanken hebben, te weten:
aai, in kraai,
ie, in vriend,
ooi, in mooi,
} in
oe, in bloed,
ou, in stout,
eeu, In leeuw,
ui, in fiuit.
ei, in klei,
eu, in breuk,
Daar de opgenoemde twe.eklanken, blijkens de bijgevoegde voorbeelden,' zoowel in teeken als in klank verachillen, geloof ik niet dat men ze tot een kleiner getal
brengen kan, zonder den misslag te begaan, van vaneen te scheiden hetgeen bij elkander behoort.
Over au en aau.
22. Wil men tusschen au en aau verschil maken, dan
moet men het laatste 'UitlJaauwen, en dat is in de beachaafde spraak niet gebruikelijk. De verdubbeling der
tJ bestaat bier alleen voor het oog.
Of die verdubbeling
al dan niet behoorde plaats te hebben, is een onderzoek
dat op zijnen tijd, bij de behandeling der spelling, zou
kunnen voorkomen.
Over eu en eeuw.
23. Dat eu en eeuw, niet in lengte aIleen, maar ook in
klank verschillen, hiervan kan men zich ligtelijk over-
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tuigen. Rek de uitspraak van lJeu zoo lang als uw adem
toelaat, er zal ~ooit lJeeuw uit ontstaan.
Drieklanken.
24. Een driekIank is een klank door de vereenlgmg
van drie verschillende schriftteekens voorgesteld. Enkelheid van uitstooting is zoowel eigenscnap van driekIan..
ken aIs van tweeklanken, waarom dan ook de naam van
drieklinkera misscbien gepaster zou zijn.
Nadere aanwiJzing daarvan.
25. De drieklanken zijn ieu, in nieuw, en oei, in Jori.
Wat de vorming dezer klanken betreft, daarop is toepas~
selijk hetgeen in de aanteekening op de tweeklanken
gezegd is.
Zamengeatelde Medeklinkera.
26. ZamengesteIde medeklinkers zijn vereenigingen van
twee medeklinkers, die als deelen van zoodanige zamenstelling anders klinken, dan wanneer zij afzonderlijk
voorkomen.
Zij zijn ch, ng, nk, th en ph. De drie eerste zijn reeds
vroeg door taalkundigen als zamengestelde kIankteekens
erkend; en de ch heeft bij sonllnigen zeIfs eene pIaate in
bet alJi gekregen. De twee laatste heeft men Diet voor
vol aangezien. Wij merken op dat th, behalve in eigennamen, als Thomas, Theodora, enz. ook in thau eD thee
voorkomt. Zegt men thans is zamentrekking voor te
handa, wat bewijst dat? en zoo bet al wat bewees, dan is
thee nog geene zamentrekking van te hee. Indien men
geene ph wi! erkennen, dan moet men Theophitus, Stephanus enz. met I spellen, eene spelling waarover ge..
leerden bet niet eens zijn. De voorzigtigheid gebiedt
geene schriftteekens te bannen, zonder zeker te zijn, dat
wij ze niet noodig hebben.
Volledige KlankliJat.

27. Wanneer wij nu al onze letters, enkele zooweI ala

zamengestelde, aan onze taal eigene, zoowel ala uit
andere taIen ontIeende, monsteren; en daarbij in zoo
verre de volgorde van het alJi bewaren, dat ieder zameD..
gesteld klankteeken acbter het eerste gedeelte van deBzelfs zamenstelling wordt ingeschoven; dan verkrij'gen
\vij de onderstaande volledige klanklijst.
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a, aai, au (aau), b, c, ch, d, e, eeu, ei, eu, f, g, h,
i, ie, ieu, j, k, I, m, 0, ng, ok, 0, oe, oei, ooi, ou, PJ
ph, q, r, s, t, th, u, ui, v, w, x, ij, y, z.
Van deze vier en veertig letters zijn negentien klinkers en de overige medeklinkers.

Met aIle klankteekenen In ket ahe 1Jp te nemen.
28. Iudien men al de letters van deze volledige klank.
lijst aan het ahe wilde opdringen, zou men eene dwaasheid doen; hetzelve b~hoort als eerste overzigt, slechta
onze gebruikelijke scbriftteekenen, de eenvoudigste bestanddeelen van woorden, te bevatten. Maar nit deze
eenvoudige worden ook zamengestelde of gemengde bestanddeelen van woorden gevormd, welke als klankteekenen weI degelijk onderscheiden zijn van de enkele letters,
door wier vereeniging zij voor bet oog worden afgebeeld.
Eene monstering van den voorraad der middelen, waarvan de verscheidenheid der uitspraak afhangt, kan niet
onbelangrijk zijn.
Stellen wij ze nog eens in het gelid, de geraasmakende
klinkers, als muzijkanten, voorop, en daama de stille
maar des te meer uitwerkende medeklinkers :
A, aai, au, (aau); E, eeu, ei, eu; I, ie, ieu; 0, oe,
oei, ooi, oU; U, ui, IJ, Y.
B, C, ch, D, F, 0, H, J, K, L, M, N, ng, nk, P,
ph, Q, R, S, T, th, V, W, X, z.
NadetV! hesckouwing van de namen der medeklinkers.
29. AIleen voor de enkele medeklinkers hebben wij
namen: de zamenstellingen worden naar beide bestanddeelen genoemd.
De nameD der medeklinkers dienen niet alleeD om ze
te onderscheiden, maar tevens om bUDne uitspraak
kennelijk te maken. Dat die namen niet zonder behulp
van eenen klinker knnnen uitgesproken worden, ligt in
den aard der zaak. OpmerkeIijk is bet dat men daartoe
de e, den minst duideIijken klinker gebruikt beeft, als
wilde men de klankeloosheid van eeIl' op zich zelven
staanden medeklinker aanduiden. De eenigste uitzonderingen zijn de namen ha, ka en ku. Ondoelmatig is
bet dus, dat wij deze naauwelijks hoorbare e lang uitspreken en he, de, te zeggen in stede van he, de, tee De
nameD der letters behoeven weI in het spraakgebruik
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niet veranderd te worden, maar dat de verkorte benamingen he, ce, de, enz. beter geschikt zijn om kinderen te leeren lezen, is reeds lang opgemerkt, en
wordt door de ondervinding gestaafd. Tot dat einde
wordt bet ook dienstig beVOllden de namen ef, el, em, en~
er, e8, i:JJ, te vel'anderen in Ie) Ie, me, ne, re, 8e, me.
Bilderdijk geeft in zijne spraakleer (bIz. 55) eene reden voor de benaming.
en der letters waarin de korte vokaalklank voorop komt, welke ~eel waarIchijnbJkheld beeft. Ie Wlj noemen ze, zegt bij, e1fe, elle, emme, enne, ,",fI,
elife, en ue. Bet is, ziebtbaar, omdat tel'W1J1 blJ onze overoude Voor~adera de
o~erige letters alleenbJk een srlbe beginnen konden, deze die Bylbe ook
weI, ,tom, kan, war,
eindigen kondeD. Men sehreef en sprak oudtljds
kill, en jlu:x:; maar men sloot geen Bylbe in c, in
in g, in Ie, in tI, in w,
Boeb in II" En dit onderBcbeld, beweert hlJ, werd door de dubbele benamiDIen elfe, elle, enz. aangeduld.

:le(f,

Verdeeling der Medeklinker8.
30. Het is van ouds gebruikelijk om de medeklinkers
in zekere klassen te verdeelen, naar de verscbillende
spraakwerktuigen, die tot derzelver uitspraak het meest
bijdragen. Dit geschiedt niet zoo zeer met oogmerk om
de j lliste uitspraak dier letters te doen kennen, als weI
omdat bet altijd een groot gemak is, gelijksoortige dingen onder eene gemeenschappelijke benaming te begrijpen.
31. Naar deze wijze van verdeeling, vallen de medeklinkers in vier boofdklassen, en vijf losse letters, dat Is
die tot geene dier klassen kunnen gebragt worden.
Lipletters: b, p, f. v, w, m.
Tongletters: d, t, I, n, r.
Keelletters: ch, g, k, q.
Tandletters: c, 8, z.
Neuslettel's: ng, nk.
Keel-tandletter: x. Longletter: b, en Verbemelteletter: j.
Hierbij merken wij aan dat c alIeen met den 8-klank
tot de tandletters behoort, maar met den k-klank tot de
keelletters moet gerekend worden. Voorts dient men
ook te weten, om bij het lezen van taalkundige schriften
niet vreemd op te kijken, dat de tandletters om baar
sissend geluid ook fluitletters heeten, dat de h eene aanblazing (adspil'atio) en de r hondsletter (littera canina)
genoemd wordt, omdat zij sterk uitgcsproken ons bet
knorren van eenen hond berinnert.
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Verwante letters.
32. In den ruimsten zin zijn aIle letters die tot eene
klasse behooren. verwant; maar in engere beteekeuis
noemt men verwante letters die, welke aIleen door
meerdere of mindere inspanning van hetzelfde orgaan
versehillen. Yan daar de verdeeling in harde en zaehte
letters van petzelfde orgaan. Zachte zijn b, d, g, V, z,
welke hard uitgesproken overgaan in p, t, eb, f, s.
C. UITSPRAAK.

Opzettelijke lJehandeling daarva'lJ, niet overtollig.
33. De uitspraak del' Nederduitsehe taal, hoe regelmatig ook, vereiseht eene opzettelijke behandeling, en
dit willen wij niet slee~ts van de Kaap de Goede Hoop,
maar ook va~ de Nederlanden vcrstaan hebben. Onze
taalleernars intussehen hebben zieh van eene opzcttelijke
bebandeling dier stof ontbouden, en wat zij ons daarover aanbieden, moeten wij op bet ruime veld der regels
over de spelling, als verstrooide korenaren bijeen lezen.
Van daar dan ook dat ge&chilpunten dit gedeelte onzer
spraak betreffende op den duur onbeslist blijven. Men
is het over hoofdzaken, dat is over algemeene regels,
stiIzwijgend eens, maar wanneer men over bijzaken
twijfelt of ondel'ling versebilt, dan is er vaak geen beroep
op eenig erkend gezag. 'Vij zullen traebten algemeene
regels te ontwerpen, in overeenstemming met die wetten
del' uitspraak, welke, zonder als zoodanig afgekondigd
en aangeplakt te zijn, nogtans het gebruik regelen;
daarna zullen wij aan deze regels en eenige verstrooide
wenken van taalkundigen de ons voorgekomen onregeI-matigbeden toetsen, en eindelijk over hetgeen de spraak
in deze volkpJanting kenmerkt, bet noodige traehten te
zeggen.

Wie lJevoegde voorgangers in de uitspraak zijn.
34. Eenparigheid van uitspraak bestaat, in" de loerscbillende gewesten van het koningrij~der Nederlanden,
zoo min als in de versehillende graafsehappen van Enge.
land. Intusschen zal geen eYries, Zeeuw, Geldersman
enz. van opvoeding, ten zij bij den zonderling wi! nitbangen, vcrgcll dat de ovcrige gewestcn (hct eigentlijk
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Holland daaronder begrepen) de uitspraak van ziin gewest
tot rigtsnoer aannemen. Holland wordt onder de gewesten als voorganger in de uitspraak erkend. Maar ook
Holland is in dezen aan de vcrscheidenbeden van tijd,
plaats en stand onderworpen. Men sprak daar voor
honderd jaar anders dan thans, men spreekt ook nu nog
anders in Noord- dan in Zuid-Holland, anders in de
stedcn dan op het land, in den burgerstand dan bij de
aanzienlijken. Wi~ behooren nu toongevers te zijn ~
OngetwijfeJd de hoogere standen der groote steden, dewiji men daar bet grootste getal weI opgevoede mensehen
bij een vindt, die van kindsbeen aan zieh zekere kiesehheid van spraak hebben eigen gemaakt. Dezen gaan
met den tijd mede, en kunnen ook niet anders ; zelfs het
stedelijke wordt bij hen bet minst opgem~rkt, want wie
zich daar niet van ontdoct, sprcekt plat of gemaakt.
Dit laatste is het gebrek der Hagenaars, I wier spraak
missehien de besehaafdste is, die in geheel Nederland
gesproken wordt. 1I
I Jk geloot dat mijoe stadgenootell, welke ik hler van gemaaktbeid in honne spraak betlgt, het in dit OpZlgt al vnj schappelijk maken In vergellJkmg
met de bewoners van andere residentle-steden. Dat de hoogere standen van
aUe hoofdplaatsen er DOg al aan hechten om iets vau honne hoogheid zells in
hunne spraak te laten bbJkeo, is eene bekende zaak, dIe men nlet ge1&ee1 o~
rekening der iJdelh81d behoeft te stellen, daar zij blj de verstandigen onder
hen zeer wei kan voorlkomeu nIt de bewustheid, dat men regt heeft van hnnnen stand de hoogste beschavin, in spraak zoowel als In maDleren te verwachten. Het streven hlernaar. DIet altlJd met oordeel en taalkenni. gepaard
gaande, geeft aanleldlDg tot bespottehJkheden, waarvan men oDvermlJdebJk
in den omgang lets overneemt, maar waarvoor men Zich in de openbare voordragt weet te wachten.
I Ik zeg misschim, om met als Hagenaar van partijdigbeid to worden
beschnldlgd, en den scllljn te hebben van aan Amsterdam en Rotterdam den
handschoen toe te werpen. Immers geldt het hier eene soort van beschavinJ'
daar men al te veel aan becbten kan, en waarover men zich niet te stelbg
moet uitlaten, wU men niet blJ verstandigen verdacht worden van in de war.
beschaafdheid nog weIDig gevorderd to zlJn.

Wat de lJeachaafde uitspraak kenmerlct.
35. De besehaafde uitspraak heeft twee hoofdkenmerken: juistheid en welluidendheid. De juistheid vloeit
l"oort uit de kennis der spelling, waardoor wij van zeIt
aanleiding krijgen, om aIle letters te laten hooren en aan
eike letter den haar eigenen klank te geven; de welluidendheid leert ons al wat hortend, hard en wanklankig
is, vermijden. Zij is iu de uitspraak die bevaIlige aeh...
teloosheid, die niet duldt dat wij in den ongedwongen
spreektrant des omgangs Ietterkneehtcn worden. Men
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l'erwacht van een weI opgevoed mensch geheel andere
aanbevelingen in gezelschap, dan eene stipte inachtneming der regels van de spelkunst, door een.e slaafsche
uitspraak aan bet gehoor opgedrong~n.
Onderlinge lJetrekking van juiatheid en welluidendheid.
36. Juistheid is de regel, en welluidendheid de uitzondering. Door beide in acht tc Demen, spreekt men los
en bevallig. Wic aIleen de eerste betracht, wordt stijf;
wie de laatste overdrijft, gemaakt. Het eerste noemt
men in de wandeling pedanterie, het laatste, affectatiewoorden ,die wij weI missen kunnen.
Het gelJied van juiatheid en van welluidendheid nader
aangewezen.
a7. Dat beide gepaard moeten gaan, is reeds gezegd.
Intusscben wordt in de taal des omgangs iets meer van
de juistheid aan weIluidendheid opgeofferd, dan in de
openbare voordragt. Ook dient aangemerkt, dat het
welluidende in de taw des omgangs niet altijd volstrekte,
maar dikwijls conventionele, dat is, op aangenomen gebruik berustende welluidendheid is. Want bet gewone
streeit bet oor meer dan het ongewone, en. al wat zonderling is moet men vermijden. Dat in de openbare
voordragt meer juistheid) meer afgepastheid Vlin uitspraak in acht genomen wordt, ligt in den aard der
zaak; zij toch zet aan de spraak die deftigbeid bij, welke
den toehoorder steeds berinnert, dat er niet over beuzelingen gebandeld wordt, en welke tevens van den kant des
sprekers een blijk van bedachtzaamheid en van de aan
zijne hoorders verschuldigde achting oplevert. Daar wij
Dog aanleiding krijgen zullen om op dit onderwerp terug
te komen, zullen wij hier slechts ceo voorbeeld tot opheldering bijbrengen. In bet dagelijksche leven zeggen wij
lJrob, op bet spreekgestoelte broeder, beide even gepast,
en daarom welluidcnd. De meerdere juistheid van broeder doet den openbaren spreker daaraan de voorkeur geyen ; _het gevestigd spraakgebruik gebiedt ODS in den omgang lJrob te zeggen. Het laatste kan op den kansel,
even min als het eerste in een gesprek, geduld worden.
HooJdregeZ eener juiste uitspraak.
38. Hij is deze: Spreek gelijk gi 8chriJlt, dat is, laat
elke letter in een woard hooren, en weI met den baar
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eigenen klank. De voorschriften der welluidendheid zijn,
zoo als (§ 36) reeds gezegd is, de uitzonderingen op dezen
regel•
. . De !clank der letter8 zich zelven 8teed8 gelijk.
89. Daar de regel der juistheid van ouds in de uitspraak van het Nederduitsch in acht genomen werd,
beeft elk schriftteeken dool'gaans zijn eigenen klank,
die in klinkletters alleen aan verkorting of verlenging,
ell in medeklinkers aan verzacbting of verharding onderhevig is.
40. Voorbeelden van aile Nederduit8che Vo1caalklanken.
A. is kort in mat, 8tand, lang in m~at, dalen.
E. is kort in vet, held, !Jevoel, bevel, lang in beeld, teTing,
lJedelaar
I. is kort in kin, 8tipt, en wordt verlengd door e in
. lied, zwieren enz.
..
o. is kort in pot, mond, lang in poot, boven, loopen.
U. is kort in nut, punt, lang in vuur, gluren.
IJ. is voor geene verkorting vatbaar en luidt el"en
eens in tijd en vlit als in 8trijden en lijden. 1
Y. die alleen in eigennamen en woorden van Griekschen oorspl'ong voorkomt, heeft den klank i en
is lang in: Cyrus, kort in 8Y8tema, 8yllalJe.
Twee- en drie-klanken kunnen uit den aard niet anders
dan lang zijn, gelijk uit de volgende voorbeelden blijken
kan:
Aai: taai, verfraaid, maaijen.
Au of aau: dauw, gaauw, verflaauwd, kaauwen.
Eeu: meeuw, Zeeuw8ch, hij geeuwt, lJreeuwen.
Ei: lei, meid, wei den.
Eu: lJeu, preut8ch, leugen.
Ie: ik zie, vliet, versieren.
leu: nieuw, bij vernieuwt, kieuwen.
Oe: moe, doen, tJloeken.
Oei: boei, hij 8chroeit, vloeijen.
Ooi: plooi, hij Aooit, looiden.
Ou: tn"ouw, 8chout, zij zouden.
Ui: lui, guit, druiven.
, 1 Voor "et "iji zegt men in de gemeenlWll8 taal4e "ii.

Wal een klinker kort, wat lang maakt.
41. Een enkele klinker van een' of meer medeklinkers
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in dezelfde lettergrcep gevolgd, is kort, zoo als blijkt uit
mat, Btand enz. hierboven aangevoerd. Eell dubbele klinker, alsmede eell klinker, hetzij enkel of dubbel, aan het
einde van eene lettergreep is lang, zoo als blijkt uit maat,
dalen enz. Zie daar den regel. IJ is altijd laug, en een
enkele e zonder klemtoon is aan het einde van eene
Iettergreep kort, als gevoel, hevel, gering. Zie daar de
uitzonderingen.
Veranderlijkkeid der Vokaalklanken.
42. Daar de vokaalklanken, als zuivere uitademingen,
grootendeel~ door meerdere of mindere opening van den
mond verschillen, is het niet te verwonderen, dat zij al
zeer ligt vcrwisseld worden, en somtijds tot klanken verbasteren die aan de luh'ere uitspraak der Ncderduitsche
taal geheel vreemd ~ijn. Deze verwisselbaarheid is
dan ook de oorzaak waarom het gewestelijk onderscheid
in de uitspraak bijna uitsluitend in de vokaalklankeu
ge-ronden wordt. Deze onregelmatighcden in haar geheelen omvang na te gaan, zon niet ligt doenlijk, en
althans met bet doel van dit werl< strijdig zijn. Wij
zunen ons tot die bijzonderhedcn bepalen, waaromtrent
bij de weI opgevocde klasse ecnig verschil wordt opgemerkt.
De Haagscke a.
43. De Hagenaars geven aan aa, wanllcer er eeue 'I" op
voIgt, cenen klank die onhollandsch is. Het is die van
de Fransche ai, in faire. Men spreke met dien kiank
uit: Het paard slaat met ziJn staart tegen mij'M laarzen,
en men oordeele of het weI Iuidt. 'Vij gelooven dat men
bet veilig als gemaaktheid kan afkeuren. Althans in
Amsterdam en Rotterdam zon het er zeker voor gehouden
worden•.
Dat de verwisseling van den a.kll.lnk mft dien van evan ouds niet onge"
woon was, bhJkt Ult de tweederlei spelling die men biJ Cats, Huygens, enz.
aantreft. Daar toch leest men we.ertl, pe~rd. kandeleer, peerl, enz. Zuo oak
bernl'n en banlen, 6tfr en star, ontjef'1ntf& en ontja""men. JJe letter r 8cbJjnt
hlerLoe aanleldlng gegeven te hebben.

Het ondersckeid tusschen sckerplang en zachtlang,
sckerpkort en zacktkort in e en o.
44. Dat dit onderscheid van ouds bestond, en tot rigt..snoer van de spelling met enkele of dubbele klinkers
diende, heeft Ten Kate in bet brecde aangetoond; I dat
bet als ee~e gewestelijke bijzonderheid nog bestaat, leeren
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onze taalkenncrs ,"an lateren tijd. II Dat iutusschen (met
uitzondering misschien van bet verscbil van dof-kort en
bel-kort) dit onderscheid grootendeels verloopen is, en
bij nette sprekers niet gehoord wordt, is mede zeker. s
Bij gevolg kan het tot rigtsnoer voor de spelling niet
meer diooen, en, hoeweI het altijd eene belangrijke bij":
zonderheid in de geschiedenis onzel· taal blijven zal,
heeft het, dunkt ons, in de beoefening, geene nuttigheid
meer, en kall dus in een leerboek. dat zich niet met
wijdloopige bespiegelingen inlaat, weI gemist worden.
I In bet J. Deel vsn zijne .. Aenleiding enz." en aldaar nqder de " Derde
Verhsndeling van 't onderzoek over ooze Nederdultscbe letterklanken."
S P. Weilands Nederd. Sprsakk., bl. 21 en volgg ; BllderdlJks Nederl.
Spraakleer, bl. 33 en volgg.; Slegenbeek. Yerhsndelmg enz., bl. 129.
a Oit wordt met mt'erdere of mindere huiverigheid door Weiland, Siegenbeek
en BilderdlJk OJ) de, In bovenstaande allnteekl'nmg gerepte pillatsen, erkeod.
Maar zells 'ren Kate noemt dlt onderscbeld, bl. 159, een oud elff ondersclal'ltl•••
ttat RII onze IIltspraek reeds quUt geruekt is. Waar echter het woord 0ftZ.
op de kort te yoren genoemde Amstel. en RhlJnlsnders schlJnt te Blaan. Wat
daarvan ziJ. lk beroep mlJ op hen die in de beschssfde krangen onzt'f groote
Itede-n verkeerd hebben, of men dasr de-ze blJzonderheld van de Maaalandsche,
ZeeuwBche en Groningsche Bpraakverscheldenheden opmerkt.

I aan !tet einde van eene lettergreep.
45. I komt in Hollandscbe woorden zoo veel ik weet
niet aan het einde van eepe lettergreep vOQr, buiten de
verlenging van woorden op ig uitgaande, als ne-de-ri-ger,
me-ni-ger-Iei enz. In zoodanige woorden laten zich
vele sprekers door de bij ons gebruikelijke wijs van
afbreken tot eenc verkeerde uitspraak misleiden, I waar..
bij de i naar den langen klank ie zweemt. Men vermijde
dit als gemaaktheid. De i is juist in zulke gevallen zoo
kort, dat zij gelloegzaam in eene toonlooze e overgaat,
b. v. ovengens, spreek overegens, niet overiegens. II
In vreemde woorden luidt de i aan het einde eener
lettergreep lang, b. v. ti-tel, ci-der, ci-pres enz.
1 Is bet niet beter in zulke gevallen den medeklinker tot de 'Vorige letter..
greep te trekken en aldus at te breken: ne.de-rlg-er, me-nig-er-Iel? Doch
hiervan nader blJ de spelhng.
II Bilderdijk en Kinker zljn het hierover eens. Zie Kinker. Beoard. ens.
bl. 290.

IJ met den klank ie.
46. Hoewel de ij thans in de meeste gevallen den klank
ei beeft, zijn er nogtans woorden waarin zij als ie uitge..
sproken wordt, hetgeen met baren oorsprong, als door
verdubbeling deri ontstaan overeellkomt. Ten opzigte
van sommige woorden hecrscht tweederlei gebruik.

16

-

UITSPBAAB:.

Zeker is het dat zij, die naar den regel der eenparigheid
, overal ei uits.preken, onze ooren geweld aandoen
Naar min oor, daar ik echter wegens Iangdurige uitlandigheicl en bet vroeg beoefenen van vreemde talen, zelf
niet veel op vertrouw, zou men de bedoelde woorden
aidus kunnen scbiften.
Woorden waarin men altiJd ie hoort.
advijs
gerijven
kolijk
andijvie
gerijflijk
kronijk
artillerij
gijbelen
mijne (mine)
catholijk
grijnen
mijt (kaasworm)
fabrijk
ijlen 1 (ligthoofdig zijn) muzijk
fijmelen
ijp
ontijg
fijmelaar
ijf, ijzegrim
poezij
gerijf
koffij
secretarij
4

1 IJlen in de beteekenis van haasten, heeft altijd den ri.klallk. Zoo ook
de spreekwijs in alZer Vi.

Woorden waarin men nu eens ei dan weer ie hoort.
ijde], ijver, nijver, mijt (brandstapel enz.) tijger, met
hunne afstammingen en z'amenstellingen.
Nadere lJeschouwing der woorden waarin ij met tweederlei
klank voorkomt. ,

47. In den deftigen spreektrant hoort men in

fidel,
fiver veelal den klank ei; en dit beeft eigenschap, want

de schrale, piepende ie-klank heeft daar iets onaangenaams. In den omgang zou mijn oor aan ietJer en iedel
de voorkeur geven. IJI uit ijdel zamengetrokken, b. \P.
een il wee/sel; kan als zamentrekking geene aanspraak op
deftigheid maken, en zou zich dus met den ie-klank kunnen vergenoegen, die uit den aard ook beter geschikt is
am de nietigheid of geringe waarde van eeoe iIe .stof uit
te drukken.
Niver, dat volgens WeHand niet anders is dan fiver
met eene voorgevoegde n, laat zich niet gaarne met den
ie-klank afschepen. In Tentoonstelling van nationale
nijtJerheid moet niet gepiept worden.
Mijt behoorde mijns inziens altijd miet te luiden.
Hommijt, koornmijt eoz. behooren tot het boerenbedrijf,
en hoewel zij geen voorwerpen van geringen omvang
uitdrukken, worden zij toch altijd met den ie-klank gehoord. Houtmijt had weleer meer betrekking tot het
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geestelijke, en maakt dus aanspraak op meerdere deftigheid. Wie zich bier aan het piepen stoot, gebruike bet
vol klinkende !Jrandstapel.
TiJger stoort zich aan de regelmaat niet. In Holland
hoort men in den omgang algemeen teiger, terwijl dichters en openbare sprekers tieger verkiezen, Aao de
Kaap hoort men altijd tieger.
Voorts spreke men Julij en Junij met den i-klank uit,
gelijk men gewoon is Januarij ell Felnuar;; uit te spreken.
De Grieksche Y.
48. Deze letter moet altijd den i-klank behouden:
Tyros, Cyrus, zoo ook kysop, indien men niet met Siegenbeek en Weiland kiJzop spellen wil, waarmede ik mij
om den Griekschen oorsprong van bet woord niet weI
kan vereenigen. Het woord wordt meest in den kanseIstiji gebruikt, als in de plaats: "ontzondig mij met
hysop;" en op den kansel mag men naauwkeurigheid
verwachten. Hijzop doet mij altijd aan ophijsclum
denken.
Over au en aauw.
49. Dat er tusschen douw en dauw, Louw en laauw een
hoorbaar ondcrscheid moet in acht genomen worden is
waar. Men wachte zich nogtans van den a-klank te
zeer te rekken, (zie hiervoor § 22) en zegge v06ral niet
Paauwlus voor Paulus.
Over ieuw.
50. Dezen kiank brengen de Engelschen bezwaarlijk
uit; maar ook Hollanders zeggen weI eens voor nieuw
nuwt. Van zulke verbasteringen onthoude men zich.
Verkorting van zekere vokaalklanken.
51. Kommen en kwammen, sprakken en zaggen hebben
zich in de gemeenzame taal vast genesteld : wie niet teemen wil moet zich dat getroosten; maar in de openbare
voordragt kan men zulke slol'di~heid niet verschoonen.
Zoo duldt ook de taal des gespreks geene tweede personen, als gy spraakt, kwaamt, zaagt (van zeggen,) lJraakt
(van brekcn,) maar gebruikt daarvoor den 3 pers.:
aprak, kwam, zag, lJrak enz. Ook zegt men grOO-fJe'r
voor grover. Daarentegen zijn schottel en !Jotter voor
Bclotel en lJoter onfatsoenlijk.
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Vokaallclanken door aJwezigheid van toO'll. tJerlcort.
52. De 00 in tJoorbij, tJoorleden, waarvoor men liever
tJerleden scbrijft, gaat in eeDe korte e over. De i in hi~onder gaat over in i, en de uitgang lfik luidt niet anders
dan Ii": tJoomamelijk, tJoortreffeUJk enz. Ons hier den
ei-klank te willen opdringen is gemaaktheid. Immers
luiden 'UJij, giJ, zij, wanneer er geen klellltoon op valt,
we, ge, ze. Men lette slechts 01' het tweederlei wi in
deze rcgels :
" Daar is de vreemdlingscbap "ergeten,
Ie En wij, wij zijn in 't vaderland.

Ook in bijvoegelijke naamwoorden met "ik zamengesteld boort men eene mcrkbare verkorting van de ij, b.n
lJelangriJk, zinrijk, waar de ij, dunkt mij, korter is dan
in bet zelfstandige rfjk van koningrijk, keizerrijk cnz.
In de uitgangen zaam en lJaar is de a ongetwijfeld
korter dan in tJerzamelen en gelJaren, b. v. in de zegging:
Ret isgroeizaam web, gaat zaam bijna in zem m'er; en
z66 kort is aa in lJaar, dat zij door dichtcl's, wanneer de
versmaat bet vereischt, ,"erwaarloosd wordt:
u
U

U

0 zalig bij, die uit zijn noaden
Tot Jezus en zijn heil gevladen,
Daat dankbre befdetranen schreit."

Wie deze en der~elijke verkortiDgen der vokaalklanken, door afwezigheid van toon, niet in aebt neemt,
spreekt slaafseb en onwelluidend, en beeft bet voorkomen
van zijne les uit een abe-boekjc op tc zeggen. Het is
daarellboven eE'ne wezentlijke opoffering, zuJke menscben
te booren spreken, want zij bebben eens zoo veel tijd
.
noodig als een aIJder.
Verkortiol

TIn

aa, door ar1fezigheid van toon, lijdt oak de aitgang aard:

fIIOBtaard, mutsaard. pofljllord, .tthldaa,d enz.; oak lL"aar in waarin, lL"aart:atl,

IDGarop ens. l'en Kate D. I. bl. 492.

Veraardi'1lg der medeklinker8.
63. Deze is twcederlei: zij gaan door "erharding of
verzaehting in hunne 1.Iallkverwanten o~"er, of zij worden ook weI geheel stom. De meeste afwijkingen laten
zich onder deze twee hoofden brengen. Beschouwen wij
ze afzonderlijk.
Overgang van eenen medeklinker in zjjn klanleverwant.
54. B gaat in p over ala sluitletter: ik kralJ, hij breekt een
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rilJ, tolJ v "iet zoo af. Ook v66r t of 8 en voor daIs sluitletter: de zce ebt, dat is uitkrabsel, ik beb mij algetolJtl.
D gaat e\'cn zoo in t O\'er. Ais sluitletter: hrood, ik
lJraad; v66r 8: lJruidskoek, hindsel.
G in ch: trog, .qedrag; pligt, hi} 'fI~ogt; vitvaagsel en,;.
W trekt naar v ~·661· r: w'rak, wrat, wreken cn naar I in
verw.
Bij den Ol·crgang van v cn z in f cn s verandert teveDS
bet letterteeken ik raas, gij lJlaast, hi} sckrijft, overlJljjJ, sela enz. van razen, lJlazen, 8cltrijven cn overlJlijven.
Hetzelfde vindt plaats wanneer de harde klinker verzacht wordt: ltuis, huizen, graaf, graven.
G gaat inj over in angelier, cn beeft cen Franschen
klank in gelei, genie, logement.
De ch heert oak een Franscben klank in charter, c1&au, e1aocolade.

Storn,me letters.
55. Die bebben wij niet, zegt menig ceo. Dat zal te bezien staan. Een ieder raadplege ziju cigen oor bij de
onderstaande aanmerkingcn.
1. D is storn voor t: redt, lJidt, bindt, vindt ; ook in
fonds; voorts in scheidweg, scheidmuur. 1
2. F is storn in slii/sel.
3. T is storn in wichtje, gezigtje, lJogtje, lcistje, griIIJI,
•
lJestjeo
.
4. Ch is storn in frisch, wensch, mensch.5. H is stom in tit, b. v. thans, thee, 7"homas.
6. B is storn in lombard, en w in erwt.
I Waarom de din deze woorden niet weg gelaten geIijk in 8CMik.,nlt, WI.
daBrtoe niet besluiten kan, scbnJve liever .chead'lDeg, .chead.mllur, oJICheadsmaal enz.
II Dat ch in BcA aan bet einde van een woord Itom is, zat mij door 'Velea
betwiat worden. In den omKcl.ng. zoo men DIet gemaakt spreken wil, hoort
men zeker eene enkele B. Dlt zt'gt Kmker ook in zljne .. BebordeeliDg eoz."
hI. 294. maar hlJ stell het tevens tWIJfelacbtig, of het niet beter toare,
open!J(l.re BprekerB eenfl"auwen kee/adem f&a de I deden Aooretl. Mienn i.
opgl'sloten. dat openbare sprekers dat veelal niet doen, en WIJ gelooven dat
ziJ daardoor de welluldendbeld bevDrderen; want de veelvuldlge keelklan..
ken zyn zeker geeoe Bcboonhpld 10 ooze taal. Dat het verz1tijgen del'
ch na B mets DleDWS IS, bllJkt Ult de tweDderlei spelling blJ ODze 1ceurigste schrlJvers, b. v. onde,'tuBRt1&, duegelljk.e tae' enz. blJ Ten Kate,
een jor, man blJ Hooft enz. Dllt mell JD het enkelvoud een IriB file••
Jeg~ende, ook In het me~rvoud I' lISe 1lle7lSSen zeggen moet, spreekt, dllnkt
aUJ, Yan zeit. De gemeenzame taal, die altlJd bet welluidende en Ie.
makkehJke zoekt, gaat onl hlerin voor, en ik geloof niet dat ~eDbare
Iprekers in dlt laval ietl verllezeD nlleD met hau te volpn. Zie ook
BUd. Spr. bl. 50.

d",

Uitspraak van ng.
56. Gelijk wij bet onderdrukken van den keelklank ia

c*
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8ell. aan bet einde van cen weord hebben voorgestaan,
doen wij het ook in het zamengestelde klankteeken ng.
Men spreke dan rang uit gelijk de Franschen, en ring

gelijk de Engeischen, dat is, beide met dien klank of
galm dien men hoort wanneer kinderen met hun ding~
dong dingdong bet klokkengelui nabootsen. I Die zelfde
klank blijft ook, wanneer een woord op ng uitgaande
verlengd wordt: ik vang, wij vangen, tong, tongen enz.
1 Het in acht nemen hien-an draagt, dunkt miJ, zoo veel tot de welluidendheid bij. dat het mJj niet onverschillig 18. mJj op het achtbaar gezag van
Ten Kate te kunnen beroepen. Voor hen die wat al te veel aan keelklanken gehecbt zijn zal ik '8 mans woorden aanhalen. "Bijaldien (zegt blj) of 718 of
tlk in eene zelfde lettergreep' (als bij ding. kling, en dani, klank) gevonden
'Worden, zo is iJders gelaid, ten minste zo als 't in beBcl&aofd Hollands zig laat
hooren, eenvowdJg; menzegt niet dIn-gen. da,a-ktn, maar ding.en, dank-en:
een Teiken dat fig en flk albJer onscheidbaar zijn in klank, en d'"rhalven
geene dabbele meedeklinkers. Gebeel anders klinken fI en 11. wanneer die in
bijzondre lettergreepen gestelt ziJn, als blJ in-genoomm, In-gang." Zie zijne
Ai Aenleiding enz." bl. 123.
Hetzelfde kannen zlj. die meer aan het gez!g
der nienweren becbten, bij Bilderdyk 10 zljne Spraakleer bl. 50 beweerd. en
bij Kinker, in z. inleidenden brief tot zijne Beoordell1&ng enz. bl. ui. be-

iamd 'riDden.

De d tus8chen twee klinker8.

57. In de gemeenzame spraak wordt de d tusschen
twee klinkers verzwegen in lnoOr, vergaring, (vergadering) leer, (leder) kleeren (kleederen) zoo ook veeren, bla..
,.en, allegaar voor 0,1 te ,ader, waarin de tongletter twee
maal verzwegen wordt. Vloeijend is deze zamentrek~
king, en zij wordt te regt in de gemeenzame spraak gebezigd; maar de openbare spreker onthoude zich daarvan. Sommige zamentrekkingen bch60ren tot de straa~
taal als : vaOr, mo~r, wat a~r8 voar wat ander8 enz. Van
dieren sprekende kunnen va~r en moOr geduld worden.
In 1Jloeden, houden, dooden enz. schijnt bet verkieslijk de
d te laten hooren, om de overeenkomst met bloeiJen, houwen en dooVen; maar wie ongedwongen spreekt zal er
weinig me~ op hebben.
D alB j o/w.
58. Men ziet uit de drie laatste voorbeelden der vorige
paragraaf; dat men in plaats van d de j of w als medeklinker van overgang inlascht. Zoo zegt men rijen,
lijen, leijen (maar lyder voor patient en leiger voor een die
ossen, paarden enz. leidt), ook ouwe boeke'll, een kouwe
nackt, rajen, lnajen, lajen, apoejen enz. Dc gemeenzame taal wettigt dat overvloeijen van den eenen klinker
op den anderen; maar men kan daar te veel aan doen j

VITIPBAAJ[ •

21

althans mijn gehoor kan met blije tijing, en goeje koeje,
voor bZiJde of bUJe tijding en goede of goeje hoeden, niet
maats worden.
Koei, vlooi, moei voor koe, v.Ioo; moeie of moe, roei
,,·oor roede of roe enz. mogen Haagsch zijn, maar mooi
zijn ze daarom niet.
Ps en Pt.
59. Dit zijn struikelblokken voor de tong, en bet is
gelukkig dat er niet veel woorden zoo beginnen, want
wij zouden leeren stotteren dat het een' aard had. Sommigen zeggen pe-salm en Pe-tolomeus voor psalm, Ptolomeus met eene maar even hoorbare p. Anderen maken
er zalm van!
De uitgang en.
60. Moet men in dezen uitgang de laatste letter hooreD
of niet? Dit is reeds een ond geschil waar de voorstanders van juistheid en die \·an welluidendheid tegen clkander over staan, en ieder (om met vader Vondel te spreken) trekt ziJn streng naar magt. Ten Kate was in zijn
tijd reeds voor bet verzwijgen dezer n,l en dit vindt
thans vele voorstanders. In de taal des gespreks zeggen
wij fiat, (en wie die de n als sluitietter nooit oitgesproken heeft, zou bet van zijn neus willen vergen om dat te
veranderen ?)lI Maar zou men in de openbare voordragt
Diet een middelweg kunnen bewandelen? In de schilderkunst beeft men heele en halve tinten: zou een net
spreker niet ook heele en halve letters in zijne uitspraak
bebben? Wij gelooven ja. Men kan de n z66 verzwij.
gen als of men telkens zijne toehoorders afvroeg: hoor
je nu dat ik de n weglaat? Dit is voor miJn oor bijna
nog erger dan het al te n-ig spreken.. Ik zal hierover
DOg een paar wenken geven, daar men ~ich bij gebrek
aan betere, des verkiezende, van bedienen kane
.
Vooreerst dan behartige men het gezegde van Ten
Kate, dat de onzakelijke deelen der woorden mel en
zacht moeien doorschieten, dan zal de n van zelf, om Dog
eens op de schilderkullst terug te komen, ala 't ware
wegschemereD, gelijk die tinten die onmerkbaar van iets
tot Diets overgaan.
Ten tweede: nlen verzwijge geene n wanneer bet
volgende woord met een' klinker begint: bl v. Zg kelJben er aan gedacht. De raven roepen om lJrood.

KAAPSCB TAALBIGEN.

Ten derde: men verzwijgc geene n aan het slot van
een vOlzin, b. v. "De Heer heeft ona in zijne langmoe:'
digheid gedragen."
1 uzenlwaardif maar te lang om bier uit te Icbrijven, il betgeen bij over
dit onderwerp D. • bl. 128 zegt. H1J begmt met de asnlDt'rkmg dat bet vel'.
zw1jgt'n del' Iluit-n de inwonerl van bet elgenthJk Holland van hunne Nedl·r.
duitsche nllburen onderscheldt, en eindi~t met deze WOOl den: II Eevenwel
'Wil ik ben in dit geval den voorrang, van volleedlger nil de letterkJnst te
Ipreeken, niet betwisten, laeten ze ons Ilegtl den roem van "lueuellder ait•
•praek niet beniJden."
• Dat de fI, boewel boven (§ 31.) ondpr de tongletterl tterangscbikt, een
bijkomenden neul-kiank heeft. is door Kinker, in de IDleldmg ziJner Beoordeeling enz. bl. :u:. aangetoond.

Ontaarding van den uitgang je.

61. Nog eene bijzonderbeid van de gemeenzame spraak
is dat de uitgang je van verkleinwoorden in ie overgaat
achter f, g, k, p, b. v. snuifje, kraagje, !Jakje, lrnopje
spreekt meu uit snuiffie, kraagchie, bakkie, knoppie enz.
Opmerkelijk is bet dat de j acbter d of t medeklinker
blijft, als randje, vaafje,l en dat zij achter 8 aIleen in
den lDond der min beschaafde klasse den ie-klank aanneemt. Althans geen lDall van opvoeding zegt kransie,
Franaie, glaaasie enz.'
1

Wanneer de t stom iI, komt de ie-klank weer te voorlcbijn, b.v. ligcAie,

",igcAi. voor lichtje. wichUe.

• Die wnrdt zelrs op,;emerkt wanneer eene stornme' tul8chenbeide komt,

.11 in ".,(je, flef(je, kistje, wln.fje enz.

KAAPSCH TAALEIGEN.

Zacltte 'I.litspraak.
62. Wic zich voorncem't om zich aan onnaauwkeurigheid niet te steeten, kan zich, "cora1 na een verblijf "'an
eenige jaren in Zuid Afrika, met de Kaapsche uitspraak
wei verecnigen; want zij is za('ht en \'loeijend, en vergt
'weinig \'an de spraakorganen, hctgeen vooral in de zomermaanden niet on\'erschillig is. Toonen wij dat met
eenigc voorbeelden aan. De tusschen haakjes geplaatste
letters worden vcrzwegen. Hoe loo(p) je dan zoo langzaam? Wat stoo(t) je miJ? Bly(j) nog wat. Zi(t) je
daar goed? Ik g(e)loo(/) dart) je gek is. Ik wee(t) nie(t)
wart) je !Jetaal(t). In a1 deze voorbeelden worden de
harde letters als stootsteenen 1 uit den weg gernimd en de
tong glij(dt) zoo le(kk)er over de woorden heen. Dit
geldt ook van dje yoor algje en soortgelijke verkortingen.
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Van daar ook dat 8ch van r gevolgd 8k luidt: 8!creeuwen,
B!crapen, en zeJfs wanneer geene r voIgt: 8kijnen, Bkande.
Opmerking verdient het, dat b\j het verzwijgen van t eene
'90orafgaande w tot j verhal'd wordt: hij 8!creel voor
8chreeuwt. ZeJfs de zachtere tongletter d wordt achter
D of 1 weggelaten: zonnig, 8chul/ig, voor zondi.g, 8chuldig.
Nog ecn€' bijzondcrheid is hct uitlaten ,'an den uitgang
en in de onbcpaalde wijs: b.v.
Aje nie kan kr{j nie, dan moeje nie lJIij nie.
Als gij niet kuot kr\jgen, dan moet gij niet blijven.
Deze zi,iu hoofdtrekkcn del· Kaapsche uitspraak; kleiacre afwijkingoen, enkele wOOl'den betrcffende, zullen in de
Proeve van Kaap8ch taaleigen beter hare plaats vinden.
Wij kunnen van dit onderwerp niet afstappen, zonder te
erkeDIlen, dat de beschaafde klasse overal haar best doet
om het kenmerkende der Kaapsche spraak af te ]eggen~
en dat veel van de hierboven opgegeven voorbeelden in
de platte taal der onbeschaafde klasse t' buis hooren.
Wie de Kaapsche tongval verzaa)<t wordt gezegd hoog
Hollandsch te spreken. Een Engelschman spreckt door..
gaans plat Kaapsch.
1 Tot inlicbLing "onr den Nederlander zij gezegd, dat men aan de Xup
8tnotBteenen of .tootklippna noemt, ateenbrokken dIs nu een. bo"en de opper.
yJakte Ylln den "Pg ullsteken. dan weder onder het 101le sand nrborpa
Uggen, 100 dat men er oDvermiJdelljk op Itoot.

-------------

TWEEDE

HOOFDSTUK.

ALOEl\JEE8 OVERZIOT DER REDEDEELEN.

Wat eene rede i8.
63. Eene ree){s van woorden in verstaanbaren zamenhang noemen wij eene rede.
Deelen en onderdeelen eener rede.
64. Gelijk een woord in lettergrepen, en elke lettergr.
in klank- of schriftteekenen opg€'lost wordt, zoo 1aat zich
ook eene rede in zinsneden en elke zinsnede in woorden
oplossen: ~'~e fJJereld gaat voorlJij met hare lJegeerlijkheden, maar die den wit Goda dod leejt in eeuwigheid."
De tweede zinsnede dezer rede begint bij maar.
Belangrijkheid van de kenniB der rededeelen.
65. Gelijk de juiste uitspraak van een woord afhangt
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van onze kennis aan de klanken, die ons door de letters
als bestanddeelen van dat \\"oord worden afgebeeld; zoo
hangt ook de juiste opvatting van den zin eener rede,
van de begrippen af, die wij ons van de woorden als bestanddeelen dier rede gevormd hebben. Is dit zoo, dan
berust onze geheele verstandsontwikkeling, voor zoo ver
zij van de mededeeling, hetzij mondeling of scbriftelijk,
van de gedachten van anderen afhangt, op eene juiste
kennis der rededeelen; en derhalve is deze kennis aller...
belan~jkst.

Verzuim kierin gepleegd.

66. Hoewel deze stelling niet betwist wordt, is de behandeling van dit onderwerp in de meeste spraakkunsten zeer gebrekkig, en de leerwijze op de scholen, die
grootelijks van het ingevoerde leerboek afhangt, kan
dus Diet anders dan onvoldoende zijn. Van daar ook
dat leerlingen jaren lang met bet analyseren, of oplossen
van volzinnen, geplaagd worden, en uiteindelijk, bij het
verlaten van de school, in de kennis der rededeelen niet
slechts weinig gevol'derd zijn, maar ook cen onovel'komelijken afkeel' van de beschouwing van dergelijke onderwel'pen hebben opgcdaan. Groot is het nadeel hierdoor aan de vel'standsontwikkeling toegebragt, cn in
geen opzigt is de behoefte aan eene degelyke hervorming
van bet taal-onderwijs dringender, dan met betrekking
tot bet analyseren.
Vereisckten tot eene juiste kennis der 'l'ededeelen.
67. Hiel'toe behooren van den kant des onderwijzers
juiste bepalingen en gepaste benamingen; en van dien
des leerlings eene gewone mate van scbranderheid met
oplettendheid gepaard. Zijn de bepalingen onjuist en de
benamingen ongepast, dan zullen ook de schranderste
leel'lingen niet anders dan verwarde begrippen verkrijgen: staan daarentegen de vermogens van den leerling
beneden bet gewone peil van menschenvel'stand, of
ontbreekt het aan de noodige oplettendheid, dan zal
men ook met de beste leerwijze niet veel vordel'en.
Wat rededeelen in ket algemeen ZVn.
68. Wanneer wij van 'l'ededeelen spreken, denken wij
daarbij niet aan de deelen eener rede, vool' zoo ver zij uit
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onderwerp en gezegde bestaat (waarvan nader), maar aan
de enkele woorden die in eene rede voorkomen.
Gewone henamingen der rededeelen.

69. De gewone benamingen der rededeelen oaar hunne
soorten zijn ais voIgt:
Zelfstandig naamwoord,
Bijvoegelijk naamwoord, (waartoe bet deel.
woord behoort,)
Lidwoord,
Telwoord,
Werkwoord,
Bijwoord,
Voornaamwoord,
Voorzetsel,
Voegwoord.
Hierbij voegen sommigen bet Tusscbenwerpsel.
Gezag dezer henamingen.

70. Deze kunstww. hebben, door bet langdurig gebruik
van achtbare taalkenners, zeker gezag verkregen, en hoezeer wij bij eene nadere beschouwiog aaotoooen zullen,
dat sommige daarvan onjuist zijn, willen we ODS Diet
aanmatigen de tot dUB ver gebruikclijke benamingen
door andere van eigen vinding te verdringcn. Wie als
uitvinder eener kunst of weteoscbap optreedt, is in de
noodzakelijkheid, en beeft dUB het regt om kunstww. te
smeden; maar wie eeoe reeds lang beoefende kunst bebandelt, kan weI voorstellen tot veranderingen doen,
maar bet betaamt hem in nederigheid af te wachten, of
deskundigen er hun zcgel aan hechten.
Zelfstandig naamwoord•.

71. Een zelfstandig naamwoord is de naam van iets
dat op zich zelve bestaat.
,
Het bestaun is tweederlei: een aanwezig zijn voor
onze zinnen, een aanwezig zijn voor ooze gedachten.
Op de eerste wijze bestaat een huis, eeo bloem enz., op
de tweede, deugd, eer, grootheid enz.
Al wat voor onze zinneu aaowezig is, bestaat ook voor
onze gedachten, maar niet omgekeerd. Eene bloem kan
ik mij denken, dat is voorstellen, al zie ik ze niet; wijsheid kan ik mij weI voorstellen, maar niet zien.
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Op zich zelve lJestaan is in deze bepaling bet kenmerk
van bet zelfst. nmw. in ondel'scheiding van bet bijv.
Twee hooJdsoorten van zel/st. naamwoorden.

, 72.

Uit de twcederlei wijze van bestaaD hierl'oor aan..
getoond vol~t dat men zelfst. nmWlV. naarhunne betceke..
nis in twee boofdsoorten onderscheideD kan: namen van
di71gen, waarollder wij peh'iODen en zaken begrijpcn zul..
len, en namen van vooTstellingen.
Bijvoegelijk naam70oord.

73.

Een bijvoegelijk nmw. is de naam eener eigenscbap
of omstandighcid, welke ik mij voorstel als in of aan
eene zaak aanwezigo-welke ik in gedachte als 't ware
daarbij voeg. In schaone lJloem heb ik dan twee nmww.,
het eerste bijv., het tweede zelfst.
Het deelwoord sal biema afzonderlijk verklaard worden, dewijl de ver

klaring van het werkw. client vooraf te gun.

Lidwoord.

14.

Een lidwoord is een woord dat een of mcer voorwerpen van de klasse waartoe zij behooren afzondert,
b. v. Huis is de naam vaD eeDe gansche- klasse ,ran voorwerpen; een huis, het ltuis, de h1lizen zODderen eeo of
meer ~'oorwerp{'n van die klasse af. De benamiDg lidwoord gceft niets van dieD aard te kennen. Zou men
niet beter afzondcringswoord zeggen ?
TnderJaad wat beteeke"t de zamenstelling lidwoord '/ Is ]l(·t een w.
met een lid, gehlk punth.oed een bOE'd met eene punt? of eeu w, tmn een lid,
r:ehJk ron-pt,., de pen van een roer? Ik we"t niet aan wiens taaikundic brein
w:j dit voortbrE'ngsel te dankt>n hebben, maar ik zou het gaarne aan den uitvinder terng ~even. Ten KRte bediende zich reed. daarvan, sebriJvende
ledeu:nordt, scboon bij veelal ronrlirl zelt~, dat zicb ten minst!" als eene verItaanbllre uitdrukkio~ laat unprljzen. Nog vroe!!er zelda men ledrken, hetgeen eene letterhJke vertalm~ vart artrculull i'l. Zoo beeft men dan uit bet
Latljn ite henammll: ontleenrf van iets dRt in die taa. niet bestaat. Want hetgeen IOU Iidw, noemen, hRddE'u dft Romeinen niet. Zoo lezen wij onder andered'irr den Thesaurns van Faber dat Varro bet pronomen demonstrlltivnm
,nhcul". noemde. Het Grieksche w. waarvan dlt eene letterhJke vertaling ii,
bewkent een lI:ewricbt. en overeenkomsllg deze heteekems werd bet in de
IPraakk. gebezigd van "oorden. die ala «e"richten de leden eener rede aan
elkander verhunden. Zie Aristotelis Poetica. Cap. xx. Later IS de beteekenil van bet kuoltw. aDders gew,jzigd.

Telwoord.

75. Bet telwoord is dE:' naam van een getal. Als zoo-

danig behoort bet tot de nmww. en weI z66 dat de
grondgetallen als zelfst. 1 en de telww. van orde, als bijv.
zijn aan te merken. In drie lJoonen, ze, erwten, zijn drie
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en zea en'o goed zeIfst. nmww. aIs de benamiDgen mud,
schepel eDZ. in een mud lJoonen, een 8chepel erwten.
1 En dat "'el in twee beteekenissen: voor eerst, a1. namen der getalmerken: Tk hPb vfl! coor driB aange6ien; ten tweed", als boeveelh.eld I DrN
is mblder dan fJiJj.

Het werkwoord.
Een werkwoord is eeDe .uitdrukking van het bestaan der diDgen, of eene wijziging van dat bestaan. 1
Tot bet cerste gebruiken wij zyn of wezen; tot het tweede, aIle andere werkww. hoc ook genaamrl. Het is dUB
niet een w. dat ?oerkt, maar een w. dat zegt. Waarom
zouden wij bet dan niet Iie'"er zegwoord noemen ?II

76.

• Deze bepaling ontleenen wlj gaarne nit Reyers Handleiding tot den Neder
laDdschen stlJI, bl. 123. Dit "erk, in de Nederlanden te wei bekend om nog
aanbeveling te behoeven. prijzen wlj biJ dl'ze gelegenheid onzen Kaapschen.
lezer nadrukkellJk aan. Bet is, zoo als de titel 'Verder luidt. eene f:oUedige
aanwvzing ter fJervaardigzlIg fJU .cl&rijtellike opstellen, op de redeneerkllnde
gegrond.
• Hen die Dogbij de oudheid z"eren. moet deze benaming voldoen, want
bet pr;p.a van .'ristoteles is letterhJk gezegde, Maar zlj heeEt eene betere
aanbevehng: ziJ dllldt de verrigting van d...t rededeel aan, en is dUll met de
opgt'gt'ven bepahng van gehJken oor8prong. Men heeft in de benammg
tctJ'kwoord, dIe streng genamen met t"t'l Dum act,vUI1& gelijkbeduldend ill, de
loort met bet geslacht verward, en om zicb daaruit te redden is men vervallen
tot de gedrogtehJke benamingen : bedl'UI-encl (d. i. "erkend) tDerkw., 'vdentl
tDeJ'kw en on:ddig tDerkw. In aile wetenschappen ill men niet dolO langzaam
"an verwarrmg tot orde voortgegaan, Ongepa8te benammgen, die men uit
traagheld of I!chroomvalhgbeid bleef gebrulken nadat men er het gebrekklge
van inza~. hebben dlen ganll.: voorzeker helpen vertragen, en nerll-cns is de
spreekwlJs I Wat doen name" tot z4ken' ongepa5ter dan In de welenBchappen.

SoortverdeeliflD der werkwoorden.
Bet werkw. (1.egwoord) is bedrijveDd wanneer bet
eeoe bandeliDg uitdrukt die op een \700rwerp overgaat, en
bcschrijvend wanneer het ceDen toestaDd uitdrukt, of eene
handeling die zk'h bij het onderwerp bepaalt. Men heeft
dus bedrfivende en beschrijvende wer1<ww. 1 }l~eDe derde
800rt behoeft men Diet; want de zoogenaamde lijdende
wkww. zijo niet anders dan bet beschrijvcnde worden,
nader door een dcelw. bepaaId. lk werd lJemind is even
goed eene zameDgestelde zeggillg aIs ik lJen zwak, g, zijt
groot enz.

77.

1 Op deze benllmingen valt aan te merken, dat de eerste, bedrUfJe1Itlwerkw.,
ontleend h uit den ZlO c!ea "oords waaraan men de benaming toekent: b.v.
tlragtfl il bedl'Jjrentl, DIet omdat het w. ietlllHdrijft, maar omdat de bandehng
dl'ageta op een voorwerp overgaat. De tweede belldming be.chJ1iventl u:oeriw.
is ontleend uit de verrlgting van bet w. ; want .taan. zitten, loopeJI enz. beBchnjven werkebjk den toesland del onder"erps. Mis8chien ware bet wen..bel~k aUe ben.mingen der rededeelen nit derzel"er "errigtinlen to ontle.·
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nen. ot aIthani een algemeen beginsel "oor die benamingen un te nemeD;:
maar wij tWIJfelen of dit weI doenbjk is, en leloo1'en dat men de regelmaat ook weI al te ,et trekken kant

Deelwoord.

78. Het deelwoord is een w. dat iets van een wkw. en
iets van het bijv. nmw. hecft, dat dus ill de eigenscbappen van beide deelt. Gelijk bet eerste sluit het tijdsbepaling in; gelijk het Iaatste, wordt het bij bet zelfst.
gevoegd: "'t Kruipend rupsje, m08 gekropen,"-ziedaar
een voorb. van bet tegenwoordige en van het verleden
deelw. Of wij ook een toekomend deelw. hebben zal na..
der onderzocht worden.
BiJwoord.
79. Het bijwoord is een rededeel dat bij een wkw. gevoegd wordt om eenige omstandigheid van hetzelve uit
te drukken: GiJ komt laat, dat staat wei enz. Somtijds
bepaalt bet een bijv. nmw. of een ander bijw. De lucht
ia matig koud. Een Arabisch paard loopt ongeloofliJk 8nel.
Voornaamwoord.
80. Een voornaamwoord is een rededeel dat ecn nmw.
vervangt, deszelfs plaats bekleedt.
Bcnaming en bepaling passen hier juist op elkander;
maar, een van beide, de bepaling is onvolledig, of men
heeft tot de voornww. rededeclen gebragt die er niet bij
hooren. Toetsen wij tot staving van dit gezegde aUe
soorten van voornww., of die er voor doorgaan, aan de
opgcgeven bepaling.
PersoonliJk: Zie daar uwe zuster, roep !taar !tier.
Rezittelijk. Ik ben Jozef: leeft miJn vader nog ?
Tot dus ver gaat bet goed, want in het eerste voorb.
kan men voor !taar bet woord zuster, en in het tweede
voor myn, Jozefs plaatsen, zonder wartaal te spreken.
Maar nu verder:
BetrekkeU/ik: De wereld, welke wij bewonen, is door den
God, dien wiJ vereeren, geschapen. Dat is: Wij bewonen
eene wereId ; die wereld is door God geschapen; wij
vereeren dien God. Wanneer wij een voorstel aldus
ontleden, dan past het betrekkelijke voornw. ook nog
onder de opgegeven bcpaling. Maar bij de vragende en
aanwijzende voornww. worden wij gestuit. Deze willen
volstrekt niet voor plaatsvervangers doorgaan. Men beproeve het aan de volgende voorbb.: Wat is de menlch ,-
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Wie heeft onze prediking geloofd? Welke ZVn uwe pligten ,
Deze is miJn geliefde zoon. In deze wereld ziJn wij ureemdelingen. Is dat uw huis ?
Wat nu gedaan? Kunnen we aan onze bepaling niet
een stukje aanlappen, zoodat er de vrag. en aanw.
voornww. ook onder kunnen? Waartoe zouden ,vij dat
doen? Wat is er bij gewonnen, dat men ongelijksoortige dingen onder eenen naam als 't ware insmokkelt?
Het bundeltje is nu losgemaakt, laten wij er vit wat
er niet In hoort.-Ja maar dan krijgen wij meer rededeelen.-Toch niet; maar wij leeren ze beter onderscheiden.
Noemen wij die ww. naar hunne verrigtingen, vraagwoord en aanduidingswoord.-Maar dan zal men hoe,
wanneer, waarom onder de vraagww. gaan teIlen, daar het
toch bijww. zijn; en kier, daar en ginder aanduidingaww.
noernen. Wat schaadt het, zoo ze al onder twee rubrieken voorkomen, mits zij er maar onder passen? Dat is
bij aIle verdeelingen het geval. Het ongelijksoortige,
loodra het daarvoor erkend is, onder eencn naam te begrijpen, is altijd ongepast; want namen zijn uitgedacht
om in de taal te onderscheiden hetgeen in de wezentlijkheid onderscheiden is.
Het Voorzetsel.
81. Het voorzetsel is een woord, dat de betrekking
tusschen bet wkw. en bet zelfst. nmw. of deszelfs stedehouder, het voornw., aanduidt: Voor mij ligt de stad,
aehter mij het gehergte; hoven mijn hoofd staat de zilveren
maan, die neh in de rivier apiegelt.-Leest giJ met 01 zonder eenen hril ?
Somtijds wijst het de betrekking tusschen twee nmww.
aan: Aet huis op den hoek, het lieht van de zon, de man
met den stoke
Deszel/s naam.
82. De naam voorzetsel is ontleend van de plaats die
dit rededeel in de woordvocging ten opzigte van het
zelfst. nmw. of voornw. doorgaans bekleedt.
VoorzetBeZs moeten weI onderscbeiden worden van "oorJ:oegBe18 in at'geleide woorden. all "eF en ont in r"erwerpen. ontnemen eoz.

Voegwoord.
83. Het voegwoord is een woord, dat de deelen en de
onderdeelen eener rede aalleenhecht en derzelver onderling verbaud aantoont: De wetgever en de regter zijn Ve'l"-
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8chillende peraonen: de een toch maakt wetten, en de andere
ziet toe dat zij niet atraffelooa overtreden worden. Voegww.
verbinden niet alleen enkele ww. en zinsneden, maar
ook paragrafen. In bet laatste geval zijn bet ww. van
overgang, die den loop onzer redenering aanwijzen.
Tusachenwerpael.
84. Het tusschenwerpsel is een uitroep, waardoor geen
duidelijk bcgrip, maar eene bJoote gewaarwording te
kennen gege\"en wordt. Het staat buiten bet verbaIJd
der rede, en kan dus streng genomen niet ,rOOI" een rededeel doorgaan. Deszclfs nard wordt zeer juist door de
benamiug uitgedrukt. .A.ch! hei I joei I zijn tusschen..
werpsels.
Overzigt der rededeelen volgena de voorgeatelde
veranderingen.
85. Uit bet onderstaande overzigt kan blijkcn, dat wij
slechts weinige vcranderingen in de namen der rededeelen vom" te stellen bebben. Over het meer of min
doelmatige daarvan mag de bevoegde lezer zijn besluit
opmaken. Wij zunen in dit werk de gebruikelijke benamingen blijven behouden, overeenkomstig hetgeen wij
§ 70 over het invoeren van nieuwe kUllstww. gezegd
hebben.
Zelfstandig naamwoord
Bijvoegelijk naamwoord
AfzonderingS'Woord (Lidwoord)
Telwoord
Zegwoord (werkw.) {lJedriJv~nd (bedriJ~'~nd en lijdend)
lJeachTflvend (onzlJdlg)
Deelwoord
Bijwoord
perSOOnlijk
Voornaamwoord
bezittelij k
{ betrekkeJijk
Vraagwoord (vragend voornaamwoord)
.A.anduidingawoord (aanwijzend voornaamwoord)
Voorzetsel
Voegwoord.
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Verwarring in de lJehandeling daarvan.
tJ6. Er is misschien geen gedeelte der taalkunde waarin van ouds meer verwarring heerscht dan in de behandeling del' naamvallen. Zeer geleerde en Hoog Geleerde
Heeren glijden over zulke onderwerpen been, zonder te
merken dat er een kink in den kabel is; minder geleerde
onderwijzers, die dit in de uitoefening van hun beroep
moeten bespeuren, zijn Qf te nederig om bet gezag van
bunne meerderen in twijfel te trekken, of zoo zij dat al
durven~ dan ontbreekt het hun aan de vereischte kundigheden om de gebrekkigc werktuigen, die hun in handen gegeven zijn, te verbeteren.
Oorsprong dezer 'Verwamng.
87. Deze verwarring is welligt zoo oud als de taalkunde; ten minste hestond zij reeds bij de Grieken,l en
booger behoeven wij niet op te klimmen, want de Grieken waren de leermeesters del' Romeinen, en dezen
werden op] hunne beurt de onze. De Grieken dan begingen bij de beham.1eling del' nmvv. al dadelijk de dwaling ,ran het teeken met de bcteekende zaak te verwarren. Ellne schromelijke misvatting voorwaar, maar wij
mogen er Diet laag op vallen, want wij zouden het in
hun geval niet beter gemaakt hebben. Hun rijkdom aan
buigings uitgangen gaf hun aanleiding om in den uitg.,
die eelJe bloote toevalligheid is, het wezell van den nmv.
te zien, cn zoo verkregen zij zoo veel nmvv. als zij uitgg.
hadden, namelijk vijf. Dit gaf spoedig aanleiding tot de
gebrckkige bepaling: Eed nmv. is de verandering van den
uitg. eens woords, waardoor dcszelfs bf"trekldng wordt
aangeduid. Deze bepaling, waaraau men zich zoo vele
eeuwen beeft "astgehouden CIl zich, voor zoo vel' mij
aan dit eindje 'Van de wereld bewust is, nog vasthoudt,
is de ware oOl"zaak van de verwarring in de behandeling
derDIDvv. De Romeincn hadden toe\"allig in sommige
nmww. cen uitg. meer dan de Grieken, en op het dwaaIlicht van de eenmaal aangenomen bepaling doorgaande,
verkregen zij dan ook een' zesden nmv. l\'Iaar weI verre
van op dien meerderen rijkdom te mogen roemen, hebe
ben zij juist in den naam van hun 6. nmv. (ablativus)
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een blijvend gedenkteeken van hunne minderheid in vergelijking met bunne leermeestcrs, de Grieken, opgerigt.
Indien bet waar is dat die namen de beste zijn, welke
ons den aard der benoemde zaak voor den geest brengen,
dan is bet ook waar, dat zij naauwelijks eeoe minder ge..
paste benaming hadden kuonen uitdeoken, daB bUD
ablativua.
I Aristoteles, in een werkje den titel Toerende over uitdrvkking, dat echter
Diet algemeen als ZljO werk erkend wordt, zegt reeds: II Phdon08, Phlloni
enz. zlJ_n feen namen maar naamvallen." Vld. Arlstotelia Opera, Genevae
1605, T. • p. 29. Dat 18 voor mJj I!lchemerachtig.

De nieuwere talen naar net Latijn verknoeid.

88. Toen de nieuwere taleo, na eeuwen lang slechta
op de tong voortgeleefd te hebben, op hare beurt gescbreven werden, zagen er die kinderen van het menschelijk brein, zoo uaakt en armoedig uit, dat de mon..
niken-geleerdheid, als afkomstig van een medelijdend
slag van menschen, zich daarover ontfermcn moest.
Deze dame, van Romeinsche afkomst, en door de geestelijkbeid opgevoed, droeg nog eene oude Romeinsche
toga, maar da,t klcediogstuk had haar in de eenzame
kloostercel tot tijdverdrijf verstrekt, en was jammerlijk
lperknipt en opgelapt. Van de slippen yan dat gewaad
sneed zij nu rokjes voor die arme bloeden, daar wij zoo
even van gesproken hebben; en daarvan komt het dat
de talen van Europa zoo veel onderlinge overeeokomst
hebben, en dat ze ons in de spraakkunsten en spraakleeren in eene gedaante voorkomen, daar wij niet regt
wijs uit worden kunnen.
Eerate dwaling met lJetrekking tot de nmV'V. 'fader toegelickt.
~9. De spraa'kkunst, zegt men, is de kunst van weI te
spreken, maar zij onderstelt eene kUDst van juist te
den ken, die noodzakeIijk vooraf gaat. Deze vloeit uit
de onveranderIijke wetten van bet denkvermogen voort,
en strekt tot algemeenen grondslag voor alle talen. Ons
denkvermogen stelt zich de voorwerpen der gedacbten
in verschillende betrekkingen ,"oor; deze betrekkingen
zijn voor alle volken dezelfde, want hetgeen voor het
denkvermogen van den eenen mensch bestaanbaar is,
moet het voor dat van alIe menschen zijn. Maar de
eene taal is rijker aan middelen van uitdrukking dan de
andere; wanneer wij dus ooze onderscheidingen uit ODze
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midrlelen ,wan uitdrukking ontleenen, dan gaan WIJ uit
van het bijzondere en toe\Oallige, in plaats van bet algemeene en wezentl\jke: en deze is de dwaling die men in
de leer der nnn"v. beging. In de toepassing kan het ons
niet ontgaan, dat aIles op de onderscheiding der begrippen, en niet der tceken~, aankomt. Willen wij een
voorwerp in eene of andere betrekking voorstellen, dan
eerst kIijgen wij aanleiding om ons van den daartoe
bestemden uitg. des naamwoords, of bij gebrek daaraan6
van andere middelen te bedienen.
A.lle lJeschaafde talen in dit opzigt even rijlc.
90. Wanneer wij in de voorgaande paragraaf met betrekking tot nmvv. zeiden, dat de eeoc taaI rijker aan
middelen van uitdrukking is dan de andere, dan willen
wij dat van meerder of minder volledige verbuiging van
het nmw. verstaan hebben; niet als of de eene taal een
voorw. in eene betrekking kan voorstellen waarvoor in
eene andere taal geeu middel van uitdrukking voorbanden is. 'Vaar een uitg. ontbreel<t neemt men immeri
een voorzl. te baat, of de plaats die het nmw. in eene
l'ede beslaat wijst op zich zeh"e reeds den nmv. aan.
Bepalin.q 'Van eenen naam'Val.

91. Een naam'Val, of Hever geval, is de betrekking van
eenen persoon of zaak tot een anderen persoon of zaak
in eene zamenhangende rcde.
Hoewel ik mij gaarne getroost aIleen voor mijn gevoelen te staan, mitl
dat gevoelen op overtulI~1Dg gegrond ZIJ, was bet mlJ eene aangename
verrasstn~ In N. AnsbJo's Nederd. Spraakk. voor eerlltbeginnenden, derde
drl1k 18l4, mlJne bepllhng van den nmv. blJna woordellJk weder te vinden.
Men leest daar bl. 21}: .. Het genl btj de nmww. is nlet anders dan do betrekking waarin wlj de dingen voorstellen, betziJ als onderwerp, voorwerp of
bepalmg."-lk beb geen zwak om voor den uitvlDder door te gsan van iets
dllt zoo oud is Ills de tllal zelve; maar dlt moet Jk ze~gen, dllt mlJoe bepaling
op bet papier stond, eer Ik het boekJe van AnshJn gezlen had; ZIJ is dill (ell
dat kan lIiet onvelschillig ZIJO) als van zelve opgekomen, blJ twee meDlchell
dIe van elkander mets wlsten. Oak HelJer in zlJne Handleadlng ena•• bl. 103,
heert dezelfde beschouwmg van nmvv. all AnshJo. lk kan mij intusschell
met die heeren met vereeDlgen, wanneer ZIJ slechts dne gevallen erkenDen.
Men oordeele of de zeveo gevalleD duor mlJ opgegeven DIet wezenthJk ODderscbelden ziJn. Nog eens, wezenthJk verschlllende zaken onder eellen Dum
to brengen, beeft wei den schiJn van omslag Le vermlJden, maar bevordert de
dUldehJkheld Diet.

Weifelende lJeteekenia wn het lcunstw. naamval.
92. Indien Scaliger gel\jk had, toeD hij beweerde dat
het w. casus, dat is letterlijk 'Val, zijnen oorsprong daarvan ontleent, dat men zich de verbogen nmvv. voorstelD
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de als al'IJo,llende van den N ominativus, dien men casus
rectus, regte naamvaI, noemde, I dan is het 66k waar,
dat men in lateren tijd, bij het kunstw. fl,Q,o,m'IJal in ODze
taal, zelden aan dien oorsproog gedacht heeft. Veelmeer heeft men aan val in deze zamenstelling de beteek-enis van getJal, dat is toevallige toeatand gehecht." Dat
het Latijnsche Ca8'U8 ook dien zin geeft is overbekend, en
het zou welIigt niet veel onderzoek vereischen om aan te
toonen dat vroegere geleerden, dit woord, waoneer het
voor nao,mval voorkwam, in dien zin opgevat hebben. s
Een sterk bewijs ligt, dunkt mij, daarin, dat elke nmv.
zijnen naam ontleent van zijne innerlijke beteekenis,
niet van zijnen uitg. Dit schijnt Scaliger gevocld te
hebben, toen hij de nmvv. liever eerste, tweede enz., dan
Nominativus, Genitivus eDZ. wilde genoemd hebben. fI
Wat daarvan zij, bet kan niet anders dan nuttig zijn, de
zaak zelve van het teeken te ondcrscheiden. Noemell
wij het eerste naam'IJal, en het tweede, uitgang of buiging.
Leeren wij eerst de nmvv. kennen, en bewaren wij de be6chouwing der uitgg. voor het hoofdstuk over verbuiging.
Zie Sanctii Minerva, p. 13.
Dit sou men bij meer dan een geacbt taalkenner kunnen aaowijlen, maRr
wij sullen onl bij Ten Kate beyalen. Zie zijne AenleidlDg enz•• D.I. bl. 324
en 25. De oudlte opTatting (wij erkennen het) moet met die van Scaliger
overeengekomen hebben, anders ware fttUImM' gelijk mit",", tIOOrml eDI.,
waar tlG' Toor geva' ltaat, onzJjdig.
I Zie oneler andereR ele reeds aangebaaide Minerva, p. 84, en alelaar de
aanteekening van Everardua Scheidiul•
.. Sanctii Minena, p. 73•
I
I

.A.anwitizing der Naamvallen.
93. Een persoon of zaak komt voor, ten eerate: als hetgeen waarover gehandeld wordt, en heet dan onderwerp:
De wereld gaat voorlnJ.
Ten tweede: als iets bezittende of tot iets behoo..
rende, en heet dan bentter, in het eerste geval eigentlijk,
in bet tweede oneigentIijk. De kroon dea koninga, Aetvee
..,an den landman, Aet Auis van den Aeer, zijn voorbeelden
VAn den eigentlijken bezitter; maar de koning dea landa,
de herder der acAapen, de heer van het Auis, zijn voorbeelden van den oneigentlijken bezitter.
Ten derae: ala degene of hetgeen waarom, ten voorof ten nadeele waarvan iets geschiedt, en heet alsdan
.doel, b.v. zeg Aet hem, geel Aaar tAW boek. Wij ontnamen
.tim rower hetgeatolene, en gaven Aet aan den eigenaar terug.
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Ten vierde: als iets ondergaande, en beet alsdan
voorwerp: wie zijnen lJroeder haat, is een doodslager. Het
voorwerp der bandeling kan te gelijk onderwerp der
zegging zijn: "ket kind wordt onderwezen; giJ zult lJeloond worden.
Ten viJfde: als het middel of werktuig waardoor iets
gcsehiedt, en heet alsdau helper: Alexander de Groote
keeft door onmatigheid ziJn leven verkort. Een vogel klieft
de lucht met zijne vlerken.
Ten zesde: als de wijs waarop, de tijd wannecr of de
plaats WRar iets gesebicdt, en beet alsdan lJepaler. Ik
lees zonder lJril. De stervende lJooswicht herdenkt met
wroeging aan het verledene. Hi} kwam tegen den avond,
met den hoed in de hand, en zette zick naast mij neder.
W;; ontwaken in den morgen met een vrolijk kart; en voor
den avond, staan wij met lJeiraande oogen, aan het graf
van eenen voor ket geluk van ona leven onmislJaren mend.
Ten zevende: Ais degene of hetgeen waaraan bet
woord gerigt wordt, en beet alsdan aanspreker: Dood,
waar is uw prikkel P (haJ, 'I.oaar is uwe overwinninp P
Samuel, waar zyt gij P Jongeling, sta Ope
Moeijelijkheid om nmvv. naauwkeurig te ondersckeiden.
94. Niet altijd valt het even gemakkeIijk naar de opgegeven onderscheiding aan te wijzen in welken nmv. een
persoon of eene zaak staat, en het is zeker gemakkelijker om op bet gezigt van eene s te zeggen : tweede naamval; van en, derde naamval enz. En waarom? Omdat
napraten altijd gemakkelijker is dan denken. Men houde
in het oog dat dezeIfde persoon of zaak, zoo als boven
in bet vierde geval reeds aangetoond is, in meer dan
eene betrekking te gelijk kan voorkomen. In gij 'Wordt
lJemind is gij aanspreker, onderwerp en voorwerp te gelijk.
Nuttigheid dezer onderscheiding.
95. "Die weI onderscheidt, die weI leert," zeiden de
ouden, en dit is nergens van meer toepassing dan wanneer wij het lJeteekende van bet teeken, de voorstelling des
verstands van de woorden die daaraan ondergesehikt zijn,
leeren afzonderen.
Kinderen die nog niet hebben leereD ",rbuigefl. behooren. zODder hulp
.an de uitgangeD, de gef'flllen, dat is de toevalltge betrekkingen van zaken te
Jeeren oDderscheiden. Elk boek is tot deze oefening even geschikt. Men
late zich door de moeljehJltheid niet 8fschnkkeo; een mensch is bestemd om
een denkend wezen te ZlJD; en het denkvermogen oefenen is het Hnlge mid.del om bet te .ersterken, en daardoor den mensoh D1eer meRle" te D1akeQ.
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Wat fJerlJuigen is.

96. De toevallige veranderingen, welke sommige rededeelen ondergaan, naar zekerc voIgorde aan dezelve
uitdrukken, noemen wij verlJuigen. Met betrekking tot
,werkww. zegt men daarvoor vervoegen.
Van waar de naam.
fJerhuigen ontleent zijnen oor..

97. Het kunstwoord

sprong daarvan, dat men zich den zoogenaamden 1. nmv.
als den 'I'egten, en alle afwijkingen als verhogen voorstelde.
Van waar de fJerlJuiging.

98. AIle veranderingen aan een woord, aIs teeken,'
hebben haren grond in bet bijkomende, dat wij in onze
gedachten met bet hoofddenkbeeld, door zoodanig woord
uitgedrukt, verbinden.
Wat dat h1Jkomende is.

99. De bijkomende omstandigheden van een hoofddenkbeeld, waarop men bij de verhuiging te letten heeft,
zijn getal, geslacht en geval. 1 Toonen wij dit in bijzonderheden aan. Het boofddenkbeeld zij leeuw. Zoo
lang ik in mijne gedachten daar niets bijvoeg, blijft bet
woord onveranderd: Een leeuw is een viervoetig dier.
Maar nu stel ik mij bet denkbeeld leeuw als meer dan
ren voorwerp van dezelfde 8001't voor, en dit bijkomende
druk ik door bet bijvoegsel en uit: b.v. Leeuwen zijn
fJleeschve'l'slindende dieren. Zie daar het getal. Voorts
voeg ik bij bet denkbeeld leeuw dat van zoogster van
jonge leeuwen, en zeg: De leeuwin laat zich hare jongen
niet ontnemen. Zie daar bet geslacht. Eindelijk breng
ik mij den leeuw als bezitter van iets voor den geest, en
zeg: De tanden des leeuws kenmerken hem ala vleeschverBlindend. Zie daar bet geval.
I Wij znllen onl bier voomamelijk tot bet laatate bepalen, om op getd en
1"l4c1&t in afzonderliJke hoofds1.nkken terng te komen.

Onvolledige huiging in onze taal.

. 100. Wij noemen de buiging in ODze taal onvolledig,
en zij is het inderdaad, "ooral ten opzigte van de naaInvallen. Immers bet zelfst. nmw. blijft in de meeste ge..
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valleD onveranderd. Sommige voornww. zijn vollediger
van uitdrukking, gelijk wij hierna zullen aantoonen.
GedeelteUjke voorziening in dit gelJrelc.

101. Hetgeen aan het zelfst. ontbreekt, wordt gedeeltelijk door bet bijv. vergoed. Zoo ondergaan bijv.
nmww. en voornww., inzonderheid het lidw., zekere ver·
anderingen, om het bijkomende, dat bij bet boofddenk..
beeld gedacbt wordt, aan te duiden: b. v. Simson verBloeg eenen leeuw. Hier wijs ik door verandering van bet
lidw. aan, dat ik mij den leeuw als 'Voorwerp eener han..
deling voorstel. Wanneer ik zeg: De lJeliJders van het
Christendom werden door de Romeinen den leeuwen voorgeworpen. dan kenmerkt de n van het lidw. de leeuwen als
doel eener handeling.
Ontoereikendheid 'Van dit kulpmiddel.

102. Veel blijft er in de bijkomende omstandigheden
van het hoofddenkb., dat wij niet door verandering noch
van het zelfst., noch van het bijv. woord kunnen aanduiden; en in zoo verre kan dit hulpmiddel ontoereikend
heeten: b. v. De jongen koopt eene groote lei. Hier is
noch in het lidw. noch in het bijv. nmw. iets dat mij de lei
als voorwerp eener handeling doet kennen. Ik wandel
met miJne oudste dochter. Hier is wederom niets in bet
voornw. noch in bet bijv. naamw. waaraaD ik zien kan
dat dochter in bet geval'Van lJepaling staat.
Vergoeding 'Van het ontlJrekenae.

103. Dit kan op driederlei wijze geschieden.
Vooreerst, door bet verband, dat is, de zamenhang,
waarin een woord voorkomt: in bet eerste voorb., de
jongen koopt eene groote lei, leert mij het verband, dat
jongen onderw. en lei 'Voorw. is, en niet omgekeerd, want
eene lei kan niet koopen.
Ten tweede, door de volgorde der woorden,l daar het
onderw. gewoonlijk vaar, en het voorw. achter het wkw.
geplaatst wordt. Ook hieraan ken ik dus bet geval van
jongen en lei in het eerste voorb.
I Hoe armer aan nitgangen eene taal is, des te meer is sij aan deze volgorde
lebooden: b.v. Den ZOO" Bll·oft de tJader 1£11 llelde; den mlBdad&ger txlnnul
d, reKter ala '&B7Idl&al:er Nn de wei. Dlt kan men niet vertalen: .. The son
PUJ&IBMB the/ather; the criml1&al condemnB the judge;" want dan werd de
.ader geltratl. en de tegter gevooDlsd. Hetnlfde lebrek aaQ ait,anpn ••r.
biedt IDlke omS.,ttlDgeD oak in bet FraQlcb.
.
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Ten derde, door middel van een \'oorzetsel. Dit komt
in bet tweede voorb. te pas, waar met eene omstandigbeid van plaats aanduidt, die aan dochter het geval van
lJepaling toekent.
Wat naamvallen zijn in de leer der verlJuiging.
]04. De veranderingen die een woord in de verbuiging ondergaat, zullen wij, met het aangenomen kunstw.J
naamvallen blijven noemeD. Wij onderscheiden ze dus
van gevallen, waarvall wij (§ 91) .de bepaling gaven.
Met betrekking tot dat onderscheid zou men kunnen
zeggen: gevallen zijn de toevalligheden van zakeo;
naamvallen, de toevalligheden van woorden.
Hoeveel naamvallen wij kehhen.
105. Het Nederduitsch heeft op zijn hoogst vier naamvallen, en in de meeste verbuigingen vrij wat minder, ge...
lijk wij straks bij eene beschouwing van eenige voorbeelden van verbuiging zien zullen. Daar er echter vier
onderscheiden buigingen aan een woord kunnen voorko...
men, I doet men weI van overa! vier naamvallen aan te
nemeo, en ik geloof niet dat men ze beter noemen kan,
dan eerste, tweede, derde en vierde naamval. Ii
I Het pers. voornw. van den 3. persoon beeft. sedert dat men Aun ala 3.
'VIln hen als 4. omv. onderscheidt, 'Vier 'Verschlllende bnigingen. Ook in
de verbniging van zelfst. nmww., heeft het Hdw., in den deftlgen stljl, eene baising, die, In bet V. en in het O. gesl. den 3. van den 4. nm'V. onderschlndt.
II Hoe zon men ze anders noemen?
Naar de nitgangen? Maar dezeD
doen dikwijls tweederlei dlenst; zoo zou dan N-'IIaamval In het M. 3. of 4.
nmv.; en R-Raam"tI' in het V. tweeden of derden beteekenen. Naar de
beteekenil van den Casus kan men ze niet noemen, zonder tot de oude dwaling terog te keeren, van aan den traamt:al toe te schrlJven. betgeen aan het
Ktlf'GI eigen is, en alzoo de beteekende zaak met het teeken te verwarren.*

Vergelijking der naamvallen, ala teekens met de
gevallen ala denkbeelden.
106. Eer wij de voorbb. van verbuigingo in hun meer...
deren of minderen rijkdom van uitgangen beschouwen,
zuIlen wij trachten de waarde, of Hever de heteekenis
van elken nmv. aan te toonen, door er de gevallen bij te
stellen" die daardoor vertegenwoordigd worden. De
* Misscbien heeet de lazer van deze aanteekening weI geglimlacbt over de
gec1rogteli)ke kunstwoorden N.naamt:al en R-naamt:al. Lieve Lezer, glj weet
niet hoeveel bekoorbJks het in heeft, aan oude dmfStln nienwe Damen te geven,
hoeveel men zi('h laat welgevallen, om zonderlzng' te zijn en dat menig
een lieve.. bespot wU worden, dan onopgemerkt bli.Jven. j n zeke.. nieuw
werk, getiteld: Sprackdenkkhr,. dat is 8]Jf'fJakdmkleer I heeten de naam"
'l'aUenl WerJaU, W,&9t1tfall, Wentfall, We'fftlll; c1at ii, Wie.ua7ll.n'.
Witu-IIfICI,,"'al, e08. Wit zelf; Iii van sulke ,1mllldj,.,P
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lezer gelieve § 93 nog eens door te gaan, dan kan hij
zich overtuigen dat wij zeven gevallen hebben, welke wij
door vier naamvallen vertegenwoordigen, en weI op de
volgende wijs :
1. nmv., Onderw. en aanspreker
2. nmv., Bezitte~
3. nmv., Doel
4. nmv., Voorw., helper en bepaler.
Eerate voorlJeeld van verlJuiging.

]07. Zelfst. naamw. met een bijv. naamw.. en bet nietbepalend lidw.
Mannelijk.
Enkelv.

Meerv.

1. Een wijze vader
2. Eena wizen tJaders of tJan
eenen wijzen vader
3. Eenen (aan eenen)
wizen vader
4. Eenen wizen vader

Wiize vaders
Van wize vader.
Wijze of aan wi8e
tJadera
Wijze vaders.

Vrouwelijk.
Enkelv.
J. Eene goede moeder
2. Eener (van eene) goe-

Meerv.
1. Goede moeder.
2. Van goede moeder.

de moeder
3. Eener (eene of aan
3. Goede of aan goede
eene) goede moeder
moeders
4. Eene goede moeder
4. Goede moeder••
Onzijdig.
Enkelv.
Meerv.
1. Een zoet kind
1. Zoete kinderen
2. Eena zoeten kinds
2. Van zoete kinderen
Van een zoet kind
3. Een of aan een zoel
3. Zoete of aan zoete
kind
kinderen
(Eenen zoeten kinde)
4. Een zoet kind
4. Zoete kinderen
Beschou'Wing van "'et lJOtJenstaande voorlJeeld.
lOS. Eene naauwkeurige beschouwing van dit voorb.
leert ons:

1. Dat bet zelfst. naamw. slechta eenen uitg. heeft,
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te weten 8 in den 2. nmv. M. cn O. enkeIv. 1 Want de
e, als uitg. van den 3. nmv. O. is verouderd, en men laat
dezen nmv. thans onverbogen.
2. Dat de uitg. en in het bijv. naamw. aan aIle ge..
bogen nmvv. van het M. enkelv. gemeen is.
3. Dat in het V. de e van bet lidw. kenmerk van het
gesl., maar niet van den nmv. is.
4. Dat bet O. enkelv. alleen den 2. nmv. vcrbuigt.
5. Dat in bet meerv. het zelfst. zoowel als het bijv.
nmw. geheel onverbogen blijft, wat nmvv. betreft, en aIleen
bet teeken des meervouds aanneelllt, dat voor het bijv.
e en voor het zelfst. 8, n of en is. e
1 Waar de 2. Daamv. op s niet weI luidt, wordt hij meestal met "all om8chreven. Slechts weinige W'oorden hebben en als kenmerk van den 2 naamv.
Wij kennen er geen andere dan: mensch, vorst, graaj, prins,I,art, getuige
en bode. Yrede heeft des .".edes en des "redens.
In woorden op • wordt in enkele gevallen eene e tusschen de sluiUetter en
den uitgang ingeschoven, en de eerste s waar de ultspraak zulks verelscht
laat daD in 8 over; hUIB, des hunes.
• Er zijn er die in den 3. Deamv. M. en O. mrv. de uitgaaDde n voorstaan en
wvzen fJaders zoeten klruleren enz. schrlJven. In sommige gevallen kan deze
,. de nuttigheid hebben van onduldebJkheld voor te komen j maar ZlJ heeft
Toor het oor, dunkt mij, iets gedwongens, en is in de meeste gevallen ont.
beerllJk. Hlj S. 8tiJIleest men allen "reemdelangen. Wat het mrv. klnderen
ungaat, daar zullen we in bet boofdst. over het getd! op terug komen.

Tweede voorlJeeld van verlJuiging.

109. Zelfst. naamw. met een bijv. en het bepalende
lidw.
Mannelijk.
Ellkelv.
Meerv.
1. De arme herders
1. De arme herder
2. Der (van de) arme
2. De8 armen herder8 of
van den armen herder
3. Den (aan den) armen
herder
4. Den armen herder

1.
2.
3.

4.

herders
3. Den armen herderll of
aan de arme herder8
4. De arme herders

Vrouwelijk.
Meerv.
Enkelv.
De witte hennen
De witte hen
Derofvan de witte hennen
Der of van de witte ken
Der, de of (Zan de witte
Der, de of aan de witte
hennen
ken
De witte kennen
De witte heA
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Onzijdig.
l\fcerv.
Elll<elv.
De hlanke zwaarden
1. Het blanke zUJaard
Der of van de blanice
2. Des blanke'll zwaaras of
zwaarden
van het blanke zwaard
Den blanken of aan de
S. Het of aan het blanke
blanke zwaarden
zwaard
(Den blanke'll zwaarde J
4. Het blanke zwaard
De blanke zwaarden
IJeschouwing van het bovenstaande voorb.
110. Vergelijken wij dit voorb., nm~·. voor nmv. met
het vorige, dan vinden wij in het enkelv. geen ander
onderscheid dan dat het hijv. nmw. in den 1. nm~·. vall
het O. de 'terzac:htende e heeft; en in het meerv. dat de
3. nmv. eeoe n in het lidw. en bijv. naamw. van bet M.
en o. aanneemt.
Bilderdljk geeft dezE' nook aan bet V. Zie 's mans spra'iki. bl. 88 en 98,
en verbUlgt: Den braveD "rou.ten. Ten Kate «(). I. bl. &40.) deed dat Diet.
en van de lateren. zoo veellk wect. bUiten 1:1. memand. I6 het DIet vreemd
dat blJ ter plaatse waar hlJ opzettehJk over verbulging handelt, verzulmd
beeft ons te berlgten, waarom hlJ In dezen van bet gevestlgd gebl'ulk afw1Jkt?

Derde voorbeeld van ve'rbuiging.
Ill. Zelfst. met bijv. naamw. zonder lidw.
Enkelvoud.
Onzijdig.
Vrouwelijk.
Mannelijk.
Zwarte wol
Wit hrood
1. Dude wyn
2. Duden wijns of
Van zwarte wol
Van wit brood
van ouden wiin
3. Duden, of aan
Zwarte, of aan
Wit, of aan wit
hrood
zwarte wol
ouden wid'll
4. Duden wfjn
Wit brood
Zwarte wol
Meervoud.
Dude wijnen
Zwarte wollen
Witte hrooden
en zoo vervolgcns gelijl( in het 1. voorb. Uit dit voorb.
merken wij op hoe arm oDze verbuiging van naamww. is,
wanneer wij de hulp van het lidw. ontberen.
Vierde voorheeld van verhuiging.
112. Zelfst. naarow. met bijvoegelijk voornaamw.
Eokel\·oud.
Mannelijk.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
I. MiJn hroeder
MiJne zuster
MiJn kind
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2. MiJna lnoedera

MiJner Z7J8ter of
MiJ"" kifu18 of
van mijne zus·
van miJn kind
ter.
MiJner, mijne of
MiJn of aanmijn
kind
aan miJne ZU8·
ler
(MiJnen kinde)
Mijne zu8ter
4. MiJnen lnoeder
MiJn kind
Meervoud.
Mannelijk.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
1. MiJne lJroeder8 MiJM ZUIlter8
M ijne 1cinderen
2. Miner lJroedera MiJner zuater8
MiJner kinderen
3. MiJnen of aan Mijner, miJne oj MiJnen of aan mij..
mijn,e broeder8
aan miJne zusters ne kinderen
4. Mijne broeder8 MiJne zusterl
MiJne kinderen
Dit voorb. leert ons dat de bezitt. voornmww. met een
zelfst. nmw. gelijk het bepalend lidw. verbogen worden.
Hierbij valt aan te merken, dat 011.1 in het M. de verzachtende e heeft, ala onze broeder, onzes broederl enz., en
dat hun in de verbuiging de n verdubbelt. Gelijk de
bezitt. worden ook de aanw. en vrag. voornmww. met
een zelfst. naamw. verbogen.
of van miJnen
broeder
3. MiJnen of aan
m;nen lJroeder

<

Vijfde voorlJeeld van verlJuiging.
113. Zelfstandig naamw. zonder bepaling.
Mannelijk.
Vrouwelijk.
Onzijdig.
1. WiJn
Deugd
Geld
2. Wijna of van 'UJijn Van deugd
Gelds of van geld
3. WiJn of aan wijn Aan deugd
Geld of aan geld
4. Wijn
DeuOd
Geld
In h~t meerv. zijn geen buigings uitgg.; en in het
enkelv., gelijk het bovenstaande voorb. leert, komt aIleen de I in den 2. nmv. M. en o. voor. En dat ook
deze uitg. slechts in zekere gevallen gebruikt wordt, zullen wij nader in de Syntaxis zien.
De naam van het Opperwezen wordt eenigzins vollediger verbogen :
1. God
2. Gods, Godes of van God
3. Gode of aan God
4. God.
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Persoonlijke voornaamwoorden.

114. Dezeo hebben in de gewone taai l slechts eene
buiging of liever \Oerandering, die voor derden en vierden naamval dient. Zoo verandert ik ill miJ
gij in II
hij in hem
ziJ in haar
het blijft onveranderd.
In bet meervoud verandert wi in ona
gij in II
zij in ken of hunt De 2. nmv. dezer voornww. heeft met bet gefJal fJalllJezitter niets 8e..
meen, maar is ('en overblJ,fsel van een verouderd en thans aileen JD den kan..
lelstijl en in den dlchterbJken schrlJftrant gangbaar Ipraak~ebrulk. volgens
hetwelk sommlge werkwoorden en biJv. naamww., In navolgmg van het La.
tiJo, eenen 2. nmv. bebeerscbten: b. v. Gedenk onzer, oniferm Ie mVM of
mY"er; ztins gedachbg. mvfts ontDaardig enz.
I Bet onderscbeid van heR of hun is niet van ouds in onze taal aanwezif'
want bet voornw. werd zander onderscheid nu met dezen dan met ~eneB vokaa •
klank gebrnikt, en Iae1& was soms 3. omv. en hun 4. 1 hans II het gebrulk
gevestlgd, en weI zoo, dat hun voor 3. en hen voor 4. nmv. staat. Men
Doeme dlt onderscheid wIUekeurlg ; maar zander Duttlgheid is bet Diet.

BetrekkeliJke en vragentle voomaamwoortlen.

115.
Mannelijk.

Enkeivoud.
Vrouwelijk.

1. Welke
2. Welks
3. Welken
4. Welken

welke
welker
welke
welke
~leervoud.

Onzijdig..
hetwelk
van hetwelk
aan hetwelk
hetwelk '

1. Welke
welke
2. Welker
welker
GeIijk bet
3. Welken of aan welke, of aan welke
I"k
welke
(welker)
manne IJ e.
4. Welke
welke
Die ala betrekkelijk voornw. wordt aldus verbogen:

M.
1. Die,

Enkelv.
V.
die,

O.

M.

dat

Die

2. Ontbreekt
Die oraan dat
3. Dienof
aan dien
4. Dien, .

die,
die,

dat

Meerv.
V.
die

O.
die

ontbreekt
Die
die

die

Die

die

die
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De ontbrekendc naamv. wordt van het ,,·rag. ,·oornw.
wie ontleend. Welke is als vrag. voornw. bijvoegelijk,
en wordt in bet M. en V. gelijk het betrekk. welke verbogen: het O.Iuidt welk, welks, welk, welke
Wie, dat zooweI betrekk. als "ragend voorkOInt, wordt
aldus verbogen:
Enkelv.
Meerv.
M.
V.
O.
M. en V.
o.
]. Wie
wie
wat
Wie
ontbreekt
2. Wiens wier
wiens
Wier
(vanwat)
3. Wien
wie
wat
ffTie of aan wie
4. Wien
wie
wat
1Pie
lOok in het M. en V._g_elil. voegt men somtijcls het bepalend lid".
",oar het betrekk. voornw. WJj gelooven Diet dat dlt Davolging "er~t •

116.
M.
1. Deze
2. Dezes
3. Dezen

4. Dezen
1. Gene
2. Genes
3. Genen
4. Genen

.AanwUzentle voomaamwoortlen.
Enkelv.
Meerv.
V.
o.
M.
V.
ontbreekt
deze
dit
Deze deze
dezer
dezes
Dezer dezer
deze of dezen, dit Dezen deze of dedezer
zer
deze
dit
Deze deze
gene
gene
Gene gene
gener
genes
Gener gener
gelijk bet
gene
genen, gene Genen gene, gener
M.
gene
gene
Gene gene

o.

Voomww. met de en die zamengesteld.
117. In degene en diegene, welke aanwijzend zijn,
worden beide ww. verhogen, en blijven nogtans aan
elkander gehecht.
Enkelv.

M.

v.

degene
1. Degene
2. Desgenen of van dergene of van
degene
dengenen
8. Dengenen of aan dergene, degene
dengenen
of aan degene
4. Dengenen
degene

o.
hetgene of hetgeen
desgenen, van hetgeen
aan hetgeen

hetgeen
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l\leenw•
O.
M.
V.
Deoenen
degenen
degenen
Dergenen
dergenen
dergenen
of van degenen voor aUe geslachten.
Dengenen
der- of degenen
dengenen
of aan degenen voor aUe drie
Degenen voor aIle geslachten.
Volgens dit voorb. zcgt mel) ook: diegene, diegene,
datgene; diensgenen, diergene, van datgene enz.
Dezelve, dat betrekkelijk is, behoort volgens bet tegenwoordig spraakgebruik tot de voornww.,1 en moet dUB
niet met het bijvoegelijk dezel!de verward worden.I Ret gepast gebraik van dlt .,oornaamw. ul in de Syntaxil aangewezen
worden.
I Hoew~l Bilderdijk (Spraakl. bl. 126.) ons leert. dat onze groolfJtJd"..
onveracbillig deaelfle en dezelfde schreven, gelooven wij dat onze If"oot"tlder.
het Diet kwabJk Demen zouden, Indlen ZIJ wisten dat hunne kleinkt,aderen
hier een ondert'cbeld maken. Het is er mede gelegen als met heta en 1&uR.
Tweederlel spraakgebrulk was aanwezlg. men heeft aan elk eene blJzondere
verrl~ting aanll;ewezen, en dlls partlJ getrokkeD van hetgeen t8 voren ner~en.
toe dlende. Wlj zanden er zelfs voor ZIJn, dit onderscheid nog dUldebJker
aan t8 tooneD. door dezelve altlJd aan een, en de zelfde gescheiden te schnjVent Wat bet spraakgebrmk van nette scbnJvers hleromtrent leert. en of
het waar is dat dezeljde gehJk de~el"e verbogen wordt, zlIllen WlJ in het hoofdItu.k over de voomaamwoorden onderzoeken.

Verhuiging van dezelve volgens Weiland.
Enkelvoud.
Meervoud.
M.
Yr.
Onz.
M.
Yr.
]. Dezelve, Dezelve, Hetzelve
I.fDezelve,
Dezelve
2. Deazel!s, Derzelver, Deszelfs of 2. De:rzelver,. lJerzelver
of DeszelDeszelven
ven,
3. Denzel- Dezelve, Hetzelve
3. Denzelven, Dezelve
Veri,
(Derzelver)
(Derzelver)
4. Denzel- J>ezelve, Hetzelve. 4. Dezelve, nezelve
"en,
Onz. gelijk bet mannelijk.

Twee of meer hiJv. naamww. hij len zel/st.
118. Waar dit voorkomt worden beide verbogen: de.
goeden ouden mans j den lieven women Jozef.
Onverhuighare hiv. naamwoorden.
119. Onverbuigbaar zijn vooreerst die byv. naamww.
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die wij stotfelijke noemen, omdat zij de stof uitdrukken
waarvan iets gemaakt is: zij gaan in aIle nmvv. op en
uit: h.v. De houten !Jale, de !Jlileken emmer, de 8teenen
trog ziJ'll voor het vee; wi; menachen drinken uit zilveren
!Jeker8, glazen kelken of porceleinen kopje8. Ten tweede,
die van namen van steden door bij,~oeg. van er ontstaan:
het Haarlemmer orgel, Nuren!Jerger apeelgoed, Straat8buTger Bnui,f.
Het !Jijv. naamw. aIleen.
120. Hier zijn twee gef'aUen mogelijk: 6f bet hijv.
wijst op een zelfst. dat reeds genoemd is, of nog genoemd wordt; 6f bet staat op zich ze]ve, als plaatsvervanger van het zelfst., dat daaronder gedacht wordt. In
bet eerste geval verbuigt men het bijv. als of bet bij het
zelfst. stond: Pieter heeft twee appelen gekocht, een'
zoeten en een' zuren. Ziedaar twee 800rten bak8teenen;
wilt uiJ /tarde of zachte? HiJ aprak vrimoedig, zoowel met
den vor8t, a18 met den genng8ten van de8zel/8 onderdanen. 1
In bet tweede geval verbuigt men het bijv. als zelfst.,
zoo namelijk dat bet meerv. altijd op en uitgaat: De
Heer doet zine zon opgaan over goeden en boozen, en regent over regtvaardigen en onregtvaardigen. Maar ten
opzigte van bet eukelv. beerscht verschil. Wij zulleo in
bet hnofdst. over het bijv. naamw. onderzoeken hoe
goede schrijvers ODS daarin voorgaan.
1

Dit "'oorb. ontleenen wij nit Weilands Spraakk. bl. 100

Bezittelijke voomaamww. zonder zel/at.
121. De bezitt. "voornww. aldus geplaatst, nemeo
veelal bet bepalende lidw. voorop, en worden aldu8 verbogen. 1
Enkelvoud.
M.
Onz.
Yr.
het mine
De milne,
de miJne,
De8 miJnen,
de8 minen
der mine,
de of der mijne
het of aan het mine
Den miJnen,
Den minen,
het mine
de mine,
Meervoud.
M.
Yr.
Onz.
De
miinen
Der miJnen voor aIle geslachten

1
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Den minen,
de of der mijnen,
De mijnen voor aIle geslachten.

den mijnen

1 Of men in bet meerv. ook dan de ft gebruiken moet, wanneer het"oornw.
op een zelfat. terug WIJ8t. b." fteem mune paardeft, ak zal de lUDell ftl1llerablerover in het boordst. over VJornaamww.

VIJFDE HOOFDSTUK.
GF..sLA.CHTEN.

Inleidende aanmerkingen.

J22. Dat de ww. naar geslachten onderscheiden werden in de gesproken taal, eer men nog aan eene geschreven taal dacht, is ten minste hoogst waarschijnlijk.
Immers, van waar zou dit onderscheid in de geschreven
taal gekomen zijn, indien het niet uit bet eenmaal gangbare spraakgebruik ootleend ware? De geslachten zijo
dus van hooge oudheid, ja van zoo hooge, dat wij tot derzelver oorsprong onmogelijk opklimmen kunnen.
Moeijelijkheden met de leer der geslachten verlJonden,
waaraan toe te schrijven.
123. Van welk beginsel men in bet toekennen der
geslachteo vaa ouds uitging, moet altijd eeo moeijelijk
vraagstuk blijven, omdat wij hierin den gang der taal,
om de bovengemelde reden, niet hoog genoeg kunnen
opsporen, en omdat bet taalgebr. zelve zich niet overal
gelijk gebleveo is. Indien men, van den aanvang tot
op onzen tijd, eenbeid van beginsel in de geslachtregeling kon ontdekken, dan zou men dat beginsel slechta
behoeven aan te wijzen en daarop eeoige regeltt te gronden, die de gansche leer der geslachten zouden omvatten. Maar welk beginsel men ook aanneme, zal men
op zoo vele afwijkingen stuiten, dat men allerlei kunst..
middelen te baat moet nemeo, om bet daarop gebouwde stelsel voor instorten te bewaren.
Bet oudste lJeoin8el van geslachtregeli,tg.
124. Indieo men aanneemt, hctgccn oos hoogst waarschijnlijk voorkomt, dat men op verschillende tijdE'D van

GltSLACBTEN.

verschillende beginselen van geslacbtregeling is uit~e
gaan, dan ontstaat de vraag wat mag weI bet oudste begilJsel geweest zijn, dat men in bet vroegsle tijdperk
onzer taal tot rigtsnoer nam ?-Wanneer men geen geliefdkoosd stelsel te verdedigen beeft, is deze vraag niet
moeijelijk te beantwoorden. Bet zal er op aankomen of
de zigtbare dingen dan weI derzelver benaming-cn het
eerst voorww. van beschonwing- geweest zijn. Hieromtrent kan, dnnkt mij, geen twijfel bestaan. Zoo zeker
als de zinnelijke voorww. ouder zijn dan buune benamingen, zoo zeker heeft men ook daarin cen onderscheid
van geslacht opgemerkt, eer men op den inval kwam dat
een woord, als woord, afgezien van de beteekenis, dUB
in zich zelve, iets mannelijks of vronwelijks hebben kon.
Zoo is dan, nit den aard der zaak, het ondate beginsel
van geslachtregeling ontleend nit de waarneming van
tweederlei sekse bij levende wezens.
Dit heginsel ontoereikend.

125. Dit beginsel was nit den aard aUeen op eene hoofd..
soort van voorww. toepassclijk, maar eenmaal aangenomen zijnde, kon bet zich door analogie of overeenkomst
gemakkelijk tot die voorww. nitstrel<ken, welke door
eigenschappen, met die van M. of V. wezens overeenstemmellde, gekenmerkt waren. Dan, ook na zoodanige
uitbreiding, moesten zich vele voorww. als geslachteloos
aan den spreker "oordoen, en ik geloof dat men aan het
()nzijdige hoogeren ouderdom in onze taal moet toekennen, dan met de bekende stelling van Bilderdijk be..
staanbaar is. 1
1 NameHjk, dat volgens zijn eigenww., II in ODze oudste ~t8al bet O. ge81.
onder bet V. scbljnt gescbolen te hebhen enz." Zle 's mans Verb. over de
geslachten bl. 47. Wil men die stelling weerlegd zieo, men leze Kmkerl
Beoord. van BIld. Nederl. bpraakl. hi. 103 en volgg.

Tweede heginsel van geslacktregeling.

126•• Dat bet geslacht in vervolg van tijd ook naar den
vorm des woords gerigt werd, moet buiten kijf blijven.
Hetgeen wij echter niet zoo verstaan als of men willekeurig aan zekere sIuitJctters of uitgangen zeker geslacht
toeeigende, I maar veeleer zoo dat men aan ceo woord
'Zeker geslacht eigende, omdat deszelfs vorm overeenkwam met dien van een aDder woord, welks geslacht
I"eeds oaar een ander beginsel bepaald was.
Q
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I OpmerkeIijk i, het nogtan! dat aile ww (naallwelijks kin men eeD plar nitzondermge.. aanwijzen) die op eene toonlooze e uitgalln. V. bevonden wl)rden.
Ja BOO sterk SChlJDt men aan dit beginsel gehecht te hebbeD. dat, hoewel
men al de namen van boomen M. maakte, men nogtans de linde en de tamannde V. bezlgde, jwst de eenlgste die op eene verzachtende e nitgaan. Zon
men daamit niet mogen beslulten. dat de zaebte eindklank mede een belln.
lei tot bepabng van het v. gesl. heeft opgeleverd.
I Zoo Bouden b.v. gnogelte, gedierte enz.
O. sijn all collectiva, en ge.
deelte, geBtoelte, geen col1ectlvll zljnde, nogtanl 0., wegen! overeenkomenden
vorm.

Derde lJeginael van geslacktregeling.

127. Bij woorden nit andere talen ontleend bleef men
veelal het gesl. behouden, dat hun in de taal waartoe zij
behoordeu eigen was. Dat men van dczen regel dikwijls afweek is te over bekend.

Wanlcelend taalgelJruilc.
128. Reeds uit hoofde van het bestaan van driederlei
beginsel, konden eenparigheid en duurzaamheid van
taalgebruik met betrekking tot de geslachten moeijelijk
tot stand komen. I Deze moeijelijkheid was te grooter"
daar men aan het oor geen ,·eiligen gids had; want zoo
men al op het gehoor het persoonlijke van bet o. kon
leeren onderscheidcn, bleef men ten aanzien van het
eerste dikwijls onzeker, of men een nmw. voor M. of V.
te houden had, daal· het kenmerk in een toonloozen
uitgang te zoekell was, die daarenhoven nog veelal verzwegen werd, en dus geheel ophield voor bet oor eeu
kenmel"k te zijn.
1 Del geBZacht-toetse van Ten Kate staat mij bier niet in den weg. Zij
bewljst welzekere overeenkomst in de gt'slacbtregeliog tU8sehen het Nederd.
en de oude verwante taaltakkeo i maar nlet eenpangbeld van gebrwk in "erschillonde tlJdvakken van het ~ederd. als geschreven taal.

Hoe men de geslachten van Nederd. nmww. leerm kane
129. Alle nmww. onder regelen te brengen, en bij
elkeu regel aIle uitzonderingcn op te gevell, is misschien
niet doenlijk, en zoo aI, ten minste ondoelmatig; omdat
de nuttigheid Diet geevenredigd zou zijn aan de moeite,
die tot bet van buiten leeren van zulk een omslagtig
zamenstel zou vereischt worden. De regelen moeten
dus weinig zijn, en waar ons de regelen verlaten, raadplege men bet gebruik van goede schrijvers en bet gezag
van woordenboeken, die dat gebruik tot grondslag geno""
men hebben.

