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Kaap8ch taaleigen in hulpww.
222. Kapenaars gebruiken dikwijIs den meer dan
'Volm. verI. T. van ziJn, waar de onvolm. verI. T. bedoeld
wordt: b.v. A. zegt tegen B.: "Ik heb 'U gisteren daar en
daar gemist," B. antwoordt: "Geen wonder; ik was ziek
Dewee8t."
Tegen de Hottentotsche spreekwijzen: ek is, ek heel,
ona het, in pIaats van ik ben, ik heb, wid hehben, behoe. yen wij beschaafde sprekers weI niet te waarschuwen;
maar als aardigheidje8 in het Zuid-Afrikaansche taaIeigenJ
moet er toch in 't voorbijgaan van gerept worden.
Volledige venJoeging van het hedr. en geliJlrol. wkw. leeren.
223.
Onbepaalde Wijs.
Tegenw.
Verleden.
Toekornend.
Leeren
Geleerd hebben
Zullen leeren
Deelwoorden.
, Leerende
Geleerd hehbende Zullende leeren
AantoonendeW.
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
Ik leer enz. (zie § 213)
Ik leere enz.
Onvolm. verI. Tijd.
lk leerde enz.
Ik leerde enz.
Volm. verI. Tijd.
Ik heb geleerd
Ik hebbe geleerd enz.
Meer dan volm. verI. Tijd.
Ik had geleerd
Ik hadde geleerd
Eerate taek. Tijd.
- Ik zalleeren
Ik zoude (zou) leeren
Tweede toek. Tijd.
tk zal geleerd hehhen
Ik zoude (zoo) geleerd hebhen.
Gebiedende Wijs.
EnkeIv. Leer
Meerv. Leert
Volledige vertJoeging van het onz. en geliJkvl. wkw.
groeijen.
224.
OnbepaaIde Wijs.
Toekomend.
Tegenw.
Verleden.
Groeijen
Zullen groeven
Gegroeid ziJn
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Deelwoorden.
GroeiJende
Gegroeid zijnde
Zullende groejjen
Aantoonende W.
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
Enkelv.
l\Ieerv.
Meerv.
Enkelv.
Ik groei
Wij groeiJen Ik groeiJe
Wij groeiJen
Gij groeit
Gij groeiJet
Gij groeijel
Gij groeit
Hij enz. groeit Zij groeiJen
Hij enz.groeiJe Zij groeiJen
Onvolm. verl. Tijd.
Voor de Aant. zoo weI als de Aanv. W.
Enkelv.
Meerv.
Ik groeide
Wij groeiden
Gij groeidet
Gij groeidet
Hij groeide
Zij groeiden
Zamengestelde tijden.
Aantoonende W.
Aanvoegende W.
Volm. verI. Tijd.
Ik ben gegroeid
Ik ziJ gegroeid
Meer dan volm. verI. Tijd.
Ik was gegroeid
Ik ware gegroeid
Eerste Toek. Tijd.
Ik zoude (zou) groeiJen
Ik zal groeiJen
Tweede Toek. Tijd.
Ik zal gegroeid ziJn
Ik zoude (zou) gegroeid zP
Gebiedende Wijs.
Enkel v. Groei
Meerv. Groeit

Volledige vertJoeging van !tet liJdeliJk wkw. bemind worden.
225.
Onbepaalde Wijs.
Tegenw.
Verleden.
Toekomend.
Bemind worden
Bemind geworden Zullen lJemind worziJn
den
Deelwoorden.
Bemind wordende Bemind geworden
Zullende bemind
ziJnde
worden
Aantoonende W.
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
Ik word bemind
Ik worde lJemind
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Onvoim. verl. Tijd.
Ik wierde hemind
Volm. verl. Tijd.
Ik ben bemind geworden
lk ziJ lJemina geworden
Meer dan valm. verI. Tijd.
Ik was lJemind geworden
Ik ware bemina geworden
Eerste taek. Tijd.
Ik zal bemind worden
Ik zou bemind worden
Tweede toek. Tijd.
Ik zalbemind geworden zijn Ik zou bemind geworden
zijn
Gebiedende Wijs.
Enkeiv. Word lJemind
Meerv. Wordt bemi""d
Toegift op de bovenataande 'Voorbeelden.
226. a. Met betrekking tot bet verI. deeIw.. van het
voorb. leeren va!t op te merken, dat bet toegevoegde
hebbende dient om den bedrijvenden zin der zegging uit te
drukken. Laat men hehlJende weg, dan wordt hetdeelw.
lijdelijk. Anders is bet gelegen met bet toevoegsel
zijnde in bet veri. deelw. van onz. wkww., gelijk in de
voorbb. zijn, worden en groeiJen: dit is bloote omschrijving, en kan daarom dikwijls wegblijven, zonder dat er
de zin der zegging door verandert: Mager geworden en
gegroeid, waa AiJ ntJauwlijka kenbaar.
b. Ten aanzien van bet voorb. bemina worden, maken
wij den leerIing opmerkzaam, dat bet onverdrageIijk
slepend en langwijIig zou zijn, bet lijd. wkw. overa! voluit te vervoegen. J Meestal wordt worden weggelaten in
die vormen waarin bet hulpw. zijn voorkomt. Dus:
Onb. W. verI.: lJemind ziJn i verI., deelw.: bemind zijnde.
Zoo ook in de volm. meer dan volm. verI. en tweede
toek. T.T. van de Aant. en Aanv. WW.: ik oen bemind,
ik ware oemind, ik zal lJemind ziJn enz.
Ik werd bemind

I Deze aanm. bepaalt zich niet tot de taal dell omgangll, maar i l 'fan algemeene toepUSlDg. Men meene niet dat de deftige Ipreektrant door grooten
omhaal \'l1n 19'''. gekenmerkt 19'ordt, of dat er ietl indrukmakends in een
langen Bleep van hulpww. Belegen il: Wie durft ontk6nJlen~ dat tDU zeifll
toen flog zoudm heblJen kIlnnm gered getDOrden zun, indzen tDU den emrKm
tNg du lJehotulll zoudett. hebben Willen bewandelen? In plaata 'fan IuJdde1l klo.n.
nm gered tDorden, en hadden wallen bewandelen. .

Verachillend gelJruik van zijn en hebben.

227. Eenige onz. wkww. verkiezen heblJm, andere
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ziJn tot hulpw., wederom andere nemen nu eens helJlJe"
dan weder ziJn. Door onderlinge vergelijking van de
voorbb. van dit gehr. bij Weil., Bild. en andere opgegeven, zijn wij vooreerst tot de volgende besluiten ge..
komen I
a. HelJlJen staat ala bulpw. bij wkww. die eenige be..
drijvigheid te kennen geven: arlJeiden, beven, hiJ8taan,
hlaffen enz. I
•
·h. Bij zulke die een verkeeren in eenen toestand nit·
drukken: liJtien, rusten, liggen, 8taan, leunen, hangen;
zitten, wonen, 81apen, aluimeren, grenzen enz.
c. ZiJn staat alB hulpw. bij wkww. die eenen overgang
in eenen toestand aanduiden: riJzen, dalen, vallen, Opataan, groeiJen, krimpen, inslapen, ontwaken, atollen, lJevriezen, amelten, ontdooiJen, aterven, overlfiden, verarmen,
uitteren, zwellen, verdorren, verwelken, hersten, verrin...
ken, verdrinken, lJegroeijen enz. la
d. Van hier dan dat wkww. die eene bewcging te
kennen geven, met helJhen vervoegd worden, wanneet
de rigtiIJg der beweging niet vel'meld wordt, maar met
zin, wanneer zij uitgedrukt staat; in het eerste geval
toch heeft men het oog op bet lJedridf alII verledeo, en in
bet tweede, op den overgan9 van de eene plaats naar de
andere: Ik heh wat geloopen en gedraald J De lcinderen
hehlJen eeral gezwommen, toen geloopen en geklauterd; daar·
na geaprongen, gerold en getuimeld. De dief is naar de
rivier geloopen, en. naar den overlcant gezwommen; vervolgena is hiJ op eene hoogte geklauterd, maar ziende dat men
hem op het spoor was, is hiJ er 01 gesprongen; en ziJ'lI
evenwigt verliezende, is hiJ voorover getuimeld en naar heneden gerold.
I Weil. geeft TaO deze loort (Spraakl. bl. 270) eene lijat TaD meer dao
_nentig.
I Men _ou dez8 lijat nog aanmerkelijk kunoen yergrooten. Wij hebben
geoordeeld dat wij niet met een klein get. Toorbb. volataan konden, omdat
we in de bebaodeling Tau deze Itoffa 't'IlO een oiluw beginael.ijn uitJegaan.
VerK-elijken wij de ...oorbb. onder b met die onder C opgegevon, dan bl.!Jkt bet
dat hdlJeN meer op bet "erZedeM eo zUJI op bet aankletimde dllidt. Immerl
W&nneer i1£ .eg: biJ been geruat, ge,taan. ge,lapm en•• dan beachrijf i1£ den
gerDezen toeBtand van het onderw.; maar waoneer i1£ seg: hij u gezwoUen,
.itgeteerd, wrdrollim ens. dan belcbrijf ik den toestand ,,&arin het ""erg'·
BaaN u en :rich nog bevindl.

Een dergelijk onderacheid hij onpera. wkww.

228. In het heeft geregend, gemeeuwd, gehageld, lletlooid, gevroren, gedonderd, geweerlicht enz. is blijkbare
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bedrijvigheid. Daarentegen: hel is .qebeurd. voorgeval-len, geschied, gelukt, mislukt, goed Of kwalfjk uitgevallen,
gebleken, goed of slecht afgeloopen enz. ge\Ten niet onduidelijk een overgang in eenen toestand te kennen.
Nog twee gevallen waarirt hehben verkozen wordt.
229. I. Wanneer een onz. wkw. wederkeerig gebruikt
wordt, dan moet bet als bedr. aangemerkt en dU8 ook
met hebben vervoeg-d worden: Ik heb mij moede geloopen
of gereden; hiJ heeft zich stiff gezeten, ziek gelegen, blind
gekeken enz.
II. Wanneer een wkw. oneigentlijk gebruikt wordt:
De kaars /teeft gedropen, /tet vat /teeft gelekt, het venster
heeft geklemd, het geschut heeft losgebrand, de kraan heeft
geloopen; maar in de eigentlijke beteekenis: De wijn is
uit het vat gelekt, het vet is van de kaars gedropen enz.
Dan ook bier verloocbent zich het bovenaangehaalde
beginsel niet, dat zijn gebruikt wordt, waar cen overgang of rigting doorstraalt: De kaars is afgeloopen of
ingebrand, hel geheim is uitgelekt, /tel kind is uitgeslagen,
de rekening is opgeloopen, het we~r is ingeslagen enz.
Dat er gevallen kunnen voorkomen die naar het opgegeven beginael met
gema'kkeliJk te beoordeelen ziJn, be'kennen WI) volgaarne i en dat goede
IchrlJvers, hierin aIleen door een danker bewustZljD geleld, weI eens mlstalten, ill ook DIet vreemd Met de wkww. beglnne7l, tJergete1& en eeniJ[1l andere
Ichijnt men zV7I en hebben door elkander te gebrulkcn. Zie hler eenij;o
Toorbb. :
Zoodra was niet de zie'kte begonnen een ernstig aanzien te krijgen. B.
De steden waren in magt topg':lnomen. 8. St.
Wij zijn gebeel onkundlg van aUrs wat hem op dien togt bejegend Mt'/f.
T.

d. P.

Wij willen eindigen gelijk wij begonneJl zijn. J. d. V.

De vervoeging van zamengest. wkww.
230. Dit is voor vreemdelingen niet zonder moeijelijkheid. Tot meerdere duidelijkheid zullen wij drie
klassell van zamenstellingen onderscheiden en afzonderlijk beschouwen, te weten :
A. Zamenstellingen met onafscheidbare voorvoegsels.
B. Met voorzetsels.
C. Met naamwoorden.
De klasse A. bevat wkww. met be, er, ge, ont, ver of
her vooropl In de vervoeging blijven deze voorvoegsels steeds met bet wkw. verbonden: ik hegrijp, erlang,
geloof, ontdek, verdraag, herzie; heb begrepen, erlangd,
geloofd, rmtdekt, verdragen, lUfl"zien., om te gelooven enz.
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Zamenstellingen met wan en ant nemen in het declw. De
voorop: gewanltoopt, geantwoord.
De klasse B. daarf'ntegen neemt het voorvoegsel ge
in het verI. deelw. en bet woordje te in de onb. W. tusschen bet voorzl. en wkw. in; en stelt in de eenvoud.
Tr. het voorzl. achter: Ik loop aan, op, af, in, door,
uit i ik hen aan, op, af, in, door, uitgeloopen i om aan, op,
af enz. te loopen.
Dan hier ontmoet ons bij de voorzls. over en onder, en
somtijds ook bij door en aan tweederlei gebr., en weI
zoo, dat zij eigentlijk seheidbaar, en oneigentlijk genomen, onscbeidbaar zijn : 1
Eigentlijk
Oneigentlijk.
HiJ heeft onder gestaan.
Bij heeft zich onderstaan.
Hij heeft de stukken over oe- Het stuk is wei overU:Jd.
legd.
HiJ is naar den viJand Over Overl(JOp het gezegde nog een,
geloopen.
met uwe .qedacltten.
Ik heh hem onder gehouden Gij zult mij niet onderho'Uden.
De haagdis was onder den Deze man tracht mij te onderkrUipen.
steen gekropen.
De arme man heeft zijn voe- Ik raad u het hoek te doorloopen.
ten door geloopen.
Ik heh er een kogel door ge- Mijn hijhel is met papier
doorschoten.
schoten.
Zullen zij hiJ hunnen ltandel Mogt onze koning ziJn viJanden overwlnnen !
veel over winnen ?
Ik wensch vee aan te koopen. De kooper weigert het huil
Wat geef ik er om ?'I
te aanvaarden.
Des Heeren gunst omgeej't
ons.
Bij de klasse C. loopt de vervoeging gewoonlijk even
eens af als bij de klasse A; z66 namelijk, dat de deelen
der zamenst. niet gescheiden worden: do 0 dverwen,
dwarsdriJven, glimlagchen, kortwieken, hebben ik doodverw, dwarsdriJf en ik heb gedoodverwd, gedwarsdridfd s
geglimlacht, gekortwiekt, en te doodverwen te dwarsdryven enz., zoo ook weerlichten, lieJkozen, handhaven, vriJhuiten, vrijwaren. In zamenstellingen met mis en vol
heeft men zieh voor vergissingen te wachten, die ontstaan kunnen door als zamenst. te beschouwcn wat geen
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zamenst. is. Men onderscheide
v.: "olmaken en vOl
maken, voldoen en vol doen, miadoen en mla doen: Wre
zi~h zelven ligt voldoet, loopt gevaar van dilcwiJla ie mudoen, en heeft weinig kana om zich te volmaken. Hi; wilde
het oefal vol maken, maar deed het mis."
I Bij etlneJ'uiate nitllpr. kiln men dadelijk weten of bet voorll. in de ZIImenst. acbei b. of on!!lcheidb. ill. Iu bet cerste gevaI beeft bet den kJemtoon ;
in bet tweede, nIt deze op bet wkw.
I Bet laatllte voorb. waf gef,/ii er omP ill. IItreng genomen, geene zamenst.
want men zegt niet in dien lin 6mg't'tletl, gehjk men aarr1:oopen, 6"erwanram
enl. legt. Het dient aileen tot opheldering van bet tegenlJvergeatelde omglt"en. Een dergellJk onderscbeid ia er tnallchell weder IIpreken en weder6prlien dat ia tegmsp,'eken, 6"er tuagtfl en OfJertufgf'JI. Dilt heeft die predlkant
niet gIlweten. dio, aan de verdeehng nn zljne IItot gekomen, beloofde eene
poging te ullen unwenden, om zilne hoorders 6rer te tuigen. Bij aanbid.
den, waarvoor men ook lUInbfdden hoort, ochijnt het gebr. verdeeld i maar bet
Jaatllte mag dlchterhJke YnJheid .ijn, gelljk b. Y. in bet eerate onzer Evang.
Gez.. .. Aanbldt den Vader, enz.'· 'J en minste, in nllVolgins. biervan ttl
zeggen I W1i aarrroepen U, i. IItrijdig met bet tulgebr.: RotP.t rnu lUIJi in detl
dag der bmaauwdlleid. beet bet (PI. 1. 15. , niet aatlroept maj. In 6.chterilappm beeft het olllCheid. voorzl. den klemtoon. maar in achtm6lgen het wkw.
In zamenatellingen met om bealiat de beteekenill van bet Toor..l. i geeft bet
un inBluiten te kennen dan il het onafacbeldeliJk. maar anden Diet: D,
dad iB ommuurd, omlegerd enz. 11: omgordt qf oinIuJn!! mij met ten lI:tDaard,
,1' ,ord qf hang mij'l zlDQ,tJrd om; Ii IIplt den dier om enz.
• Zie Kinker Beoord. en.. In dwaradrfjf1t!fl en glimlagchefl bebbm wij
twee yoorbb. ftD ongelijbl wkww. die in de zamenllt geJljkvl. worden.
t Zoo zegt men dat iemand mimaaakf, miBdeeld (niet miagtdHld) ill i dat
hi] .ich mllld"'KtfI, millgi8t, mi8huwd beeft. \\ ij komen in het Hoofdst. oyer
Woordont1ediog op dit onderw. terug. BijloDder belangri,]k II Kinker 1.1.
bl. 115 lin volgg.

Kaapsch Taaleigen.
23]. Na betgeen hiervan bij de hulpww. gezegd is,
rnerken wij alleenlijk aan, dat in de platte spraak aIle
uitgg. van den tegenw. T. verzwegen worden: ele kom,
jiJ kom, hi; /com i OM kom, jullie kom, hullie kom.

EL FD E HOOFD STUK.
VERVOEGING VAN ONGELtJKVLOEIJENDE
WERKWOORDEN.

Kenmerk van een ongeliJkvl. wkw.
232. Het kenschetsende der ongelijkvl. wkww. ligt in de
wijze hoe zij het verledenc uitdrukI{en. Dat geschiedt
in de aant. en aanv. WW. door verandering van worteI..
klinker, en in het deelw. door voorvoeging van ge v66r

9
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de onbep. W. met of zonder verandering ,,"an wortclkl. :
8chrijven, ik Bchreej, ge8chreven, dragen, ik droeg, gedragen.
Uitgangen in de vervoeging.
233. De persoonsuitgg. zijn dezelfde als bij de gelijkvl.
wkww.
Dat de uitg. de in den onvolm. verI. T. vervalt, spreekt
van zelf, uaal' de vokaalverandering in deszelfs plaats
komt. Zie bier een vool'b. van vel'voeging:
Onbepaalde Wijs.
Zwijgen.
Aantoonende Wijs.
Aanvoegende'V.
Tegenwoordige Tijd.
Enkelv.
:Meerv.
Enkelv.
l\1eerv.
1. Zwijg
zwijgen
zwijge
Mjgen
2. Zwijgt
zwfjgt
zwijget
zWlf.get
3. Zwijgt
zwijgen
zwijge
zWf1gen.
Onvolm. veri. Tijd vool' beoide \Vijzen.
Enkelv.
Meerv.
1. Zweeg (zwege) J
zwegen
2. Zweegt (zweget)
zweegt (zweget)
3. Zweeg (zwege)
zwegen
Gebiedende Wijs.
Meerv. ZwiJgt
Enkelv. Zwiig
Deelwoorden.
VerI. Gezwegen
Tegenw. zwijgende
De zamengest. TT. worden even zoo gevormd ala in
de vervoeging van gelijkvI. wkww.
1 Hetleen hier tuaBchen haujeB Itaat iI BaD"'. W.

Verdeeling der ongeliJkvl. wkww.
234. Zal men van de ongelijkvl. vervoeging een volledig overzigt geven, dan dient men de wkww. in klassen te verdeelen. El' zijn vier hoofdklassen, te weten:
A. Wkww. die in den verI. T. en bet verI. deelw.
eenerlei klinker hebben: kri,jgen, /creeg, gekregen.
B. Die in den tegenw. T. en het verI. deelw. eenerlei
klinkel' hebben: lezen, las, gelezen.
C. Die driederlei klinkel' hebben: 8telen, atal, geBtolen.
D. Die van den ongelijkvl. vorm alleen het dcelw. behouden hebben: bakken, ik bakte, gebakken.
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Onderverdeeling der klaaae A.

235. Deze klasse bevat vijf afdeelingen, naar den
wortelkl. onderscheiden, namelijk:
1. Afd. met e .. heraten
2. "
" i.. zinken
3. "
"ii . hlijven
4. "
"ie: bieden
5. "
"ui .. druipen.
Eerate afdeeling van klas8e A.
236. Onbep. W. bersten, verI. T. borst, ver]. deelw.
geborsten 1

Naar dit voorb. gaan :
hergen&
8chenken
del'l.'fn
8cherenb
gelden
~eUen
kerven
trelfen
melken
trekken
vechten
achelden
8chenden
vlechten

wegenC
wervend
zenden
Zloelgen
zwellen
zwemmen
zwerven"

Aanmerkingen.
• Gelijk bergen gaat ook verbergen. Het zij eens voor
al gezegd, dat we in dit overzigt van geene zamenstelliogen gewagen, behalve wanneer bet grondw. in onbr.
is, of wanneer zij in vervoeging van het grondw.
afwijken.
b en c: : Dezen hebben ceo enkelen medekl. in den wortel, en daarom in den verI. T. eenen langen klank:
schoor en woog. Men hoort ook nog schaer en woeg,
maar dit is verouderd.
den e : Wier/, vooral in de zamenst. verwierf, en zwierf,
in plaats van war! en zworj, zijn ruim zoo gebruikelijk.·
I Volgens
eene gebruikelijke kIankverwisseling hoort men dit ",kw.
oak aIdu! vervoegen: barBten, barBtte, gebol'Btefl, en dan behoort het tot
klasse D.
ITer oorzaak hiervan verBchijnen deze twee wkww. andermaal in ald. 2·
van kl. C.

Tweede afdeeling van klasse A.
237. Onb. 'V. zinken, vert T. zonk, verI. deelw. ge.
zo",ken.

OXGELIJJtVLOEIJEXDB WERltWOORDEN.

heginnen
hezinnen
hinden
hUnken
dingen
dringen
drinken
dwingen
glimmen

klimmen
klinken
krimpen
aUnken l
apinnen
springen
aUnken
veralinden
verzinnen
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verzwindfn •
vinden
winden
winnen
wringen
zingen
z~nken

I SUnken beert Ilene zeer bepaalde bet., en ,,"ordt bijna niet anders ge~
brnikt, dan van bet vermmderen of mkrimpen van een gezwel. Van daar bet
bijv. numw. slank. Men moet het onderscbeiden van het veronderde slallgeft, zich kronkelen, of hever zich heen en weder bewegen, van waar wlj het
wkw. TaD dnring slu.geren hebben en het zelfat. slang, gelijlt het Eng. make
Tan to .neak.
• VerZllfindeft: moft'erij I zon Bild. zeggen. Het woord komt zeker met
het H. D. f1t'rSChWlnden overeen en schiJDt van lateren tl]d te ZlJn; want bij
Ten Kate wordt er niet van gerept, "erdlDl;rum, dat aan het Eng. to dwindle
herinnert, i. zeker meer Hollandscb. Daarvoor zeide men onllngs ook fJer.1Di;.nm, maar dat wenllcben wi] niet terng. Hoe dit aUes met wetft&g, met
iwUlIeft (mis8Qhien bij verbarding voor gewijnen) met het voorvoegsel fDfln,
lin het Eng. ,to wane zamenhangt, is Diet ver te zoeken; maar of het Eng.
dat, gehjk men weet, tegen aUe regelmaat wun nitgesproken wordt, bIer
iets mede gameen beert, durven Wlj niet 'ferzekerlln. Em is zeker tDeanlg,
maar dat doet niet veel af.

0".,

Derde aldeeling van Haase A.
238. Onb. W. hlijven, verl. T. hleef, verI. deehv. gehleven
miJdend
aniJden
heliJden
heZ'UJijken
niJgene
apiiten
nijpen
hlijken
apliJten
overlijden
atiJgen
diJgen a
pijpenf
!tijven
drijven
priJzen
gliJden
atriJden
rijden
griJnenb
atridken
rijgen
hiJgena
tiJgen K
rijten
verdwiJnen
hwschen
kijken
riJvcn 9
vriJdenh
rijzen
wiJken
kiJven
8chijnen
wijten
knijpen 1
8chriJden fo
krijschen
wiJzen
Bchrijven
krjten
wrifven
alijpen
zijgen G
kwijte1l
alijten
l'idenzwiJ.qen
,mijten
lijken
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Aanmerkingen.
• Dfjgen is zoo goed aIs verouderd; men gebruikt
daarvoor dijen en vooral het zamengest. uitdiJen dat gelijkvl. is. Hiertoe behoort ook gediJen, voorspoedig zijo.
b GriJnen wordt van lieverIede verdroDgen door grienen, dat gelijkvl. is.
c IfiJgen, is thana veelal gelijkvl. en in een oneigentlijkpn zin, wanneer bet een sterk verlangen te keDIlen
geeft, altijd: Hoe hiJgde hiJ naar wraak I
d MiJden komt ook gelijkvl. voor.
e NiJgen, naar vrouwelijke wijs groeten, is ODZ. en
ongelijkvl.; maar neigen, buigen: zich ter aarde neigen,
is bedr. en gelijkvl. 7
'Pijpen, in de beteekenis van fluiten, is verouderd,
maar blijft aanwezig in de spreekwijs: naar iemanda
piJpen dansen; waar piJpen oobep. W. is. Om een schel
geluid uit te drukken gebruikt men piepen, dat gelijkvl.
is. In den boertigen stijl zegt men gelijkvl.: piJpen,
voor eene pijp rooken.
I T;Jgen, oulings ook tiJden en tiJen in de spreekwijs
aan het werk tijgen, heeft in het verI. zoowel toog als
teeg. De zamenst. aantijgen wordt bij voorkeur gelijkvl.
gebruikt.
h Men mag- wiJden spellen, maar men zegge nooit
anders dan wiJen. Velen verkiezen dit wkw. gelijkvl.
te gebruiken; maar hoort men niet in den omgang
meest wiJen, wee, gevreen?
I KJlVpe71 en flijpm sijn blijkbaar hetzelCde woord; op die l'oorgevoegde Ie
'tomen wij in het HooCdat. over afleiding weI eenl terug.
• De lrondbet. van lijdea il KaaR. en biermede il dKrtft, dat den "oortganl
des tijd. nitdrnkt verwant. Bet zal Riel lang ldden, behoort tot de tweeds
bet.; "erltchR. dat il fJOOrbijgegtJ411. en oW!f'ledt1l, dat i. owrgtgaAJI, tot de
eerlte. In btlVdm .chijnt de wortel nog iet. anden te beteekenen i "olgenl
Ten Kate wrhaleR.
I RUtJefI, in twee beteekenwen, namelijk van nupefI en "an bVtetl harlea
of .cl&rapen, il een bijna aCgeltorven wortel, wurun wij hier geen plaatl
souden verleenen. ware het niet om de belangrijke uit.pruitaell, waarmeda
hij ome taal verrijkt heeft. Wij ollen in het hooCd. over afleidlng daarop
~eM1l komen.
4 Scl&Jijden: iJ buiten de zamenlt. tmer,c1&rijden, 'weinig gebrnikelijk.
• Y trdlDUntJI, sie de Aant. op wn-zrDindeR § 237.
• ZVgera, lmIg%G4f11 eR rraagteloo. flaUm, (dUJ all om. wkw.) iJ nog lebrui'telijk ; "oorbeen werd het ook al. bedr. gebuigd in de bet. "an
dooipf'. of jiUrtlf'eR, en "an daar de bijbellche seglPni I ten, f1UIK witzij-
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en kameel door ZJl.'d~f'll; niet, zoo all men nit onkl1nde weI een.
zegt, Intzuigen: wie dat deed zan een t'a.milJ.etrek met de Ipinnekop aan den
ciag leggen.
7 Wat bet deelw. betreft zegt men in den zin tot iet. o"er1&ellend zoo wei
Beneigd all /!t!aegen; maar in de bet. goedgfl.'ll6tig, aileen Kenegl!fl. Zie
Weil. TaaIk. Woordenb.

Kf'l&, n

Vierde afdeeling van klaase A..

239. Dnb. W. hieden, verI. T. hood, verI. deelw. ge..
lJ 0 den.
hedriegen
gelJieden
genieten
gieten
/eiezen·
klieven"

liegen
riekeno
schieten
tiegen of tuigend
verdrietene
verliezen

vlieden'
vliegen
vlieten
vriezen
zieden l

Aanmerkingen.

• In den verI. T. en het verI. deehv. van kiezen, tJerliezen en vriezen, WOlut de fluitletter door r. vervangen;
of Hever, deze tijden worden ontleend van de thans verouderde onbep. W. kieren, verlieren, vrieren. In kiezen
bepaalt zich bet gebr. der r tot de afleiding uitverkoren:
(immers zegt men: ik k008, verkooB; gekozen en verkozen)
maar in vriezen en verliezen is de r in bet verI. algemeen.
b Van klieven als ongelijkvl. is aIleen gekloven in gebruik, en in zoo verre zou men bet naar de kl. D. kunnen verwijzen. Daarentegen zijn er twee gelijkvl.
wkww.: klieven en kloven, die in het gebr. eenigzins
verschillen: men doorklieft de zee, de viaeh klieft het water,
een piJl kliefl de luckt; een kouthakker kloofl hout. Het
is moeijelijk biervan reden te geven zonder van kloven
tot kaarkloven te vervallen. Kloof, als verI. T., is niet
verkieslijk, omdat bet gelijkIuidend is met denzelfden
T. van kluiven; op gekloven komen wij bij de ki. D. nog
terug.
a Voor rieken zegt men algemeen ruiken.
In den boogeren stijl, en in de zamenst. welriekend houdt het nog
stand; maar in den omgang zou het naar scboolvosserij
rieken.
d Thgen en tuigen zijn versleten; bet cerste schijnt
weI betzelfde als tijgen, I waarvan in de vorige § gehan-

deid ta.

• Verdrieten is onpers., en ofschoon gelijkbeduidend
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met spiJten, behoort het meer tot den hoogeren stijl. Zich
niets laten verdrieten wordt in elken stijl gebruikt om
een onvermoeid pogen uit te drukken, en in dien zin bezigt men ook onverdroten, als bijw.
f VUeden en vlieten zij n voor den omgang wat hoog,
en worden daar Hefst door vlugten en vloeijen vervangen.
I Zieden is kooken, maar wordt weinig gehoord behalve in gebraden en gezoden. Een zoodje visch is een
kooksel. Van daar ook eene heele zoo, uit zode zamengetrokken, voor eeDe menigte gelijksoortige dingen.
Bij overdragt spreekt men van ziedende driften, ziedende
lJaren enz.
I

De grondbet. un deze ww. gemeen is trekken. In de afteiding is tieg of

tjig ecn belangnjke wortel.

Vidfde afdeeling van klasse A.

240. Onb. W. druipen, verla T. droop, verI. deel w.
gedropen.
hekruizena
duiken
fluiten
kluiven
kruiJenb
kruipen
luiken l
pluizenc

ruiken
schuilend
8chuiven
sluiken
sluipen
sluiten
snuiten
snuiven
Aanmerkingen.

spruiten
8puigene
spuiten
stuiven
zUigen'
z'Uipen.

a Bekruizen 8chijnt bij verharding uit hegruizen ontstaan, en beteekent hemorsen. Maar hegruizen is gelijkvl. en hekroos is niet gebruikelijk. Bekrozen, dat is
wil, hesmeerd, komt nog weI voor, en daarvan schijnt
het gemeenzame groezelig af te stammen. Misschien
hreDgt men dit wkw. betel' tot de kl. D.9
b KruiJen wordt ook gelijkvl. gebruikt, en weI bij voorkeur. Dat men het daarom in bet verl. met kruiden zou
verwarren, daar is geen nood voor."
c en d : Pluizen en schuilen hellen ook naar den gelijkvI.
vorm over.
e Voor spuigen zegt men veelal spugen.
Kiescbe sprekers bedienen zich van spuwen als gelijkvl. wkw. waarvOOl' men weleer spouwen zeide. II
t

Lui". i. ~.rwant met

.'"ike,.,

lelijk '"ipett met .'uipna.
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'I De yem.lellnl ftD zKigew met zoge" la .00 algemeen. dat bet biJna letl
pedanb heeft om Yan eeoe moeder te .ejtgen dat ~ haar kind aOOf1. en
hoe onnul1"kel1rig il het toeb Yan eene ZMlgnuU moeder Ie Ipreken I Aan
nlke ,nllen behoeft men .ieh. Ult liefde tot het taalgebr. der belCMq{u
k)UII, niet til onderwerpen.
I lete anders is bei""w". met een kruil merken. .icA bein&uen. geliji: de
Roomlcben.
t Het IChijnt wei dat Weil. daarvoor gevreeld beefl, hoe komt blj I f
anderl toe, om In sijn Taalk. Woordcob. gel",,"dde IDyll te IchrijYen?
• Eer wij van deze kl. afstappen, .tippen wij nog kortelijk het vollende oyer
het oode IIpraakgebr. Ian :
Tot de late afd. behoorde ook zweftie", thanl gelijkvl. I tot de 2de .cArill~,., dat is irimpell. thaol verol1derd; en tot de 3de lumzjde1l en beztoUma. die
nu gelijk,l. sijn; ook IIPUge. of IJPiJtll en "ijdell of Ilijeft. waart'an het lito
door IIPKlDefi verdronlen iI. terwijl wiJ van het laabte alleen IIporeo hlbbeD
in tlUaRd en wete.
De voornaamata Yokaalverwilllle~en treft men in de late en 2dl afdel.
un t nameliJk in het tagenw. fI met I en omgekeerd, ala .chinkftl en ImiUm
yoor IIcMnieft 10 llmeltefl en irempen voor inmpeR; in bet veri. 0 met d, all
'rak. "and e11l:. 'Voor troi, tlOIId. Einde1ijk seide men ook begOllt voor begma,
dat waarschfjnlijk eent in de 2. pen. enkllv.sebruikt werd, al••amlntrek.
kinl yoor beg07lflelt.

Onderverdeeling der Hasae B.
241. Deze kl. beeft vier afdd. die zich onderscheiden,
door den vokaalkl. van den onvolm. verI. T.:
I. Afd. met a: lezen, las, gelezen
2." "oe: graven, groef, gegraVlm
3." "ie: alapen, aliep, geslapen
4. "
" i: vangen, fling, gevangen
Eerate afdeeling der kluae B.
. 242. Onb. W. lezen, verI. T. las, verI. deelw. gelezen.
etena
r.netenb
'Ureten
genezen
treden
geven
vergeten I
Aanmerkingen.
- a Eten beeft in het verI. deelw. gegeten, met verdub.
beling der g van het voorvoegsel, en dat om voor te
komen, dat de twee e'a ineen smelten. Men wachte
zich dus voor het plat Kaapsch geeten of liever geeet:
Ik het al geeet al voor ik helJ reeds gegeten.
b Men hoort den verI. T. van meten dikwijls gelijkvl. ;
en in de zamenst. zich vermeten,· zal men niet zeggen :
hi vermat zich, ik vermat miJ enz.
I Van wrgstl'fl hebbeD wij In onse taal geeD grand". ; het Eng.',o 8" la
Yerkrijgen, hl't Angel·Sazillch gzjtall, sicA heriRJJn'efI, ~etleen met wrktVgn
"erwant i•• lehjk f'Bf'rdsJI met wrlulfefl.
I WU Ipreken 'Van den overdragtelijkeD aio del wgord.; want lD de bot. r
zifla i"let mnefl wr,;ut7I, blijft het ooplijkvL

I
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BiJzonderhede'l& van deze aJdeeling.
243. In den 2. pen. enkel- en meerv. van den vcrl. '1".
wordt de klinker verdubbeld om den bern eigenen langen
klank te behouden, want gij laast, gaaft enz. is e\"en
goed zamentrekking voor lazet, gavet, als leest en geefl
'Voor lezet cn gevet. Ook blijft deze klinker, als "an een
enkeIen tnedekI. ge'tolgd, lang in bet mrv. aIs: wi; Zazen,
giJ lazet (laast), ziJ lazen. Hierdoar ontstaat ook voor"
zulke wkww. een hoorbaar onderscheid tusschen verI. T~
p,anv. W. en verl. T. aant. W. J dat ik laze, dat!JiJ lazet,
dat ki; laze. Maar dit alIcs behoort tot de meer naauwgezette spr. der openb. Yoordragt; in de taa! des omgangs hoort men van die verlengin$ weinig of niets, I
{Verge het lIoofdst. over de uitspr., § 51.)
I ZOO J1JlI1UW lulltert dit, etat bonel men. lelfs bescbaarde Ifrekel'l in deu
omganK boort seggen: ., gal7"en, ZI atiefl, men nooit hooren..
tradden,
omdat trldln mi.l1der tot de gemeenume taal behoort.

t.,

Tweede aldeeling der klasse B.
244. Dnb. W.. graven, 'VerI. T. groef, verI. deeIw. gegraven.
laden
varen I
dragen
lagckenb
vragen en waaiJen·
jagena
A.anmerkingen.
In jagen, vragen en waaiJen is het deeIw. op en verouderd, en zegt men algemeen: geJaagd, gevraagd, gewaaid, in plaats van gejagen enz. In den verl. T. is het
spraakgebr. verdeeld tusschen joeg, vroeg, woei en jaag..
de, vraagde, waaide.
b Loech voor lackte is gebeel verschimmeId, en loed
voor laadde wordt oak al muf. Glimlagchen beeft oe-,
glimlacht.
a

I VerHrtJI dat is Ic1&rik alJ1fjarlfl, 8tamt van een ander mrIB af, 'WatnlUl
wij .poren vinden ill rlfJaar.
I Vrhr, all verL T. van wagm, is Geldel'llch. Men boon het aan cit
Kaap oak wei.

Derde qfdeeling der Has8e B.
245. Onbep. W. 8lapen, verl. T. 8liep, verI. deeIwlI geslapen.
wordend
blazena
lalen
roepen
wa88chm
wadenb
loopen
-stootenG
~I
W(l88tm
rtUlen
"allen
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• Van hlazen hoort men in Holl. w~e~ns ip. q,n vert.
T. hloes in plaats van hlies, maar dit is niet na te yolgen.
It, Braden, raden en waHschen hebben in de spreektall1
nleest gelijkvl.: ik hraadde, raadde, waschte" en de twee
eersten ontaarden zelfs in hraaide en raaide..!1 lrl~aE'.
wassen voor groeijen ~omt buiten de zamenstellingen
vJ)lwassen, /talfwtpJlen, ontwassen" opgewallsen en~. in
in de tial des omgangs niet yoor, en blijft iq den deft•.
spr~ektr., .waar het te huis boortJ ongelijkvl.! l{iJ !Dw~.
op In kennu. s
WaHsen, met was bestrijken, is geheel gelijkvl. Er is'
dus driederlei verI. deelw. gewalschen, gewaasfm en gewalt.
• Stooten heeft ook in den omg. den veri. T. gelijkvl.:
Hij stootte ziJn koold aan de deur.
d Dat worden in den verI. T. der aant.' W. werd heeft
voor wierd, is boven, bij de vervoeging der bulpww.,
aangetoond.
Ooze voorouden zeiden hOUlDtfI voor hUlDm geliik /fTOUlDtR Toor UMl.wtJl
voor .pl4u:en. maar zulke wkww. "ann geilJkvl.
II Zoo ook larnde voor laadd~.
I Martin mnnkt WQ&Ben, grorijen, in ziiu woordcnb. gelljkvl. even all ICtllltJl
met was beBtrlJken; D11l1ll' Ult is eou abUlll.
r
I

en

.pOUWfn

Vierde aldeeling der Hasse B.
246. Oub. W. vangen, verI. T. ving, ver}. deelw. fievanDen. Naar dit voorb. gaat alleen hangen.
Aanmerkingen.
De kortc i van den verI. T. wordt in den omg. dikwijls
met 0 verwisscld, zoo rlat men hij vong en hong, voor
ving en lJ,ing zegt, maal" dit kunnen wij piet aanbevelen..
Gaa"" en staaT(, bchoorden in Imp. oorspl'OnkeJijkeH
vorm ga"gen en standen ook tot deze k1.; JIlaar thaml.
moeten wij ze naar de onregelm. wkww. yerwij;e!1J
wp,arvan straks in cen afzonderlijk hoofdstuk.
Onderverdeeling der klasse C.
247. Deze klasse l).eeft slechts twee afd<!., waafvan de
eerste zich in pen veri. T. door a, en de tweede
d~or ie kenmerkt, ala c Btelen~ Btal, (le8tole1J; werpen,
tmerp~ peworpen.
*1
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EerBte qfdeeling der klasBe C.
248. Deze bevat de volgende wkww. :
lJevelena
nemen
sprelcen
lJrelcen
plegenb
BtelcenC en BIelen
Voorta nog drie met verdubbelden medekI.: hidden,
liggen en zitten. I
Algemeene Aanmerking.
AI hetgeen bij de ]sfe afd. der kl. B (§.243) over de
verlenging van a in den verI. T. gezegd is, geI~t ook
bier. Liggen maakt hierop geene nitz., maar hidden en
zitten bebben in den verl. T. uti hadt en gij zat.
Bijzonderheden.
ain hevelen wachte men zich voor den misslag van
leval in het verledene met heviel te verwisselen, dat bij
Jevallen te huis hoort.
It Plegen zal bij de onregelm. wkww. nader toegelicht
worden.'
• Steken had oulings in het verI. deelw. zoowel geBtelen als geBtoken.
I De_e drie wkww. bBdden In bet MoelolJottilcb, Tolgeni Ten Kate, D. I.
bI, 565 enkele medeklinkers; TaO claar dat _lj io bet nrI. badn•••'ell, lair"
blbben. all of de oob. W. bedna••etm, legt7& ware.
• Pltg"'. bedrij,en en "erpkgm, oppalseD. _ijo gelijkvL

Tweede afdeeling der lcla88e C.
_ 249. Onbep. W. helpen, verI. T. hielp, verI. deelw. geholpen. Bederven, Bterven, werpen, werven en zweroen; ook
,cheppen, in den zin van tJoorthrengen, met het deelw. ge,chapen, en heJfen, met bet deelw. geheven~ maken deze
aid. uit.
Aanmerkingen.
De ie in het verI. van deze afd. werd voorheen overal
met 0 verwisseld, zoo ala men nog weI worf en zworJ
hoort, ook met (J of e, als hij Btarf of Bter,!.
~ De 0 van het deelw. gaat ook weI in II over, als gel.uz...
ge,turoen; maar dit is eene van die gewestelijke
"aMalie, di~ men weI missen kan.
Klasle D•
. 250. Deze kl. bestaat grootendeels uit wkww. die in
qen onvolm. verI. T. van ongelijkvI. gelijkvl. geworden
zijn 'j terwijl enkele, gelijk heren, b. v. buiten het deelwoord geheel versleten zijn. WJj zulleD, tot meerdere

,en,
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volledigheid, in de volgende lijst eenige wkww. herha..
len, die in de andere klassen reeds voorgekomen zijDJ
en het verouderd spraakgebr. tusschen haakjes aanwijzen :
Verl. T.
Dnb. W.
VerI. deelw.
lJakte (biek en gebakken
lJakken
lJannen
(berm)
lJekruizenb
belgena
brouwen
deugen (dogen)
heeteR
helend
klievene
Ichrikkm'
lagchen
laden
malen'
rennen (rinnen)b
Icheiden
Ipannen
Ipouwen (lpoudenjl
"ouwen (vouden, "olden)
weven
wreken
werken
zouten (zolten)

boek)
bande
(bar)
(bekrooa)
belgde
lJrouwde (brieuw)
deugde (dogt)
Aeette (kiet)
heelde (hal)
kUe/de (kloo/)

gebanner.
geboren
bekrozen
verbolgen
gebrouwen
gedeugd (gedogt)
geAseten
verholen
gekliefd en gekloven
Ichrikte en achrok geachrikt en geBchrokken
gelagchen
lachte (loech)
geladen
laadde (loed)
maalde (moel of gemalen
mol)
rende (ran)
gerend en geror&nen
acheidde (achied) geBcheiden
apande (apom of geapannen
apon)
apouwde (apieuw) geapouwen
vouwde (vieuw)
gevouwen
weefde {waf of geweven"
wof
wreekte (wrook)
gewrolcen .
werkte of wrocht gewerkt of ge-turocht
zoutte (rielt of gezouten of ge..
zilt)
zulten

J4.anmerkingen op /cluBe D.
25]. • Dit beren, gelijk het Eng. to bear, beteekende
oorspronkelijk dragen, gelijk nag uit Qebaar blijken kan.
Baren, ter wereld brengenJ zoo weI In letterlijke a18 ia

118

VERVOEGING

ENZ.

·overdragtelijke bet.) gaat gelijkvl. ; mnar van bet deelw.
valt op te ruel'ken, dat bij hebben altijd gebaard en bij
.zijn geboren staat: De tijd hfejt mij geen rozen debaard.
Dit heh ik geweten eer hij gehoren was.
~ Over hekruizen zie boven § 240.
o Belgen (van hel of .hol) is eigentlijk opblazen j zich
belgen zou dan zijn van gramschap zwellen.
d Helen beeft in het deelw. zoo weI verheeld als verholen
en er schijnt in bet gebruik iets dergelijks plaats te 'rinden als bij gehaatd en gehoren, dat namelijk het gelijkvl.
met helJlJen en bet ongelijkvl. lIlet ziJn gebruikt wordt.
. • Klieven is boven reeds behandeld (§ 239). Of er tusBclten geklield en gekloven een dergelijk onderscheid be-staat als to.sschen verheeld en verholen, durven wij Diet
verzekeren.
~ 1 ~chriklcen 'wordt bijvaorkeur gelijkvl. vervoegd.
Maar tusscben onverschrikt en onverschrokken is dit on-derscheid, dat bet -eerste een toevalligen toestand, en "bet
tweede eene blijvendc eigenschap te kennen geeft.
I Malen heeft alleen in de beteekenis van vergruizen, in
bet deelw. gemalen; in den zin van schilderen en in dien
van lastig vallen, gemaald.
_ h Ger.onnen is alleen nog gebruikelijk van geronnen hloed
of melk, en \>eteekend dan verstiJfd door het rinnen of
zamenloopen der dikkel'e bestanddeelen van die vloeistoffen. In de spreekwijs: Zoo gewonnen zoo geronnen,
heeft het oak stand gehouden.
I Spouwen is splijlen, open llnijden, oak opsperren: met
opgespouwen kaken; als gelijlivl. werd het 'oulings vaar
spuwen gebruikt: De visch 8jJouwde JOM fJ,it lop het

drooge.
J Van

vouden hebben wij eeh'Vdudig, en van volden veel-

wldig.
.

'k

Aan de i{aap zegt 'inen geweelae kousen voor gewe:ven.
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TWAALFDE HOOFDSTUK.
ONREGELMATIGE WERKWOOB,DEN.

Wat daar al toe /Jehoort.
252. De benaming onregelm. wkww. verklaart zicl!
zelve. Men dient te weten, dat de minste .afwijking van
de gewone regelmaat van vervoeging, waarover Hoofdst.
10 uitvoerig gehandeld is, een wkw. onregelm. maakt.
Zoo behooren dan tot deze kl., behalve de bulpww. (zie
§ 216-222) nog de'Volgende:
hrengen
lcomeJl
Btaan
denken
kunnen
weten
doen
leggen
'UJillen
dun/urn
moeten
zeggen
gaan
mogen
:tien
houden
plegen
zoeken
Blaan
,koopen
Verdeeling der .onregelm. wkww.
253• .Men kan ze gevoeglijk tot drie klassen brengen,
waarvan elke baar ond.erscbeidend kenmerk heeft, uIs
voIgt:
EerBte klaB8e.: die in de onbep. W. 'iot cene lettergr.
worden zamengetrokken: doen, gaan~ Blaan, .taan,
zien. 1
Tweede Haase: die in den verI. T. op t uitgaan: hrengen, denken, dunken, koopen, zoeken, mogen, moeten,plegen,
en weten.
Derde klasse: die in den ver1. T. eenen medekl. uitIaten of inlasschen: houden, willen, leggen, zeggen, komen
cn kunnen. e
Het ia der moeite "aardig in bet yoorbijgaan op til merken, ownarom ik
B achter den wortelkl. bebben, terwijl ik ga, ria, lila .ich
met de bloote a nrl{tlDoegen. Nameli,)k de onbep. W. waH bij inkorting
doen gae",
,'aen,
of Iiever me,. voor dade7& en met klank,erwis.
leling doom, {(angell, ,lagen, atrmden en ziel&tII. De ingekorte "form ling
oDvermlJdelijk Tan twee lettergrepen tot eene over, want coor het nitlaten
"'fan medeklinkerssmelten de klinkers ineen: bij de a geschiedde dit zon.
der "fenndering van klank, maar blLde 0 ontlltond de tweekl. OB. en men
seide daen voar doen nit doom, gelijk Woerudag voor Woen,dag, nit WodeNa.
dug. Van doetl kan men dan nlet anden dan doe in de aant. W. hebben.
Blj fina wordt deu In de aant. W. niet zoo zeer om de ult.!lpr. bebunden ai,
omdat bet met ODze spelliDg striJuig is. eenD lettergr. op eene bloote i lJ1et
den langen klank. te alulten.
• lmmera is houdm nit holden ontstaan, gelijk nit jk hield blijkt; -en fDilIta lleeft. nOLb!i wehters en 10 de 16IDeenz. ~. ~ COOM, uit fli.olJlc~.
letrokken. Van do onrigen straka nader.
'
I

do8 en Ik zie eene

.mn.

.ne",
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.A.anmerking op de lJotJen8taande fJerdeeling.
254. Hetgeen ala kenmerk der 3. kl. is opgegeven,
vindt ook in Bommige wkww. der 1. en 2. kl. plaats;
maar niet omgekeerd in de 3., hetgeen ala kenm. der ].
of 2. is opgegeven. De verdeeling is tot ODS oogmerk
voldoende.
VenJoeging der onregelm. wlcww. van de 1. klQ,8,e.

255.
dam

Onbepaalde W.
gaan

,laan

ataan

zien

Aantoonende W.
Tegenwoordige Tijd.

2. doet
3. doen

ga
gaat
gaat
iJaan
gaat
gaan

1. deed
2. deedt
3. deed
1. dedm
2. deedt
3. deden

ging 1
gingt
ging
gingen
gingt
gingen

E. doe
M. doet

ga,
gaal

1. doe

2. doet
3. doet
1. dam

ala
alaat
alaat
alaan
,laat
alaan

ata
staat
ataat
ataan
,taat
ataan

zie
ziet
ziet
zien
ziet
zien

stand
atondt
atond
,tonden
atondt
,tonden

zag
zaagt
zag
zagen
zaagt
zagen

ata,
ataat

ziet

Verledene Tijd.
aloeg
aloegt
,loeg
aloegen
aloegl
aloegen

Gebiedende W.
ala,
alaat

zie

Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.

1. doe
2. doet
3. doe

ga
gaat
ga

,la
alaat
ala

,ta
ataat
ata

zie
ziet
zie

Meerv.-Gelijk in de aant. W.
Verledene Tijd.
J.
2.
3.
1.
2.
S.

detIe
dedet
dede
deden
tIedet
delle,.

ginge
gingel
ginge
gingen
ginget
gingen

aloege
aloeget
,loege
aloegen
aloeget
,loegen

stontle
stondel
atonde
atonden
standet
,tonden

zage
zaget
zage
zagen
zaget
zagen
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Tegenw. deel w.
doende

gaande

Blaande

ataande

ziende

gestaan

gezien·

VerI. Deelw.
gedaan

gegaan

geBlagen

~

Voor ginl boort men ook gong, dat minder goed il; en voor 1t0Rd.
,hJlg, dat reeds door Ten Kate naar de Itraattaal V8rwezen werd.
lEer wij tot de vo]g. kl. overgaan, waarlcbuwen wij tegen dese bij.onderheden van bet Kaaplc.'be taaleigen :
t.I. De verlengtnjE van onbep. W. en veri. Deelw. all dome, 8"f.UIe, .in.;
.egant, gtzieru:; 1100 ook ,edonae Toor gedaan, en gealaM voor gelltllftfl.
6. De aanvoeging van lIn den 1. pen. alilk ,jet, lk don enll. en vooral blJ
omllettinl: N" lliet 'i MJJI enll.
c. Het gebr. van gat voor ,an, b.v.: ik zal hem 8t.UJlhalm. Dit laatlte il ren Aottmtohmat.

Ve1"f)oeging der onregelm. wkww. van de 2. kla8Be.
Eerste helft.
Onbepaalde W.
256.
hrengen
denken l
ko~en
zoeken

Aantoonende W.
Tegenwoordige Tijd.
1. hreng

2. hrengt
3. hrengt
1. lJrengen

2. lJrengt
8. hrengen

denk
denTet
denkt
denken
denkt
denken

koop
koopt
koopt
koopen
koopt
ko~en

zoek
zoekt
zoelct
zoeken
zoekt
zoeken

Verledene Tijd.
1. lJragt
2. lJragt
3. lJragt

2. bragt
3. bragten

dacht
dacht
dacht
dachten
dacht
dachten

E. breng

de'l~k

M.1Jrengt

denkt

1. lJragten

kocht·
kocht
kocht
kochten
kocht
kochten

zocht
zocht
zocht
zochten
zocht
zochten

Gebiedende W.
ko~
ko~t

zoelc
zoekt

Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
1. bren.ge

2. hrenget
3. brenge
1. lJrengen
2. fnenget
3. hrengen

denke
denket
denke
denJcen
denket
denken

koope
koopet
ko~e

1coopen
koopet
koopen

zoeke
zoeket
zoelce
zoelcen
zoelcet
zoeken

1'22

ON1UlO£:LMATIGE WEftKWOORD£N'.

1. bragte
2.
3.
1.
2.
3.

bragtet
lJragte
lnagten
lJragtet
lJragten
gelJraDt

moge1l
1.
2.
3.
1.
2.
3.

mag
moogt
mag
mogen a
moogt
mogen

].
2.
3.
I.
2.
3.

mogt
mogt
mogt
mogten
mogt
mOllten
ontbr.

Verledene Tijd.
dachte
kochte
dachtet
kochtet
dacltte
kochte
aachten
kochten
aachtet
kochiet
dachten
kochten
Verl. deelw. s
gedacht
gekocht
Tweede helft.
Onbepaalde W.
moeten
plegen"
Aantoonende W.
Tegenwoordigc Tijd.
pleeg
moet
pleegt
moet
moet
pleegt
plegen
moeten
pleegt
moet
plegen
moeten
Verledene Tijd.
plagt
moest G
plagt
moest
plagt
moest
plagten
moesten
plagt
moest
plagten
moes/en
Gebiedende \V.
ontbr.
ontbr.

zochte
zochtet
zochte
zochten
lZochtet
zochten
oezocht

1Deten

'fJJeet

weet
weet
weten
weet
weten
wist
wist
wist
wisten
wist
wiaten

E. weet
M.weet

1.
2.
3.
I.
2.
3.

moge
moget
moge
mogen
moget
mogen

1. "mollie
.2. mol/tet

3. mogte

Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
moete
plege
moetet
pleget
moete
plege
moeten
plegen
moetet
pleget
moeten
plegen
Verledene Tijd.
moeste
plagte
moestet
plagtet
moe.1e
plagte

wete
wetet
wete
weten
welet
-weten
~ate

>Wiatet
-willte
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1. mogten

moesten
moestet
moesten

'2. mogtet
3. mogten

plagten
plagtet
plagten

VerI. deelw. 7
ontbr.
onthr.

onthr.
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wisten
wistet
wisten

geweten a

I Dunken is onpers., als mij dunkt en mij dacht. Van daar, pen hoogl'1l
dunk t:an iemand hebben, zich &etll laten dunken, ot laten t"oorBtaan, en onze
potslerhJke lamenst. luatdunkendheut.
I Oulings kqft.
I Het tegen1r. deelw. is regelm.
• Plegen is bij de ongelijkvl. wkww. (§ 248) reeds ...oorgekomen. Men liel:
Aier dat de t In de 1. en 3. pens. enkelv. van het verI., door sommigen als
Overtolllg beachouwd, op de analagle der onregelm. wkw•• van deze ki. Blllrond is:
I Opmerkelijk is in dit wkw. en in kutl7lt7l, dat wij IItraks bij de 3. ki.
lien lulleD, het verschil van klinker in enkeI- en meerv. Men honde daarbij
In het oog, dat 9U moogt en gij klmt, eigentlijk meerv. is, en aIleen bet oode
flnkelv. du magd en du kanst venangt. In de gemeenl. en min beacbsafde
taal hoort men in Holl. weI: feij maggen, zij kamlen, terwiJI bet Dude mettgefl
1I0g op den kanael gehoort wordt, alII GV meugt toe.nen. Van dlt IrUKgeH
bebben wlj nog het ze1fst. mrug in de spreekWljzen : elk Zljtl meug, -eo
'egell heug en meu.g, waar heug bet slamw. is vau "erheugen, heuglUk enl.
II In bet gemeeoz. gaat moeBt, vooral in het meerv. h~t In moat over: w,
mosten lletlef' zwajgen, eo zelfs moeten in motten. Wie den oorsproDg nn
de , in bet verl. wl1 Daphuzen, kan dat bij Bl1d. doeD iD's maDS Bpraakl.
bl. 150 en volgg. Of zlJne verklanDg aannemel1Jk IB, zie daar cen onderzoek
det voor 0011 tegenw. oogm. te diep zou gam.
Y Het tegenw. deelw. is ook hier gelljkvl.
8 Het KaapBche bepaalt zich, ten opzigte van deze kl., tot de verI. deelww.:
febrl!Jlge, gedenke, gelroop en gezoek. b. v.: lk het ,edt'llke, ,,"Mjff, dat heb
Jaj gezClt!k.

Vervoeging der onregelm. wkww. van de 3. 7clasBe.

257.
houden

Onbepaalde
willen

leggen

w.

zeggen

leomen

kunnen

leom
leomt
leoml
leornen
leomt
lcomen

kan

Aantooncnde W.
Tegenwoordige Tijd.
1.1I.oud

2. howlt
-3. houdt
1. houden
2. Mudt
3. houden

I.

hield
2. Aieldt
S. hield
1. 'hielden
-2. 'hieldt
. 3. hieldefl

wil
wilt
wit

willen
wilt
willen

leg
legt
legt
legge'fl,
legt
leggen

zeg
zegt
zegt
zeggen
ze.qt
zeggen

Verledene Tijd.
wilde
wildet
'wilde
'Wilden

wildet
wilde,.

leide I
leidet
leide
leiden
leillet
leiden

'Zeide
zeidet
zeide
zeiden
zeidet
zeiden

kunt
kan

kunne1l
kunt
kunnen

/conde s
kondet
konde
kOllden
lcwaamt leonder
kwame,. konde'll

lewam 8
kwaamt
kwam
kwamen
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E.1I.oud
M.houdt

,1.
2.
3.
1.
2.
3.

haude
houdet
haude
houden
houdet
houden

1. hielde
2.
3.
1.
2.
3.

hieldet
hielde
hielden
hieldet
hielden

gehauden
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Gebiedende W.
zeg
le.q
legl
zegt
Aanvoegende W.
Tegenwoordige Tijd.
wille
legge
zegge
willet
legget
zegget
wille
legge
zegge
willen
leggen
zeggen
willet
legget
zegget
leggen
zeggen
willen
Verleden Tijd.
leide
zeide
wilde
wildet
leidet
zeidet
kide
zeide
wilde
zeiden
wilden
leiden
wildel
zeidet
leidet
wilden leiden
zeiden
Verledene deelw.~
gewild gelegd gezegd
wil
wilt

kom
komt

ontbr.

kome
komet
kome
komen
komet
komen

kunne
kunnet
kunne
kunnen
kunnet
1C?Jnnen

kwame
kwamet
kwame
kwamen
lcwamet
kwamen

konde
kondet
konde
konden
kondet
konden

gekomen ontbr. 1

I Leid, en seid, zijn ongetwijfeld vrelluidender dan Itld, en fltg.u.
De
o"ergang "an 9 in i ill in oose taal Diet vreemd. Min zie daaro"er bet
Hoofdlt. WoordORtltdi7lg.
,
I Bet Engl. t'n Hoogd. bebben bier geen 10.
Zij Icbijnt weI nit de IIpelling met 9" overgebleven, en tot ondencbeiding van kammea bebonden ttl
zijn. Toen men dlUU'Voor iemmt71 seide wal dit minder noodig. Dat de to
niet illger:oegd, maar Dt'ergeblefJera ia. bbjkt nit bet Frank·duitscb pimaJI of
qwmtJra. iomm.
I Konde wordt ook verkort tot ifm, en leide In zride tot lei, llri.
4 H et tegen". deelw. i. regelm.
I Gek07l7le. i. veronderd.

Over het ontlJrekende in de onregelm. wkww.
258. Dat mogen, moeten, plegen en kunnen, geene gebied. W. hebben, vloeit natuurlijk uit de beteekenis dier
wkww. voort; maar waarom zij geen verI. deelw. hebben is minder duidelijk. Het taalgebr. wi! dat men in
plaats daarvan de onbep. W. gebruike; maar dat het
ontbreken van bet deelw. niet de reden van dit gebruik
is, bIijkt daaruit dat men van vele wkww. die een deelw.
hebben, op dezelfde manier de onbep. W. gebruikt.
Immers zegt men: ik helJ hel hem zien doen, wij hadden
hem homen lezen, hoe weI zien en homen niet van verl.
deelw. verstoken zijn.
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Daar wij in de Syntaxis hierop terug moeten komen,
zuBen wij ons thans vergenoegen met te zeggen dat men
gelijk van vele andere wkww. zoo ook van mogen, moeten en kunnen, de onbep. W. als deelw. gebruikt, terwijl
pkgen, wanneer de zamenhang het deelw. zou vereischen, vervangen wordt door de spreekwijs gewoon ziJn.
Onnaauwkeurigheid in het geln. der onregelm. w1cwuJ.
2119. Men verwart veelal leggen met liggen, kunnen met
kennen, ('ok wei het gelijkvl. plegen met het ongelijkvI.,
en gebruikt moeten overtollig.
Leggen is bedr. (to place or put, to lay); liggen is onz.
(to be situated, to lie) b. v.: Leg het hoek op de tafel.
Het ligt er, en heeft er reeda lang gelegen; want ik heh het
er dezen morgen gelegd.
Kunnen is vermogen (to be able) en kennen, weten (to
know): Ik kan den mef niet verstaan orndat ik de taal
niet ken. Ik ken dien man niet en heh hem nooit gekend.
Voora! niet: ik kan hem niet en heh hem nooit gekeunen.
Van plegen, gewoon zijn, gebruiken sommigen ill het
steUen, het verI. pleegde in plaats van plagt, als of dit
laatste aan den gemeenz. spreektr. f'igen ware: De
Heidensche volken pleegden hiJ heugliJke geheurteniasen.een
dankfeest te vieren. Dit moet plagten ziju.
Moeten wordt vaak onnoodig te gelijk met verpliUt zjjn
gebruikt : Hem die ontI geschapen heeft, en die in al onze
Moden voorziet, ziin wij verpligt te moeten gehoorzamen.
Dat zegt zoo veel als: wi zijn verpligt, verpligt te zjjn.
Besluit van dit hoo/dBtuk.
260. Ten slotte gewagen wij met een enkel w. van
dorst als veri. T. van het oude darren (to dare), waarvoor
wij thana durven gebruiken; van het verouderde kost als
verl. T. van kunnen, gelijk wij boven (§ 240) hegost van
lJeginnen zagen; van verlmocht, dat even zoo van een in
onbr. geraakt verknoopen afkomt, als gekocht van koopen;
en gaan meer dergelijke bijzonderheden voorbij, om er
in bet hoofdst. over Afleiding op terug te kOffif'n.
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Over/lang.
261 Van de verbuigbare gaan wij thana tot de onverbuigbare rededeelen over, die wij in deze volgorde be..
bandelen zullen: Bijwoorden, Voorzetsels, Voegwoorden;
om daarna dit gedeelte van ons werk met eene korte be8chouwing van Tusschenwerpsels te bcsluiten.
Wat een lJiJ'lvoord is en waaraan te kenr&en.
262. Wij hebben § 79 reeds aangetoond, dat een bijw.
dient om een wkw., bijv. nmw. ofander bijw. te wijzigen; thans '"Degen wij er bij, dat de meeste bijww. op de
vragen: waar? wanneer? hoe lang? hoe 'Veel P of hoe?
antwoorden. Van daar de hoofdsoorten: bijww. van
plaats, van tijd, van boeveelheid en van hoedanigheid:
Wanneer ik zal vernomen helJlJen, waar uw vriend zich ophoudt, zal ik hem terstond gaan lJezoeken en hem omstandig
verhalen, dat giJ gedurig van hem spreekt en ~eer lJegeerig
zijne terugkomst te gemoet ziet.
Bijwoorden van lJevestiging of ontkenning.
263. Deze maken eene afzonderlijke kl. uit, en omlerschciden zich daardoor, dat zij niet zoo zeer dienen om
een ander rededeel te wijzigen, als om eene geuite stelling te bevestigen of te ontkennen. Van dien aard zijn
ja, voorzeker, jui!Jt J neen, volstrekt niet, integendeel.
Zwakker hevestiging is I misschien, welligt, te met;
zwakker ontkenning: lJezwaarlfjk, niet li!Jt enz.
Eigentlijke enoneigentliJke lJiJww.
264. Wanneer men den uiterlijken vorm des woortls
raadpleegt, kan men zoodanige verdeeling aannemen;
en b. v.: hier, nooit enz. eigentl. bijww. noemen, omdat
zij niet anders dan bijww.zijn kunnell; terwijl men
aanhoudend, verstandig, terstona en~. oneigentlijke ~ou
kunnen noemen, dewijl het eerste cen deelw. bet tweede
cen bijv. nmw. en bet laatste een zelfst. cmw. is, voorafgegaall van een voorzetsel. Maar zoodanige verdeeling
heeft geringe nuttigheid; om niet te zeggen dat bet
wezen van een rededeel niet in het w. zel ve, maar in
deszelfs verrigting als deel der rede gelegen is.
II
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Het hovenstaande toegelicht.
265. AIle bijv. nmww. kunnen als bijww. voorkomen.
Gelij k men zegt = een voorzigtig en hedachtzaam man, zegt
men ook: hid spreekt 'Voorzigtig, hij handelt hedachtzaam. 1
Weinig, veel en genoeg door een zelfst. nmw. gevolgd,
zijn zelfst., maar bij cen wkw. geplaatst zijn ze bijww. :
wid hehhen weinig wiJn, veel brood en genoeg vleesch ()ntvangen. Deze man denkt wei'lliq, apreekt veel en o'Verweegt
",iet genoeg wat hij zegl. Hetzelfde zou men nog van
andere rededeelen kunnen aantoonen.
1 Overal zulke bijww. van lZ'elljklnidende bijv. nmww. te willen onderIcheiden. door er den uitg. lijlr blj te "oegen. is een misbr. dur men bijzonder aan de Kaap tegen waarschuwen moet, omdat men door den Eng.
nitg. Iy nog meer dan elders daartoe overhelt. Er was een tijd dat men met
dit 'Ult in Holland ook veel op had, en daar het lilt uitgesproken wordt. werden de voorstandel'l daarvan laklter, genoemd. Bild. Spraaki. bl. 222.

'Prappen van vergeliJking in hijwoorden.
266. Het zijn voornamelijk bijww. die ook als bijv.
nmww. voorkomen, welke voor trappen van "'ergelijking vatbaar zijn: GiJ loopt sneller dan ik, maar midn
wiend loopt het melst van ona allen.
Bijzonaerheden in de'Vergelijking.
267. Wanneer eigentl. bijww. de verschillende trappen van vergelijking uitdrukken geschiedt dit vee1al door
bet w. zelve te veranderen: wel, beter, best i weinig, minder, minat: veel, meer, meest; zelden, minder, mimt 1
dikwijls, 'Veel'VUldiger, 'Veel'Vuldigst i gaarne, liever, lie/st.
Voorts beeft eer of eerder, eerat geen zoogenaamden stel..
ligen trap, ten zij men vroeg als zoodanig aanmerke;
na heeft nader en naast, en van ras zal men niet ligt eeo
overtr. trap rast aantreffen. Van goedkoop, goedkooper,
goedkoopst is boven reeds gehandeld. (Zie § 165.)
Hoe bijww. in het gebruik verschillen.
268. Eenige bijww. behooren tot den hoogeren stijl:
b. v.: spade voor laat, vaak voor dikwijls, van lieverlede of
alIengs voor langzamerhand, schier voor biJna i andere
zijn verouderd, als altoos voor ten minste, huster voor
uitermate, klakkeloos voor plotsling; wederom andere behooren tot de min beschaafde taal.: als amper voor hijna,
in een wip voor oogenhlikkelijk, hala ()'Ver kop voor met
groote haast en meer dergelijke.
Men zou deze lijst nog aanmerkelijk knnnen Yenneerderen, fndien men
sulk. Ipreekwi.,JzeD alB in dne "'oelreft en een .uchl 'fODr ift
,UlU, qf ita

IDe"'' '
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wilde opnemen ; daD, bet II met de taal all met de zeden, door al
te om.tandig tegen milbruiken te wlW'ICbnwen, mist men .ijn doel; want wia
eenige kleschheld be.it, heeft .ulb waanchnwingen niet Tan noode; en wi••
bel daaraan ontbreekt, die kri.Jgt maar "oedsel"oor .ijn Ilechten Imw.

Kaapach taaleigen.
269. Op dit stuk zullen wij nu aIleen melding maken
van de verdubbeling van niet en ai, b.v.: Eka ala maeg
ai, ik kannie meer laapenie-Ik ben al moe, ik kan niet
meer loopen; terwijI wij naar ODze Proeve verwijzen
voor de verklaring VRn geheel Kaapsche bijww.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
VO ORZETS ELS.

Wat ziJ ziJn.
~O. Wij hebben boven (~81 en 82) aangetoond wat
voorzls. zijn, en waarvan zij hunnen naam ontleenen.

Onderacheiden van vaarvaegae16.

271. Wij gelooven dat men ten onregte de 8cheidbare
met de zoogenaamde onscheidbare voorzls., die wij liefst
voorvoegsels noemen, te zamen genomen en in de
meeste spraakkunsten onder een hoofd gebragt heeft.
Wij verwijzen derhalve de voorvoegse]s DaBI' het hoofdst.
over Woordontleding en vertrouwen dat het daar blijken zal hoe weinig zij met de voorzls. gemeen hebben.
272.

Liat der
aan
achter
aj&
~

hehalveb
heneden
hinnen
haven
buiten
door

meeat gehruikeUjke voorzetaela.
in
om
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Onvolledigheid tier lJovenstaande lVst.
273. Er zijn nog verscheidcnc voorzls. die weI, wat
den vorm betreft, tot andere rededcelcn kunnen gebragt
worden, maar die, uit hoofde van hunne verrigting in
zeker verband, als voorzls. kunnen worden aangemel'kt,
b. v. : gedurende, lJehoudens, trots, spijt, niettegenataande,
lJlijkena, tijdens enz.
.
Aanmerkingen over eenige voorzla. van lJO'IJenat. IVst.
a AI hebben wij in navolging van Bild. onder de
voorzls. opgcnomen; maar wij gelooven dat het naar
het hedendaagsch spraakgebr. als bijw. moet beschouwd
worden. Men kan niet zeggen: af het huis, af den weg,
gelijk men zegt : in het huis, op den weg; en wanneer ik
zeg: hi} springt de stoep af, loopt de trappen af enz. dan
worden stoep en trappen niet door af geregeerd, maar
door hct voorzl. van, dat uitgelaten is. 1
b Behalve.
Of dit woord op n moet uitgaan, gelijk
Bild. bewcert, zal ter plaatse waar het behoort, onder..
zocht worden.
c Jegena.
Dit voorzl. wordt thana bij voorkeur ge..
bruikt in een gunstigen, en legen, waarvoor men oak
tegens zeide, in ceo ongunstigen zin: Liefde jegena God,
danklJaarheid jegens weldoeners; maar viJanaschap tegen de
zonde. Maar dit onderscheid, dat ook in der daad wille..
keurig is, wordt in de gemeenz. spr. niet in acht ge..
nomen. Daar zegt men in beide beteekcnissen tegen: HiJ
is tegen miJ lJeleeld en vriendeliJk, maar tegen miJn lJroeder
is hiJ stuufsch.
d Na moet niet met naar verward worden.
Het eene
geeft apvolging en het andere rigting of strekking te ken..
nen. GiJ zijt na mij gekomen (aftel' me). Ik ga naar den
tuin (to the garden).
e Nopens vaar aa'1lgaande, behoort tot den hoogeren
stijI.
r Te wordt dikwijls ten of ter, dat zamentrekking is
voor te den of te der; want dit voorzl. regeerde oulings
gelijk het H. D. zu, den 3. nmv. b. v.: Ten dage
ala giJ daarvan eet enz. Waar werd oprcflter t1"OU1Q c.n~.,
ter wereld oait gevonden ?'i&
g Tot dient thans veelal om cen grens- of eindpunt aan
te wjjzen: wiJ lezen tot het ",allen "an den at'ond; 0(1, met
mij tot aan de staa. Om eene rigting nan tc duidcn is

274.
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het voor den omgang wat stijf: Ik wend miJ tot -u; hiJ
.rak tot mli; liever naar It en tegen mli. Voor de plaats
w"r,- is het geheel verouderd, b. v. op titels van boeken: geprent tot Amsterdam, voor gedrukt te Amsterdam.
b 'I'uaachen werd oulings herhaald :
Dat er eene acheiding zij twachen miJ en twachen'lt. Aan de Kaap hoort
men dit gebr. nog; maar twachen is uit den aard wederzijds betrekkelijk, en behoeft dus niet herhaald te
worden.
I Onl:e Tooronders gebrnikten 0/ en qf menig maal Toor mn, en misllchien
IJ Mft Diet anders dan letteromzetting Toor qt, met eene aange.oe~de !,I. Btl
IDeft If' qf &eggen wij nog weI; en bij Cata leeat men: MV" IloqfCi draait

.,. qf.

• Voor een bijw. of bijT. nmw. b te all bijw. aan te merken, b.T.: te
1aaI, It 8f'OOI; en dit It wordt door td nog Tenterkt: til Ie la4t, al Ie 1"001
CDS.

Kaapach taaleigen.

275. Zeer opmerkelijk is het gebruik van overal het
'Voorzl. tJoor tusschen het wkw. en den 3. of 4. naamv.
in te voegen: kan je nie 'Voor mijnnie? Kent gij mij
niet ? Zie je tJoor die paard? Ziet gij dat paard? Ik
geef tJoor joo wat moois. Ilc zeg tJoor hom: ai jiJ ala tJoor
die Teind, ik zal 'VOO'1' jou lJlikom. Ik zeg hem, als jij het
kind slaat, zal ik je weten te vinden. Zie voorts in de
ProevB de woorden tegen, langa enz.

--------------VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
VOEGWOORDEN.

Wat zli zijn.
Dit is hoven (§ 83) aangetoond, en uit hetgeen
daar gezegd is, kan men genoeg afnemen, dat het voegw.
geen der minst belangrijke taaldeelen is.
HU/fl getal.
Z/7. Op hoevelerlei wij ze de eene zinsnede van de
andere kan af'hangen, zoo velerlei soort van voegww.
zijn er; en indien men er eene volledige lijst van wilde opstellen, zou men zeker bet getal van zestig te
boven gaan, b.v.: en, ook enz., zijn opBommende j want
21~.
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dewyl enz., redengevende i maar, nogtana, enz. tegenatellende, en zoo vervolgens. 1
I Een volledige lijst van voegww., naar hunne verschillende verrigtingell
gernngschlkt zon te omslagtig lujn, te meer daar wij op dlt rededeel nog herhaaldelijk zullen terng komen.

Eenige hiJzonderheden over 80mmige voegww.
dewijl (redengevend) en
terwi,il (tijdbepalend) b. v.: Zij hehhen de duiatemia lie..
ver gehad dan het licht, dewijl hunne werken lJ008 waren.
TerwiJl de mensch 8laapt, waakt de Voorzienigheid.
2. Noch (uitsluitend) en nog, bijw. van during: HiJ
heeft geld noch goed am te verliezen. Ook nu nag lJelooot
de arheid den 'Vititige.
S. Sommige behooren tot den deftigen stijI, als: trouwens, mitsgaders, aangezien, 'Voorts, overzulks ellZ.
4. Andere zijn verouderd, als lijkewel voor nogtana, doe
voor toe'll, en naaemaal voor uithoojde of om reaen enz.
5. Men bediene zich van dan na den vergr. tr. van
vergel., en van ala wanneer zoo vooraf gaat: Het is later
dan ik dackt, maar niet zoo laat als giJ zegt.

278. I. Men onderscheide

6. Men vermijde opeenstapeling van gelijkbeduidende
voegww., als: evenwel nogtana, om reden en uit Aoo/de
van enz.
Het Kaapsch taaleigen.

279. Om niet in herhaling te vervallen, verwijzen wij
Hefst naar ODze proeve. Ais eene opmerkelijke bijzon..
derhcid gewagen wij hier slechts van de zamenkoppe..
ling van want met waarom.. Ik helJ mvn hUM niet willen
verkoopen, want waarom? men gelooj't algemeen flat de
vaste goederen lJinnen kart zullen riJzen. Hier is een van

beide voegww. geheel overtollig.
TOEGIFT OVER TU88CHENWERPSELS.

Een tusachenwerpael geen rededeel.
280. Ben uitroep die Diet strekt om een denkbeeld uit
te drukken, maar om eene gemoedsbeweging aan te
kondigen of een klank na te bootsen, kan men Diet wei
ala rededeel beschouwen.
Wat

men daartoe

lJrengen kan.

281. Uitroeping van smart of droefheid: 0/ Dcll I
helaaa/ Van vreugde: 0/ haezee / Van goedkeuring I
Bravo! Van afkeuring: Foei I Van wenschen: Oc" I

*K
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Om de aandacht te trekken: Hei / lwlla / Van verwondering: Ei / ei / Van opwekking: Toe / Om stiltc te
gebieden: St / Klanknabootsingell zijn: Bona / krak /
pardoua/ tik / tik / pal I enz. Geheele tusschcnzinnen,
ala: God bete-r 't / dat de hemel verhoede / enz. ala tUBschenwerpse]s te beschouwen, ig eene dwaling.
Mialnuik te vermiJden.
282. Veelvuldig gcbruik van tusschenwerpsels kenmerkt gebrek aan smaak. Men vermijde b. v.: Papperlapap / lierumlarum I hemelsche ftuit / en honderd
zulke aardigheden, daar de tan1 der onbeschaafden vol
van is. Het Kaapsch taaleigen vindt men in de Proeve,
op neal zoe / gonne /
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6'1 _ _ ... _

ZESTIENDE HOOFD STUK.
OVER AFLEIDING IN HET ALGEMEEN.

Wat afleiding is.
283. Afleiding noemt men in de spraakleer de kunst
om ww. tot hunnen oorsprong, tot hun eeuvoudigsten
yorm, bij overdragt wortel genaamd, terug te brengen.
Hoe dit geachiedt.
284. Hiertoe worden aIle voor- achter- en tusschen..
voegsels van cen w. afgcscheiden, en aIle letterverzettingen
en klankverwisselingen hersteld; nemen wij b. v.: onge..
8tadigheid en snijden vooreerst on en heid als bekende
voor- en achtervoegsels af, dan blijft gestadig over; die..
zelfde bewerking herhalen wij met ge en ig, en zoo krij..
gen wij stad; maar nu heeft het nmw. stad met ongestadigheid niets te doen; dit leidt ons tot de gissing dat de
d eene ingeschoven letter is, gelijk wij die vindcn in
nader en zwaarder voor na-er en zwaar-er, en zoo vcr..
krijgen wij den wortel sta van het w]{w. staan. Een
tweede voorb. z\j nooddruftig.. Nood is niet alB voorvoegsel, maar weI als zelfs. nmw. bekend, en wordt ale
zoodanig eerst van druftig gescheiden; maar wat is dit 2
Snijd ik den uitg. ig af, dan blijft mij dru/t, dat rnij, buiten de zamenst. nooddruft, Diet bekend is; maar nu is t
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bij verkorting voor te een uitg. van zelfst. nmww.; ik
werp ze weg en behoud dm!; nu valt mij in dat de r aan
verplaatsing onderhevig is, en daar ik uit dru! niet kan
wijs worden, beproef ik het met durf, en dit brengt mij
door eene gewone klankverwisseling tot derf, den wprtel
van derven, beboeftig zijn. Wanneer wij langs dezen weg
den wortel van een w. zoeken, dan stellcn we ons de aft.
ten doel, en bedienen ons daartoe van woordontteding als middel•
.. Maar." zegt hier cen oplettend Iezer, II is 7Iooddrriftig nn weI 'VoIdaen.
de verklaard? Beteekent het dan belwift,e ltebbende aan noodP"-Wij geloaven jll. mite men aan flood 10 deze zBmenstelbng de bet. toekenne van !let
drg8. en Hild. zegt op bet w. f1ooddrujt, dat ROOd ondbJd8 let noodige beteekende. WJj badden gewen8cbt dat biJ dit met een eokel Toorb. bad aangctoood; maar ook zonder dlt willen wij Bild. iR dlt Kcvalliever op zijn woord
gelooTcn, dan dat wiJ In de d. van Adelung, die men bij WeU. herhaalll
viodt, bllruslen zonden.

"00_

Nuttigheid der afteiding.
285. Behalve de nuttigheid welke de aft., al8 middel tot opscherping van het vernuft, met aIle andere wetenschappen gemeen heeft, is zij in meer dan een opzigt
dienstig tot vermeerdering van onze taalkennis. Voor
eerst leeren wij daardoor de innerlijke kracht der ww.
kennen, voor zoo ver die in de oorspr. bet. der oudste bestanddeelen gelegen is; en van deze kennis hangt vaak
de juiste toepassing der ww., waarop alles aankomt, af.
Ten tweede hebben wij hier, in veel gevallen, een rigtsnoer vool' de spelling cn de daarmede in verband staande uitspl'. Dit een en ander zal in het vervolg blijken.

Hoe zij "6eoefend moet worden.
286. Nergens voorzeker vindt men ruimer veld voor
een spelend en speelziek vernuft" dan in de afl.
,-an ww.; en hoe meer talen men zich beeft eigen gemaakt, des te ruimer wordt dat veld, maar des te meer
gevaar is er ook om te dwalen, wanneer men zich den
vrijen teugel viert, wanneer men (om met Ten Kate te
spreken) ket Onwis door het Onwisse lJewijst, en zich met

waachen neuzen "6ehelpt, die allerhande vorming aannemen. 1
Bedachtzaamheid is bij het afleiden van ww. cen hoofdvereiscbte; mRar niet minder noodzakelijk is opregtheid. 'I Bij gebrek aan de eerste dezer eigenschappen
lean men de dingen niet zien gelijk zij zijn, bij gebrek
aan de laatste, wil men het niet.
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• Ter waancbnwing van hen die bierin ligtvaardig te werk gUD, geTen wij
bier de woordeD van Mr. B. Lulofa, die van het terog brengen van Btamww.
tot alg. wortell sprekende, zich aIdoB lut hooren: •• In dler voege dringt
men met mjne beachou"ing tot den eerBten oorBprong der taal door, en daalt
In diepten ne~r, nit welke schatten van kennia en wetenlJchap ZlJn op te delven, maar waarin men tevena, zoo koale bedaardheid. wijageerig verBtand en
grondige taalkenniB onB met hare fakkela niet voorlichten, gevaar loopt, am
aich in allerlei kronkelgl1ngen te verliezcn, en nutteloos Ilteengruill, in lite de
'ftn kOBtbaar erts naar boven te brengen." Zie 's Hoogleeraars werk getiteId: Ot:er Nednl. 8praakk. StUI en LetterkenfliB alB tmOt'bereidang fX)OJ' tU
Reddufl8t. 1823.
I Opregtheid, lal menigeen denken, is immers Ileene eigenschap .,an het
'Yerstand, maar van het hart, en wat heeft dat met de Ilpraakk. te doen ?
Misschien meer dan mer.. denktj althans Gild. verzekert in de voorrede nn
sijn8 SpraakL bl. xii., dat Zlj ant zUn hart getJloeid is, en de waarheid van
cLit gezegde is ons op menige bladzijde van 'a man werk gebleken. Maar geIteld dat het hart eens aan zekere geliefkoosde theorien hangt, hoe zal bet
dan met de spraakk. $aan? Hoe zal het dan vooral met de afl. gaan? Hoe
.,eilig kan men daar het graB der lezers millleiden I Hoe wemigen zijn in Itaat
om iemand van uitgebreide taaIkennis in die kronkelgangen na te gaan, en te
men of hij weI onpartljdig aIles opzamelt wat hem voorkomt, dan of hij juist
datgeU8 uitkipt wat tot ziJn oogmerk dienen kan I

Wat er tot de afleiding ala wetenachap behoort.
Hiertoe wordt in het algemeen vereischt de
uitgebreidste taalkennis, maar in het bijzonder de kennis
dier talen, het zij levend het zij dood, die met de taal,
wier ww. wij trachten af te leiden, op een gemeenschappelijken wortel gegroeid zijn,l vervo]gens geen geringe
mate van bedrevenheid in de geschiedenis, g en eindelijk
eene hebbelijkheid om logisch te redeneren. En dit
laatste is vooral niet het minste, want hoe meer daadzaken wij binnen ons bereik gebragt hebben, des te grooter
zal de verwarring zijn, indien wij aan onze gedachten
geene leiding weten te geven.

287.

1 Het Nederd. spruit nit den Oud·Duitscben stam, wiens ondste takken
mjn het MoeBo-Gottisch, Angel-Suisch. Ond-Friesch, Allemannisch en
Prank.Dnitsch. Met nitzondering van het Ond-Prieach, zijn ze doode talen,
die ill weinige overbliJfselen van vorige eeuwen moeten beoefend worden.
Van het Angel-SaxiBcb heeft men nog weI het meest i maar het ondste gedenkstuk: is het Evangelinm Gothicnm van Blsacbop UlpbI1all, uit de vierde
eenw. De oudste handachriften in het Vlaamsch, dat wij thanll Holl. of
Nederd. noemen, ziJn un de elfde en t"aalfde eeuw. Under de nieuwe
talen die wij tot vergelijking raadplegen kunnen, bekleeden lIet Hoog-Dnitsch
en het Engel8cb de eente plaatsen. Zle voorts over dlt onderw. Ten Kate,
D. I., bI.55 en volgg.
I En weI de geschiedenis in al baar vakken. Dit kan onder anderen blijken
uit 'VeTllcheiden voorbb. van a:8., die wiJ ala eene toegift op dit Hoofdst.
genD zullen. Hoe de kennia van daadzaken ons voor dwallDgen beveiligt,
sien we onder anderen ook in het woord lanpaard. Zeer natuurhJk toch is de
.:8. van luipaard, luipard, of luyperl van het wkw. luipen, gluipen, (bet
Eng. to prowl) omdat het diel' 81 luipende en sluipende ZlJn J'l'ooi bespringt;
maar wanneer men weet dat dit dler in Europa DIet te hUIS behoort, dat het
dua in de vroegste tiJdvakken van onze taal aIleen uit PliniuB en andere LatijnBche BchriJven kon bekend zijo, dan beschouwt men de benaminJ
eeoe nrbaBtering nn ZeopardlU, en de overeenkomBt met het ~ IM.pen,
all looter toev.l.

.1.
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Welk gedeelte van die wetentJchap binnen de, 8chriJver.
bestek valt.
288. In een werk dat op diepe geIecrdheid geene aanspr. maakt, kunnen we ons op bet gebied der aft. niet
ver buiten het thans gangbare Nederd. begeven. Onze
oudheid gaat niet hooger dan Van Marnix en Koornhertj
en terwijl wij de verstorven taaltakken, als het MoesoGottisch, Angel-Saxisch enz. voor de geleerden Iaten,
zuBen we ons zonder s~hroom nu en dan op de frissche
spruiten begeven, die met onze taal op denzelfden stam
groeijen, in de hoop van binnen bet bereik, zoo niet van
aIle, nogtans van de meeste onzer lezers te zuIlen
blijven.
N adere bepaling der stof.
289. In onze aanwijzing tot het beoefenend gedeelte
der afl. of woordontleding, bepalen we ons tot zuiver Nederduitsche ww., wier bestanddeelen in onze taal aanwezig zijn; bastaardww., als ahsentie, incompleet, gedetermineerd enz., komen llict in 8anmcrking.
Veel minder knnnen we onl, ten gentle onzer Kaaplche lezers, tot nitltapjes in bet Maleltsch, Javaanlch, Mozambieksch eOI. nrledigen, hoewel
wij Diet ontkennen dat het blJ wijze van afwissehng no&, al nitlokkeud
.IiJQ .IOU,

Gewoon beloop der afteiding.
290. De oudste bestanddeelen van Nederd. ww., voor
zoo ver wij binnen het gcbied van het eigentIijk Nedel'd.
bIijven willen, zijn in de ongeIijkvl. wkww. te zoeken. 1
Gelijkvl. wkww. stammen van ongelijkvI., het zij
onmiddelijk, gelijk stotteren van atooten, bedelen van
bidden, het zij door tusscbenkomst van een zelfst. nmw.,
gelijk krijgen, oorlog voeren, van krijg, en tlit van bet
ongelijkvl. kriJgen, kreeg, gekregen i beleedigen van leed,
en dit van lijden.
Zelfst. nmw. zijn veelal tot ongelijkvl. wkww. te huis
te brengen ; maar sommige zijn van te hoogen ouderdom
dan dat men hunnen oorspr. met eenige zekerheid zou
kunnen aanwijzen.!I
Bijv. nmww. en bijww., wanneer zij geene uitgg.
hebben, moeten we ons oak getroosten al8 grondww. te
beschouwen, omdat hunne atl. buiten den kring onzer
nasporing ligt. Hctzelfde gcldt ook van de meeste
voorzls. en \'oegww.
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I Wie de moeite nemen wil om Ten Kate te lezeD, kan zich hlervan overtuigen, en hij zat na de lezing vriJ wat wijzer zijn, wat het Btuk van aft. betreft,
dan toen hij begon.
2 De benamingen der roeest in het oog JoopE'nde Datuurverschijnllelen, alB
~Oft, maan, Bten'en, kernel, aarde, lic1lt, lucht, enz. dIe van de deelen des
menschelijken ligchaams, die van bloedverwantllchap eDZ. klimmen noodzakel.iJk tot de hoogste ondheid op; bun oorspr. is ongetwijfeld in het Oosten,
de wleg van alle talen te zoeken. Hiertoe zou men gerullt van voren kunnen
besluiten i maar het is door Abr. van der Mljle reeds meer dan twee en eene
halve eeuw geleden asngetoond, in zlJne verhandeling de antzquitate linf:!lae
Belgicae, en in den Ialluten tiJd door Hamaker, in ziJne .Akademzsche Voarlenngen. Hoe ongelukkig de pogingen om Bulke ww. van NederduitBcbe
wortels afte leiden zijn uitgevallen, kan men in Bild. Verklarende Geslachtlijst zien. Men sla b.v. op: been, oag, oar, wang, arm, duim, kin, keel;
zoo oak zon. maan, Bter enz.

Algemeene heginsela.

291. Om niet op een lossen voet te werk te gaan,
dient men bij de afl. bet volgellde in het oog te houdeD:
1. Het zakelijke deel van een w. wordt dOQr den klemtoon aangewezen. I
2. In de aft. mogen geen medekIinkers, die tot den
wortel behooren, verwaarloosd worden.
3. Geen verwisselingen van letters, bet zij kls. of
medekls., moeten ondersteld worden, die niet door
analogie kunnen worden aangewezen.
4. De gescbiedkundige waarscbijnlijkheid mag niet
verwaarloosd worden; even min de gang der ontwikkeling van het menschelijk verstand. 1I
5. Bloote overeenkomst van klanken is geen genoegzame grond van at1. 3
Wij mogen bierbij niet langer verwijlen, want bet is
tijd om van het algemeene tot bet bijzondere over te
gaan.
1 Buiten de wkww. met den bastaardnitg. erm en de nmww. met den ver_
vrouwelijkenden uitg. in, ontlrenen "'Ij de volgg. uitzz. op dezen regel, uit de
Kemengde aanmm. van Mr. L. Ph. C. van den Bergh, in het II D. van h.
Taalk. MagaBijn. bl. 209: 66rBprong, ,,66rouderB, openMar, "reesachtig, 6"ermaat, regelmatig. In oorspr6nkeli;k en "oor6uderllik keert de regelmaat
terug ivan openMar en fWeeBachtlg spreken Wlj nader in bet 'Yolgende
hoofdst. als ook van ordtfnteliJk dat door het H. D. 6rdentlich te reit gewesen wordt, gelijk het lebtfndig der Duit.achers door ons ll"endlg.
I Zoo zijn b. v.: aIle uitdrukkingen van het 6n8toft'elijke voortgesprotE'n uit
'Yergelijking met het Btoffelijke, dat natuurliJk eerder werd opgemerkt en 'Yeel
vroeger het onderw. der taal was. Men zou dUB nrkeerd gaan-indlen men
ww., tot de tweede soort nn 'Yoorww. betrekkelijk, wilde afteiden un ww.
waardoor voorww. 'YQn de eerste soort worden aangedmd; of ",anneer men in
het oplporen van beteekenissen, het letterhjke mt het figuurlijke wilde deiden. Het bijv. nmw. stomp is eerder op sDlJdende werktuigen toegepast dan
op ventande1Jjke vermogons, en un Bulke voorbb. loopen alIe talen over.
I Wij BageD dit boven bij luipaard (§ 287. in de aant.) en zullen het zien bij
lrraakpOrcelein (§ 292) cn in meer andere voorbb.
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Toeuift van voorheelden van afleidinu tot aanprijzinu· van
dil v'Jk van taalkunde.

292. "Niets natuurlijker dan bet w. dalers of daalders van deelen af te leiden, als zijnde deelen of scbij..
ven van de Dude ronde staafjes zilver, welke, door openbuar gezag gelmnmerkt, in den handel gebruikt werden,
en waarvan men, naar vereischte, een schijf van meerdel' of mindel' dikte afsloeg. Ook drukt Ulphilas het
Lat. nummus door dailo (deel) uit, en de Angelsaxen
gebruikten van ouds stik voor penning. Dan, de historie werpt deze aft. omver, daar wij weten dat de
daler eigentlijk St. Joacbims-daler heet, en van bet St.
Joacbimsdal, in Dobemen, genaamd is, waal' men een
zilvermijn opende, uit welker zilver de eerste muntstukken van dien naam gemaakt zijn." (Zie Dild. Verh. bl.
168.)-Adelung heeft in zijn Woorrlcnb. dezelfde atl.
Minder gclukkig lcidt Dild. pekelzonde af van het
Ital. picciolo, of het Spaansch pecadillo dat is kleine zonde; bet gebr. leert ons dat bet oude zonde beteekent,
waarvoor wij de straf, die als bet ware in de pekellag,
Dog te goed hudden.
De mol beeft baren nuam vun bet wroeten in het mul
of mol, oulings zeidc men molwerp (l\Jlaulwurf) d. i.
nardopwerper.
Slang is slingerdier, om hare kronkclende, slingcrende
beweging.
Snep is snebbevogel, d. i. vogel met een langen bek,
als 't ware Inngbek. (Zie Lulofs, bI. 30.)
Vernuftig is de aft. van akefietje uit aqua vita, den
ouden kunstnaam voor brandewijn (eau de vie in het
Fr.) Het w. beteekent iets lekkers, eene versnapering.
Deze atl. komt voor in de Vader!. Letteroef. van April
1838, in de recensie van Hocffts Proeve van Dredaas
taaleigen.
Miniatuur ,·an miniator, een die met minium, zekere
verwstof, de roode aanvallgletters del' bandschriften teekende. Dat door I1adere toepassing dit miniator ook beteekende iemand die de kunst beoefent van handschriften
op den kant met allerlei veelklcurige figuren te versieren
(te illumineren) laat zich begrijpen; en van zulk een
kunstenaar tot den miniatuur schilder, is een sprong
die niemand verwondercn zal, die frnai gei1luminccrdc
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band8chriften gezien heeft : Deze Afleiding is uit L. A.
J. W. 810et8 voorlezing over het uiterlijk aanzien van oude
handschriften. Zie lettcroef. van Mei 1838. Van dat
illumineren hebben de Engelschen limner, dat in de bet.
van portretschilder onder anderen in Goldsmith's Vicar
of Wakefield voorkomt. Uit deze aft. van miniatuur
blijkt, dat men bij dat w. niet Doodzakelijk aan een afbeeldsel denkt, kleiner dan het afgebeelde, maar of de
boer, die zijne vrouw levensgroote in miniatuur wilde laten
afbeelden, dat wist, dun-en wij niet verzekeren.
Karte!Jelletje. In het middeleeuwsch Latijn heette een
papieren 2egel, in tegenoverstelling van een gouden,
looden enz. charta !Julia. Dat men zich van zulke zegels aIleen voor weinig beduidende geschriften bediende, is zeer begrijpelijk. Van daardat karte!Jel een voddig
stukje papier beteekent. (Sloets voorlezing als boven.)
Kraakporselein, heeft dien naam niet van het kraken,
maar omdat het met Portugesche schepen, die karaken
(bij intrekking kraken) heeten, werd aangebragt. (Zie
Weil. Taalk. Woordenb.)
En nu, ten slotte, een paar voorbb. uit de Kaapsche
spl'aak. H-y 's een aamge kerel, ik willievera nie mit hom
te doen heb!Jen nie. Wat is bier aarri!J? Is bet verbastering vool' aardi!J P Waarschijnlijk niet. Wij zouden
den wortelliever in ar zoeken, dat wij nog hebben in de
spreekwijs in arren moede, dat is in toorn; van dit ar
~ou dan am!J, tot tool'n geneigd, ligt geraakt, opstuivend en daarom in den omgang Iastig, afgeleid kunnen
worden; dit am!J wordt bij intrekking ar!J, en door eene
gewone klaukverwisseling erg j* vau hier dat zich er!Jeren
(Kaapsch zich verer!Jen) boos worden beteekent, en dat
bij de Duitscbers de aartsvij aud der Ar!Je heet, gelijk wij
zeggen de !Jooze. Nar schijnt ook niet andel's te zijn dan
ar met cene voorgevoegde n; de Duitschers gebruiken
dat w. om elkcn gek aan te duiden, maar Bild. verklaart
bet door lasti!J mensch. Cats noemt Nabal ergens een
regte Nar. Zoo zou dan een arg of am!J mensch hetzelfde zijn als cen '1I.arri!J mensch, cn dit Ioopt met het
H. D. Narr (gek) niet zoo vel' uiteen; want lastige en
kwa!\tige menscbcn zijn zelden heel wVs, of het moest in
den Kaap~chen zin van dit w. zijn; en dit brengt OilS
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van zelf tot een tweede voorb. uit de Kaapsche spr.
ontleend.
HiJ is al ie wijs, danig wijs enz. hoort men dagelijks
in den zin van bedilziek i zou dit niet uit viis verbasterd
zijn, waarvoor men thana vies zegt? Viis komt bij Cats
en zijne tijdgenooten meest voor in de bet. van al te
keung, 1 niet ligt te voldoen. (Eng. overnice, very particular, captious) en in dien zin zegt men nog ontkennend van iemaud.: hii valt niet mes. Wij geven het voor
beter; is er in gedwaald, dan is er l1iet veel aan verbeurd; maar is onze gissing juist, dan beeft men kwalijk gcdaan met vijs in vies te veranderen, dan is misschien wiJsneua weleer viJsneus geweest: al te keurige
menschen zijn neua-op.trekkerig, en daaruit blijkt. niet zoo
zeer hunne wiJsheid als weI hUnIle viisheid.
or men weI doet "uzmltu met dlt t:ija in verband te brengen, ill twijrelachBet w. ia verollderd en beteekende eene benzeling, gehJk thana tD~e
tDaBje, dat miaachlen onder eene andere gedaante hetzelfde w. i8; en dit
laatate ia bhjkbaar het H. D. WlBchwascla, beuzelpraat, van ID4BSC~l, bahbelen, waanwelen, met eene verdubbehng gehJk in WIITwarr, MlBchmascla
en dergehjke ww. meer. Had Weil. bierop gelet, hij zou misllchien tot ziJn8
on8makehJke uitweldlDg over fDt4jewasjl! niet gekomen ziJn. Maar wlj mogen
bier ook weI de IIpa blJ atekeD, en aan aoderen overlaten om te onderzoeken,
of het oak nit tDelSt du tDtU (geliJk de Fran8cbman u7IJe 71' salB qlloi zegt, en
onze voorouders ee7l1k en weet zelden) moet worden Bfgeleid, naar de anBlo.
lie van haberdasher Olt Ilabt ilar das, 'Volgens S. Johnson.
1

tig.
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Verdeeling van het onderwerp.
293. Bij bet ontleden van ww. heeft men op zesderlei
bijzonderheden te letten, namelijk: voorvoegscls, achtervoegsels, ing-eschoven letters, zamentrekking, letterverzetting en letterverwisseling.
Voorvoegsels in het algemeen.
294. Ben voorvoegsel, gelijk de naam aanduidt, is iets
oat v66r het zakelijke deel des woords, geplaatst is. Dit
zakelijke toch, in tegenoverstelling van het toevallige,
is hetgeen wij vinden willen, omdat rlaarin de beteeke·
nende kracbt des woords ligt; en met betrekking daartoe
staat al bet overige voor uf achter.
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Volledige en onvolledige voorvoegsels.
295. Wij noemen een voorvoegsel volledig, wanneer
het eene lettergr. uitmaakt; onvolledig, wanneer het
het uit een of meer medeklinkers bestaat. Dit laat!!te
heet bij Ten Kate voorwerping.
Beschouwing der volledige voorvoegsels.
296. Zij zijn naar de orde van het abe: be, er, ge,
her, on, ont (waarbij ook ant behoort) ver en 'loan. Beschouwen wij elk afzonderlijk.
BE.
Be brengt de bandeling van bet wkw. in eeo naauw
verband tot bet voorw.: eenen akker beplanten, een erf
hehouwen; winat en verlies herekentm enz.
Van daar dat het cen onz. wkw. bedr. maakt: lagchen, helagchen; kijken, hekiJken.
Voorts dient bet om met nmww. bedr. wkww. te voJ;"men: hevochtigen, heschaduwen.
Somtijds verandert bet de bet. van bet grondw. als in
helooven, hescheren, hesterven enz. dan weder schijnt bet
schier overtollig, als in heletten en hehoeven, die beide
zonder voorvoegsel in denzelfden zin gebruikt worden: ik
hoe! dat niet te doen. Wat let mij dat ik enz. In heoosten,
hezuiden enz. is bet blijkbaar het voorzl. hU.

ER.
Er komt in onze taal weinig voor. In het verouderde
erachten, waarvan de spreekw. miJns erachtens overig is,
scbijnt bet de beteekenis van het grondw. onveranderd
te lateo; zoo ook in erneren, voeden.
In zich erharmen, is het overg. in een' gemoedstoe..
stand, gelijk ont in zich ontfermen. 1 In erkermen vel'...
schilt bet weinig van he, als: ik erken of lJeken gedwaald
te hehlJen. Erlangen is door langen, dat is reiken, iets
verkrijgen, en ervaren Ietterlijk door varen, iets te weten
komen, en bij overdragt, ondervinden.
Dit voorvoegsel wordt weI met her verward, als erinneren, erhalen enz. voor herinneren, herhalen.
1 Datfenn letterwisseling is voor ~arm, beert Weil. in zijn taalk. woordenb.
aangetoond. ZIJne Bfleldmg van een wkw. be-arme7& in de bet. medeliJden
gevoelen, steunt op bet gezag van Adelnng. die misllcbien Ten Kate beeft
geraadpleegd. Zie dezen in de 2. proeve op beer. Bl1d. verkiest bier bo.rm
in den zin van opwelhng, en hiervoor pleit onder anderen bet Eng. barm,
gist, en de Blgemeenheid der figuur van opwellen, zwellen enz. om de un ..
doeningen van het bart. te drukken. Bild. verkl. geslachtl. op barmte.
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GE.
Ge is van uitgebreide toepassing.

Dat het dient OlD
het verI. deel w. te vormen is bij de vervoeging aangetoond.
Voorts beginnen daarmede veel wkw. waarvan bet
grondw. niet meer voorkomt, als genezen, genieten, ge8chieden; in andere hecht het gebr. aan bet w. eene andere
bet., met dan zonder het voorvoeg~eI: gchieden, en hieden
zich gedragen en dragen, zich gelate"" I en laten; wederom
in andere Iaat bet de bet. van bet w. onveranderd: gelukken en lukken, geliJken en lijken, geheuren en lJeuren. 1I
Het stelt de handeling van bet wkw. zelfst. voor: het
geroep, geloop, gehla! euz. waarbij men gewoonlijk aan
eene herhaalde handeling te denken hceft. s
Het dient ook om het bewerkte uit te drukken : gehak,
gehouw, gedicht.
Met bet acbtervoegsel te vereenigd, maakt bet collectiva of verzamelingsww.: gelJoomte, gevogelte, gewormte,
ook met de: geleide.
Een werktuig of middeI: gelJit, gehoor, geschut, geweer.
I Zick gelaten is zich voordoen of vertoonen, van daar het zeIrst. gelaat,
waanan Koornhert onl de oorspronkehJke bet. leert, wanneer hiJ zegt: met
ee,. gl&elaet tlaB aenghencht; lSehjk ook: IUit Boude beter laten voor IUit .rOy befer Itaan. Bs ld8at Bieht gut IS blj do DUltschers het staat Bid wel.
S Dit voorvoeglel was oulings in veel ww. lJebruikelijk waar het than.
overtollig geacht wordt, b. v. : ghedoen, gheCfvgen, gkemaken, bij T. MarD.ix en z. tIJdgenooten.
I Bij dit denkb. van herhaling komt Bomtijds dat van verveling: U Uw
prate'll l&eBft miJ "ermoeid" zegt een zieke tegen ziJn' vriend die hem bezocht
heeft, wall UW gepraat iets beleedigends hebben IOU.

HER.
Dit voorvoegsel herhaalt de hand. van het wkw.:
herkaauwen, herleven, herwinnen.
I'll hertog en herberg staat ller VOOl heer, een leger, en heef't
Toorvoegsel nieta gemeen.

dUB

met het

ON.
On drukt tegenstelling of berooving uit, en wordt

slechts met naam- deel- en bijww. verbonden: ondank,
onspoed, oneven, ongevraagd, onlangs. De wortel is mis...
scbien in bet H. D. voorz. ohne, zonder.
Dit on is in om overgegaan in omtrent voor ontrent, dat is ongetrenl van
tJ'ennm, verwijderen.

ONT.
Ont is verwijdering I ontloopen, ontlcomen; losmaking:

142

OVER WOORDONTLIIDING.

ontknoopen, ontwikkelen; berooving: ontheiligen, onthoo/den; beginnen: ontvlammen, on/waken, ontslapen; 1 te..
gemoetkoming: ontvangen, ontbieden, ontmoeten. In een
geval gaat het laatste ont in ant over: antwoorden. 1I
Ont,laep worden bet. bij Koornh. insluimeren.
Waaromjui.t in dit eene geval? misschien om denzelfd.n vokaal'kl. niet
tweemaal in ~eu w. te gebrulken. Ook de ultK. anti 'komt in &Sn geval, nsmelij'k in lloond. met 0 voor, waar juist ook aene II Yoorafgaat. Verg. § 299.
Bechiegen we onl niet, dan il dit ook de reden waarom men tJlJr in plaatl van
~r bezlgd in zuLke ww. all tlgenatJr, woekertJtJt' ens. Op het tweede gedeelte
van tJ71twoorden komen wij § 304 terng.
t

I

VER.
Ver wordt door Ten Kate afgeleid van varen in de
grondbet.: van de plaats bewogen worden.
Wat daarvan zij, het komt voor in de volgg. en meer
andere bett. :
1. In den zin van er ill erlangen: verkriJgen, verwerven, verzinnen. 1
2. Overgang in eenen tocstand: verschijnen, verhleeken, verzwakken.
3. Misslag in eenig bedrijf: zich verspreken, ver8chrij..
ven, verrekenen.
4. Verwijdering, zoo veel als weg: verjagen, verdrij..
ven, verlJannen.
5. Verplaatsing: vertrekken, zich vertreden, verdwalen.
6. Vernietiging of verbruiking: verbranden, verkwisten,
verdoen.
7. Herhaling met vcrandering: verhangen, verzetten,
ver8teken.
8. Bekleeding, zoo veel als he, of over: vergulden,
verzilveren, vertinnen.
In sommige ww. als verheelden, verheiden, verweren,
vereerln, valt het moeijelijk aan ver een duidelijken zin
te hechten.
I III die bet. heef!; l1et H. D. altijd er: erwerbetl, erdichtetl ens. Ver luidt
In het Eng. for: !orget,j'orglfJe, for.de, for6tD~lIr, en komt bij de P'ranach.
eu 'foor in PIIrdanRef'.

WAN.
Er is tweederlei wan; het eene geeft gebrek aan iets
te kennen, ala wanhoop, wantrouwen; het tweede eene
verkeerde gesteldheid, als wantaal, wansmaak.
In het H. D. is ~ahn ala YoorvoegBsl !!l de meeste ww. verol1derd. Dio
tul kendo het ook. all bijv. WDW. ill de bet. ledig.
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Beachouwing der onvolledige 'Voorvoegaela.
Hiertoe brengt men B, F, P; G, K, J; S, SCH,
T, ST, Z; H, V, of W, en N. Wij zullen in de beschouwing de verwanten bij elkander Iaten.

297.

B, F, P.
B. staat bij intrekking voor BE: lJlijven nit lJelijven,
blusschen nit lJelU3schen of lJelesschen j zoo zou ook lJuiten
nit lJeuiten en lJinnen uit lJeinnen zijn. Daarvoor pleiten
lJeneven, lJeneden en meer andere bww. en voorzIs.l
Door voorwerping van f zijn flap en lap, ftuit en luit,
flaauw en laauw, fronzelen en ronzelen, en misRchien het
Eng. frock met ons Tok verwant, en door de p plomp en
lomp.
I Hiertoe behooren lHwen nit op, all 't "lire be-op-en, en het onde 6at:hl,.
achteren, wasnoor de Bchllepltaal bij de Eng, abqft beeft.

G, K, J.
Uit ge, dat, gclijk boven aangetoond is, voorheen nog
meer gebruikt werd, ontstond door inkorting g en door
verharding k "
Knijpen nit .qenijpen, voor niJpen : van daar geniepack en
in bet geniep j
Krimpen nit geTimpen, voor Timpen: van daar rimpel;
Knikken "genikken
" nikken, van nek j
Knorren "gtmorren " norren: van daar nor8ch ;
Kruipen voor geruipen van ruipen: van daar rupll ;
Krulle'll (oul. krollen) voor gerollen van Tollen, enz. 1
Voor I geschiedde de zamentrekking zonder verharding ais glijden, gluipen van lijden, gaan, en luipen; zoo
ook gloeiJen en gloed, 'i gluTen, glimmen s enz.
Dej is als voorwerping verouderd injimmer enjiet, voor
immer en iet.
I Op gelijke wijl neUeR, in de bet, zweUen, 't'Bn wellm.
Van lo-m of
"aarvan 1IU11.
I Van lemmen waarvan lem.rMr een kling, am het Ichitteren, gelijk men

I

'''-eH,

een lIwurd oak oulinge een brand noemde, en lemmet, de pit Tan cen Dan.

S, SCH, T, ST,

z.

Een w. met l beginnende, nam dikwijis eene II voorop:
linkerhand, lllinkerhand; lijm, 1I1ijm; luiken, aluiken; muil
en amod j en zoo zijn loof en aloofl en luiJer en IIluijer, hoe
verschillend ook in bet gebr., zeer na verwant; voorts
Btrot, Bmelten, meblJe, met de Eng. ww. throat, to melt,
nill enz.
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Scn is dikwijls als eene dubbele voorwerping te beschouwen uit S en K zamengevloeid: 8chrappen en
8ckrapen, van krabben en dit van gerappen voor rappen
dat ouI. in den zin van krabben gebruikt werd. Ii Schrimpelen en 8chrompelen van krimpen en dit van rimpen oul.
zoo veel als zich rimpelen: op gelijke wijs 8chriJven van
gerijven, of urfjven voor rijven, met een stift iets in eene
barde oppervlakte inkrassen. Van dat grijven komt
griftje en van riJven, riffel.
I Loqfwas oul. mal, tMedil j van door Blooven, zwaar werk verrigten, en
,loqf, eene vrouw die zich geen rust gunt.

I Het afkrobben van een' mnur, dien men witten of Ichilderen wil, noemt
men aan de Kaap en ook wel elders rapen.

T en ST staan op gelijke wijs voor r. Zoo zijn dan
8trekken, trelcken en rekken verwant; en 8troopen, het vel
aftrekken, komt van het oude roopen, H. D. raufen,
rukken en plukken. Streep en reep, trommelen en rommelen zijn ook van elkander niet vrcemd.
Z vindt men v66r w: zwak en week, Eng. weak;
wijken en zwiJken in bezwijken, wenken en zwenken, wikken en zwikken. Zweep (whip), zwellen en wellen enz.

H.
Opmerkelijk is het dat de h, die door dialect-verschil,
even zoo vaak verzwegen als ontijdig uitgesproken wordt,
nogtans niet dan in enkele ww. als voorvoegsel gebruikt
wordt, b. v.: haveriJ en averiJ, huilen en uil, hooren en

oar.
V. of W.
Voorbeelden met W zijn; wreken, wringen, wrijven,
waarvoor het H. D. rechen, ringen, reiben heeft; en van
f}: vreten, waar de v tot versterking dient en uit het
voorvoegsel ver schijnt zamengetrokken.

N.
De n komt op tweederlei wijs voor: ala zamentr. uit
het verouderde ontkenningsw. ne in niemand, nooit, nergena, niet; en ala voorvoegsel zonder bet. wanneer het
waarschijnlijk uit het lidw. ontstaan is: niJver en ijver,

nochtend en ochtend enz.
Over uitgangen in de afteiding.

298. AIleen met afleidingsuitgg. hebben wij het hier
te doen, want de buigingsuitgg. zijn vroeger reeds be-
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handeld. Wij zullen ze verdeelen in drie klassen: A.
Toonlooze uitgangen; B. Halfbetoonde; en C. Voltoonige; en zullen elke kl. afzonderlijk, maar in het kort
behandelen.
A. Toonlooze uitgangen.
299. Zij zijn twintig enkele: De (te), e~ el, em, en,
ende, ends, er, ig, isch, je, if, se, sel, sem, ste, s, tien,
tig, uwe; en vijf dubbele: enen, eren, elm, emen en
igen.
Beschouwing der enkele toonlooze uitgg.
DE of TE.
300. Achter het zakelijke deel van een wkw., b. v.:
lie/de, diefte, sterfte, en tot d of t ingekrompen: deugd,
magt, schrift enz. Ook achter een bijv. nmw., om de
eigenschap als zelfst. voor te stellen: grootte, dikte, hitte,
koude.

E.
De e tot verzachting van den eindcons. was weleer
veelvuldiger dan thans, b. v.: grepe, ziele, gave, schove
enz. In enkele gevallen duidt zij den handelenden pers.
aan: getuige, hode, erve, horge, bij intrekking horg. Ook
was zij gelijkbeduidend met de of te achter een bijv.
nmw.; men zei: de oude, de geele, gelijk men grootte
enz. zegt, in de bet. van ouderdom en geelzucht.
I Zoo verBchilt dan de vorige uitg. van dezen aUeen door eene lngeBcho't'en
doft.

EL.
EI is werktuig of middel : vleugel, sleutel; ook het
voorw. der bandeling door bet wkw. aangeduid: lmndel,
gruwel, drempel. lVlaar in ww. van vreemden oorspr.,
als tafel (tabula), tempel (templum), heeft el geene van
beide beteekenissen. EI is ook uitg. van enkele bijv.
nmww.: kreupel, schamel, vermetel, onnoozel enz.
,Biertoe behoort ook dartel van dafTeR, d. i. du",en, met inge't'oegda I.

EM.

Em als uitg. van zelfst. nmww. is vaak duister van bet. :
adem, hodem, hoezem. Wordt achter r en 1 ingetrokken :
galm van gillen; walm van wellen; storm van storen.
EN.
En hebben wij ala uitg. der onbep. W. van wkww. en
L
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als teeken van meerv. reeds leeren kennen. Ret komt
ook voor als uitg. van zelfst. nmww.: molen, wagen, hekken, en luidt bij inkorting n, ala koorn voor koren, of bij
omzetting: fle, tarne of tarn, van't oude teren (to tear)
scheuren; van bijv. nmww.: houten, 8teenen, gouden;
van bijww.: lJuiten, open, gaarn en gaarne; en zoo diende
bet weleer achter bijv. nmww. op lijk, om ze tot bijww.
te maken: wVsseliJken, vriendeliJken enz.; van voorzls. :
t'U88Chen, tegen enz.
.
ENDE.
Deze uitg. van het tegenw. deelw. wordt veelal tot
md ingekort: vriend, ochtend; wordt met and verwis...
seld in tJijand, heiland, dwingeland, en met ond in avond,
H. D.: Abend.
Ochtrrul YIn ocAin,

IUlDWUlleD, en

atmld van awn, afnemen.-Bild.

ENDS of END.
De uitg. "end met bijvoeging van 8 komt voor in bijww.,
ala volgends, willends en wetend8 enz. Maar de d wordt
zoowel in de uitspr. als in het schrijven achterwege gelaten, gelijk ook in nopena, trouwena, bliJkena enz.
ER.
Geeft een' werker te kennen, als looper, springer; of
een werktuig: muiter, notenkraker; met inlasscbing
van d achter r: zweerder, hoorder; oulings ook achter I
en n als 8peelder, mender, thanB speier, menner, terwijl
men nog doender, boender en diender zegt. Men vindt bet
ook achter weinige bijv. nmww.: lekker, wakker, mager,
mugger, zuiver, bitter. Duister iB deze uitg. in leder, haver,
Zeger en voeder, alB ook in de voorzls. over, onder, achter. Eindelijk dient er om van namen van plaatsen
bijv. nmw. te maken, b. v.: Schierlammer jenever, Erlammer kaal enz.
IG.
Waarschijnlijk van een Gottisch wkw. aigan (hebben) ;
b. v.: 8chubbig, harig, Bchubben of haren hebbende;
maar somtijds duidt het alleen overeenkomst aan: voddiU, wollig, wrig; achter bet worteldeel van een wkw.
geeft het geneigdheid te kennen, ala woelig, gierig,
knorrig enz.
ISCH.
De uitg. ilell van bijv. nmww. heeft bij inkortin,
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zijnen kl. verlgren; zoo is dan Inaak8ch voor ,nakiach
honaach voor hondiach, en ook mensch kan bij inkorting
voor menniach en dus eigentlijk bijv. zijn; maar van waar
dan friach, lorlch, valach en meer anderen ?

JE.
Je, weleer jen of ken is uitg. van verkleining: handje,
mandje, huisje. Verouderd is liJn, als oooliJn voor oollie.

LF.
De uitg.lfin de getalnamen elf en twaalf, heeft zijnen
oorspr. in het oude lijven of lJelijven, waarvoor wij thana
lJlijven zeggen; men zeide namelijk een-lif en twae- of
twee-lif, dat is, een en twee over, te weten boven het tiental. De aanleiding tot deze manier van tellen vindt men
gereedelijk in de van ouds gebruikelijke dozijntelling van
kleine koopmanschappen. (Ten Kate, D. II., bl. 78.)
SEe
Se, ook weI sche, (maar zonder keelklank) bij intrekking I, is een V. uitg., zoo zeide men: meesterse, mooraerse voor meesteres, moordenaarster enz. Zoo is lions
bij intrekking voor BlondBe, en dit van Blinden hetzelfde
als ve1"slinaen; dus eene slons, eene vrouw, wier slordigheid op kleeding enz., veel verslinat.
SEL.
Sel duidt het \'oortbrengsel van de handeling des werk..
woords aan: zaagsel, viJlael enz., ook een werktuig of
middel: lJindBel, hengsel.
SEM.
Deze uitg. beeft beide bette met bet voorgaande lIel
gemeen: de eerste in lJloesem en mO/Bem (van mol of moel,
verI. T. van malen,) 1 en de tweede in dee8em (oul. deeg..
,em van diJoen, uitzetten).
I

Van daar ook de molm in bet bout, EDI. the dry rot.

STE.
Ste wordt bij Ten Kate beschouwd als te, waarvan
boveD, met ingevoegde 8. Veelal wordt Ite tot 8t ingekort, gelijk in komat, gunst, dienst.

S.
De, achter de verkleinww. van bijv. nmww. gevoegd,
maakt er bijww. van: zoetjes, Retje8, gaa'Uwtje,.
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Achter bijww. en voorzls. schijnt zij tot ends of ens
(zie boven) te behooren: trouwens, jegens, volgens, wegem; 1 behalve wanneer zij alleen voorkomt gt'lijk in

trots, voorts, mitsgaders.
Dat men niet baitenB en binneaB Bchrijven moet, gelijk men tegma en neBchri,]ft, maar baiten 'B en binnen'B Bchijnt daaruit te bli.Jken, dat men
achter deze 'VoorzlB. geen lidw. bezigt, zoo dat '. 'Voor'Verkortmg van dc.
un te Bien is.
1

t7eft8

TIEN en TIG.
Deze uitgg. van telww. worden van tiJgen of tijen (trekken) afgeleid. "De eerste tien," zegt Ten Kate, "is
een telrij daar men weder op hervat." Tig is dan zoo
veel als trek, (Eng. tug) twintig en dertig, twee trek, drie
trek enz. Over elf en twaalf zie boven, op if.

UW.
Uw in sckaduw, zwaluw, peluw of peuluw is uit e ontstaan, want men zeide voorheen schade (H. D. Schatten)
zwalue of zwalve, Schwalbe enpeule (Pfiihl). Zoo ontstond ook uit geele, geeluw (Eng. yellow) als bijv. nmw.
en als zelfst. voor geelmckt. Dit uw was toonloos en
ging bij omzetting in we over, en dit we bij inkorting en
verscherping in I; zoo ontstond uit moruw, morwe of
murwe en murt, dat wij nog bebben in vermurwen; en
misschien van daar de Fransche benaming van stokvisch
(morue) van bet murw kloppen of beuken.
Deze nitg. komt nog 'Voor in zenafD, mlatD (fallow) thana t:aal, en in

IfttBUtD nit het and. me••

DulJlJe7e toonlooze uitgangen.
ENEN, ELEN, en EREN.
301. De eerste dezer uitgangen komt thans in een
klein getal werkww. voor, als lJakenen, eigfflen, openen,
en is dan veelal toevallige ontmoetiDg, van tweederlei en,
waarvan bat eerste tot bet grondw. behoort, en het Iaatste uitg. der onbep. W. is. In loockenen en rekenen, alsmede in bet gemeenzame lijkenen, schijnt de verdubbenag van een anderen aard te zijn.
Des te veelvuldiger zijn elen en eren in wkww. van
eenvoudiger vormen afgeleid om de berhaling van eene
daad aan te duiden: kakkelen van kaken, kuppelen van
kuppen (to hop) stotteren van atooten, klapperen van
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klappen. Dikwijls is de eenvoudiger vorm des woords
verouderd, gelijk donnen (Fr. tonner) en metaen, waarvan
wij donderen en metzelen hebben. In het afleiden van
deze soort wkww. heeft men op klankverwisseling te
letteD, waarvan straks nader, en zich in acht te nemen
dat men niet het gewone en der onbep. W., vooraf gegaan van el of er van het grondw., of liever van
de naaste afleiding, voor elen en eren ais uitgg. van
herhaling aanziet, b. v.: nagelen, grendelen, winteren,
zuiveren.
Belangrijk is over deze uitgg. A. de Jagers Proeve over de wkww. van
herhabng en during.

EMEN.
Emen is ontmoeting van twee uitgg.: wademen, vademen enz.
IOEN.
Dit geldt ook van igen in matigen, angatigen enz., maar

in de meeste gevallen is het eene verlenging van een verouderd w. op en: zondigen voor zonden (van hier ZOfr
daar) lJeleedigen voor lJeleeden enz.
Hal/lJetoonde uitgangen.
302. 1'ot deze kl. brengen wij aar of er, aard, dom,
heid, ing, nis, ling, achap, achtig of haftig, lJaar, lijk,
zaam, hande, lei en 1008, benevens zalig en tieren.

AAR of ER.
Aar of er is een M. pers. HiJ is in het H. D. ere

Acht~r

het worteideel van een wkw. vindt men veeIa! er:

looper, hater, tJinder. Uitz.: zondaar van het oude zonden. Maar na een toonl. uitg. treedt aar in de plaats
van er: vogelaar, leaaenaar, lJeukelaar, laateraar enz.

AARD.
Men beeft getwijfeld of men dezen uitg. voor ver8cbillend van den vorigen bouden moet, dan weI voor
denzelfden met verharding; in het Iaatste geval, dat ons
het waarschijnlijkst voorkomt, zou men beter gelijk
weleer met t spellen. Hoe bet zij, aard is thans in onze
taal geworteId, men schrijve dus (wil men niet zonderling zijn): dronkaard, g'riJaaard, veinaaard, wreedaard.
Verg. § 142 aant. 3.

