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DOM.
Beteekent: I. Staat of gesteldbeid: Eigendom, ouderdom, riilcdom j 2. Vereeniging: Menachdom, Christe'Jl,dom,
Jodendomj 3. Ambt of heerschappij: Pausdom, hertogclam enz.
HElD.
Stelt eene eigenschap zelfst. voor: 8ckoonheid, wijBAeid, traagAeid.
ING.
Zng doet achter bet zakelijke deel eens wkw. schier
dezelfde dienst als heid achter bet bijv. nmw., b. v.:
lJeven, lJelJing, lJreken, lJreking enz.
NIB.
NUl verschilt in beteekenis in zoo verre van ing, dat de
ww. met nis zamengesteld, veelal eenen meer lijdelijken
en die met ing een meer bedrijvenden zin hebben, b. v.:
getuigenia, kennia, erkentenia. Maar dit houdt niet altijd
streek.
LING.
Ling, van een verouderd wkw. lingen, bij iets voegen, van gelijken aard zijn, duidt achter bet worteldeel van een wkw. cenen persoon aan die als voorw. der
handeling voorkomt: lcweekeling, leerling is een die gekweelct of geleerd wordt; zoo ook 'Vondeling, doopeling
enz. Maar in ameelceling en weinige anderen, is de pers.
bedrijvend. Ling komt ook achter nmww. als gU'48teling,
jongeling, tweeling, hoveling j en dient om bijv. nmww.
en bijww. te vormen: zontlerling, montleling j in bet laatste geval neemt het ook weI eene 8 aan, als zijdeling8,
BchrijdelingB enz. 1
Men wacbte zicb van ing met voorafgaande I ,·an een
wkw. van berbaling voor ling aan te zien: menueling,
struikeling.•
Doe nitg. wordt ook met l\ji verwisseld, als moruleZiflg en mondeZ\j}.
Eer wij van ling afstappeu, lSewal(en wij uog van enieZing, dat door Hooft
gebruikt werd voor het gewoue and,mdu. Slegeub. beeft omtreut dit w. opgemerkt (Taalk. Mag., D. II., bl.180) dat het verkieslijk is boven ondeeligl,
Waart'&n 80mmigen zich bedleuen. en dat men volgens dezelfde regelmaat
eml,,,g zou kuunen zeggen. Wij gelooven dat deze ammo behartiging verdieut.
In Borger's Leerredeneu, D. I., bl. 221,lezeu wij : •• Indieu wij van eene algemeene inrigting ten beboeve vau bet meulcheliJk geslacht spreken, i. hel;
daarom ji8eUSZlnS noodig dat dezelve iederen O'IIdeelbaren in het bJJzonder
betreft'e. Dit O'IIdeelbaar laat zich nog minder verdedigen dan ondeelag.
I
I
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SCHAP.
Sehap is verwant met het ongelijkvl. ,e!leppen. De be.
teekenissen van dezen uitgang zijn boven (bl. 53) opgegeven.
ACHTIG en HAFrIG.
Haltig is blijkbaar van haven (to have), waarvan wij
onder anderen de spreekwijs have en goed hebben overgebouden, en aehtig is van een gelijkbeduidend MoesoGottisch wkw. Maar in het gebr. valt op te merken,
dat aehtig den zin des grondwoords verzwakt, b. v.:
'roodaehtig is minder dan 'rood, terwiji haftig een uitnemenden graad van eene eigenschap aanduidt, als in
manhaftig, kriJgahaftig enz. Dat in waaraehtig, leugenaehtig en dergelijken, de uitg. aehtig de kracht heeft van
haftig, is niet vreemd; want! en ell zijn wisselletterl
en de h, als bloote aanblazing, gaat ligt verloren.

BAAR.
Baar is van het oude beren, waarvan de grondbet.
tlragen is. In den zin van voortbrengen komt het voor in
vruehtbaar, dankbaar; in andere ww. schijnt het tot zieh
geberen of gelJaeren, dat is, zieh ala ieta tJoortloen, te
behooren, als wonderbaar, bliklJaar enz. Van beren
komt gebeuren, en om gebeurlijkheid aan te duiden,
staat baar veelvuldig achter het worteldeel van een wkw. :
eetbaar, leealJaar, huwlJaar enz. 1 Bij de dichters vervangt bet dikwijis de plaats van lik, als in ontzagbaa'l"
voor ontzaglik enz.
I Openbaar heeft met desen nitg. niets gemeeo, maar is nit opera met het 18lijkbednidende baar, d. i. bloot, zamengevloeid. Dit heeft AdeluDg, en na
hem, Weill ('[aalk. Woordenb. op iaa,.) aaDgetoond. De openbare see zegt
men nog weL Zoodanige herhaling van hetzelfde denkbeeld dieDde tot verlterking gelijk in algeliee' e. m. a. In baarblijkel1J1r 'inden wij hetze1fd.
bestanddeel. De koppellng van baar met 'Vlr, al8 wonderbaarlVIr en cierg.h.1ken, komt on8 voor miBbr. te z!jn.

LIJK.
Dit is blijkbaar de wortel van liken of gelijken. Deze
uitg. dient om met wkww. en nmww. bijww. en bijv.
nmww. te vormen: merkeliJk, tJijandeliJk, vriendel;k,
zwakkelik. Over het misbr. van dezen uitg. zie boven
(~265) en over de uitspr. (§ 52).
Bij Borger Leerr., D. I., bl. 73, lazen wij tijgerlijke lrrachten, en bl. 2M: d.
betJ.rijrJelrjlte wereld, waar bed,v"elVk nog iets IlBden schiJDt te sijn dan II..
d";"I8'. Am zuike mannen all B. mag men de vrijheid weI toekennen om d.
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taal met nieuwe ww. te ver~ken. nat Weilands Taalk. Woordenb. niet
'frtj van leemten is, kunnen ziJ die het gebruikt hebben, best weten: bedrir
fJig is ~n 'fan de ww. die men daar te nrgeefs soekt.

ZAAM.
De wortel van zamen, waarvan zamelen, geeft met iets
begaafd zijn te kennen: 1. Achter een zelfst. nmw.:
deugdzaam, vreedzaam; 2. Achter het worteldeel van
een wkw.: opmerkzaam, verdraagzaam.
HAND en LEI.
De oorsprong dezer uitgg. is eenigzins duister: in de
toepassing komen zij vrij weI overeen, en dienen beiden
om bijWw. van soort te vormen: tweederlei, velerhande,
voorheen ook tweederleije'll, allerhanden enz., gelijk men
nog zegt allerleijen aard.
Hand, als ligcbaamsdeel, heeft blijkbaar met deze samenstellingen niets te
doen. nat hand van een aloud w. geslacbt of S06rt beteekenende afstamt, kan
men bj~delung en nog uitvoeriger in Hamakers A.kad. Voorll•• bI.44-47,
_ieD. WiJ geven in bedenking of ditzelfde hand niet 'foorkomt in naderhand,
fJGn langerhiznd en selfs in .tormenderhand. d. i. bij wijze van storm; en 10
lurnd.raam (handsome) dat, wat de bestanddeelen betreft, jUlst met aard-ig
overeenkomt, wunan het in bet. niet veel verschilt.

LOOS.
Loos is van liezen thans verliezen, cn geeft berooving
te kennen: hulpeloos, magteloos, iJverloos.

ZALIG.
Zalig bestaat uit zal, waarvan de oorspr. duister is, en
ig. Bij ons komt dit w. slechts in de zamenstellingen
rampzalig en gelukzalig voor, terwiji het op zich zelve
staande met bet Iaatstgenoemde gelijkbeduidend is.
Deze uitg. komt bij de nuitschers veelvuldiger VOOt, aIs red.elig,
Ipraakzaam; .aumBelig, oalatig; leut.eli" minzaam. Een oud w• •al beteekende volgens Adelung getal of meoigte.

TIEREN.
Tier schijnt oulings aard beteekend te hebben, van
daar nog bet wkw. tieren, aarden, weI uitvallen. Goedertieren is dan van goeden aard, goedaardig. Voorheen
zeide men ook kwadertieren.
Van Ii-en of tv-en, d. i. trekken. Tier is dUB trek, geneigdheid, of aard.
(Zie BUd. Gealachtl. op Tier.)

Voltoonige 'Uitga'llgen.
303. Daar deze meestal uit andere taleo ontlcend zijn,
zullen wij met eene korte vermelding kunnen volstaan:
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IJ of IE, overeenkomende met den Lat. uitg. ia in
abdiJ, theorie enz.
ERIJ, achter bet worteldeel van wkww., in twee beteekenissen: eene herhaalde handelin~, als rooverij, snO'rkerij enz.; de plaats waar eenig bedrijf wordt uitgeoefend: visscherij, weverij, glashlazerij.
IN, om V. nmww. te vormen: koningin, herdenn.
ESSE, van gelijke bet. als in voogdesse; thans veclal
op es afgekort : priesteres, tooveres.
AGE of AADJE: plantage, vrijage (vriJaadje. I)
OEN: plantsoen, latoen, hlazoen, fatsoen.
ATIE (ation Fr. en Eng.): combinatie, terminatie, katechisatie.
MENT : parlement, document, complement. I
ENT: het Lat. ens uitg. van bet participium praesens:
8tudent, patent, S ahsent.
TEIT, het Lat. tas en Fr. te: majesteit, souvereiniteit.
EREN, basterduitg. van ww.: hraveren, proheren,
regeren.
EEL, bet Fr. eau: kasteel, ella-tean (Lat. castellum).
IER, bet Fr. ier een persoon: tuinier, lansier~ harlJier.·
AAN of EIN, het eerste van het Lat. anus, het tweede
van bet Fr. aine: Afrikaan, Spartaan; kapitein, kastelein.
1ST, een persoon: pianist, fluitist, trappist.
lET, een persoon: handiet, ll,ermiet.
ET, van bet Fr. et: genet, helmet, hanket, salet.
I Dit aadje is van aUe verbasteriDgen in ODze taal voor mijD oor en oog de
BaDstootebJkste. Indlen ik hier naar de spelling moest uitspreken, dan
zon itt sonder bedenking bever met het gepenpel "rijasie, bagasie, pZ4ntul8
schrijven en nitapreken. Maar wtj behoeven tot dat uiterste niet te komen ;
wlj kunnen met de Fransche g, dJe Wlj in get&ie, paBsagaer eoz. gebruiken,
lHigage, planlage spellen, en indlen wJj om den Holl. wortel~een '"jage
WIllen schriJven, dan gebruiken wij daarvoor liever tniier4f. Voor de spelling age hebben we eenen voorstand.er, die alB man van smaak en geleerdheid althans niet verwerpelijk is, Mr. C. M. van der Kemp. (Men zie'l
mans gevoelen in het Taalk. Mag., D. 11., bi. 96).
I Complement moet niet met compliment verward worden. Bet eerste il
van het Latljn complere, aanvullen; van daar in de meetkunst een complementa- of supplements·hoek : het tweede komt van het Fr. plter, buigen.
I Patent, bij verkorting voor Ziterae patmles, een open brief.
4 De uitg. ier wordt door het toevoegsel ster V., ais herbergierster,
fuiniet'ster; maar in kamet&ier is dltom de bet. des woords onnoodig.

Over inlassching oj inge8c'hoven letters.
304. Het inlasschen van eene of meer letters, die noch
tot het zakelijke deel des woords, noch tot een voor- of
achtervoegsel bcbooren, vindt plaats om welluidendheid
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te bevorderen, of om dubbelzinnigheid voor te komen.
Voorbb. van inlassching weUuidendheidshalve zijn :
1. De n in BlaverniJ, 8potternij, razemiJ.
2. De d in lJestuurder, tegenwoordig, J lJranden.
3. De p voor den uitg. je in ww. op m: lJoompje,

Btroompje.
4. De t op gelijke wijs acbter I, n, r, to of eenen
klinker: appeltje, tuintje, lJoortje, meeuwtje, eitje, mamatje enz.
6. Om gemak van uitspr. nam de verouderde uitg. van
verkleining ken eeoe B voorop, wanneer het. w. op k of ng
eindigde: lJoeksken, ringsken.
6. Hiertoe behoort ook de verdubbeling der eindletter
met eene toonlooze e, waarop dan de ingeschoven t
'voIgt; valletje, 8chelletje, 8terretje, zonnetje, krablJetje,
tolJlJetje; waarbij echter de duidelijkheid tevens bedoeld
wordt: men denke aan kindje en kinnetje, lampje en lammetje, Btampje en 8tammetje, pandje en pannetje, kantje en
kannetje, mandje en mannetje, 8peldje eD spelletje enz.
7. De t voor liJk, in eigentlijk, toezentli{jk, opentli{jk, en
weleer ook l·oor heid, in gelegentheid, ervarentheid enz.
8. De e voor ling, li{jk, lo08, niB: vreemdeling, lJeden-

keUjk, 8lapelo08, lJeliJdeni8.
1 Zoo blijkt dan dat woorf! met tege7lwoordig niets te doen heeft, telwijl
toOor klankverwisseling is voor toaar. Tan bet oude toaren voor zajn of wezen,
gelJjk ook bet H. D.gegeflwartlg aanwijst. Maar ook in arettDooro en ant.
tDOOrden heeft men verkeerdelijk aan een teget,woord of iets dergeliJks gedacbt.
waar men aileen aan eene toewendlng of liever toelfetDend ai1n denken moest.
Dat bet niet van woord moest afgeltud worden. beeft Ade!ung, dunkt mij, overtuigend aangewezen. Deze beroept zicb onder anderen 0e bet V. gesl. vall
het H. D. Antwort, terwijl wort O. is. WJj voegen bierblj. dat bet in al d.
oude taaltakken. geli,)k men in de Geslallbt-toetse van 'len Kate sien kan,
O. was, eu dat. anhooorde, biJ oDze vGorouders, enn alB blj de DUJtscben
V. was, bbJkenl oDze BIJbelvert.-Voorbb. van dlt gebr.levert de J agerl Taalk.
Hndleidlng tet de Stateno"erzdtinr enz. Ten ovenloede merken wi,) nog lan,
dat een tegenwoord ten minste een. voorafgaande toespraak ondentelt; maar Do«
nnden wiJ in oDze BIJbelvert. op vele plaatsen antwoorden waar eeoe redewisselingbegint, als Richt.1vbi.14; 1 Sam.xlv.2B; Jes.xiv.I0; Dan. b.26; Mattb.
:xi.25; xvii. 4; uii. 1; UviiL
en vele andere plaatlen ; zoo oak bet zellst.
demattDOOf'de in den zin van rede 0 seJgin~: Spr. :l:Y.l, en 23 ; xn. 1. Dezebet.
des woord. is den anders naauwkeungen De Jager ODtgaan. Door vergehjking
met bet Eng. G1I8wer, zien wiJ dal de d niet tot bet zakellJke. dee! des woordl
beboort, even mID als de kl.oo, dieinleen der oude taaltakken (verg. Geslachttoetse als boven) gevonden wordt.
Tegen a1 het aangevoerde staat Blld.
IItolt;je aileen met zljn I. woorde V. woor-ede, waar-ede. dat is vernemlDR', van
waren, ontwaren," en dat zonder een enkel voorb. bJj te brengen.-Dat tk
tDoort blj ~. Stoke en andoren niet V. enkelv. maar O. mrv. is, kan men
bij Hoogattaten (voorrede, § 112) zien, en no~ Ultvoeriger in J. Clarisse'.
Jevende proeve v. taalk. in bet 'l'llalk. Mag., D. IV., bl.449.

5,'

* Ook h. oud Holl. had Gntwerdm.-Zie Jonckbloets Specimen nit Vln
Velthems SpieKel HiBtonael, III. 40.
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LettertJerzetting.
305. Lettervel'zetting heeft meestal gemak ,'an uitspr.
ten doel. In onze taal wordt dit middel niet veelvuldig
gebruikt, en betreft voornamelijk ww. waarin de r voorkomt. Zeide men weleer horn, hemen, wrcht (wees)
enz., thans zeggen wij hron, lnanden, v'rUcht; dit laatste
in de zamenst. godsvrucht, dat hetzelfde is als godvreezendheid. Zoo zij n wek en verken of varken misschien
hetzelfde, zoodat de naam wek aan een gierigaard gegeven wordt om zijn varkensachtige morsigheid; zoo zijn
trap en tery, Bterk, strak en streng (Eng. strong) verwant;
kersten was oud Holl. voor Christen, van daar nog Kersdag; en aanmerkelijk grooter wordt de lijst van voorbb.
wanneer men onze taal met andere talen vergel\ikt. Immers zeggen wij vorst, korst, horst, wrat, kers of kors,
8prank enz.; de Engelschen frost, crust, lneast, wart, creaseB, spark enz. Wederom zeggen wij hord (oul. herd),
tarnen, de Duitschers daarentegen Brett, trennen enz.
Voeg hierbij, dat in sommige ww. op es, zoo niet in aUe,
deze uitg. uit het verouderde se door omzetting ontstaan
is: men zeide priesterse, danaerae, zangerae, meesterse
enz. (Zie ook § 300 op UW).
Zamentre.kking.
306: Door zamentr. wordt uit twee lettergr. eenc: gestaag (gestadig), wig (vuidig), dadn (daden), dodn (do
den). Voorbb. van sterke zamentr. zijn gaan, staan en
Blaan, uit gangen, Btanden, Blagen.
Zoo zou leelijk van leedeUjk, hailing van hanneling~
tergen van terri-gen zijn. Somtijds bepaalt zich de za...
mentr. tot bet uitlaten van eene enkele letter, als deeBem
voor deegsem, waarbij dan wei verandering van vokaal
plaats vindt: zeide, leide; voor zegde, legde; ik houde"
woude, zoude, van "olde, wolde, zolde; gouden voor gol...
den of gulden, zout van het oude zalt enz. Zon zijn
houd, koud, o'Ud, in het Eng. hold, cold, old; en ons "out,.
woud, &mout, zijn bij de Duitschers Holz, Wald, Schmalz.
(Zie voorts § 297 over onvolledige voorvoegsels, en § 300
op de, te, em, isch en ste.)
Letterwisseling.

307. Hoe de klinkers onderling verwisseld worden
hebben wij boven, bij de behandeling der ongelijkvl..
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wkww., reeds gedeeltelijk aangetoond. Maar daar heeft
de verwisseling baar doel en hare bet.; in honderd andere
gevallen is zij bloot dialektverschil. Zie bier eenige
voorbb. van vokaalverwisseling:
A. met e: warm, werm j aa met ee: laag, leeg; paard,
peerd;
E met a: ster, star j ee metei: teelcetl-, teilcen j
E met eu: apelen, 8peulen; ee met ie: steen, stien;
E met i: srnelten, smilten; i met e: viIIen, velten;
E met u: apel, apul;
Eu met oe: beulcen en boekenhout; eu met 0: leugen
logen;
I met ii: lJegrip ell begriJp; 0 met u: gelco'I"IJen, ge1curven;
Ie met ui: kielce'll, en 1cuilcen; u met i : rundvleesch,
rindvlee8ch j
U met 0; gunst en gonst; y met i: Egypte Egipte.

Bijzonder veranderlijk zijn de vokalen voor r : zoo was
de verI. T. van sterven weleer star/, storf, sturf of 8ter/,
en thans stier/Aan veel minder verwisseling zijn de medeklinkers
onderhevig. Van den overg. van zachte letters tot hare
hardere klankverwanten, waardoor b, d, v, z, inp, t, f,
s, en ng in nk veranderen, zullen wij nader bij de spelling spreken. Opmerkelijk is ook de overg. van d tot j,
waarbij de vorige vokaal door eene i gewijzigd wordt:
lnaden, braijen; roden, (gelijk men weleer zeide) roeiJen,
waarvan roeimeester, gelijk men nog roede zoo weI als roei
zegt; ook van d tot w : schauder, ouders j schauwer, auwers.
Niet zelden verwisselen p, lc, of ook f met ch : voor graft,
kraft en IJelcoft zeggen wij thans gracht, kracht en gekocht; heft en hecht worden DOg dagelijks verwisseld.
De p werd door ft vervangen: voor 'toVd1oopig las men
oulings wijdluftig, dat onder anderen ook bij Ten Kate
in wijdluchtig overgaat, of ging over in ch: lr:rocht van
kruipen; en wachten is intensivum van walcen.
Intensiva zjjn wkww. die de bet. van het grondw. verlterken, en deze
versterking door l'erharding of verseherping vaD den wortel.consonant mtdruk.
ken, als hotlgeren en hunkeren, buagen en bukken, zwijg en en ZUJlchten, boopm en knochte'll, mjMI en .tiften of mchte'll enz.

Overgang tot de Spelling.

308. Verdere uitweiding over dit onderw. mogen we
ons bier niet veroorIovCll, te meer daar wij in de vol-
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gende hoofdstukken over spelling, nog dikwijls op het
hiervoren aangestipte zullen moeten terugkeeren.
Wij hebben niet sreschroomd bij dit onderw. wat lang stU te staan, omdat
wij bet voor biJzonder leerzaam houden. Men wacbte zich slechts voor twee
nitersten: het eerste, van naar hersenschimmige theorien de a:8. der ww. te
dwingen; het tweede van op den klank af over de bestanddeelen der ww. nitspraak te doen. Door de eel ste dwaling ziet men zich genoodzaakt wortels
te onderl!itellen, en door de tweede ve"alt men t.ot zulke a:8eidingen, als zontlvloed van zO'lUle, zedeliJk kwaad, en "loetl. Wij vermoeden dat de verwisseIbaarheid der klinkers aanleiding gegeven heert tot menige dwaling, maar zulk
vermoeden kan wei nitnoodlgen tot onderzoek, maar bewijst op zich selva
niets. Voor onderzoekbevenden genn wi~ ten slotte een paar ~lssingen. Zon
oar in domoo,., sottoar, (blj Koomh.) druzloor, weI iets meer zljn dan klankverWlsseling voor err Zljn sierattd. ldeinootl en armoede door inIas8ching nit
slerde, "leinde en armde of armte ontstaan? Is aam in Zlgchaam iets anderl
dan em in boezem ?

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

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
ALGEMEENE REGELS OVER DE SPELLING.

Wat spelling is.

309. Spelling is dat gedeelte der spraakk., dat ons het
regt gebr. der schriftteekens leert, om ww. voor bet oog
af te beelden.
Eerate regel.

3]0. SCHRIJF GELIJK GIJ SPREEKT. Deze regel, te
regt de natuurwet der spelling genoemd, vloeit van zelven uit de bovenstaande bepaling. Maar bij onderstelt
dat men weI spreekt, en dat is overaI, maar althans aan
de Kaap, eene zeer gewaagde onderstelling. Dubbel
noodig is derhalve de nadere omschrijving door Siegenbeek daarbij gevoegd: Rigt u in het achrij'Ven naar de
zui'Verate en meeat beschaafde uitapraak.
Tweede regel.
3] 1. LET OP DE .AFLEIDING DEB WOORDEN.

Deze
regel strekt tot bevordering der duidelijkheid: iDlmers
door de aft. in acht te nemen, schrijven wij elk gedeeIte van een w. met de daartoe behoorende letters, en
hierdoor worden wij in staat gesteld om de bet. van het
geheel nit de ons bekende deelen op te maken. Het
spreekt van zelf, dat bier vooral de naaste en blijkbare
aft. in aanmel·king komt: de meer verwijderde en twij-
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felachtige kan niet weI tot een rigtsnoer dienen. Ook is
mell aan de aft. niet zoo gebonden, dat men niet hier ell
daar, welluidendheidsbalve, eene letter zon mogen inlasscben of uitlaten. Dusdoende gedraagt men zich
immers naar den regel: 8ckriif geliJk giJ spreekt. Om
dien zelfden regel is bet, dat de aft. dikwijls wijken moet
voor het gevestigd gebr. Zoo zeggen en spellen wij
heuvel en uitbreiden, hoewel de aft. ons tot keven (heffen)
en breed terug brengt.
Ondoelmatige regela der spelling.
312. Men wachtte zich voor regels der spelling, die,
van eeo verkeerd beginsel uitgaande, tot wanspelling
voeren. Wij zullen er een drietal beschouwen, en kortelijk aanstippen waarom zij af te keuren zijn :
De eerste regel dien we afkeuren is deze: Gelnuik
gem vreemde sckriJ'tteekenen. Deze dwaling is bij de be.haodeling der letters reeds bestreden. Wij verwijzen
dus naar § 6, 7, 10, 14 en 15.
De tweede regel daar wij ons niet mede vereenigen
kunnen, gebiedt ons gelijkluideode ww. voor bet oog te
ondersC'heiden. Dit is in veel gevallen ondoenlijk en
daarenboven ook onraadzaam, omdat daardoor de aft.,
die vrij wat meer tot duidelijkheid bijdraagt dan eene
willekeurige verscbeidenheid van spelling, menigmaal
zou verloren gaan. Waar de aft. of ook het gevestigd gebr.
tweederlei spelling wettigt, daar heeft zij ongetwijfeld
hare nuttigheid; maar in elk auder geval mag men er
gerust van afzieo.
De derde regel, claar men onnoodig ophef van maakt,
is de zoogenaamde wet der sp'aarzaamheid, welke gebiedt niet meer letters te gebrulken dan in de uitspr. gehoord worden. Naar dezen regel zouden wij mens, wens,
Jons, kasje, in plaats van mensch, wenBck, Jonds, kastje
enz. moeten schrijven; ook bestirm, bomen, tekenen, in
plaats van bestieren, boomen, teekenen. Kortom wij zonden, om eene enkele letter te besparen, het tweede
grondbeginsel der spelling, de aft., moeten verzaken.
Overgang tot biJzondere regels.
313. Wanneer men de algemeene regels der spelling
in dit hoofdstuk vervat naauwkeurig in acht neemt, zal
men zelden in het geval zijn van bijzondere regels te be..
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hoevcn. De gevallen waarin zij te pas komen, zullen wij
onder de volgende hoofden kortelijk behandelen: 1. Onderscheiden gebruik van klankverwanten; 2. Verdubbeling van schriftteekens; 3. Inlassching van eene letter
in zamenstellingen; 4. Spelling van vreemde ww.;
5. Het afbreken van ww. aan bet einde van eenen
rege).

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
ONDERSCHEIDEN GEBRUIK VAN KLANKVERWANTEN.

IJ en EI.
314. Schrijf met ii:
a. AIle ongelijkvl. wkww., ook zulke die zoo weiongelijk- als gelijkvl. voorkomen, als hij8cl,en, lrrij8chen, hijgen enz.
b. AIle wkww. die van een nmw. afgeleid zijn, dat de
ij heeft: bediJken, verwijden enz.
c. De uitgg. riJ en nij: burgerij, Blavern; enz.
d. AIle ww. die in bet Fr. of Eng. i hebben: olijf,
patrij8, paradij8 enz.
e. AIle ww. waarin de ij doorgaans of voor bet minst
somtijds met den i-klank gehoord wordt: grijnen, ijdelheid, koliJk enz. (Verg. § 46.)
Schrijf met ei :
1. Gelijkvl. wkww. Uitz. beklijven, miJmeren, priJken,
kwijnen en zfJpen, bet grondw. van zfJpelen.
2. AIle ww. die in bet Fr. of Eng. ai hebben: fontein,
(fontaine), brein, (brain).
3. Aile waarin ei uit bet Fr. ee of ontstaan is: gelei,
liverei, pa8tei.
4. AIle waarin ei door zamentr. uit ege ontstaat:
dweil, leeil, teil enz.
5. AIle die den klank ei met ee verwisseIen: klein, geAeim, heiland, heilig, meineed.
6. De uitgg. lei, Arid en teit.

e
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315. LiJat ten lJetoog 8trekkende van eenige der opgege-

ven regels ove,' de spelling met ij en ei.
Aanbei
andijvie (d). endive
anijs (d), anise
arbeid
azijn
Balein (2), balaille
begijn
bei (2), baie
beide
beitel
beleid
bereiden (5)
bereids (5)
bescheid (5)
bij (e)
bijbel (d), bible
bijl (d), bill
bijster (tl), la bise
blijde (tl), blithe
blei (2), bley
blein (2), blain
bombazijn (d). bombasiu
breidel (tl), bridle. uitz.
breijen (2), braid
brein (2), brain
brij
brijzelen (d), briser
Deinen
deinzen
dij (d), thigh
dijk (d), dike
dijzig (cl), lcrw. met dizzy
dolfijn (d), dolphin
doz~n, F. douzaine (uitz.)
dwed uit dwegel (4)
Ei (4), in het Eng. egg
eigen (2), Schotsch ain
eik (5)
eikel (5)
eiland (5) !
einde, verwant met end (5)
Fabrijk (e)

feit (2), fait
feitel
fijmelen (e)
fijn Cd), fine
fijt
flerecijn
fontein (2), fountain
Galei
galerij (d), galerie
geheim (5)
geil
geinster
geit
gerei
gerijven (e)
gesmijde, van het ongelijk vI.
smijden
getij. van tijgen
gijl
gijpen
gijzelen
grein (2), grain
grijnen (e)
gr~nzen (d), to grin
griJs (d), griB
Hakkenei (3), haquenee
hamei
harpij (d). harpie
haverij
beide
heiden
heiland (5)
heilig (5)
heim (5)
heinde
heinen
IJdel (e)
ijk
iji (e)
ijs (d), ice
ijver (e) ,
ijzegrim (e)
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ijzel
•
ijzer (d), IrOQ
Kandij
kapiteln (2), captain

karabijn (tl), carabin
karmozijn (d), cramoisie
karwei

kastelein (2), chAtelain
kastijden (d), to chastise
katijvig (fi) caitiff
kei
keilen (4), keil uit kegel
keizel
keizer
klei (2), clay
klein (5)
kn9,f (d), knife
kntizen (e)
koffij (e)
komenij (e)
konfijten (d), confire
kooijn
krijt (2), craie
kronijk (e)
kw~l

kwgnen, ou1. ongeliikvl.
Labbei
iI
lakkei (2), Iaquais

lamfrei
lavel

lei
Jiverei (3), !ivree

Ii"
.Ide
(rl), life

lijk
Hjm (d). ohme
0

l~n (d), b~

liJDwaad <d}'1 linen
lijst (I), hst
luster
Magazijn (d). magazine
mediciju (d), medicine
mei (2), May
meid, zamelltr. van mag-et
meijer

meineed, (mein VOOI gemein,
dat is oDtwijd.)
roUl (d). mile
IDlJmeren
ID9. D(d), mine
mljt
lD~ter (e)

N9d

niJver (e)
o lijf (d), olive
Paleis (2), palais

paradijs (d), paradise
pastei (3), plt6
patrijs (d), perdrix
p~inzen, ou1. penseD van pensol
P~Jl
p~J. b
Id)
p~Jn oom \; • pIDe
p~J.ne of pijn (2), paiD
piJI! (e)
plelD (2), plain
pleister (2), plaister
pleiten (~), plaider
polijsten (d), to polish
porselein (2), porcelain
posteleio (9), purslain
pr~i (5), lI~ D. Pottee
ptlJ
priJken
:ero6jt (ti), Profit
Jtabbijn
t$~~s (d), radish
,.,tlJD
rflveJijo (tl), ~Yeline
r~~ijn (d), l1nain
0

tel

reiger
rein
r~j

t~felen
tljle (d), r~ch
riJIXl (tf), J?IDo
tijp (d), ripe

fijs

riJst (tl),

0

flCet
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rob~p (l), rubis
Satijn (tl), satin

schrijP (d), shrine
schijr
sein
sera6jn (d). 8~raphin
slijk
aliJm (d). slime
soldij
spiJker (d), spike
spiJl
spiJs
8telger (4), verw. met stegel
steil (4), uit stegel
stijl (tl), stile
Teil (4), uit tegel
tijd (d), oud Eng. tide
tijger (e)
tijk (d), tick
tijm
treil (4)
trein (2), train
trijp (d), tripe
twiJfel
twijg (rl), twig
twijn (tl), twine
Vallei (3), vallee
veili~

vijand (d,) fiend
vijf (d), five
vijg (rl), fig
vijl (d), file
vijver (e), vivarium
vijzel
vIeijen (5), H. D. Behen
vlijen (d), plier
vlijm (e)
vIiJt
vrijen, ongelijkvl.
Wei
weide
weidsch
weinig 5), H. D. wenig
weite
wijf (rl). wife
wijk
wijl (l), while
wijn (d), wine
wijs (d), wise
wijze (rl), wise
woestijn
Zeil (2), sail
zeissen
zijsje
zwijdig
EWijn (rf), swine.

t

veniJn (d), venin
De bovenstaande lijst, uit Siegenb. Woordeob. voor de spell.
uitgetrokken, bevat 229 ww. De letters en djrers aehter dezelve
gepIaatst, verwijzen naar de regels der voorgaande paragraaf.
Tot bekoTting hebben wij de ww. tot de regels a b. c. 1. en 6.
behoorende, als genoegzaam bekend, uitgelateo. De bijgevoegde Fr., Eog. of H. D. ww., zijn niet altijd de juiste vertaJing van
het HoI!., maar wijzen alleenlijk de verwantsehap aan. Ruim 70
ww., daar Diets achter staat, kuonen tot geen der opgegeven
regels gebragt worden. Wij durven derhalve aan deze Iijst
geene waarde toekenneo, geevenredigd aan de moeite die zij
gekost heeft.

Klankverwante medeklinkers.
316. Wij hebben dezelve § 54 opgegeven, en toen
voorloopig aangetoond, dat, met betrekking tot I en tJ,
• en z de 'uitspraak tot rigtsnoer voar de spelling dient.
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Deze kan dus aIleen twijfclachtig zijn in ww. waarin 6,
d of 9 tot p, t of cll verhard worden. Wat de b en d
aangaat, behoeft men een w. slechts te verlengen door er
een of anderen buigingsuitg. aan tc "oegen, om terstond
tc weten welke letter men bezigen moet. In 6rood,
b. v., hoor ik den eindklank t, maar vcrleng ik bet tot
brooden, dan weet ik dat ik met d spellen moet.
Zoo kan ik uit gereeder, lcrahhen, rihhen, Bteden enz. te
weten komen, dat ik gereed, k; kraht, een rih, de Btad
met d en b schl'ijven moet; terwijl kluiten, Btippen,
Bckapen mij even zeker naar een enkelv. kluit, Btip,
Bchaap verwijzen. Hetzelfde middel geeft ook ten opzigte van 9 of cn de ,noodige inlichting, wanneer zij als
sluitletter voorkomt; immel'S bet mrv. troggen, vlaggen,
dragen, leert mij trog, vlag, draagt schrijven. Wanneer
de keclklank op t stuit, neemt men de afl. te baat, en
schrijft hragt van hrengen, en dackt van denken; hetigten
van tiJgen; digt van dijgen; maar dicht van denken enz.
Ook hetgeen § 307 van de verwisseling van k, p, f, met
ch gezegd is, korot ons hier te stade. Wij schrijven dan
echter, gracht, lucht, omdat men oulings efter, graft,
luft zeide; nicht uit nifte of nefte, bet V. van neef; zacht
en zucht om het H. D. Ba",!t en Seufzer; zoo ook verknocht van knoopen, gezocht van zoeken.
In de mecstc gevallen kan men v66r t veilig ch gebruiken, wanneer de naaste aft. ons niet tot 9 verwijst :
knecht, dochter.
Ook ng gaat sOllltijds tot nk Ol'er, maar meestal beeft
men dan de uitspr. tot gids: aanvankeliJk, gevankeliJk,
koninklijk; of men raadpleegt eeo verlengden vorm:
dringen, zingen, plengen verwijzen wij naar de g, in
dringt, zingt, plengt; hoewel de 9 buitendien in deze ww.
niet volkomen als k luidt.

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
VERDUBBELING VAN SCHnIFTTEEKENEN.

VokaalverdulJheling in het algemeen.
317. Het algemeene over dit onderw. bepaalt zich tot
dcze hoofdbijzonderhcden :

*u
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a. Elke korte kl., in bet midden van eene lettergr., is
enkel: val, vet, hid, tot, nut.
h. Elke lange kl., in het midden van eene lettergr., is
dubbel: paal, heet, miJt, droog, zuur.
c. Aan het einde van eene lettergr. worden a en u
nooit verdubbeld, zoo komt van kaal, kaler, van zuur,
hezuren.
d. Wanneer 0 of e aan het einde van eene lettergr.
staan, dan moet het uit de aft. blijken, of zij al dan niet
verdubbeld worden. Wij zullen over de verdubbeling
van 0 en e eenige regels trachten te ontwerpen, zender
ODS, gelijk onze voorgangers in dit vak, op eene gewestelijke uitspr. te beroepen, die wij weI als aanieidende
oorzaak der spelling erkennen, maar als kenmerk of
)'igtsnoer, om redenen boven vermeld (§ 44), niet kunnen
aanbevelen.

I

Regel8 over de spelling van ww. waarin e 0/0 aan het
einde van eene lettergr. 8taat.
318. Schrijf met enkele klinkers aIle ongelijkvI. wkww.
en ww. daarvan afgeleid, als ook gelijkvl. wkww., die
eertijds ongelijkvl. waren, gelijk wreken.
2. Schrijf met eeDe enkele e of 0 aile ww. die in
den onverbogen vorm een korten kliDker hebben, als
bevelen van bevel, 8choten van 8ckot, of die in het gewone
taalgebr. verkorting dulden: tevens, teffens j boter,
botter j zoo ook zeven mrv. van zeef of zift, tegel, tigchel
enz.
3. Schrijf met enkele e of 0 aIle ww. waarin die klanken weleens met eu verwisseld worden: spelen, apeulen j
konig, heunig j noten, neuten enz.
4. Schrijf met enkele e of 0 ww. ,,'an vreemde talen
ontleend: glone, negotie, mode, criminele regtspleging,
pro/eten enz.
Zonder uit die ww. die ip het oorspr. au hebben:
verpoozen van pauaa.
5. Schrijf met eeDe enkele eden uitg. heden, mrv. van
keid, en den basterduitg. eren, als proheren, regeren enz.
6. Verdubbel de 0 in ww. die in het H. D. au hebben:
boomen, Biiume; doopen, tau/en, in het mrv. van den
uitg. 1008, en in zamenstellingen met genoat, als huisgenoot, diachgenoot.
7. Schrijf ee wanneer de vokaalkl. bij ons of bij de
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Duitschers met ei verwisseld wordt: teeken, teiken; weenen, H. D. weinen Uitz.: zelen, 8trepen.
8. Ook in bet rnrv. van den uitg. eel: tooneelen, ill/weelen, enz.
Toegift op de lJo'Venataande regels.
319. De bovenstaaode regels bevatten niets dat niet
reeds bij Ten Kate te vinden is. Voor den beoefenaar
van bet H. D. zullen wij er nog twee regels bijvocgen,
die bet tiental volmaken:
9. Schrijf eene enkele e in ww. die in het H. D. eene
enkele e, of ook wei eene korte i hebben, dat is waar de
e Diet door h, het teeken der verlengiog in die taal, ge..
volgd wordt: lJeker, Becher j ketel, Kessel, hemel, Himmel.
Uitz.: Heeren, Herren.
10. Schrijf eene enkele 0 waar in bet H. D. eene korte
o of ook weI u staat: koken, kochen j hopen, hojfen ;
8chole, Schule j vore, F'urche enz.
VerdulJlJeling van medeklinker8.
320. Dubbele medeklinkers kunnen alleen acbter
korte klinkers voorkomen. De uitspr. leert ons dus
Q8em, wa8em, geesel, dwaselijk, kuiBeliJk, pauselijk, wij8elfile, ;;selijk enz. schrijven, en omgekeerd : passen, be8sen,
musen, vossen, ku8sen. I
Ok en 8ch worden niet door zich zelvcn, maar door
9 en 8 verdubbeld; men schrijve dus met verdubbeling
om den korten klinker: ligchaam, lagchen, pogchen,
kugchen j wasschen, flesschen, lJosschen, musschen; daar..
entegen zonder verdubbeling: loochenen, kuichelaar,
eischen, kiJschen, kriJschen, ruischen enz.
NO. wordt niet verdubbeld.
I Door dit eenvoudig beginael aan te Demen, ve"alt de vnag, o'meD Dog,
gelijk weIeel', hui8.tJtjk, wijB8tZU1c enz. 8cbrlJveo zal. Dat de enkele klinker
aanleiding geven zou tot eene onJui8te uit8pr. behoeft men Diet te vreezen
mita men naar ei8ch der zamen8telhng afdeeIe; (Zie hierover § 3S6) ; eo met
de I, ala eene ingela8cbte hulpletter, niet te veel comphmenten make (§ 325).

Enkele en dulJlJele 0 en e 'fJolgens Siegenbeek, met ver-wijzing naar de lJooenataande regels.
Aalgoeeren, mrv.
abeelen, mrv. (8)
abrikozen, mrv. (4)
aUeenig (7)
apo tbeker (4

Barbeelen, mrv. (8)
bede (1)
bedelaar (1)
beeedigen (7)
beenen, mrv. (7)
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beeren, IDrv. (7)
beteo, IDrv., hap (1)
beeten, lOrv., wortel
begeeren
behooren
bejegenen (9)
6ekeeren
beker (9)
bekoren
beloven (2)
besteden (2)
beter (2)
beveleD, mrv. (2)
baven (2)
bever, dier
beweren
bezeeren
bezem (3)
bezig (1)
b6zie of bes (2)
bleeken (7)
bleeker, camp. (7)
blooder, camp., uitz. op (3)
blooter, compo
blozen ~2)
bode
bodem
boomen, IDry. (6)
boonen, mrv.
bozen, mrv.
boozer, compo
booten, IDry.
boren, wkw.
boter (2)
boven (2)
brooden, IDrv.
Cedel (4)
ceder (4)
Deegen, mrv. (7)
deeIen, lOry., planken en gedeelten (7)
Denen, lOrv., volksnaam
dege, in ttr dege (3)
degelijk (3)
degen (9)
deken (2)

demoed (9)
deren
deesem (7)
dojer (10)
doler
doodelijk
doover, camp. (6)
doopeling (6)
doozen, mrv.
dooveD, wkw., (6)
doren of doofn (10)
drevel (1)
droogeD, uitz. op (10)
droomeD (6)
dweepen
Edeler, compo (9)
edik (9)
eereD
egel (9)
eland (9)
Fezikken
fleemen
folie (4)
foolen
Geboden, lOrv. (2)
gedoogen
geIer, compo (9)
gene, voorn. w. (9)
geeDerlei (7)
geesel (7)
geledeD, v. lyden, oul.gaan, (1
gewoner, COIDp. (3)
gloren (4)
glorie (4)
goochelen (6)
goore, V., van het bijv. goor
goten, IDrT. (3)
grepen, lOrv. (1)
gretig, IDrv. (1)
grooter, camp.
grovelijk (2)
Heden
heeler, compo (7)
heelen (7)
heepen, mlY.
heer, liever heir
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heeren, ml'v., uitz.op (9)
heeter, compo (7)
heeten, zoowei heet maken
ala noemen, (7)
hekel (9)
helen, verbergen (1)
heJer, compo vau heel, achterboudend, ook !elfst. nmw. (1)
hemel (9)
benen (9)
bevel (3)
hevig (2)
baager, compo
hoopen, mrv. menigte (6)
hooren
hoozen, mrv.
boozen, wkw.
hopen (10)
boren of hoorn (10)
horizon (4)
horoskoop (4)
hoveling (2)
Jenever (4)
joken, jeuken l3)
joolen, mrv.
japen, mN.
Kantoren, mN. (4)
kastoren, mrv. (4)
keelen, mrv., strook van eene
plank
keeren, mrv.
keeten. mrv.
kelen, mrv., ook wkw.
kenen, mn.
kepen, mn. (2)
kege1 (9)
keker (4)
kemel (4)
kenen, wkw.
keper
ketel (9)
ketelen, kittelen (2)
keten (2)
keve1 (3)
kever
kevie
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kleeden, mrv. (7)
kJeener. compo (7)
kJepel (2)
kleven (9)
kleverig (9)
kioker
klooten, mrv.
kJoven, mn. (1)
klaven (1)
kneelen (9)
knepen, mrv. (1)
kneve} (2)
knoken, mry. (2)
knoopen, mrv.
kogel (10) ,
koken (10)
koker
kometen, mrv. (4)
koning (3)
kalen, mrv., coall
koolen, mrv., cabbage.
koonen, mrv.
koopen, uitz. op (1)
katen, mrv.
koper, metaal (10)
koren (10)
krakeelen, mn. (8)
kreken, mrv.
.
krekel (9), H, D.' Grille
krepel (3)
krevel
kroonen, mrv.
kroten. mrv. (4)
kwe (9), H. D. Quitt..
kweeken
kwenen, mrv.
kwezel
Leder (9)
ledig (9)
leeder, compo (7)
leelijk (7)
leemen, wkw. eD bijv. nmw. (7)
Jeenen (7)
leeper, compo
leeren
leger (1)
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leeken, mrv.
leken (2)
leneD, leuDeD (3)
lepel (2)
leven (9)
-lever (9)
leveren.
logen, Jeugen (3)
looden, bijv. Dmw.
JOOgeD (6)
loonen
Jopen, mrv. (maat)
loopen (6)
loozer, comp.
]oozen, mrv. v. d. uitg. 1008
10teD, mrv. van lot (2)
loover (6)
loaner, camp.
10teD, wkw., oak mrv. v. loot
loven (2)
lozen (2)
Majoren, mrv. (4)
matrozen, mrv.
mede, met(2)
mede
meede, meek rap
meeneD (7)
mooreD, wkw.
meezen, mrv. (7)
meren, mrv.
meten, 1Dl'i. (1)
melig
memelig
menie (4)
meDig (2)
meter (1)
mogen (3)
maker
molen (3)
moolik
mooteD, mn.
Neder
•
neveD, mn. (2)
Ilepen, mN. (1) .
neten,
(9)
llegeD, teIw.

til".

Deger (4)
netel (9)
Devel (9)
Devens (2)
DoodeD, mrv.
noode, bijw.
Dooden, wkw.
Doodigen
Oker
olie (4)
oolijk
oomeD, mry.
ooren, mrv.
oorlogen, mrv.
Patronen, mrv. (4)
peleD, mrv.
penen, mrv.
pereD, mrv. (9)
peteD, mrv.
pezeD, mrv.
pegel
pekel
peIuw (3)
peper (9)
personeD, mrv. (4)
peterseJie (9)
pharizeer (4)
pistoleD, mrv. (4)
planeteD, mrv. (4)
plegen, bedrijven
ploten
poeten, mrv. (4)
pogen
pokeD, mrv.
polen, mrv., aspunt en Polak
poozen, mrv., uitz. op (4)
poOteD, mrv., voet van een
dier
poten, mrv., jonge boompje
prekeD, mrv. (4)
prevelen
Rede (9)

reden
ree, hinde
reede, reA, voor schepen
reeden (7)
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reeder (7)
reveD, mry. (3)
rekeD, mry.
reepen, mrv. (7)
reten, mrv. (1)
regel (4)
regen (9)
rekel (9)
rekenen (9)
repel
reven (3)
riolen, mrv. (4)
rooder, camp.
roven, mrv.
roken, mry., hooistapel
rookeD (6)
roomeD, wkw.
razeD, mrv.
rooveD, wkw. (6)
Schedel
scbeede (7)
scheever, camp.
scheelen, mrv., haarscheel
scheleD, mrv., deksel (2)
scheleD, wkw. (2)
Bcheler, camp.
scheenen
schemereD (9)
schepel (2)
schepen, z. nmw. (4)
schepen, wkw. (2)
scholen (10)
schoven, mrY. (1)
schooten, mrv.
schoten, mrv., schot (2)
schooyerzeil
schoren, mry.
schotel (2)
schrede (9)
schreven, mrv. (1)
scbrepel (1)
schrokeD (3)
schromen (3)
sedert
sirenen, mrv. (4)
siropen, mrv. (4)
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slede (9)
slepen, mrv. en wkw. (9)
sleten, mry. (1)
siegel (1)
sleter (I)
slaveD, mrv. (2)
sloopen, mrv.
slooteD, mrY.van sloat
sloren (3)
slaten, mrY. vanslot (2)
smeden, mry. en wkw. (2)
smeeken (7)
smeren
smoken
smoren
snede (2)
SDeven (3)
snooder, camp.
sober (4)
specie (4)
spenen, mrv. en wkw.
spelen, mrv. en wkw. (3)
speten, mrv. (2)
spleten, mrY. (2)
spoken, mrv. en wkw. lIO)
sporeD, mrv. en wkw. (3)
stede (2)
stegen, mrv. (2)
stelen, mrv.
steeneD, mrv. 7
stegel
stekel
stenen, wkw. (3)
stevel (I)
steven
stoken
stomeD
stoven, mrv. en wkw. (10)
stolen, mrv. (4)
stoopen, mry.
stooteD, uitz. op (1)
storen (8)
strekeD, mrv.
8treelen,
strepen, mrv. en wkw., uitz.
op (7)
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streven (9)
stroo
strookeD, mrv. en wkw.
stroameD, mrv. en wkw.
strapeD, ron.
stroopen, wkw., rooven
synode (4)
synagoge (4)
Teeder
teven, mrv.
teekenen, mrv. en wkw. (7)
teenen, mrv.
teenen, bijv. nmw.
teezen, wkw.
tegel
tegeD, (3)
telen, wkw.
temen, wkw.
tepel, (2)
tereD, in ane beteekenissen
tevens, (2)
togen, mrv. (3)
toogen, wkw.
toomen, mrv. en wkw. (6)
toonen, mrv. en wkw.
toten, mrv.
tooveren (6)
topaas (4)
toreo (10)
totebel
trede (1)
troonen, mrv. en wkw.
twee (7)
Veder (9)
veete
vegen. mrv. en wkw. (9)
vele, mn. (3)
veenen, mrv.
veren, mn. in aUe bet.
velen. wkw.
veluwe
verdedigen
veter
vezel
violen, mrv., alle bet. (4)
vleten, mrv.

vleget (3)
vIoo
vIoten, mrv. (2)
vogel (3)
volen (3)
voozer, camp.
vore (10)
voren, zekere visch
vorig
vrede
vreezen
vrolu k
vromer, camp. (10)
Weder, zelfst. rllnw. (9)
weder, bijw.
wee
weede
weeker, camp. (7)
weeken, wkw. (7)
weenen {7}
weezen, mrv. (1)
wegen, ron'. (2)
wege (9)
wegens (1 of 2)
weken, mrv.
welig (2)
wemeIen (9)
wereld (9)
weren
weven (9 ook 1)
wezel
wezen (1)
wonen (3)
Zede (9)
zelen, ron" u.it~. op (7)
zeepen (7) ,
zeeren. mry.
zeever
zege
zegel (4)
zegen, a. bet., (9)
zeker
zemel
zenuw (9)
zetel(9)
zeven, telw. (3)
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zeven, mrv. (2)
~ode (1)
z~en (1)

zomer (10)
zolen. mrv. en wkw.
zoomen. mrv. en wkw. (6)
02onen, mrv. (3)
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zweden (9)
zweemen
zweepen (7), Schwcif.een staart
zweeten
zweren, mrv. (1)
zweven (9)

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
INLASSCHING VAN LETTERS VOORNAl\JELIJK IN
ZAMENSTELLINGEN.

J ala overgangsletter.
321. De j wordt acbter tweeklankcn, waarvan de
laatste letter i is, ingevoegd als overgangslctter tot de
doffe e: vandaar de spelling oloeijen, kraaiJen, waaijen,
hooiJen, terwiji men oloei en hij hloeits kraai en bij
kraait enz. zonder j schrijft. Daarom ook eijeren mrv.
van ei, en luiJer vergr. trap van lui cnz.
Op dezelfde wijs is de w oulings achter de u ingevoegd,
en heeft zich naderhand ook aan den onverbogen vorm
des woords gehecht. Onze voorouders schreven vrou,
vrouwen j spreeu, spreeuwen enz.
Dat men koeven en "looiJen Bchrijft. komt van het enkelv. der gemeensame apr. loei, "looi. De oudon zeiden koenen, b. v: II DII wijn is twer dae
loenen ,lid getOaBBen." Zie G. J. Meijers Oude Nederl. Spreuken ea
Sprpekww.

lnvoeging van t.
322. Dit onderw. is § 304 reeds aangeroerd. Houdt
men zich in dezen aan den regel: Bchrijf gelijk giJ
spreekt" dan zal men zonder aarzelen mij,,,enthalve, uwenthalve, miJnentwege, harentwege i ook om uwentwil om
onzentwil, en nog liever met de verzachtende e, om
uwentwille enz., schrijven. Dan schrijft men ook verhindtenis, heeldtenis, geheurtenis met t, en geachiedenis,
lJehoudenis, lJelijdenis zonder t, al zon men er geen andere reden voor weten.
Dat men gesteltenis en ontsteltenis en niet gesteldtenis,
naar de analogie van lJeeldtenis schrijft" hiervan ligt de
oorzaak waarschijnlijk in gestalte.
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Verschil over de ingevoegde t voor den uitg. lijk.
323. De vraag komt in dit geval hierop neder, of men
de volgende ww. met of zonder t schrijven zal: ope'fJ,tlijk, eigentlijk, wezentlijk, volkomentlijk, ordentlijk, gezamentlijk, verscheidentlitik, onderscheidentliJk en minnentliJk.
Eene ongemaakte uitspr. pleit voor de t in de drie eerste
ww. en noopt ons in de overige tot weglating, niet
slechts van de t, maar ook van de voorafgaande n. 1 Ordentlijk, of Iiever ordentelijk, staat op zich zelve.·
De thans heerschende spelling heeft de took in de
drie eerste ww. bijna geheel doen verdwijnen, zoo dat
men zich in dezen op bet gezag van de beste schrijvers
beroepen kane Wij voegen ons nogtans bij de minderheid, en zeggen met Siegenbeek, op grond van bet
aangevoerde door A. de Vries s : opentlijk, eigentlijk,
wezentlitik. Naar dit rigtsnoer namentlijk te schrijven voor
namelfjk, is misbruik.
I In de !aatste nitg&ven van Siegenb. Woordenb. voor de Sp., kom t geza.mmtllik voor, en WIJ gelooven dat men oak hler in het gebrnik VBn de , berusten kan. Althans zouden wlj ons bever daarmede vereemgen, dan met de
uitlating der 'in eigmtlijk, terwlJI men ze inlascht in opentlvk en wezmtli;k,
geliJk m meergem. Woordenb. in de ultgaaf van 1829 te lezen is.
I Zie over dlt w. § 291.
OrdenteZ',jk, hoe oak mis'9ormd, wordt door bet
8praakgeb. erkend in de bet. van betammd, en is niet hetzelfde als ordelijk,
met orde.
8 Taalk. Mag. D. I. t bl. 113 en volgg.

De ingevoegde d.
324. De d voor den uitg. er in ww. die op r eindigen
is te weI gevestigd om zich te laten verdringen. Een
ieder zegt (en zoo schrijve men dan ook): hoorder, vereerder, bewaarder, zuurder, bitterder enz. Ook na n en
I zal zij zich in sommige ww. staande houden, als in
hoender, diender, vilder; nog minder zal zij zich uit
vinden en 8chenden, waar zij ook ingelascht is, laten
weren. Maar in bewoner, weldoener, verzinner, kenner
en dergelijke, als ook in den vergr. trap van bijv. ·nmww.
op n of I, wee" de bescbaafde uitspr. en dus ook de
spelling, van geen d: reiner, dunner, edeler, snell~ enz.
Zoo is het ook met gelegenheid en tevredenheid, waarvoor
de minbeschaafde weI eens gelegendheid en tevredendheid
zegt, om niet te spreken van gelegendigheid I
De ingelaschte e en de verzachtende e.
325. In zelfst. nmww. voegt men veelal eene e in,
voor de uitgangen naar, nis, ling: amhtenaar, getuigeniB,

VOORNAMELIJK. IN ZAMENSTELLINGEN.

173

lieveling. In huurling en eenige anderen zijn we aan die
e niet gebonden; in wi/nis kan zij niet geduld worden.
Meer vrijheid heeft men ten opzigte van bijv. nmww.
op liJle en loos, en men zou de taal noodeloos in een ijzer
harnas wringen, indien men zich regels wilde voorscbrijven, waar het taalgebr. ons de vrijheid laat, om nu eens
zus en dan we~r zoo te scbrijven. De welluidendbeid
moet hier geraadpleegd worden; en zij leert ons, dat
in sommige ww. de e doorgaans kan gemist worden, als
in aanzienliJk en gewoonlijk, terwijl zij in andere, waar
eell toonlooze uitg. voorafgaat, niet kan geduld worden,
als in vaderliJk, gretigliJk, lJodemloos enz., en wederom
in anderen zonder hardheid niet :t<an wegblijven: lcenneUJk, verstandeloos enz. Maar dit is het niet alies. De
welJuidendheid leert hem, die er ooren voor heeft, nog
meer, namelijk, dat wij, naar het vereisch van den
zamenhang, hetzelfde w. no eens met, dan we~r zonder e moeten schrijven, b. v.: dadelijk en daadlijk, ge..
loolelfile en geloofliJk, manneliJle en manlijk enz.
Hetzelfde geldt ook van de verzachtende e in den I.
pers. van wkww. en aan het einde van zelfst. nmww.,
welke, met oOl'deel gebruikt, tot de zoetvloeijendheid
onzer taal veel bijdraagt.
Men wachte zich Toor misbroik en raadplege den aard Tan het opstel.
De dlchter Bellamij maakte Tan deze e veelnldig gebruik, en ZlJn deugde en

"ume voldoen op hUDDe pluts seer weI. maar lIIonden zeer oDgepsst lIIlJR in
den mond Tan een' bevelhebber, die zljn leger met eeDe opwekkende toespraak tot den atrijd voorbereidt.

Nog twee gevallen waarin de ingevoegde e weglJlijven moet.
326. Behalve hetgeen wij hierbol·en van ww. gezegd
hebben, die, wegens den toonloozen uitg. van bet grondw.
geen ingel'ocgde e dulden, zijn er DOg twee gevallen van
gelijken aard. Het eerste is, wanneer bet grondw. op
dezelfde letter eindigt als waarmede de uitg. begint:
heilloos, kennis, vonnis, snelliJk enz. Het tweede, wanneer de verscberpte 9 door den langen a-klank voorafgegaan wordt. Dat men heugeliJk, genoegelijk en lJedriegeliJk schrijft, ofschoon de g, naar mijn gehoor, ook in
die ww. scherp luidt, heeft geene zwarigheid, want zij
kan als sluitletter beschouwd worden van de lettergr.
waarin zij voorkomt, en heeft dan den verscherpten
klank, gelijk de I in liefeliJk, sterfelijk enz.; maar hoe
nu in lJehageliik, verdrageliJk, belclagelijk Y Beschouwt
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men de g ala sluitletter, dan krijgt men de lettergg.
hag, drag, !clag, waann de a noodzakelijk kort wordt;
trekt men ze tot de e, dan verkrijgt zij den zacbten keelklank, die men in mogelijk, zuigeling enz. kan opmerken.
Waar een invoegsel tot eene \·erkeerde uitspr. verleiden
kan, schijnt het veiliger het voor bet oog wcg te laten ;
het kan daarom 01) de tong blijven voortleven. Wat zou
ons beletten behaaglijk, beklaaglijk enz. te spellen, en nogtans, waar de welluidendheid zulks verei8cht, eene korte
e achter de scherpe 9 te laten hooren 1 l\1en moet niet
alles voor het oog willen afbeelden.
Over e of en in zamengestelde woorden.
327. Hierin heerscht tweederlei gebr. bij oude schrijvel'S zoo weI als bij nieuwe. Ook ODze bijbclvertaling
blijft zich niet gelijk, want daar lecst men, b. v. : potte.
bakker zonder en tentenmaker met n. Geen wonder;
eensdeels toch is bet mrv. bier niet noodzakelijk, en
anderdeels is de n in zulke gevallen bij eene goede uitspr.
naauwelijks hoorbaar. In zulke ww. komt het mindel'
op het denkb. van mrv. dan op de 800rt van voorww.
aan, die door het eerste gedeelte del' zamenstelling wordt
uitgedrukt; vandaar dat men zwaardveger, letterzetter
zielverkooper, appelboom enz. schrijft, zonder teeken van
mrv. aan het eerste w. Hieruit kan men veilig afleiden,
dat men in de meeste gcvallen de verzachtende iDgeBchoven e voor mrv. gehouden, en op dat dwaallicht
doorgaande, mcnige n heeft ingevoegd die men best
missen kon.
Wij schrijven dan gerust sterreki;jker, kreeftegang, mierenest, 'VTouwehater, muggezifter, pfjpewroeter, omdat wij
daar eyenmin het mrv. behoeven uit te drukken, als in
vogelverschrikker, boekverkooper, orgelmaker, en honderd
anderen meer.
'
Er is inderdaad weinig aan gelegen; en wie zich bezwaard vindt door sterrehemel zonder n te schrijven, om
de menigte van stcrretjes, die mag zijn erwtesoep en
pereprol ook met eene n gebruiken, en zich op den voorgang der beste schrijvers, of anders op bet oDgevestigde
taalgebr. berocpen.
Dit punt vond ik nergens voldoende uiteen gezet. Men heeft het 6f over
het boofd gezlen, 6f men heeft gemeend In de llanwIJzingen van woordenboeken te mogen berusten. Intu8schen kan de vraag DIet overtolbg zlJn : van
welk begtnsel gaan dIe woordenboeken Ult ? Waarom, b. v. lezen WIJ in hit
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Taalk. Woordenb. van Weil., onder Trekker. de zameusteUiogen kurkentrek/rer en tmultrekker? waarom druiventroB en "ugemand; speldenbak en apeldemBeJl. duifhulB en dtn"enbooJl; kattl'kwaad en kattetupel, en zoo in honderd gevallen meer? Wil men eenparigheid behartigen, wat zou ons dan beletten overal slechts de verzachtenda eta gebrUlken, zoo dlkwJjls de uitspr.
zulkl vereischt, en de JI als tweede hulpletter in te ,"oegen, wanneer het
tweede gedeelte der zamenstelling met een kllnker beglDt, all dU''''Jlei,
kattenoogen, miereneter enz. ?

De inge'Voegde s.
228. Daar in woardkoppelingen het eerste gedeelte
dikwijis in de betrekking van 2 nmv. tot het tweede
staat, is men gewoon de ingevoegde s daaraan toe te
schrijven; Dlaar wij gelooven dat de welluidendhcid hier
vrij wat meer in aanmerkillg komt; voor eerst tach vin..
den wij deze s niet waar zij wanklank zon veroorzakcD,
als in dalwenster, hoolddeksel, steengruis, ijzerviilsel enz. ;
ten tweede, wordt zij in sommige ww. nn eens aI, dan
weer niet gebruikt: godsvrucht en gadvrucht, lnoodsgehrek en hraadgelnek j somtijds met verschil van beteekenis, als landsman en landman j en, ten derde, treft men
deze soak achter V. nmww. aan, als zonsverduistering,
maansverduistering, zielsvriendin, stadspoort en eene menigte zamenstellingen met stad; ook wijsheidsles, uriJ..
heidshoed, moetlersZU8ter, zustersman enz.
Blijkbaar is dat trachten naar welluidendheid onder
anderen in de tweederlei spelling van tijdshestek en tiJdvak,
tijdsverlies en tiJdwinst, schaapskop en schapenvleesck. Zoo
ook in !caT/svleesch en levenswiJs (in pIaats van lee.fwijs,
naar de regelmaat van denk- en handelwijs) am de onto.
moeting van fw en Iv voar te komen; vaarts in lJokspoot
en hokkekaar. Men heeft dus ten aanzien van deze 8
niet anders dan het taalgebr. te raadplegen; en dit beeft
bIijkbaar de welluidendheid tot rigtsnoer. Van daar ook
de spelling van eenigzins, anderzins zonder, en van
geenszins met de s in het midden.
Gesckilpunten door de verh. van SiegenlJeek uit den weg
geruimd.
329. Veel geschillen over de spelling van enkele ww.
zijn door de ,~erb. van Profr. Siegenbeek met dat ge~'oIg
beslist, dat men er niet aIleen vrij aIgemeen in berust,
maar dat oak bet gebr. te dien aanzien reeds te weI gevestigd is, dan dat wij noodig zouden hebben daarop terug te
komen. Wij zullen slechts eenige resuItaten opnoemen.
Wij schrijven thans vergeefs, regts, links, aIs bijww. met
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de enkele a en als bijv. nmww. met ack. Zie verb. bI.
232; voorts 6ealisaen en kuaaen, lJruiaen, ruiscken, druiachen, 1.1. 234; zamenvoeging met z, bl. 152; Got, Gotten,
als volksnaam, bI.157; mitagadera, voorta en waarta met t,
162 en 164; overtollig, niet' overtallig, bl. 173; middelweg,
gelijk middellandack, middelmaat enz., bl. 185; galerij en
aartavadera, Dietgaanderfj en eeratvadera, bl. 215; altkana
en nogtans, bl. 221 ; regter- en linkerkand, niet regte en
linke, 229; daaren!Joven, niet daarte6oven, uit deT mate 1
eDz., 231.
1 In bet m". van seUst. Dmww. op tI8, gelooven wij dat de juiste uitspr. in
Itrijd is met betgeen door Siegenb. in sJjne verh, bl. 196 en 91, beweerd
wOl'dt. Moet men Diet kanSeR. lansen, 8chanzen. glanzeJ& schrijven? In
dauen verwJjst, dunkt mij, bet gelijkluidende wkw. Daal de 8. In ww. op r8
blijft de • in bet mrv., alrJ kerBeR, kaar",., .chorsen. Uitz.: laarzen, t:erzeJI.

TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
OVER DE SPELLING "AN WOORDEN VAN VREEMDEN
OORSPRONG.

Wat onder die 6enaming in aanmerking komt.
330. De ww. die wij hier te beschouweu hebben, Iaten
zich gevoeglijk Daar het voorb. van SiegeDb. in vier
klassen verdeeIen, ais voIgt:
I. Ww. die, hoewel van vreemden oorspr., door veeIvuldig gebr. te weI bekend zijn, om als vreemdeIiDgen te
worden aangezien.
2. Ww., die weI gebruikt worden, demjI wij ze Diet
missen kunnen, maar die l10gtans als vreemdelingen kenbaar 2ijn, en meestal ais zoodanig bebandeid worden.
3. Geheel vreemde ww., daar men zich buiten noodzakelijkheid van bedient.
4. Eigennamen van uithecmschen oorsprong.

Eerate klaaae van vreemde woorden.
331. Met deze kl. heeft men weinig moeite, want ze
worden ws Nederd. ww., overeeDkomstig de uitspr., met
ODze gewone schriftteekenen gespeId, als 6isachop, kerker, paleis, klooater, troon enz.

Tweede klaaae van vreemde woorden.
332. Dezen zijn doorgaaus aan een of ander schrift-
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teeken kenbaar, dat in oorspronkelijk Nederd. ww. niet
voorkomt. Zoo kennen wij, b. v.: cel, cement, cir!cel,
oceaan aan de c; chaos, chronometer, cherl/") aan de eh;
apotheker aan de tn; genie aan de vreemde uitspr. der 9 ;
procureur aan den tweeklank eu.
Anderen daarentegen, die blijkbaar door hunne vorming tot deze kl. behooren, hebben hunne vreemde
schriftteekens met Nederd. verwisseld, als profeet~
schepter, !carakter, !canto or, nim! enz.
Sommigen zijn twijfelaars, als b. v.: arJ'Vokaat, jl,Tcaal
enz., die DOg weI eens met e gespeld worden. Volstrekte
eenparigheid is bier niet te verwacbten. Men rolge in
dezen den voorgang van schrijvers van smaak. Onge..
letterden zullen wei altijd in vreemde ww. fouten begaan. Zoo berinner ik mij in Holland gehoord te heb...
ben renoveren voor ru'ineren, verrJestroojeren in plaats van
deatrueren, mankeliek en judikomrJrie voor melancholique
en hypochondrie. Maar deze uitdrukkingen bebooren
eigentlijk tot ww. van de 3. kl. Minder verschoon~
Jijk is bet, dat geleerden zich zulke verminkte ww. door
ongeletterden laten opdringen, en hun ten gevaDe Teran'
en !cortegaard, in plaats van courant en corps de gartle
scbrijven, en wat dergeIijke fraaijigheden meer zijn.

Derde klaBae van vreemde woorden.
333. Dezen zijn woorden waarvan men zlch ten on~
rcgte bedient, dewijl zij door Nederd. ww. kunnen ver,.
vangen worden, b. v.: pretensie voor aanmatiging; filo~
zoo/ voor wjJageer; approlJatie vaor goed!ceuring ; applicq,tie
voor toepassing; practicalJel voor uit'VoerlJaar enz. De
spelling van zulke ww. kan vrij onverschillig zijo, daar
wij ze althans in een opstelliefst vermijden.
Spelling 'Van eigenno,men.
334. De hoofdregel omtrent de spelling van eigenna.
men uit vreemde talen ontleend, is, dat men el' zoo min
aan moet veranderen als met den aard onzer taal bestaanbaar is. Deze regel, Dogtans, heeft de volgende bepa..lingen, die vrij algemeen in acht genomen worden.
Eerate lJepaling. Men onthoude zich van zamenge..
stelde scbriftteekenen, die in ODze taal Diet te huiJ
behooren, b. v.: fB in CfBsar, Judcea enz. en tB in OrWI'UI;
N

17S

OVER DB SPELLING VAN WOORDEN ENZ.

men schrijve daarvoor Cesar, Judea, Cresus. Zoo ook
museum, atheneum enz.
Tweede lJepaling. Met betrekking tot de verwisseling
van ph, c en de zachte s met f, k en z, schijnt het
veiligste, om zich daarvan te bedienen in namen, die
door afkorting iets van hun vreemd aanzien verloren
hebben ; maar de oorspronkelijke schriftteekenen te
behouden, wanneer men den naam voluit schrijft: dus
JakolJ en Jozef, verkort uit JacolJus en Josephus; zoo ook
KOnJJtantijn, Konstantinopel, Korinthe, Efeze, Pamfglie,
Prygii!, welke allen verkorting of verandering van uitg.
ondergaan. De z wordt bovendien in bijbelsche namen
overal voor de zachte 8 gebezigd, ais in Jozua, Mozes,
Jeruzalem enz. Maar in Latijnsche namen, als Cesar,
Drusus enz., blijft men bij de s, hoezeer men z uitspreekt. Wat de verwisseling van c met k in Grieksche
namen betreft, daar zij door bet Latijn tot ons gekomen
zijn, is het al vrij onverschillig of men Kod'l'U8, Sokrates,
Kreta, dan weI Codrus, Socrates, Creta enz. schrijft.
Men schijnt tegenwoordig meer naar het eerste over te
hellen, in die namen waarin de k-klank gehoord wordt.
Verder moet de verkiezing voor de Grieksche k toch
ook niet gaan, anders zullen wij eerlang Kyrus en
Kekrops moeten zeggen, en misschien kans hebben om
van de rivier Kydnus in Kilikia, en van Kykladische
eilanden te hooren spreken. Bij de Duitschers zijn de
CimlJriers en Celtert reeds in KimlJren en Kelten veranderd. Zooveel vermag overmaat van geleerdheid.
De derde lJepaling veroorlooft ons bet weglaten van
stomme letters aan het einde; als b. v.: Jona, Jehova,
Ninive, in plaats van Jehovah, Jonah, Ninivek enz. Dat
de dichters Homeer, Pindaar enz. voor Home'1'U8 en Pindarus zeggen, wanneer bet in de versmaat te pas komt,
wie zon dat wraken? Maar in proza moet men zulke
namen niet verminken.
Over het mrv. van eigennamen zie boven (§ 152).
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Dit onderwerp 'lJeelal o'IJergeslagen.

335. De mceste leerboeken gaan dit gedeelte der
spelling met stilzwijgen voorbij, en men schijnt door·"
gaans te berusten in bet eenmaal ingevoerde gebr. om
van twee medeklinkers den eeDen tot de voorafgaande
en den anderen tot de volgende lettergr. te trekken; en
voorts bij cen' zamenloop van mcdeklinkers, er zoo veel
tot de tweede lettergr. te brengen, als zich achter elkan..
der laten uitsprekeD. Dit gebr. nogtans heeft dikwijls
aanleiding tot wanspraak gegeven; daarom aarzelen wij
Diet om, overeenkomstig den regel: Schrijf geliJk gij
spreekt, de volgende bepalingen voor te stellen :
Berate oepaling. De 9 van den uitg. ig mag van de i
Diet geseheidcn worden. Men breke dan af vurig-er,
oezig-er, o'IJeng-ens. 1
Tweede oepaling. Wanneer 9 voor ceDe doffe e scherp
luidt, behoort zij tot de vorige lettergr. Breek dan af
genoeg-eUJk, hoog-eliJk, heug-elijk en 'lJerdraag-eliJk, of
Hever zonder e: 'lJerdraag-lfjk. (Zie boven § 326.)
Derde oepaling. Men trekke de ingelaschte t van ver..
kleinww. tot den uitg., opdat de klemtoon niet verplaatst worde. Breek af lamme-fje, japonne-fje enz.
Vierde oepaling. Wanneer sch naar ceDe juiste uitspr.
(waarover zie § 55) geenen keelklank heeft, is zij sluitletter. Men brekc dan af mensch-en, wensch-en, ruiscken, eisch-en, heersch-er, en Hever, dan aanleiding te geyen tot eene verkeerde uitspr., late men aan het einde
van eenen regel de anders gebruikeJijke verdubbeling
weg in lassclten, flesacl"en, wiaschen enz. cn breke af lasch..
en, flesch-en, wisch-en.
ViJfde oepaling. In de uitgg. ster en Ite mogen at niet
gescheiden worden; breek dan af 'lJrij-ster, hoog-ste,
zwak-ste. Op duis-ter, luis-ter, 'lJerkwist-er en dergeIijke
ww. is dit niet tocpasselijk, want daar is de uitg. ter
of ere
Zesde lJepaling. Het letterteeken ng mag niet worden
opgelost: men bchoort dus af te breken wang-en, ring..
en, zing-en, lOTlg-en, tong-en, lcreng-en, eng-er, tJing-er
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enz. Daarentegen, wanneer n en 9 afzonderlijke letters
zijn, worden ze gescbeiden: on-geloof, wan-geluid.·
Hoezeer we anders geen nieuwigheden voorstaan,
hebben wij niet geaarzeld ons in dit werk, wat bet
afbreken van ww. betreft, aan de bovenstaande bepaling..
en te houden, omdat zij grootendeels uitvloeisels zijn
van de natuurwet der spelling: Schrijf gelijk gij apreekt.
1 Om dezelfde reden late mfn de uitgg. ik on lijlc ongf'moeid, en breke at
I'rldik-en, rnOftllik-en, perz&k-'71; lideluk-er, waar,chfjnlfjk-' enz.
sIn ww. van vreemden oorspr., gelijk engel, triangeleuz. ZOD ik niet vra~n hoe zij in do talen, waartoe zij behooren, aCgebroken worden; maar liever, ee.ne ongemaakte uitapr. tot rigtanoer nemende, de tag bij elkander
laten.

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

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS EN VAN EENIGE
LEESTEEKENEN.

MislJruik hiervan te vermiden.
336. At wat eene bijzondere onderscheiding ten doel
heeft, moet niet te zeer vermenigvuldigd worden; anders
zal het natuurlijk zijn doel missen. Er staat niets leelijk..
er, :7.oowel in een handschrift als in een drukwerk, dan
eene menigte van hoofdletters, die ons oog tot zich trek..
ken, door zich boven hare naaaten te verheffen, terwijl
ze ODS niets van aanbelang te melden hebben.
Aanwfjzing van het gelJruik.
337. Schrijf met eene hoofdletter:
I. AIle eigennamen van personen of plaatsen.
Hieronder zijn ook de namen begrepen, die men aan
zekere dieren, als honden, paarden enz., ter onder8cheiding geeft: als .AralJier, Diana enz.
Maar wanneer een eigennaam door de of ",an de wordt
voorafgegaan, dan schrijft men die woordjes met eene
kleine letter, als: Wie heeft niet van de Ruiter gehoord?
O1"der de Nederlandsche achilders mag van de Velde wel
genoemd worden. De achriifater van "Het nut der tegenspoeden" heette Wilhelmina Lucretia van Merken. Kent
giJ de dichtere8 van der Willige? Uw mend keeJt den
Haag verlaten en woont thana in den Briel.
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II. De namen van volken, gezindten, seeten, partijen,
ordens enz.
De Polen waren van ouas lastige nalJuren voar de
Bussen. A.lle menschen, ziJ mogen Christenen, Joaen, of
Heiaenen ziJn, moeten elkanaer ala natuurgenooten leeren
lJeschouwen. De stellingen der EpicureiJrs waren zeer versC/tillend van die der Sto'icynen. Groot was de onaerlinge
verlJittering der Hoekschen en KalJeljaauwschen, der Guelfen en GilJelinen. De Tempeliers waren een geestelijke ridderorden, de Trappisten waren monniken.
III. Ook gemeene zelfst. nmww. en zelfs bijv. nmww.,
wanneer zij eenen bijzonderen pel's. bedoelen; en..
daarom ook alle eeretitels als zoodanig gebruikt : De
Hemel ziJ ona genaaig I me kan den Almagtige weerstaa", ?
De Graaf van Egmona was een der slagtoffers van den
Hertog van A.lva. Met betrekking tot het Opperwezen
wordt dit zelfs tot pel's. voornmw. uitgestrekt: Hi is
de Heer; llii doe wat goed is in zijne oogen.
IV. De namen of titels van gesehriften, kunstwerken
vaar- of rijtuigen enz.: De Iris en de Boekzaal ziJn hekenae maandwerken. De Warennar van Hooft wordt niet
gelezen. De Stier van Potter is eenig in ziJne Boort. De
Schepping van HaiJdn mag wel verheven muziJk genoemd
worden. Wanneer wordt de 8nelheid verwacht ?
V. Verkorte titels, verkorte Latijnsehe spreekwijzen :
M. D., Medicinae Doctor; Z. E., ZiJne EtJ)celientie; P. 8.,
Postscriptum; A. 8., A.nno salutis enz. Zoo ook hoofdafdeelingen bij eene aanhaling, b. v.: Zie Wagenaars
Vaderl. Geschied. D. IV., hl. 39. VergeliJk Rotgana
Willem 1., B. IV., v. 152.
VI. Het eerste w. van elk opstel, en van al deszelfs
deelen en onderdeelen, die door een sluitteeken voorafgegaan worden. Hetzelfde geldt ook van een vraagteeken of uitroepingsteeken, wanneeI', namelijk, de zin daarmede gesloten is; maar andel's niet, b. v.: Hoe flU I heht
giJ reeds vergete'lJ, wat ik u gezegd heh? uit 'Uw geheugen
gewischt wat ik u helJ voorgehouden?
VII. Het eerste w. van elken diehtregel.
Het tnsschenwerpsel 0 en de verkortingen van het lidw.,
het voornmw. ik en dergelijke zijn hiervan uitgezonderd:
o Sterveling, gevael uw waarde I
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'It Beb Jezus lief! Hij is mijn licbt en kracht.
't Heelal getuigt van J eZllS lor!

Gevalle'll' waarin hoo/dletters tJeeltijds onnoodig gelJruikt
worden.

338. Scbrijf met eene kleine letter :
I. Een gemeen zelfst. naamw. dat in vereeniging met
een eigennaam eenig voorw. aanduidt: De berg Sina'i, de
zee van TilJerias, de lJergpas Thermopylae, de beek Kison,

enz.
II. De namen der dagen, maanden en feestgetijden :
b. v.: Wi helJlJen nag twee zondagen in november. Onze
christenfeesten zfin kersdag, paschen, hemelvaartsdag en
pinkstere"".

III. Bijv. nmww. ,oan volksnamen of eigennamen afgeleid: Volken van germaanschen ooraprong. De engelBche, fra'fUlche en ruaaiBche vloten waren vereenigd voor
Navarino. Het latijn en het grielcach zitin doode talen. In
OnB vaderland worden nurenlJerger waren, lJoheemsch glaawerk en weatjaalsche hammen ingevoerd. De kantiaanscke
wi;jslJegeerte en die van de sokratische of platonische school
zijn al zeer ver8chillend.
IV. Het eerste w. eener aanhaIing, als: Jezus zeide
tot haar: ga heen, roep uwen man.
Met nit•• "an genII. Bal men doorgaanl in de bier opgegeven gevaUen
hoofdletters Bien gebruiken, en mil&cblen zal men het voor elgendunkebjk
honden, dat wi.} dit wlllen veranderen. Eensdeels willen wij ODze rege1s over
dit onderw. alecbtl all vooratellen belcbouwd hebben, die men aaDnemen of
"erwerpeD kan, Bonder dat er veel aan verbeurd iI, en anderdeeII, verwIJzen
wij Daar bet meergem. werk van J. C. lieiJer, alB do broD waaruit zjJ ZIJIl
"oortgevloeid.

Over eenige leeateekena.

339. Hieronder verstaan we aIleen die teekens die als
hulpmiddelen der uitspr. gebezigd worden. Zij zijn het
atkappingsteeken (') het scheidingst. ( •• ) het scherpe
toonteeken (') de koppelstreep (-) en het zamentrekkingsteeken (A).
Het afkappingsteeken vervangt de plaats van cen of
meer uitgelaten letters: ' k helJ; 't verbond enz. Het
komt buiten gedichten weinig voor, en wordt ook daar
minder gebruikt dan voorheen. Voor ongeoefende lezers
is bet noodig op te merken, dat men de doffe e, die, waar
de versmaat zulks vereischt" voor eeo w. dat met eellen
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klinker begint, stom is, Diet meer afkapt, maar op het
gehoor van den lezer vertrouwt, b. v. :
Wien lust het, me in de vlucht van mijn bespiegelingen
Tevolgen?

Over het gebr. van dit teeken in het mrv. van eigennamen zie boven. (§ 152.)
Het scheidingst. duidt aan dat twee klinkers afzonderlijk moeten gehoord worden: poenj, zeeen, .A.lJigail.
Waar twee klinkers geen gevaar loopen van tot een tweeklank ineen te smelten, is dit tt'eken onnoodig: Farao,
I8'l'ael.
Het scherpe toonteeken wijst aan, dat een w. met bijzonderen nadruk moet uitge8proken worden, b. v.:
Noem miJ eene ondeugd waaraan zick deze mensch niet
heeft 8chuldig gemaakt. lk helJ er op gerekend, dat gij
Of het paard koopen, Of miJ tiJdig zoudt doen weten dat giJ er
van hadt aJgezien. Uw gedrag is niet aileen niet "rierr
delijk, maar zeer onvnendel'k.
De koppelstreep komt te pas bij bet afbreken van ww.
aan bet einde van eenen regel, ook wanneer twee of
meer zamenstellingen het laatste gedeelte gemeen hebben: Binnen- en lJuitenlandsche oorlogen. Dat op- en 0/",it- en inloopen "erveelt m'.
Het zamentrekkingst. is in gedichten gebruikelijk:
dadn, godn, voor daden en goden.

TWEEDE DEEL.

.. MiJn Itokrezel, van dat men de Taelwetten moet trindm, en Diet fJIG1Mm, soek lit
Diet ult miJn oog to zetteD.H
LAMBERT TBlI KATE,

DE

NEDERDUITSCHE TAAI",
IN ZUID-A.PRIK.A. HEBSrELD.

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
OVER SYNTAXIS IN BET ALGEMEEN.

Bepaling.
340. Syntaxis, dat is ordelijke zamenstelling, is dat
gedeelte der spraakk., dat ons ww. tot volzinnen, en
volzinnen onderling tot eeo redeverband leert zamenvoegen.
Verdeeling der atof.
341. De Syntaxis laat zich gevoegelijk in vijf deelen
splitsen, te weten :
A. De leer van den volzin ;
B. De onderlinge betrekking der \vw. door Overeenkomat en Beheersching;
C. De woordvoeging of volgorde der woorden;
D. Het rede\"crband;
E. De zin- en scheiteekens.
Het tweede gedeelte, als van grooteren omvang dan
de overige, en daarenboven uit den aard tweeledig, zal
twee hoofdstukken heslaan, terwijl aan elk cler andere
deelen een afzonderlijk hoofdstuk zal worden toegewijd.

--------------·ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
OVER DEN VOLZIN.

Bepaling.
342. Een volzin ib, gclijk de I1aall1 tc kennell gccft,
ecne zegging welke cell' yollcdigen zin oplc\'crt.
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Eene zegging level't een volledigen zin op, wanneer
men uit de ww. en derzelvcr zamenbang ten volle vcrstaat wat er mede gezegd is.
Bestanddeelen van eenen 'Volzin.
343. Tot een' volzin behooren noodzakelijk twee deelen: het eerste, het onderwerp, dat is, betgeen waarover
men spreekt; bet tweede, het gezegde, of betgeen men
van het onderwerp zegt: Eerlirjkheid is eene deugd, die
alle menscken beoefenen kunnen. De Egyptenare'lJ, balsemen
hunne lijken. Het onderwerp in bet eerste vool'b. is eerlijkheid i in bet tweede: de Egyptenaren. Ai bet overige
is gezegde.
Beide bestanddeelen niet altiJd 'Uitgedrukt.
344. Er zijn gedrongen volzinnen, waarin de beide
opgenoemde bestanddeelen niet gevonden worden, en
die Ilogtans aan de gegeven bepaling beantwoorden J
omdat men in gedaehte het ontbrekende aanvult. Zoodanige zijn de geb. W. van eeo wkw., b. v.: Loop, zit
enz., dat bij verkorting staat voor ik gebied u te loopen,
ik verzoek u te zitten; de onbep. W., als bevel gebruikt:
Hier blij'Ve'l/, I StU zitten I dat is: GiJ moet hier bliJ'Ven
enz. Zoo wordt in de taal del' vermaning, bet verI.
deelw. als geb. W. gebruikt: Welaan dan, de handen
aan het werk geslagen, en niet vertraagd eer w; het l"eerlijke
doel bereikt hebben lOok bier zou deze of dergelijke aanvulling in de gedachten ,'an den hoorder of lezer plaats
vindcn: WiJ willen dat door u (door ona) de h. a. h. w.
geslagen worden, en dat er n. v. worde, eer enz.
Gem volzin zonder werkwoord.
345. BIke volzin onderstelt een wkw., omdat bet
tweede gedeelte, het gezegde, niet zonder wkw., dat wij
daarom boven (§ 76) zegwoord noemden, kan worden
uitgedrukt. Eell zelfst. nmw. of een bijw. moge de
lliauts van cen volzin vervangen, bij aanvulling vall betgeeD er bij gedacbt wordt, kan bet wkw. niet achterwege blijven, b. v.: ik roep een vOOl'bijganger toe: hier I
is dat niet kom hier ?-l\len klopt aan de denr cn ik zeg:
binnen I-is dat niet treed binnen ?-lk zcg: Brood 1Een stoel! voor gee! brood / enz.
Even zoo is het met antwoorden gesteld, die in een
enkel w. hestaan, waarbij bet overige uit de vraag moet
worden aangcvuld : Wie heelt het 8lingert£uTWerk 'l£itgc-
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'Vonden? Ckristiaan lIuygens. Vul aan: heeft het Blingeruurwerk uitgevonden.
Wat al ala onderwel"jJ van een' volzin voorkomt.
346. Het onderw. van eenen volzin wordt veelal doOl'
ceo zelfst. nmw. of voornmw. uitgedrukt: Wi) verwacllten 'I.e morgen. De 8tad ligt niet ver van onze huiten..
plaats.
Niet zelden staat cen wliw. met deszelfs bepalingen
als onderw. Zoodanig wkw. kan in de onbep. W. staan:
Altijd te hUM te zitten 8chaadt onze gezondheid j of ook in
dc aant. of aanv. W.: Dat gij miJ niet vertrouwt is miJ
genoeg gebleken. Of de man, dien g{j hedoelt, zich de hem
toegedacltte onder8cheiding waardig hetoond !tebbe, moet
voor eer8t nog een raad8el hliJven.
Wat een eenvoudige volzin is.
347. Volzinnen zijn eenvoudig of zamengcsteld. Een
een~'oudige volzin bevat cen cnkel voorstel, of zoo er
meer dan een in gevonden worden, dan zijn zij of in de
uitdrukking tot een zamengesmolten, of door bet voegwoord en aan elkander vcrbonden. Zie bier voorbb.:
Volzin uit een enkel voorstel: De uil vliegt des avonda.
Twee voorstellen zamengesDlolten: De uil en vledermuiavliegen de8 avo'llda.
Oplossing: De uil vliegt de8 avonda,
en
De vledermuia vliegt de8 avond8.
Twee voorstellen door en verbonden: De maan schijnt
helder, en de 8terren verhleeken.
Wat een zamenge8telde.
348. Een zamengest. volzin bestaat uit twee of meer
voorstellen in een redekunstig verband geplaatst, zoodat
bet cerste, zonder bijvoeging van bet twcede, den zin onyoltooid Iaat. Van daar ook de benamingen voorzindecl
en nazindeel. Het voorzindeel is, als 't ware, cen raadscI, dat door bet nazilldeel wordt opgelost :
Voorzindeel. Wanneer Ww ala kinderen de vermaningen
"an onze ouders in den wind 81aan;
Nazindeel: Dan moeten we in riJperen leeftijd, in de
dure school der ondervinding, het verzuimde inhalen.
Men boude hierbij steeds in bet oog, dat wij van
eerste en tweede voorstel sprekende, niet dc orde der
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uitdrukking, maar die der denkbeelden bedoelen; want
door omzetting vcrwisseJen voor- en nazindeel hunne
plaatsen, en hetgeen dan in de uitdrukking ecrst komt,
geeft ons veelal geene aanIciding om iets meer te verwachten, b. v: ZiJ hel/hen de duisternis liever gehad dan
het licht, omdat hunne werken boos waren. Hier kan ik
bet tweede lid zonder nadeel voor bet eerste verzwijgen.
Waarom? Omdat bet redegevend is, en dus tot het
eerste staat, als de oorzaak tot bet uitwerksel. Nu
bekleedt in de natuurlijke volgorde der denkbeeIden de oorzaak de eerste plaats, en daarom kon ik ze
in de tweede niet verwachten. Keeren wij nu het
voorbeeld om: Omdat hunne werken bOOB waren, hebben ziJ de duisternis liever gehaa dan het l'l,cht. Nu staan
'Voor- en nazindeel in de volgorde der denkbeelden, en
aIles beantwoOl;dt aan de bescbrijving van een zamengest. volzin.
Wat eene perioae is.
349. Eene periode is een volzin, die zoo zamengesteld
is, dat het eene voorstel door inlassching van bet andere
wordt afgebroken. De benaming perioae beteekent letterlijk omweg; en inderdaad men gaat om het ingelascbte voorstel heen, om bet slot van bet hoofdvoorstel
te vinden: Een misdadige, al heeft ltiJ de overtuiging, dat
het door hem bedreven kwaaa verlJorgen is, 'I.oorat door
onrust en zelfverwiJt gekwela.
Het bovenstaande voorbeeld is eene zuivere periode,
want bet ingelaschte voorstel kan, zonder nadeel voor
het boofdvoorstel, uitgoelaten worden; maar wanneer
dit, beboudens de duidelijkheid van bet hoofdvoorstel,
niet kan geschieden, is de voJzin weI, wat de schikking
der dcelen betreft, eene periode, maar beantwoordt voor
het overige minder aan de benaming, omdat men door
den omweg niet tot een duidelijk voorstel geraakt: Ik
lleb aen brief, die'll, giJ miJ hebt toegezonden, met veel genoegen gelezen. Laat men bier den tusscbenzin weg, dan
bIijkt het niet welke brief bedoeld wordt.
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Wat deze o'Vereenkomst is, en waartoe ziJ zick lJepaalt.
350. De overeenkomst bier bedoeld is de gelijkheid
van ww. ten opzigte van bet toevallige, en bepaalt zich
dus tot de verbuigbare rededeelen. (Zie over dit toevallige § 96 en 199.)
Overeenkomst van zelfst. nmww.onderling.
351. Een zelfst. nmw.~J dat tot verklarillg van een
ander daarbij gevoegd wordt, en dus niet anders dan
eene tweede benaming van hetzelfde voorw. is, moet in
nmv. daarmede overeenkomen: De jeugd, de lente deB
levens, is raB 'Dervlogen. WiJ lJeklagen hen, die de Godsdienst, die riJke lJron 'Van troost, dat krachtige middel tot
de zedeliJke veredeling 'Van den men!Jck, niet weten te
Bchatten. Men noemt dit appositio, dat is bijstelling. 1
In plaats van een der zelfst. nmww. kan ook een pers.
voornm. w. staan: Zou ik 'Voor u, den 'Vriend miJner
jeugd, nog gell.eimen helJlJen? Wilt gij uwe moeder, kaaT,
die zoo veel voor u gedaan keeft, door ondanklJaarheid
krenken?
1 J. Deze overeenkomst beboeft zicb niet verder nit te strekken dan den
umv.; bet gesl. en get. knnnen verschdlen, b. v.: Dlt buitenfJerblijl. mvne
toe,,'ugt, tDannetr de ,tad mij "en:eelt. On:re f'likdommen, de bron "an :roo
"eel kweUing.
2. In gevallen van bijstelling in den 2. nmv., krijgt de eigennaam, van eenen
titel voorafgegaan, aileen het bmgingsteeken: KO'Iung Davadl regenng.
Graaf Egmond, dODd.
3. Maar wanneer de eigennaam voorafgaat, of wanneer twee gt'meene
namen bJj elkander gesteid worden, dan kan elk afzonderbJ k bet teekeo van
den 2. nmv. hebben: Een p8alm DavIds, de, konIng, ,,"n 18f'ael. De
graaUtDe harm UWeI lrnechrfJ, O'II:re, Hur,.
4. Een naam of wei die ale zoodamg door eeo voorafgaand w. aangekon.
digd wordt, maakt op den regel van blJstellJng eene nltz., b. v. : Dat hy mel
de:ren 1&eerlukm naam, Fillps de Goede, prodte. S. St. Wie :rou :rwh op
dlm:roo eaak milbruliten titel, de Groote, nog "erll.o«aardigen 'I
5. Hetgeen aan elk in het biJzonder slecbtsln het enkelv. toekomt, wordt
veelal in bet enkelv, genomen, al staat de bezitter in bet mrv.; zoodat hler
nlet geli.l~Jn het Eng. eene noodzakebjke overeenkomst in het getal pIRate
vindt: Wat blijde hoop t:an veler onsterfeh.jie zld eert:ult 0'11' bln1lenste!
T. d. H. Hoe :rOil zieh UtD aller hart fJ8f'blfjden lId. .Aller meft,cllell lefJens.
ge,clnedent,. Id. Eene "erleidBter, die "eler O'nBchuldige :riel tOllr de
eeuwlghead fJerderjt. Id. Rzj bewaart hen ai, den appel (niet de appell) ziJfler
ooge". B. Zelfs van datgeen dat elk in het mrv. bezit: .All oller oor Be.
OOtid u. T. d H. Oor en oog staan in zulke ,evallen voor ~rhoor en gezagt,
"an daar bet enkelyoudlge.-Zoo ook: Zu matfiten :rIch mt!tllter txln de
kanonnm. yo d. P. Nlet lebJk het Ene. ml'estt'r.. Maar :riel, hart en der-
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gelijken knnnen ook in het mrv. J;'ebrnikt worden: Laat het E"angelie in
flwe harten 8ch!inen. v. d. H. n'oosti te storten in de luzrten zuner leerlingen.

B. Zoo zorgt dezeVde litifde "oor onze ligcluzmen en "oor onze zielen. B.

Van zeljstandige en lJijvoegelijk nmww.

352. Het bijv. schikt zich naar het zelfst. in get., gesl.
en nmv. Dat is te zeggco, dat bet lidw., bijv. nmw. en
l"ooromw. in de opgenoemde toevalligheden met het
zelfst. naam- of voornmw. moeten overeenkomen, voor
zoo ver de middelen van verbuigiog in de taal aanwezig
zulks toelaten, en wij geene aanleiding hebben om de
uitgangen, welluidendheidshah'e te verzwijgen, b. v:
Indien giJ den vennoeijenden arlJeid des landmana ala eene
ligte taak lJeschouwt, dan helJt gij voorzeker uwe trage leden
nag nooit tot afmatting toe ingespannen.-'Wie zal mij, ongelukkigen, dit verlies vergoeden? Stelt men in het laatste

voorbceld u in plaats van miJ, dan kan men, den vocativus
gebruikende, ongelukkige zeggen.

1. Dat we san de nitglr~ niet slaafsch gebonden zijn, is boven uitvoerig
anngetoond. (Zle ~ 156, V.) Wij beboeven dan ook niet Bchroomvallig_bet
lidw., bljv. nmw. or voommw. te herbaIen. al is het ook dat ze bij aanvulling
in bet tweede lid eener zinsnede anders zonden luiden dan in bet eerste,
maar zeggen getroost: Ben zekere 8chroo". en huirering. B. Door ,neen
l1ezadiqden 'fIIOed en "oortretfelijk lJelead. v. H. 1k hoop ilat deze jcmge t'Or8f
hem tot zunen gelezder en voorbeeld nemen zal. v. H. Wauneer nogtans ww.
van verscbilleude geslacbten biJeen gevoegd worden, is bet meestal verkiesli.Jk
het hdw. te herbalen: Het water en de reijn. of de wijn en het water; oak
waar het gesl. betzelfde is, maar twee verscbillende voorww. bedoeld worden,
herhaaIt men het hdw. Wanueer ik zeg: de 8cB,ij"er en uitgnw mn kef
werk, dan noem ik denzelfden persoon onder twee benamingen; wi! ik ze all
twee personen onderscheiden. dan zeg ik de 8ch";,,er en de uztgever. Zoo
zou de b"ood- en steenbakkerv ~ne bakkerij mjn waar brood- en steenen gebakken werden. maar de brood· en de steenhakkerij zijn er twee.
2. Maten, gewigten en geldwaarden staan dlkwi.Jls in bet enkeIv., hoewel ef'D
voorafgaand telw. ons bet mrv. voor den geest brengt: een man "an
"oet,

"w

ze8 duzm; zes ellaken; een s/agtos van 9lJO pond; een schip van 800 ton; een
spaegel van 500 gulden. Dlt gescbiedt meestal bij inkortlDg, zonder dat men
daarbij aan eene blJzondere bedoeling beboeft te denken. Nogtans is de aan-

merking niet te verwerpeD, dat men zicb bij voorkeur van bet mrv. bedient,
wanneer men meer opzettebJk de eenbeden als zoodanig wi! aandniden: Ik
heh het P!l,ard verkocht ,;oor honderd pond, drnkt aIleen de som nit; maar hV
heqft my h07lderd ponden (dat is sonvereinen) toegeteld, bepaalt de muntspecie.
Een dergellJk onderscbeld tusBchen 100 gulden en 100 guldens, door Ten
Kate, D. I., hI. 3(16 aaD~etoond, verdiende niet door BUd. (Spraakl. bL 267)
al8 een domme 8patsvindaghezd te worden nitgekreteD. Well. en Bud. willen
dat men honderd en eeRe pen, honderd en een 8chaap zeggeD moet; wij gelooven dat bet mrv. bier even goed kan gednld worden, wanneer men bet tel••
een onverbogen Iaat: honderd en een perlnen heeft niets stooteDds.
3. Ookjal'en wordt nn eens tot jaar afgekort, dan weder voluit geschreven,
zonder verschl1 van bet., b. v,: Veertien jaar lang. d V. NOlI geell twintlg jaren oud. v. H. Zesho'Rderdjaren lang. S. St. Maar acbtar onbepaalde
hoeveelheldsbenamingen is de afkortmg niet gebrnikebJk; men zegge dan
'!enige, vele, we'tnzgejaren. lJetzelfde geldt van man: 600 man, gebJk men
in bet Eng. 500 horse zegt, in de bet. van miters.
4. Het nur Tan den dag ofnacbt wordt door ure, niet uren aangeduid, om.
c1at het groncllEetal in de plants 'fan bet getal van orde getreden ii, en mer" 7Y
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b. 'Y. nlet anders is dan de .nerde ure. nat sommigen 'Y66r het genoemde nur
te eo aoderen tell zeggen, is daaraan te wiJten, dat het w. zoo weI V. alB O.
is. Zoo leest men ten drie ure. v. d. P. en te ze, ure. d. V.
5. Reeds vroeger hebbeu WJj opgemerkt dat het blj.,. nmw. aohter
het zel'sl. onverbogen bhjft; tbans geven we op dlen regel deze
nitzonderingen: 1. het tegenw. deelw., dllt veelal de verzachtende e dnldt:
De "reemdelang, mij Qautarende; 2. tltels, ali .Alezallder de groote, Ktlt'eZ de
tzotJtJlfde: Het "ermOll'en I'd zvnen 8000, Kard den Bfouten. S. St. (Vergel.
hiermede 4 van de vonge i).
6. Hoe de bet. van het bijv. nmw. door weglatiDg .,an den uitg. kan gewij.
zigd worden, i8 boveD (§ J56, JV) kortelijk 88DgewezeD.
1. Wanneer twee b'Jv. Dmww. blj een zelfst. staan, dient men in het oog te
bonden of het eerste oak tot bepalm, van het tweede dient; want In dat geval
is het bijw. eD bbJft onverbogen: Lagf bltJtJ"we oogen, donker groene bladtm,
em heel oude boom - Em half:e gebaUen dardappel is iets anders dan

halfgebakken atlrdappel.

,e7J

Van lJetrekkelijk en lJetrokken.
353. Het hetr. voornmw. komt met bet betrokkene,
gewoonlijk antecedena genoemd, weI in get., ges]. en
pers. overeen, maar niet noodzakelijk in nrov.: Een
mend, die miJ vleit, is gevaarliJker dan een viJand, wien
de minste miJ,.ter misstappen 8tol tot luide alkeuring oplevert: door genen word ik tot een al te gunstig oordeel over
miJ zelven verleid; deze dwingt miJ tot eene oplettendheid,
welke miJ voor dwalingen lJewaart. Ik, die u ken, kan u
lJeoordeelen; maar zij, die u niet kent, spreekt van hooren
zeggen.
1. Om bet gelijksoortige oDder ~eDen relel te brengen, wordt het betrekke.
lijke hier in deD rUlmsten sin geoomeo: men begnjpe dus mede daaronder
bet pen. voommw. van den 3. pers. (volgeos § 189) en teveDS bet daarvan af.
gelelde bezitt. voommw. voor zoo ver het door het gesl. terugzigt heeft op het
vooraf~aande.

2. Wanneer bet betrokkeoe Diet een indi"idu, maar eeDe klasse van wezenl
vertegenwoordigt, daD staat het betrekkebJke iD bet O. gesl.: Octa,,;anUB U
etmhuichelaar. d\t lOa, CtB,ar .td. v. H. Ook het getal komt dan Diet in
aanmerking: Zu zoudm dan worwerpm ean ",rachtatlg geworden ..jn, ftU
tea",n zlj het "an medeli;den. v. d. P.
3. Wanoeer bet betrokkene acbter het wkw. 8rjn door he, berhaald wordt,
dan gebeurt het wei dat men am de wellnidendbeid, deD 2. met den 3. pers. van
het volgende wkw. verwisselt: Grj waart hd die mi.J bad. Gij "aart het die
mIj bemoedl~de. v. d. H., waar bemoedigd,t bard zou luiden. De eerate
pers. duldt 10 Boike gevallen geen verwl8seliDg: lk zelfJt1 bell 1&et die
gezondigd beb (l Cbr. xxi. 17).
Ze1fs wanneer de 1. of 2. pers. acbter zUn, door een zeUst. DMW. herbaald
wordt, behoudt hlJ meestal zljne re~teo: Ik ben de Heer, awe God, die a uit
Egyptenland altgeZead hebbe, Diet n.eqft. ZV' gtJ die man, dewell11 to' tleze
"TOKwe gesproken hebt? (Ricbt. xlii. Il).
4. Wanneer een betr. w. op vencbeiden voorww vaD verscbilIend gesl. terug
WIJst, dan heeft het M. de voorkeur: Indam mUM broeder en zUBter te 1&1£18 zVn,
zdl Uc !nUl de bood'CMp doen; eD wanneer bet op versch111ende perS8. slaat, kent
men deD voorraog aan deD I. boven den 2., en aan dezen boven den 3. toe:
GV en Ik hebbet& aDze kanderen tJerzorgd. Gli en zij waagt uwe belangen.
5. Het pers. en beZltt. voommw. rlgten zich Diet Daar het woord. maar
Daar bet penooDsgesl. van het betrokkene : Dat stoute ding hedt baar !Joel
le'cheurd. Dat meuje betreurt hare moetler. Dle goed, llel denkt ddt W'Ij

o
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hem niel dm. Met het betr. voornmw. is het anders: Ee. booB wVJ', dat

nie' te lemmes iB.
6. Wanneer het betrokkene een collectitJUm is, kan bet betrekkelijke som.
tijds bij 'Voorkeur in het mrv. staan: Wat wil dal floli dat ik "oor hen wezen
zalP-wat indruk maakt lad op hen,
al. hunnen .out:erezn te ontNflgen'1
y. d. P. Zoo tDaaraehtig bliift er eene rust Ofltf' "oor het f101i God.. waar zij,
gdrooat enz. dit land der weemdeling.chap "ergeten. B.
'I. nat waI dikwijis hetgeen dat beteekent. en gelljk in het Eng. het betrekkelijke en het betrokkene in mch t:e'Vat. hebben wij § 191 reeds ter
loops aangewezen. Schijnbaar onnaauwkenrig is het volg. voorb.: GV walt
ftieluitBtelteft wa' (V fttet weet qf u".,eI 'vden kane v. d. H • Maar hoe
.lepend zou het slJn om te zeggen: Aetgeen waa,..,a. flU niel wed qf Aet
ail.tel Inz.
8. In zeggingen gelijk de yolgende. is dat niet betr. voommw. maar voegw.:

mv

Gedurende de zlmen onfJergetela)ie jarm. dal ii in die gemeenle fDerizaam
lDaI. v. d. H. Dit voegw. staat in een naauw verband tot gedurende. dat weIvoor
een voorzi. doorgaat, maar inderdaad te~nw. deelw. van duren of geduren
is. Daarom zegt men: gedurende den tvd dat Aij lJij
wa., en wederom :
flog Aerdeni.i dm tvd dIen AV In)
doorlJragl.

mv

mv

9. OoewellDie doorgaans op perss. wijst, vmdt men bet ook met betrekking

tot zaken gebruikt: De zaall fJoor fDi,'uj zVn lef'en fJeil geAad AeUt. v. H.
Ben trei naar lDeten,cAap, fDiena lJetJredsging. B. WJj zouden in het eerste
voorb. liever fDaarfJOOr en in het tweede fDeli. gebruiken.
10. Zali, doet somtilds de dienst van betr. voommw.: Yet zal u 61iiien
dat MtBcma. nli. gedarm Aeeft. v. H .-nameUJk de fDapenB aangegord.
Hoe Meslala, toen Aet ofJer.cAot "an Aet OfJerwonnen leger. nog ofllltreni
"eertien duizentl ",tlnnen ,teri. Aem Ad opperlJetJel fJan A,tzelfJe fDaardig
inrde, nil. "an de hand IDee•• Id.

Van een werkwoord met het subject.
354. Het wkw. schikt zich in get. en pers. naar bet
onderw. der rede: Wi} moeten eten om te leven; maar
een gulzigaard keft om te eten. GiJ, die miJ zaagt dwalen,
waarom hebt giJ miJ niet gewaarschuwd?
1. Befgeen onder No. " van § 353 over den voorrang des persoons gezegd
is, geldt ook hier: .Ala ii en gti nt'fJenB eliander r,den (2 Kon. ix. 25). Gd
en aID. "ader. AUII nit o.kome.. (Esth. iv. 14).

2. Wanneer het subj. nit twee of meer voorww. bestaat, dan wordt
het wkw. weI doorgaan8 in het mrv. geplaatst, maar deze regel duldt
Bogtans meer dan &Sne nitz. Het gaat zelfs Diet door, dat twee
Dm"w. door en verbonden, Doodzakeli.Jk een wkw. in het mrv. bij zich
hebben ; want, wanneer ze in de bet. Da verwant ZilD, zoo dat zij bij den hoop
lenomen, voor verschillende benamingen van dezelfde zaak knnnen doorgaan,
dan staat het wkw. nlet zelden in het enkelv:
M1j bevangt een zeier' BCA1'Oom en Ausvering. B. Indien 4eNgtl en AeiligAeitlAe. neraad "",. aile menlc~en fDa e. v. do H. Zoo werd in onz, lnnderjaren weetlut en fDaarAeid.'ie{de baj 0ft8 opgeweit. Y. Ude.
3. Collectl'Va (verzamelingsww.) hebben bll ons meestal een wkw. in bet
enkelv.: net "oli fDa. ontefJreden; de "ergadering gang ",iteen J Aet par.efItffIt i, flan gefJOelen enz. Wanneer echter het collectIvum nader door een
mrv.omschre'Ven wordt, komt het wkw. ook wei in het mrv. te staan: De
groote Aoop der 6elvder. meenen dat
"olltaafl nnnen.

zV

met

een onergerltii l",en al wei

4. Wanneer de deelen van een twee- of meerledig subj. collectid genomen
worden, staat het wk". in het enkelv., b. v. : Smaielvi eten en tIaarna Aartl
loopen, iB ongezontl. De bedoeIin~ is Diet, dat maaieltilc eten. veel min dat
latIrd loopm ongezond i.; maar dlt wordt beweerd van de snelle opvolging
dier handelingen: er is eenbeid van denkbeeld onder de tweeledlge uitdruk-.king, en dit is jllist de aard nn het collect.,,,,. lets dergeli.Jks 'Vindt plaats,
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wanneer wij zeggen: fJijf en drie u acAl, t",eemt.lal ZII U lwaal/. Vijf kan
Diet acht zijn. en drie nag minder; maar de sam van viif en drie u acht. en
zes. tweemaal genomen. iB twaalf. 81erin verschilt onze taal van bet Engelsch, dat jifJe and Ihree are eaght. tfDlce ritI are tfDelfJe zegt. Het eene is
zoo goed als het andere waar het te huis hoort; men ..aehte zieh van nit
navolgingszucht het taaleigen te verloocbenen.
5. Ook de nitdrukking me". dan em is als collecti,f te beschonwen. en wij
gelooven niet 'dat bet voorb. door Weil, (Spraakk., bi. 251) opgegeven. met
het taalgebr. instemt. Wij zouden zeggen: Er u me". da. len fDij,geer
gllDee". die ditlJetDeerd heeft, niet laelJlJm.
6. Dat de nitg. des 2. pers. weI eens, wel1uidendbeidshalv~ verzwegen
wordt, is ons (§ 215, k) reeds gebleken. (Vergel. ook § 353. 3.) Zie hier nag
een voorb.: Tom gV 6"; mY fDQart en lJlfDeerde• .,.an Beusde.
'I. Door i, er. in plaats van daar djn er, komt bij Booft en ook bij vroegere
en latere schrijvers dan bi,], veelvuldlg voor. (Zie Hoo,str. Geslacbtl., bl.
343 en volgg.) en wordt door Weil. en BIld. in bescbermlng genomen. Het
volgende wkw. staat evenwel altijd in het mn. : door is er die zet/gen, du
meenen enz. Er wordt door W. aan deze zegswijze zekere fraaiheid toegeschreven. Wat claar van zti, men schijnt 8r thans minder dan voorheen mede
op te bebben.
8. Wanneer de leden van een iubj. door qf-qf; noo1&-ftoc1& verbonden .jjn,
ziet men meestal het wkw. in bet enkelv., omdat wij bet in gedacbte met elk
lid afzonderlijk verbinden. Verzwijgt men het eerete noel, dan kall oak het
mrv. gebruikt 11 orden : mij. fJerBland 11001& wI dulden zull,. v. H.
9. Wanneer door eene meenoudige nitdrukking slechts een enkel voorwerp
bedoeld wordt. staat het wkw. noodzakelhk in bet enkelv. : II De Gebroeders
de Wit" is eenfraai ,c1&ip. II De ZefJen 1!erken Mn Rome" is niet t1er _n de
beu".,. II De RoorJerB," I7fIn Schaller, fDaB het t:OOr'breftgsel CtIft eea j8ugdiK
genle.

Van 'Werkwoorden anderling.
355. Twee of meer wkww. door en verbonden, moeten in dezelfde wijs staan: Indien ik de 'Waarkeid apreek
en giJ miJ niet geloolt, 'Wiens schuld is dat ? Ik 'WenBck va.
harte dat het u'Wen uriend 'Wel ga, en dat zijne keuze hem
nimmer berou'We.
Zulke zeggingen als "bidf, en _ zal gegeNn tDOf'dell, zoe'" en " zulf
mnden," zi.Jn nlet als nitsz. op den regel aan te merken; 'Want hier dlent het
voep. niet om twee wkww. maar om twee leden van een '9'olzin te nrbindell.

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

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
ONDERLINGE BETREKKING DER WOORDEN DOOR
BEHEERSCHING.

Wat beheerscking is.
356. Beheersching is dat gedeelte der Syntaxis, dat de
verbuiging en vervoeging van ww. in eeDen zameDhang
regelt.
Betbeheerschen, dat figuurlijk IWl WW'. wordt toegeschreven, komt ei.lentlijk am de daarin opg8sloten be~ppen toe; want een w., afguieA VIIl de be.
teekenis, II em dood lischaam, dlt niets vonnas.
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Beheer8ching eigentlijk en oneigentlijk.
357. De onderscheiding van eigentlijke of oneigentlijke beheersching, moge, wijsgeerig beschouwd, bare
waarde bebben, maar kan in de beoefening del' Syntaxis
gemist worden, omdat bet ons daar te doen is om eene
aanwijzirlg, hoe wij de verbuiging en vervoeging naar de
onderlinge betrekking van ww. in het verband derrede
moeten rigten. Zoodanige aanwijzing is bet doel der
hieronder staande regels.
Beheer8ching van zel/8t. nmww. onderling.
358. Een zelfst. nmw. kan een ander zelfst. nmw.
aIleen in den 2. nmv. bebeerschen, b. v.: De8 koning8
zoon, of de zoon de8lco'lting8.
1. Wanneer Tan twee bij elkander gestelde zelfst. nmww. het eerste eene
boeveelheid nitdrukt. dan ltaat het tweede in den 2. nmT.: een gla. IOVN8,
,ene bete brood., lOei"ig tiJu enz. nat men in de gemeenzame taal den boigingluitg. onderdrokt eo een gla 101in enz. zegt, verauderl de betrekkinl[ der
ww. Diet. Ook wanneer bet tweede nmw. een mn. is, bhjft het geval betzelfde. al il er geen niterb)k teeken Tao 2. nmv. b. ".: Ben Bl:1&epel erlDten,
'en ~kje naaldin, etfl dozajn .IIe••chen.
2. De Ipreekwijs eene l&lulI! vol, staat 'folkomen geJijk met een Auy !Iol, een
"01; en boewel t:ol, gelUk wij nader zit'n zullea, ook een 2. nmv. beeffl 1&a"d
atqf., 1&and het regebeerscben kan, gelooven Wlj dat in de
rende w. is. Volltaat all nadere bepaling l.ij Aand, om aan Ie dUlden dat er
un eene inhoudsmaat, niet aan lengte, hoogte. of dikte gedacht wordt.
Ge1ijkstandlge zegglDgen zi.Jn een fJinger dik eet, een "oet Aoog neeUrD. Zoo
'Vervalt dan de yraag, door sommigen ,eopperd, of men twee laanden fJOl of hoe.
Aandvollen behoort te zeggen, want WI8 lioorde ooit van hoee "ingerdaHen of
drie tlOethoogen' Wij behoeven daarom de 1&antlfuz, en moutliful. in het
Enge18ch niet at te keuren; maar even min dat taaleigen tot een I igtlnoer
voor bet ooze te maken.•
Wij kunen 'V8n dlt onder" niet af, zonder aan te merken, dat in de opgeseven 'Voorbb. de ww. dlk, Aoog en fJol gebee) van aard Teranderen en ophonden bij". nmww. te zijo. Het Bljn blJww. beteekenende In de dUtle, in d.
1Ioogle, ill de tJolle, waarbij men het nrl. deelw. gemelen of genort.en verman kan. Van bier dan dat er onderscheid is tU8schen een hand tJol geld en
,en tJolle Aand peld: bet eerste is een losse greep, waarbij bet op ee01ge &1lukken meer of min niet aankomt; bet tweede, eene hand ter dele gevuid.

_I
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BiJvoegeliJk nmw. met 2. nmv.
359. In een hoogeren stiji wordt bet bijv. nmw., dat
waarde of onwaarde, herdenken of vergeten te
kennen geeft, door een 2. nmv. gevolgd: Der ve'rmelding
flJaardig; zijna 'VerlJonds gedachtig; der lJedreigde 8tro!
., Ze,t men, ooze 'Voorouders keDdea een mrv.AanttlOllen, gelijk blijkt nit
Gen. sh. 47, en nog twee plaatlen bij de Japr aangehaald, wij antwoorden dat
ODIe bijbelTertalers rijkehjk eigenheden In de Ipraak badden, die thana
't'erouderd zijn. Van der Palm lieeft daarvoor, op de aangehaalde plaata fJOUtt
lGad"" en Rutb ii. 16 butrdel" ten bhJke dat biJ de .preek". ,oor nrouderd

liiold.
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ongedachtig enz.
onschuld lJewuat.
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ook, des doods scltuldig, zich ziJner

I. Ook zarl, "ai, moerle, .clluldiq, Jewu,t, 1&flnrl;g en onkundig, komen
met een 2. nmv. voor: Oud en der dagen zad; "01 zoeten ""jns; de. fJerouteen. moede (Jer. xv. 6); der zake kundag enz Dit alles is min of meer verouderd en van de gemeenzame tad ultgesloten ; maar in een deftig opltel kan
bet, met o"rdeel gebrulkt, nog te pal komen: deB ontfermens moede. v. d. H.
2. Opmerkmg verd'enen hler de volgg. IpreekwiJzen aan onze taall'igen :
goed Juur., goed arms, goed getV', goed laell.; Aard leer•. luJrd kind.;
man. qenoeq. Oak bet biJ". nmw.gezzndheeft eenen 2. nmv. bij zicb: 'It Ben
nu n'el Aof, gezind, leest men bi,) Cats, datil, niet gezlDd om in den hot (in
den tuin) te gaan.
3. Een bijv. nmw., in den overtrefl'endl'n trap, beert veelal een 2. nmv. bij
zich: De maglagde der konanoen; de n;kBte lJurger "an deatad. Dikwijls
wordt deze nmv. met tlil, onder of in omschreven: Bd .cAoonste paDrd
tul Aet geheele g~eBt; de mi'llte onder de lJroederert; het grootde gelJoullJ
ift hd gansche land.

Bijv. nm'lo. met 3. nmv.
360. De 3. nmv. staat bij cen bijv. nmw., om uit te
drukken, dat eene cigenschap of omstandigheid, met
opzigt tot eenen pers. of een~ zaak, aan het onderw. der
rede wordt toegekend: De A.lwiJze aUeen weet wat den
mensch dienstig is. Het werk dat u gemakkelilik is, valt
mij moei;jeliJk. Streelend is het den sterveling zich ·te hooren prilizen, maar heilzaam wordt het hem dan eerst, wanneer hili over onverdienden lof heeft leerm hlozen. De 10f
is daarom den wiJze wei nuttig, maar den dwaas is h-ij tot
een tJalatrik.
Elk bijv. nmw. kan dUI een 3 nm". bij zich hebben; en zij die hier alleen
van bijv. nmww. "an voordeel of schade sprehn, beperken dezeD regel al te
zeer, b. v.: Dal groen i. mi; Ie donker; II u dIe Ih" zoet gmoeg'

B{jv. nmw. gevolgd van een 4. nmv.
361. De 4. Ilmv. staat bij een bijv. nmw., dat cene
maat te kennen geeft: De TaJellJerg is 35~2 voeten hoog.
Men vindt ook hier enkele menachen die meer dan honderd
jaren oud ziJn. De afstand ill wei twee uren ver. Het is
nu vier dagen geleden.
Deze regel il '\'oor bet gebr. zeker voldoende, maar bij dieper onderzoek
bIijkt het, dat haag, oud en "er in dB opgegeven voorbb. geen blJ". nmww.
zijn. gehJk boven, onder No.2 van § 358 reeds il aangetoond; en dat de
zoogenaamde 4. Dmv. een 2. nmv. is met onderdrukklDg van het Toorsl. "aft.
Zle hier de "oorbb. zonder ellypsis: De TtifelJerg iI een flerg "an 368l
eoelen, ift de Mogle gemeten. Mm fJlndl oolt haer mensd", "an mee,. dati
Aondertl jar", oan ouderdom. Bet ileen tifBtand"all IfDee .reta in fJerte, of
fDat de "erie Jelre!I. H et laatste voorbeeld: het 18 nu "ier dageH gelid""
il van een anderen aard: Vier dagen is, Itreng genom en, 1. nm". bij ii,
want elke menigte kan, collective bescbouwd, een wkw. in het Inkelv.
bij zich hebben. (§ 3541 4.) Daarenbol'lln kan geledm all deelw. Yan
llet O. wkw. 'Vdm, dat II gaaft, Keen 4. nmv. beheerlchen. BlJ omzettlDI
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men zeggen: Viet' jaren zijn er gelellen of "oorfJY gegaan. Want er en
ket konnen by verwisseling gebruikt worden, gelijk ouder anderen Biid. in
zljne bpraakl., bl. 829, heeft aangetoond.

SOil

Wkw. gevolgd van 1. nmv.
362. Wkww. die een zijn, blijven of 'Worden te kennen
geveo, hcbben zoo weI achter als v66r eenen 1. nmv.:
Muizen zilin 8chadelfike dieren. Een bedorven kind 'Wordt
zelde'll een goed mensch, maar blijft veelal in elken leeftiJd
een deugniet.
Ook de onbep. W. van ziJn, voorafgegaan door 8chijnen, bliJken, toelchijnen, voorkomen en dergelijken: Uw
vader 8c/tilint my een ver8tandig man te zi;jn. Mijn oud8te
vriend bleek naderhand de 8tichter van mijn onheil geweest
te ziJn.
8cAiiraen beeft, ook wanneer lezyn verzwt>gen wordt. een' I. nmv. acbter
.ich : De kat ,cl"Jnt tDeZ eell sachtzl'lfllg daB,.. maar zv i, "al,cA. Heeten,
all O. wkw., heeft ook twee eerate nmv,.: Wzllem L "eette de ztoijgtr.

Wkw. gevolgd van 2. nmv.
:363. Sommige wkww. beheerscben in den deftigen
stijI eenen 2. nmv. Tot deze klasse behooren: gedenken, zich ontfermen, zich erbarmen, zich 8chamen: Gedenkt
de8 Sabbatdaag8. Ik zal mij ontfermen diens ik miJ rJrltferme

(Rom. ix. 15). (Vergelijk voorts de voorbb. § 171,3, aangehaald.) Maar zelfs in onze bijbelvertaling wordt deze
2. nmv. op veel plaatsen door een voorz!. vervangen.
De, land' "erwijzm, voor in ballingscbap zenden, is veroudercL Venovzen
beteekende in dien zamenhang "onnUl,en, en had, in navolging van het
Latijn damftare, een gemtlVllI bJj zich.

Wkw. gevolgd van 3. nmv.
364. Bij wkww. die cell geven of nemen uitdrukken,
staat veelal de 3. nmv. van den persoon wien bet
aangaat. Dit geven en nemen moet in den ruimsten zin
verstaan worden, zoo dat elke wijs van mededeeIen, als
zeggen, 8chrijven, melden, verhalen, berigten enz. tot bet
geven betrokken worde, en de tegengestelde beteekenissen van verz'WiJgen, onthouden, verbergen enz. tot bet
nemen. Maar ook met deze uitbreiding van den zin van
geven en nemen, kan men de gevallen, waarin de 3. nrov.
te pas komt, niet omvatten. Hieruit blijkt, dat bet
gebruik van den 3. nrov. (en van elken nmv.) niet
afhangt van de bet. van eenig voorafgaand wkw., maar
van het geval waarin men zich eenen pers. of eene zaak
voorstelt: Teeken mij een paard. Schil hem eenen appel.
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De'Vriendschap 'Van Damon en Pltintias kwam Diongsius
o1ZgeloofliJk'Voor. (1't'len herleze hctgeen over gevallen en
naamvallen, § 91, gezegd is.)
1. Het onderlocbeid tnsseben S. en 4. nmv. is meestal zoo blijkbaar nitden
aamenbang, dat men zlcb met Jigt daarin vergissen nl. Va4 daar dlln ook
dat men der wellnldendbeld ten gevalle, menigmaal bet uiterllJke teeken van
3. nmv. weg laat. Dlt staat In verband met hetgeen boven (§ GO) over bet
verzwijgen der 'II a1s sloltletter gezegd is. Zle bier voorbb.:
1k lieb hare bekortnQen mander tegenstand geboden. S. St. Indien dit
weride oek uwe jeugdage harte'll eenig bela7lg kan Inboezemen. v. d. P. Bef
ontbreekt die le"ende WeZe7&8 aan een hoqfd etl heer. v. d. P. HV zeade dus de
broederen "aanoel. v. d. P. Zzj, dIe de grondsteZlingen der mozalsche Gods.
daenst waren toegedat.n. ". d. P. Van dlen aard IS ook: nu gebood hen hun
plagl. v. d. P , wasr hen alB 3. nmv. staat, om niet tweemaal hUll te zeggen.
In de boveostaande voorbb. zon men overal de ,. knnnen aanvoegen; maar
wat is er blj te gewinnen? Voor de duidebJkbeid niets; en voor de uitspr.,
gemaaktheJd en wanklaok.
Men toetse hleraan ook zulke vc.orbb. als bt"t volgende; Het llart t:er.

draaat de ultspraken der rede en "erzacht hare ('I>lchen j omdat het d.e eln-Bten aara
duidel":1klietd, en de laatBte71 aan gezag olltbreekt. B.
2. We achten het DIet overbodlg hier voor de dwaling dergenen te waar·
ICbuwen, dIe meenen aehter zekere wkww. een 4. nmv. van den pers. in
plaats Tan een 3. te moeten gebrulken, omdat de Syntaxis der LatlJoscbe
taal zulks voorsebnJft. Leer"" "ragell, gebaeden en "erbaeden ziJn van de
bedoelde soort. ZIJ hebben in onze laal wei den 4. nmv. van de zaak, maar
den 3. van den pers. blj zleb.

Gehoorzaamheld tracMen we onzen kinderen te leeren. v. cL P., Dat hij niet
aileen den ingezetenen, maar aUell m'eemden "Brbood den "yand met toevoer
Ie ondersteunen. S. St.
AlB men mel t18f'8Iagen1&eid in het harte den aposteZen "roeg: wat moet ik
doen enz. v. d. H.
En zvne zaneta deden hem geZijk /aij luC1l gebod~n had. v. d. P.

Volstrekte eenparigheld is bier nlet te verwaehten, deels omdat bet teeken
des 3. nmvs., gebJk boven aangetoond werd, niet zelden onderdrukt wordt,
en deels omdat de uitnemendste schrlJvers zich bezwaarli,k met letterzlfterlj
kunnen iniaten, en daardoor zleb zelven nlet altljd gehJ!e bhJven. Zoo drijft
in de volgg. voorbb. de LatiJnsche Syntaxis boven: Zaj leert hen 111 elken
mensch etn kind "an God bem&nnel,. v. d. H. Raj gebood hen in lief 8chlP te
gaan. v. d. H.
s. Men wacbte zich even zoo voor navolging van bet II. D. Verzekeren
beeft blj ons 3. nmv. en blJ de DUltscners veelal4:. nmv. van den pers.; daarente~en Hebrulken zij "olgen, "leijen, daenen en helpen met 3. nmY. Zoodat Ii munen uzer'rrerzekeren kane v. H.
of. Wanneer men twiJfelt of eenig wkw. met 3. of met 4. nmv. beboort
gebruikt te worden, dan is het meestal voldoende 'e onderzoeken of het
wkw. O. of bednjvend is: waaraan men dit weten kan, is § 196 aangetoond.
Mer. zal dan met 3. nmv. gebrmken de volgeode wkww.: lJehagera,
miIJhagera, lJevallen, BChajnm, 'DOorkomen, lJlVken, gclrJkera, naderm, aan·

,taara, toelJehooren, baj"allfn, gelllkkera, mislukken, toet11oetim, weder.
"arE'll en meer aoderen, dIe niet als ltJdende wkww. kunnen vervoegd
worden: Vo,.Blen, die toaal'liJk fJorsten zajra, bezattera eene Aoedanigheid, waar'Dan een Heidenach ,ehrUfJer zeggen zou, dat Zv Aera den
onslerjllJken Goden doet naderen. v. d. P. Gewe,tera welken niet, ontbrake S.M.
O. Liden en bet gelijkbeduideode dom, zijn bedr., al is bet dat zij niet door
omzettlog in den bJdenden vorm kunnen overgaan. Het object of ,"oorw.

van dIe wk••• is elgentllJk deonbep. W. dIe er op voigt, en die 6f alleen staat
6f van een 3. of 4. Dmv., naar gelaog van den zln der zegglDg, verzeld gaat.
b. v.: Laaf ,.egmen; laat maar waouell. Laat de arad,rken, tot rnU

komen

j

Hrj doet IIjne ,onne opgaen.

