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NEG EN D E H 0 0 F D ·S T U K . 

... 
ALGEMEENE BESCHOUWING VAN HET WERKWOORD. 

Belangrijkheid van dit rededeel. 

194. Wanneer men in het oog~oudt, dat elke rede 
uit twee hoofddeelen bestaat-flet eene, het onderw., of 
hetgeen waarover men handelt; bet andere, het ge
zegde, of hetgeen men met betrekking tot het ondcrw. 
bevestigt, ontkent, vraagt . of onderstelt, met een w. 
zegt; en dat dit tweede gedeelte eener rede, uit den aard 
der zaak, aileen door een wkw. kan worden uitgedrukt, 
dan zal niemand de belangrijkheid van dit redcdeel in 
twijfel trekken, maar \'olgaarne met den verdienstelijken 
Ten Kate instemmen, daar hij zegt: "Zo min nu in de 
Uitspraek bet Sis-geluid der Consonanten vermag zonder 
bijvoeging der Klinkers, zo min een romp zonder armen 
of beenen zig verplaetsen kan, of zoo gering als een 
lichaam · zonder ziel is, even zo stom, zo zwak, zo 
levenloos is een gezeg, dat geen verbum vervat nogte 
onderstelt." Maar tracbten we ook hie1·, immers zoo 
veel mogelijk, beknoptbeid met volledigheid te paren.* 

--soortverdeeling der wkww. naar hunne beteekenis. 

195. Een gezegde stelt een onderw. voor: 
I. Als handelend, en wei met betrekking tot een 

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

II. Als lijdend, of liever lijdelijk, dat is, ten doel 
staande aan, de uitwerking ondergaande van eene han
deling; zie daar het lijdende wkw., b. v. : De aarde 
wordt door de zon bestraald. 

III. Als blootelijk ·zijnde, of nader bepaald, zich in 
eenen toestand bevindende, het zij van rust, het zij van 
werking, die zich niet buiten het werkendf: wezen naar 
iets anders uitstrekt; en zie daar het onzijdige wkw., 
b. v.: Gelijk er o1·de bestaat in de zigtbare schepping, zoo 
behporde er ook orde te zijn in de gedachten van den mensch, 
die het pronkstuk der scltepping genoemd w01·dt. De arend 
zweeft in de hovenl?tcht, de zwaluw schiet langs de opper-

• bit ·redtd"l i1 Toorloopig ~eed• behandeld in § 76 en 77. 
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vlakte van het water; de valk staat boven zijn prooi, de 
woudduif klapwiekt met groot geraas. 

In het eerste voorb. geven de wkww. bestaat en zijn 
een bloot aanwezen te kennen; in het tweede, drukken 
zweeft, schiet, staat en klapwiekt, toestanden of hande
lingen uit, die zich binnen het handeleude wezeu be
paleo. 

Uiterlijke kenmerken van bedr. en onz. wkww. 
196. Hoe wel het onderscheid tusschen een bedr. en 

een onz. wkw. in de vorige § genoegzaam is aangewezen, 
geven wij ten overvloede voor min geoefenden, nog twee 
kenmerken van het bedr. wkw. Het eer13te bestaat 
daarin, dat bet alt\jd door omzetting in een lijd. wkw. 
kan veranderd worden, zonder dat daardoor onzin ont
staat: Ik roep Jan, luidt bij omzetting: Jan wordt door 
mij geroepen. Maar, De ruiter zit op het paard, kan 
niet op gelijke wijze veranderd worden ia: Het paard 
wbrdt door den ruiter gezeten. · 

Het tweede kenmerk is, dat het met achtervoeging 
van iemand of iets een verstaanbaren zamenhang ople
vert: ik kan zeggen : ik roep iemand, ik lees iets; maar 
niet : ik loop, zit of sta iemand of iets. Roep.en en lezen 
zijn dan bedr. ; loopen, zitten, staan, onz. 

Hierbij dient aangemerkt, dat men, om zeker te zijn, 
een wkw. aan beide kenmerken moet toetsen; want 
sommige onz. wkww. als z·ijn, worden, blijven, kunnen 
wei met iemand of iets een goeden zin opleveren, maar 
laten zich niet door omzetting in lijd. wkww. verande
ren: Een jongeling, die niet leert, is en blijft een weetniet, 
kan niet door omzetting worden : Een weetniet wordt 
geweest en gebleven door een jongeling enz. 

Nog meer soorten van werkwoorden. 
197. Behalve de drie genoemde hoofdsoorten onder

scheidt men nog onpers. en wederk. wkww. · 
Onpers. noemt men een wkw. dat in bet gebr. tot 

den 3. pers. bepaald is : het gebeurt, het regent, het 
vriest enz. 

W ederk. is een wkw. waarvan de han de ling op den 
werker terug keert : Hij slaat zich, ik benadeel mij; wfi 
vergissen ons, gij verspreekt u. 

Bij eene opletteude beschouwing van ~eze voorbb. 
merken wij op, dafwederk. wkww. moeten oJ,Jdet:scheiden 
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·worden in toevallig wederk. en volstrekt wederk. Im
mers slaan en benadeelen kunnen ook buiten den wederk. 

:vorm van vervoeging voorkomen, als : hij slaat mij, ik 
'benadeel u; maar vergissen en verspreken niet, want ik 
kan niet zeggen : hij verspreekt mij, ik vergis u. 

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

wij de wkww. leeren onderscheiden naar hunne betee
kenis en verrigting; maar er is nog eene andere verdee
ling, _gegrond op de veranderingen waaraan de uiterlijke 
yorm des woor,ds onderhevig is, ep. deze verdeeling is 
tweederlei : in gelijkvloeijende en ongelijkvloeijende, in 
·regelmatige en onregelmatige wkww. 

Gelijkvl. is een wkw. dat in de vervoeging overal den
zelfden wortelklinker behoudt : haZen, ik haalde, ik heb 
gehaald; ongelijkvl. dat van wortelkl. verandert: spreken, 
ik sprak, ik heb gesproken. 

Een regelm. wkw. is er een, gelijk de benaming aan
duidt, dat zich in de vervoeging naar de gewone regels 
schikt; een onregelm., dat daarvan afwijkt. Kamen is 
onregelm. omdat ik kwam eene letter aanneem t die in den 
wortel nie't -voorkomt; mojjen, omdat hij mag niet gelijk 
hij leert op t uitgaat, zijnde deze letter het gewone ken
merk des 3. pers. 

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

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

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

rlrukt worden : 
Vooreerst: Zonder onmiddelijke betrekking tot den 

pers. of de zaak die het onderw. der rede uitmaakt : 
loopen, lezen, grijpen enz. Dit noemt men onbep. wijs. 

Ten tweede: als gezegde, wel betrekkelijk tot het 
onderw. der rede, maar nogtans van eenig ander gezeg
de onafhankelijk: De tijd spoedt keen. Als leden der 
maatschappij genieten wij vele voorregten. En dit is de 
aafitoorien'de wijs. 1 

.: · Ten de'rfle : .-als gezegae aan den aangespr. pers. gerigt; 
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hij wijze van bevel of verzoek: loop, blijft. En dit is de 
gebiedcnde wys. ~ 

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

1 Aant. W. is als kunstw. niet bijzonder gepast; want met deze W. wordt 
zoo we! gevra"p:d en ontkend, als bevestigd, en dat is toch geen aantoonen. 
Waar driederlei verschil!ende verrigtingen zijn, villt het moeijelijk eene bena
ming te vinden, die aile gelijk om vat, Beschouwt men de aant. W. als tegen 
over de aanv. gesteld, dan ontdekken wij daarin het kenmerk der onaf hanke
lijkheid; zij drukt eene op zich zelve staande zegging uit; terwijl de aanv. W., 
gelijk de naam te kennen geeft, iets ondergeschikts of afllankelijks heeft. 
Moeten wij dan de aant. W. in het vervolg onafhankelijke W. noemen? Da,t 
verlangen wij niet; wij hebben getracht zaken op te helderen ; -maar wij Iaten 
de namen zoo als zij zijn. ' 

2 Ook het verbod, als ontkennend bevel, wordt door de geb. W. uitgedrukt: 
B egeej' u 11iet in gevaa~·. 

3 De aard der aanv. W. is meestal zoo kwa!ijk begrepen, dat men, om er met 
fatsoen van af te zijn, wei beweerd heeft, dater geen aauv. W. bestaat. Dit 
zal niemand verwonderen, die zich herinnert dat Sanctius in zijne Minerva 
het bestaan van verschillende wijzen in wkww. glad weg ontkende; terwijl 
J. C. Scaliger zich te vreden hield met te zeggen, dat zij niet noodza
kelijk waren. Hoe verblijdend is bette lezen dat Perizonius, in de aantt. op bet 
aangehaalde werk, zich over de wijzen ontfermt en zijne pen gescherpt heeft 
om ze voor vemieliging te bewaren !-Wie zou gedacht hebben dat Kinker, 
ruim twee eeuwen later, de aanv. W. in onze taal tegen Bild. in bescherming 
zou moeten nemen ? Is het dan waar, dat de geleerden zich met de wijzen 
zoo slecht vereenigen kunnen? 

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

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

De aanv. wijs niet altijd erkend. 
- 202. De bijzondere spraakk. let meer op het onder
scheidende in de uitdrukking dan .. op het v.erb~nd der 
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rede, en van daar is het dat onder anderen in onze taal 
de aanv. W. niet overal erkend wordt waar zij werkelijk 
aanwezig is. 1 'Vij zullen ons naar dit gebr. schikken, 
en alleenlijk aanv. W. noemen hetgeen zich als zoodanig 
in de vervoeging door verschil van uitg. onderscheidt. 

1 Een eokel voorb. zal voldoende zijn tot opbeldering: Gij kunt hem niel 
gtloovell, omdat hij u weleer· bedrogen heift. Hier is bed,.ogen heift, volgens 
bet gezegde a•n bet slot van § 200, aanv. W. ; en betgeen wii daar zei<ten be
rust niet aileen op eigen inzigt, maar ook op de ww. van Perizonius. bl. 148. 
'Van de Minerva : •• At subjunctivus ita dictus est, quia ejus terminationes 
aolum in commate, quod priori in construendo Sllhfungitw·, locum babent, 
&c." Zie ook p. 154 1.1. Wanncer wij op grond biervan beweren dat bedro
gen huj~ aanv. W. is, dan bebben wij bet oog op bet verband der rede; 
maar wanneer we aileen op de vervoegiug )etten, zullen wij diezelfde uitdruk
king aant. W. noemen; omdat de uitg. aan de aanv. W. eigen, bier niet 
voorkomt. 

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

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

Tijden. 
204. '\fen schrijft aan een wkw. tijden toe, in zoo 

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

Natuurlijke verdeeling t•an ti;jd. 
205. De tijd wordt verd.eeld in verleden, tegenwoor

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

Het zoo te be•iea staan of er wei, streng wijsgeerig gesproken, een te
p:enw. bestaat. Het toek. wordt elk oogenblik veri. ; bet tegenw . scbijat 
eenen stilstand te onderstellen te midden van een eeuwigdnrenden voortgang, 
betgeen zich zelve tegenspreekt. Est contmd·ictio in terminis zeggen de ge. 
leerden ; en wanneer men zich vast geredeneerd, of ook, zonder redeneren, 
vast &epraat beeft, (en daar bebben juist de g<' leerden bet meest kans toe) 
dan komt zoo een Latijnscbe spreekwijs nog a! eens te pas, om met gla11s te 
retireren. 

Waarom deze verdeel. voor de vervoeg. onvold. is. 
206. In de vervocg. heeft men aan dri~ TT. niet ge

noeg, omdat onze denkbb. zich niet binnen bet volstrekt 
verl. en volstrekt toek. bepalen; maar zich ook uitstrek
ken tot bet betrekk. verl. en toek. Dit zal door devol
gende opgaaf der TT. duidelijk worden: 
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Volledige lijst der tijden. 

207. Tegenw.: De zon schijnt. 

{ 

Onvolm. : De zon scheen 
Verl. Volm.: /Je zon heeft gescltene1t 

Mr. d. volm. : De zon had geschenen 

Toek. { I. toek. T.: De zon zal schijnen 
2. toek. T.: De zon zal geschenen hebben. 

Nadere beschouwing der tijden. 

208. I. De tegenw. T. bepaalt een gezegde tot den 
tijd waarin wij ons bevinden' : lk verheug mij over uwe 
komst. 

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

3. Met den volm. verl. T. spreken wij van het veri. 
zonder ons daarin te verplaatsen. Het is volstrekt veri. 
T. : Deze koopman heeft menig verlies geleden. 

4. De mr. d. volm. veri. T. stelt ons verledenheid 
voor in het verledene: Toen Willem I. door Balthasar.. 
Gerards vermoord werd, had hij voor het werk der verlos
sing van Nederland uit de magt van Spanje, reeds veel ge
daan en geleden. Hier verplaa~st mij de eerste zinsnede 
in het verl. en de tweede gewaagt van dingen die toen 
ook reeds verleden waren. 

5. De J. toek. T. stelt eene zaak voor als nog aan
staande : Dit kind is oplettend, het zal de moeite zijner 
onderwijzers beloonen. 

6. De 2. toek. T. verplaatst ons in de toekomst, en 
doet ons van daar uit als verleden beschouwen, hetgeen 
voor den spreker nog aanstaande is : Gij zult uwe midde
len verkwist hebben, wanneer· de tijd daar isomer een nuttig 
gebruik van te maken. 3 

1 De meerdere of minderc omvang van het tegenw. hangt geheel van de be· 
schou..-in<~; af : De lijder is nu niet zoo wel als vall morgen. Hier is dena· 
middag of avond tegenw. en de morgen vaB denzelfden dag reeds veri. Sedert 
de "e•·woesting vall Je•·uzalem, zwerft het Jood•che volk over den ganschen 
aardbodem, en heift nergens een eigen land. Hier wordt het gebeele tijd
perk. dat zicb van de verwoestia& van Jernzalem tot op onzen tijd uitstrekt, 
als t•&enw. beacbouwd, in tegenatellin& nn het&een uoe&er ia TOor&enllen. 
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• Daarom is deze T. in onze taal de verhalende T., (tempus historicum) 
waarvan men zich in een aaneengeschakeld verslag van gebeurtenissen be
dient, om den lezer of hoarder van het eene tot het andere als 't ware rond te 
lei den. 

3 Het wkw. is heeft in de tweede zinsuede blijkbaar de kracht van zijn zal, 
en verplaatst ons dus in eene toekomst, w•arvan gezegd wordt", dat bet · ver
kwisten der middelen, dat voor dengenen die bier sp1eekt ook nog aanstaande 
is, dan reeds veri. zal zijn. 

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

anderingen van uitg. waardoor de eerste, tweede, of 
derde p~rsoon a]s onderw. der zegging wordt voorge
steld ·;* door bet getal wordt aangewezen of bet on
derw. der zegging een of me.er is: -Indien gij die mensch
en kent gelijk ik ze ken, dan weet gij ook dat zij uwe 
wienden niet zijn ; want een vriend ·kan zoo niet handelen. 

TIENDE HOOFDSTUK; 

VERVOEGING VAN GELIJKVLOEIJENDE WERKWOORDEN. 

Eenvoudige en zamengestelde tijden. 

210. Uif de lijst der tijden § 207 opgegeven, blijkt, 
dat wij er slechts twee hebben die door verandering aan 
het wkw. zelf worden uitgedrukt, te weten den tegenw. 
en den onvoim. veri. T.; terwiji de overige met bebuip 
van een ander wkw., daarom huipw. genoemd, om
scbreven worden. Vandaar de verdeeiing in eenvoudige 
en zamengesteide tijden. 

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

Waar het in de vervoeging voornamelijk op aan komt. 
211. Uit het bovenstaande zai blijken dat wij, om een 

wkw. te vervoegen, de onbep. W., den tegenw. en den 
onvolm. veri. T. det· Aant. en Aanv. WW, en het verl. 
Deelw. kennen moeten. · AI het overige is omschrijving, 

. en blijft voor aile wkww. hetzelfde. 

* Het onder&cheid der personen is in de behandeling der voornwn. § 169 
aan&ewezen. · 


