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VOORWOORD. 

Ue rnachtige beweging, in ons land ontstaan tot in
-standhouding en bevordering van de studie van het 
Hollands-Taalvereenvoudiging genoemd-heeft een serie 
Leesboekjes van mijn hand in 't leven geroepen, die voor
zicn zijn met Taal- en Rtijloefeningen, welke 't bestaan 
van· een Taalboekje bijna overbodig maken. De onder
wijzer zou echter zonder een dergelijk werkje, als dat 
nu aan bet publiek wordt aangeboden, bezwaarlik een 
volledig oyerzicbt van de gronuen van de 'l'aalkunde nan 
de jeugd kunnen voorleggen. Een Taalkunue, hoe beknopt 
ook, is een vereiste voor degelik onderwijs: een geregelde 
hanuleiding, waarnaar de leerling te alien tijde met 
vrncht yerwezen kan worden. Om d~e reden wordt dit 
boekje in 't lkbt gegeven; om die reden behoort bet elke 
leerling in handen te komen, die zieh enigszins boven de 
beginselen begint te verhefien. 

Wat de regels en praktijk van de hollandse spelling 
aangaat, houdt die werkje zich· strikt aan 't Voorbericht 
tot Ur. R. A. Kollewijns ":Kederlanuse Woordelijst ". 

In de uitleg van zaken, de inhoud van dit boekje aan
belangende, heb ik naar duidelikheid gestrcefd; toch, 
waar het 't onderwerp niet scllaadde, de kortheid, waar
naar de leerling uitziet, bewarende. 

l\Iijn bollandse Taalboekje, dat tot 't verouderde 
stelsel behoorde, heeft zich op tal van scholen warme 
vrienden verworven. Dit, dat zijn plaats neemt, is veel 
eenvoudiger, korter, zakeliker, dunner en goedkoper. Het 
ontwaken van 't bcwustzijn bij de !ciders van 't onder
wijs, dat 't Hollands door 't Hollands bchoort te wordcn 
geleerd, wuar zich da11rtoe ook maar de gclegenheid aan
biedt, baant mijn tegenwoordig wcrkje een ruimer baan 



dan zijn voorganger heeft betreden. Vandaar dat mijn 
hoop gegrond mag genoemd worden, dat een groot deel 
van Zuid-Afrilm's schoolgaande jeugd bij inijn penne
vrucht zal profiteren. 

Voornamelik zal ik mij daardoor beloond acbten, in
dien ik bemerken mag, dat mijn boekje medehelpt tot 
't vaststellen van een algemeen aangenomen schrijfwijze,. 
waaraan ons volk zo grote behoefte heeft. 

HUBERTUS ELFFERS. 

VooRwooRn BIJ nm 'l'wm1wE UrroAvE. 

De hoop, hierboven uitgedrukt, is meer dan verwezen
likt; een grote editie van mijn '' Spraakkunst" is binnen 
't jaar uitverkocht. 

[k heb mij in deze nieuwe uitgave zonder een enkele 
afwijking aan de Kollewijnse Spelling gehouden. 

1\fijn boekje is uitgebreid en aangevuld. Er bestond 
behoeffo aan een paar opmerkingen over Dicht en Dicht
maat, en die heb ik in een afzonderlik hoofdstuk opge
nomen. Verder is er behalve een aantal het-woorden, 
die niet onder regels vallen, ook cen lijst v:an afrikaanse 
woordcn, nu in 't Hollands gangbaar gemaakt, aan de 
inhoud ioegevoegd. De druk is groter en wijder, en 't 
aanzien van 't werkje is daardoor opvallend verbeterd. 

.. Uustica ", 
Wijnberg, 

nabij Kaapstad, 
1 Maart 1907. 

HUBERTUS ELl!~FERS 
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HOOFDS'rtH.:: I. 

TAAL EN T AALKUNDE. 

1. Taal is 't middel, waardoor wij onze gedachten 
aan anderen bekend maken. Taal bestaat uit woorden. 

2. 'Yij kunnen iemands gedachten raden nit tekenen 
(gebaren) die hij maukt met hoofd, ogen, handen en 
voeten. Zulk een uitdrukking van gedachten wordt 
"gebaretaal " genoemd, maar is nimmer volkomen 
duidelik. 

3. De enige duidelike taal is de \Voordetaal. 
4. 'J.'aalkunde (kennis van de taal) behandelt alleen de 

W oordetaal. 
5. Een woord is een klank met een bepaalde bete= 

kenis, b.v. paard, huis, zwart, vrolik, slapen. 
6. Een woord, op zichzelf genomen, heeft somtijds geen 

betekenis, maar ontvangt betekenis, wanneer 't rnet 
andere woorden in verband gebracht wordt, b.v. zich
't kind wai;t zich; op--de t'ogel zit op 't dak. 

7. Iede1· volk heeft zijn eigen taal-dat iH, zijn eigen 
wijze om zijn gedachten uit te drukken. De taal van de 
hollandse bevolking van Zuid-Afrika is een gewijzigd 
Hollands, naar de behoeften van 't land vereenvoudigd, 
doch nietternin geschikt om in verband met de taal van 
Nederland te worden ge~ruikt. De rneeste Afrikaners 
gebruiken Kaaps-Hollands of zuidafrikaans Hollands als 
konversatietaal, doch schrijven vereenvoudigd Hollands 
(Nederlands). 

8. Taalkunde (kennis van een taal) is nodig orn een 
taal zuiver te kunnen gebruiken, beide als spreektaal en 
als schrijftaal. 

De beginselen van Taalkunde zijn voor ieder beschaafd 
mens nodig. 
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IIOOFDSTUK II. 

WOORDEN, LETTERS, LETTER.GREPEN. 

I. Een zin is een gedachte, in woorden uitgedrukt. 

De woorden van een zin behoren zo gekozen te w01·den, 
dat zij de gedachte volkomen duidelik uitdrukken. 

Gewoonlik kan men een gedachte op meer dan Mn 
wijze uitdrukken, en taalkunde !cert om•, de Leste wijze 
te kiezen. 

2. Een woord wordt uitgesproken door de mond Mn 
of meer malen te openen. 

Een woord, dat men uitspreekt door de mond eenmaal 
te openen, bestaat uit eon Iettergreep, b.v. boek, bord_. 
straat, huis. 

Een woord bestaat uit zoveel lettergrepen als aan~ 
gewezen worden door 't aantal malen dat men de 
mond opent of de monddelen beweegt om 't uit te 
spreken: b.v. va-der is een woord van twee lettergrepen, 
en ver-zu-me-ling van vier. 

't Is nodig, de lettergrepen van een woord te kunnen 
onderscheiden, om 1e weten, waar 't bij 't i;;chrijven moe1 
afgebroken wordeu. 

3. \Voorden zijn samengesteld uit letters. 
Letters stellen klanken \'OOr. 
J)e Spreektaal heeft alleen klanken. 
De Schrijftaal hpeft alleen lettm·s. 
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4. Letter8, die een klauk van zichzelf bebben, en alleen 
1rnnnen uitgesproken worden, noemt men Klinkers of 
Vokalen. 

Letters, die geen klank van zichzelf bebben, en die 
t<lechts tezamen met een klinker knnnen nitgesproken 
worden, noemt men Medeklinkers of Konsonanten. 

5. He Kl inkers, die de holland~>e ta al bezit, zijn: a, e, 
i, o, u, oe, eu. 

:\fen- hoort ze in de woorden: rfo-gen, lc-ven, predi-kant, 
:to-nm_. mtt-ren, boek, '/lens. 

6. Klinkers worden dikwels dubbel geschreven, om de 
wellte ldank te geven: za11g, u;ecs, Uef, boog, duur. 

OPMERinNo: 't Letterteken i worut niet verduhbeld. De ver
-sterkte ltl:rnk wordt voorgesteld door iP. 

7. I >e Medeklinkers, die de hollandse taal bezit, zijn: 
b, d, f, g, h, j, k, I, m, n, p, r, s, t, v, w, z en ch. 

In woorden, die niet echt Hollands zijn, maar uit 
·neemde talen overgenomen, gebruikt men :,;omtijds de 
medeklinkers c, q en x, alsook <le klinker y (i) . .. 

Medeklinkers kunnen niet alleenstaande worden 
uitgesproken. Al8 men 't woord "baa8" uitHpreekt, hoort 
men Pen "a" met een s~mendrukken van de lippcm ervoor, 
en een zacht gesis erachter. Voor "b" en ''s", alleenstaand 
uitge8proken, zegt men" bee" en" es", en verbindt ze dus 
.met klinkerl':. Zo is k, ka; q, ku; m, em; p, pee. 

8. Klinkers hebben somtijds hun voile klank, en 
·somtijds ook een gewijzigde klank. 

Klinker:-; met volle klank noemt men Volkomen 
'Klinkers. 

Klinkers met gewijr,ig-rle klnnk noernt men Onvol= 
lkomen Klinkers. 
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De volkomen klinkeri;; zijn in § 5 opgegeven. De 
om'olkomen klank komt voort als een enkele klinker tussen 
twee medeklinkers voorkomt: " a "--pad; " e "--weg; 
'' i ''-dik; "o "-rog; "u "-mug. 

9. Wanneer een woord een onvolkomen klinker heeft, 
is 't somtijds nodig, de laatste letter van dat woord dubber 
te schrijven, om de klank niet te veranderen, wanneer 
zulk een woord verlengd wordt. 

B.v.: van "rug" maakt men "ruggen ", en niet rugen: 
Im-gen). 

Van "bok" maakt men "bokken ", en niet boken
(bo-ken). 

IO. Een Tweeklank is een klank, welke uit twee zulke 
klinkers bestaat, die tezamen een dubbele klank vormen; 
b.v., ei (mcid); ij (wijn); ui (kruit); au (gauw); 0111 

(vronw); oei (vermoeid); aai (gemaaid); ooi (gegooid) ~ 

eeu ( leeuw) ; ieu ( niettw) . 

De ij is een dubbele i, en heeft daarom twee punten. 
De y zonder punten is niet Hollands, en wordt als i 
uitgesproken, als in synode, gymnasium. 

11. Bij 't uitspreken van 't Hollands lette men op de 
volgende regels :-

(1) Sch klinkt als ,,; en l'h. B.v.: Schaap is s-ch-aap. 

(2) Wanneer n en g samenkomen in een woord, vormc:n de
twee letters samen een neusklank: ko-ning, bren!)-en. 

12. Alle letters, die men in een taal gebruikt, samen 
genomen, noemt men 't Alfabet van die taal. Alfabet is 
een grieks woord. 't 13etekent: ''a, b ". Somtijds wordt 
't Alfabet 't ''a, b, c" genoemd. Het hollandse alfabet 
wordt gewoonlik aldus opgegeven-

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r_, s, t, u, v, w,. 
x, ij, z. 



WOORDEN, LETTER~, LETTERGREPEN 13 

13. Dat deel van een woord, dat men op eenmaai' 
uitspreekt, wordt een lettergreep genoemd (zie § 2) •. 

Maan is een woord van Mn lettergreep. 
Dankbaar is een woord van twee lettergrepen. 
Paardestal is een woord van drie lettergrepen. 
Vijgeboomblad is een woord van vier lettergrcpen. 
Achterlaadgeweer is een woord van vijf lettergrepen. 
Verderfelikheden is een woord van zes lettergrepen. 

14. De Lettergrepen worden verdeeld in open en. 
gesloten lettergrepen. 

Lettergrepen, die op een klinker eindigen, heten open;-· 
b.v. ge-na-de. Lettergrepen, die op een medeklinker-
eindigen, heten gesloten; b.v. let-ter-greep. De heldere
klinkers a, e, o en u worden dubbel geschreven in gesloten· 
lettergrepen, doch enkel in open lettergrepen. Schriji 
dus: waar, wa-re j breed, bre-der; roos, ro-zen_: vuur, vu-rig •. 

15. Aanwijzingen tot 't bepalen van de lettergrepen~ 

REGEL: Breek een woord af volgens de uitspraak; 
b.v. rnoeielik, rnoei-e-lik; beedigd, be-e-digdj zeeen, zee-en .. 

0PMERKINGEN : 

1 .. , 

1. Men rekent in 't Hollands, dat een medeklinker bij' 
de volgende klinker behoort; daarom: boeken,.. 
boe-ken (niet boek-en). 

2. Waar twee of meer medeklinkers samenkomen,. 
behoort de eerste tot de ene 1ettergreep, en de 
overige tot de volgende; daarom: ganzen, gan-zen •. 

3. De samenstellingen ch en ng worden als samen
gestelde medeklinkers beschouwd, en dus niet 
gescheiden; daarom: lachen, la-chen; lichaam,. 
li-chaam; ringen, ring-en; koningin, ko-ning-in 
( ook somtijds rin-gen en ko-nin-gin, waardoor de
uitspraak echter gewijzigd wordt). 
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HOOFDSTTTK III. 

RED EDELEN. 

1. De duizenden woorden, waaruit e~n taal bestaat, 
-:1.:ijn in soorten of klasscn verdeeld. Die soorten van 
·woorden worden Rededelen g-enoemd. 

"Rede'' is "spraak''; de delen van de ;•rede" zijn de 
-~;oorten van woorden die in een "ispraak ", dat is, in een 
"''taal", gebruikt worden. 

2. Er zijn twee Hoofdsoorten van woorden. 
De eerste hoofdsoort noemt personen, dieren, plaata 

..sen, en alles, wat gewoonlik "ding" heet. 
Zulke woorden zijn de namen van de voorwerpen, die 

;zij noemen, en heten daarom Naamwoorden. 
Hun betekenis staat op zichzelf, zonder behulp van 

. .:;i.ndere woorden, en daarom heten ze Zelfstandige woor
-den. Hun volle naam is dus Zelfstandige Naamwoorden. 

3. De tweede hoofdsoort noemt de werkingen die 
-door personen, dieren en dingen gedaan worden. 

Zulke woorden heten W erkwporden • 

4. Voorbeelden van Zelfstandige Naamwoorden zijn: 
mens, metselaar, paard, tijger, dorp, stad, rivier, berg, 

.kerk, hand, voct, dranlc, kost, oorlog, vreugde, dood, leven. 
Voorbeelden van W erkwoorden zi.jn: 

Jeren, schr'ijven, lezen, voelen, zien, lopen, dansen, 
.Jcl-immen, vnllen, schieten, sten1en, leven, vinden, zoeken. 

De betekenis van beide klat:isen is volkomen duidelik 
mit de klank van ieder woord op zichzelf. 
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5. De eerste hoofdsoort-de Zelfstandige Naamwoor• 
den-neemt andere soorten bij zich, op dezelfde manier 
als een hoge boom boHjes en gras rondom zijn voet heeft. 

Ik kan zeggen: borncn; de bomcn _: jonge bomen j de 
jonge bomcn j dertig bomen; dertig jonge bomen j de 
dertig jonge bomen. 

Bij 't ZKL~'STANDIGE NAAMWOORD " bomen" vind ik dus: 
de, dertig en jonge. 

De wijst eenvoudig de bomen aan; 

dertig noemt 't getal van de bomen; 

jonge duidt de soort van bomen aan. 

Deze drie woorden zijn alle bijgci1oegd bij 't Zelf
stamlige l'faamwoord, en worden daarom Bijvoegelike 
W oorden genoemd. 

Zij hebben echter nog afzonderlike namen. 

\Yoorden, die alleen aanwijze11, zoals de, bet ('t) en 
een, heten Lidwoorden. 

Woorden, die een getal uitdrukken, heten Telwoorden. 

Woorden, die een eigenschap of hoedardgheid aanwijzen, 
lteten Bijvoegelike Naamwoorden. 

6. De tweede ltoofdsoort-de W erkwoorden-neemt 
ook andere soorten bij zich. 

Ik kan zeggen: lezen j mooi lezen; goed lezen j vlug 
lczen j slecbt lezen j langzaam lezen j dromerig lezen. 

lopen j morgen lopcn j vandaag lopen; 
nooit lopen j bier lopen j daar lopen j 
nergens lopen. 

altijd lopen j 
over al lopen j 

Zulke Woorden, die bij een ·w1mKwooRD staan, om iets 
naders van de- werking te zeggen, worden Bijwoorden 
genoel""ld. 
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Een werking is somtijds verbonden aan een plaats, of 
een tijd, of een persoon, of een ding. 

B. v. lezen; lezen in de school; lezcn om ti en uur; lezen 
voor mijn vader ). lezen uit een bock. 
groeien; groeien bij 't water; groeien in de nacht; · 
groeien naast ons huis. 

Zulke woorden, die de betrekking aanduiden tussen 
een werking en een zelfstandigheid, worden Voorzetsels 
genoemd. De Voorzetsels van en aan i·orden ook gebruikt 
om de naamval van een woord te omschrijven (zie bl. 26). 

7. De naam van een persoon, of een dier, of een ding, 
kan niet altijd genoemd worden. 

Als een jongen Jan heet, kan hij niet altijd van Jan 
spreken, maar noemt zichzelf ik. Als ik van mijn broer 
spreek, noem 'ik niet gedurig zijn naam, rnaar zeg hij. 
Van mijn moeder zeg ik zij; van mijn paard zeg ik het. 

Deze woorden ik, hij, zij, het, en nog enige andere, 
worden gebruikt in de plaats van Zelfstandige Naam~ 
woorden, om hetzelfde woord niet gedurig te moeten 
herhalen. 

W"oorden, die voor ·Zelfstandige Naamwoorden in de 
plaats staan, noemt men Voornaamwoorden. 

8. Er is' een soort van woorden, die niets betekenen op
q;ichzelf; maar die gebruikt worden om woorden en zinnen 
uan elkaar te koppelen, te verbinden of te voegen. 

Deze woorden zijn niet bepaald noodzakelik in de taal1 

maar zij maken 't spreken vloeiend. ln plaats van te 
zeggen: mijn vader gaat naar de kerk ). mijn moe<ler gaat 
nanr de kerk)· ik ga naar de kerk-is 't mooier en vloeien
der om te zeggen: mijn vader gaat naar de kerk en mijn 
moeder en ik ook, waardoor juist hetzelfde uitgedrukt 
wordt. 
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In plaats van te zeggen: ik zou 'Wel gaan; ik heb er lust 
in; het regent; ik kan dus nict gaan---is het beter aldus 
te zeggen : ik zou wel gaan, wa11t ik heb er lust in; maar 

het regent, e11 dus kan ik niet gaan. 
Zulke woorden, die woorden of zi~nen aan elkander 

koppelen of voegen, worden Voegwoorden genoemd. 

9. Er is nog een soort van woorden, die op zichzelf niets 
betekenen, maar die de mensen gebruiken bij pijn, of 
vrolikheid, of schrik, of angst, of verrassing, of enige 
gewaarwording, die onverwacht op hen valt. Ook deze 
woorden heeft men bij 't spreken niet bepaald nodig. Zij 
zijn: o, ach, ai, au, foei, bah, sies, ha, haha, sa, l$a-en 
een menigte andere uitroepen. 

Zulke woorden, die gebruikt worden, om plotselinge 
gevoelens uit te drukken, worden Tussenwerpsels ge
noemd, omdat zij los tussen de andere woorden ingewor
pen worden. 

10. De hollandse taal heeft dus tien rededelen: 

(l) Zelfstandige Naamwoorden zijn de namen van 
Personen, Dieren en Dingen, of Zaken, die als zelfstandig
heid worden voorgesteld. 

(2) Lidwoorden zijn Woorden, die Zelfstandtge Naam
woorden aanwijzen. 

(3) Bijvoegelike Naamwoorden zijn Woorden, die 
eigenschappen of hoedanigheden van personen, dieren of 
dingen aangeven. 

(.J.) Telwoorden zijn Woorden die een getal, hoeveel
heid, of rangorde uitdrukken. 

(5) Voornaamwoorden zijn vVoorden, die de plaats 
innemen van Zelfstandige Naamwoorden. 

(6) Werkwoorden zijn Woorden, die een werking of 
handeling uitdrukken. 
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(I) Bijwoorden zijn ·w oorden, die de werking van een 
. vrerkwoord nader omschrijven. 

(8) Voegwoorden zijn Woorden, die woorden en zin
nen met elkander verbinden. 

1'n) Voorzetsels zijn Woorden, die de betrekking aan
·duiden tussen Zelfstandige 'N"aamwoorden en ·werkwoor
den. 

( l 0) Tussenwerpsels zijn W oorden die gevoelsuitin
gen aangeven. 

11. Yan deze tien soorten zijn er vier, die altijd hun 
zelfde vorm behouden: Bijwoord, Voorzetsel, Voeg= 
woord, Tussenwerpsel. 

l>e woorden van de andere zes soorten kunnen hun 
vorm veranderen, wanneer hun betrekking tot andere 
woorden in een zin zulks nodig maakt. 

l >eze verandering van vorm wordt Verbuiging of Ver= 
voeging genoemd. 

Zic de 0EFJ;J~INGEN achter in 't Hoek. 
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HOOFDST"CK TV. 

HET ZELFSTANDIGE NAAMWOOR.O. 

I. Oe namen van personen, dieren, plaatsen en alles 
wat men " ding" noemt (voorwerpen, zowel als wer
kingen en e)genschappen), heten Zelfstandige Naam
woorden. 

2. De mens onderscheidt "dingen" door ze te voelen, 
te zien, te horen, te ruiken, te proeven; d.i. onderscheidt 
ze met de vijf zinnen. 

3. Sommige dingen kan men zien, maar niet voelen-de 
aiil-ucht" van een vogel; sommige dingen kan men horen, 
maar niet zicn--'t "geluid" van de donderj sommige 
dingen kan men voelen, maar niet zien-een "slag" j som
' mige dingen kan men zien, maar niet horen-de •(kleur'' 
van bloemenj sommige dingen kan men ruiken, maar niet 
proeven-de "reuk'' van lavendcl j sommige dingen kan 
meu proeven, maar niet zien-de (•zuurheid'' va,n een 
appel. 

De namen van zulke "dingen'-' zijn evcngoed gewone 
Zelfstandige Naamwoorden. 

4. Maar andere dingen kan men niet zien, nocl1 voelen; 
ook kan men ze niet horen, ruiken of proeven. l\1en kan 
:\Ileen denken dat ze bestaan. Ze zijn b.v. trouw, vijand. 
schap, macht, eer, winst, jeugd, ouderdorn, geluk, smaad, 
duugd, genot, plezier, haat, goedheid, lie/de, eeuwighPid, 
levcn, dood. De namen van zulke dingen zijn ook Zelf· 
standige Naamwoorden. 
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't Is ech ter duidelik, dat ze geen .. geu:one ding en'' zijn. 
Zij bestaan niet O]J zichzelf, maar wol'tlen ·in and~rt> 

dingen opgemerkt. Men noemt ze daarom afgetrokke11 
dingen, en hun narnen Afgetrokken Zelfstandige Naam= 
woo rd en. 

5. Oewone Zelfataudige Naamwoorden worden in twee 
soorten onderschciden. .Mijn hond 11eet "hand", maar hij 
beet ook "Brnno". Tot een vreemdeling i:;preek ik van 
''mijn hondn, maar tot mijn vader van "Bruno''. Hij 
heeft dus twee namen. 

• 
6. Er zijn dus: 

1. Algemene !'I amen voor person en, dieren en 
din gen. 

2. Biezondere Nam en voor personen, dieren en 
din gen. 

De algemene namen heten Gemene Zelfstandige 
Naamwoorden. 

De biezondere namen heten Eigen Zelfstandige 
Naamwoorden. 

1. Sommige Zelfstandige Naamwoorden zijn de namen 
van verzamelingen, of groepen v;an mensen, dieren, en 
dingen, b.v.: 

''Leger'' is de naam van een verzameling van ''mensen" 
(soldaten). 

"Kudde'' is de naam van een verzameling van "dieren" 
(schapen). 

"Bos" is de naam van ee:ri verz.ameling van "dingen'' 
(bomen). 

De namen van zulke verzamelingen heten V erzamel· 
woorden. 
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VERBUIGING. 

8. Verlrnigen is een woord, dat icdereen verstaat. Het 
hctdwnt: de vorm veranderen. 

9. }len Yer bu igt een woord om drie verschillende 
din~en aan ie wijzen: 

't EerRlc, <lat aangewezen wurdt, is 't Geslacht van een 
wuord. 

't Tweede, dat aangewezen wordt, is :t Octal van een 
woo rd. 

't Derde, dat aangewezen wordt, is de Naamval van een 
woord. 

10. De Verbuiging van een woord \Vordt aangewezen 
door verunderingen in 't woord zelf, en door veranderin
gen in 't woord dat zulk een woord aan wijst. De ver
onderde boeketaal heeft een aantal veranderingen, die 
nog algemeen worden aangetroffen, maar in de vereen
voudigde taal afgeschaft zijn. 

In Hoofdstuk Ill§ 5 is gesproken van Lidwoorden. 
De Lidwoorden de en bet ('t) wijzen de Zelfstandige 

Naamwoorden bepaald aan, en worden daarom Bepalenm 
de Lidwoorden genoemd. . 

't Lidwoord een wijst de Zelfstandige Naamwoorden 
niet bepaald aan, en wordt daarom een Niet=Bepalend 
Lidwoord genoemd. 

11. Er waren in de oude boeketaal drie manieren van 
verbuiging bij Zelfstandige Naamwoorden: 

De eerste heette de Mannelike manier (MANNELIK 

GESLACHT); 

De tweede heette de Vrouwelike manier (VROUWELIK 

GEJSLACHT) ; 

De derde beette de Onzijdige manier (ONZIJDIG 

GESLACHT). 

De Mannelike verbuiging had 't Bepalende Lidwoord 
de en 't Niet=Bepalende Lidwoord een. 
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De Vrouwelike verbniging had 't Bepalende Lidwoord 
de en 't Niet=Bepalende T,irlwoord eene. 

De Onzijdige verbuiging bad 't Bepalende Lidwoord 
bet en 't Niet=Bepalende J,idwoord een. 

12. De Mannelike verbuiging was als volgt: 

MAX:NELIK. 

Enkelvoud. Meervoud. 
lste naamval-de, een vader lste na arnva l-de,-

vaders. 
2de rwamva l-des, eens vaders 2de naamval-der,-

van vaders. 
3de naamval-den, eenen vader 3de naarnval-den,-

aan vaders. 
4-de naamval-den, eenen vader 4de naamval-de,--

vaders. 
De Vrouwelike verbuiging was als volgt: 

YROUWELIK. 

Enlcelvoud. Meervoud. 
11-1tc naamval-de, eene llloeder. 1 ste narimval- rle,

moeders. 
'.!.de naamval--der, ecner moeder. 'Jde naamval-dcr,

van moerlPrs. 

I der, eencr) . 
31le naarnval-

1 
of L moedP1· 3de 

· ~de, eenc ) 
1 -1-de naamval-de, eene moeder. 4de 

naarnva l-den,
aan moeders_ 

naarnval-de,
moeders_ 

De Onzijdige verbuiging was als volgt: 

0NZIJDIG. 

FJnlcelvoud .. .:lleervoud. 

1.~te naamval-hd, een kind. 1st<' n aa rn val -de,-
kindcrs. 

'!.rlc 1w.a m val- des, eens kinds. "!.de l/(}([rt1VO[-dt'r,-
van kinders. 

:idc 11 o arn1;al-bet, een kind. 3de naam,val-(len,-
aan kinder.s. 

4rle naamval- bet, een kind. 4de naamval-de,-
kinders. 
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OrMERKING.-De Vereenvoudigde Taal verbuigt 't 
Zelfstandi~e Naamwoord niet meer, dan alleen om er 
de Meervoudsvorm van aan te geven. In alle gevallen 
zijn de eerste en vierde naamval gelijk; de tweede
wordt altijd door 't V oorzetsel " van " en de derde
somtijds door 't Voorzetsel "aan" omschreven. 

Ook worden de woorden, die de Zelfstandige Naam= 
woorden aanduiden, niet !anger verbogen. 

Enkelvourl. 

lste naamval-de vader, de moeder, het kind. 
2de naarnval-van de vader, van de moeder, van het kind. 
3de naamval-aan de"Vader, aan de moeder, aan het kind. 
4de naamval-de vader, de moeder, het kind.· 

Mecrvoud. 

lste naamval--de vaders, de moeders, de ~inders. 
2de naamval-van de vaders, van de moeders, van de 

kinders. 
3de naamval--aan de vaders, aan de moeders, aan de 

kinders. 
!de naamval-de vaders, de moe'ders, de kinders. 

13. Verklaring van de woorden Geslacht, Getal, 
Naamval. 

aeslacht noernde men vrocger een van de rnanfr':ren, 
waarop Zclfstanrl/ige S aarn wourden werden 1?erbogen. De 
drie nianieren heetten ltei J11annelike, het Vrouwelike 
e.n het Onzijdige geslacht. 

Opmerking.-'t Yerschil in \Yoordgei'1lacht wor(lt in 
de Vereenvoudigd~ Taal niPt langer geleerd. Het enige 
onderscbeid dat overgehleven is, wordt door 't gebruik 
rnn de Udwoorden de en het ('t) aangeduid. 

aetal 'wordt onderschciden in Enkefroudig en Meer= 
voudig gctal. Enkelvoud betekent een. en M eervoud 
betekent meer dan een. 
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Naamval is de vorm, die <~en Naamwoord aanneemt, 
.-coals 't in de zin valt, dat wil zegg1Jn, past. 

De man ziel rnij- -hier past "rnon" op de eerste manier 
(lSTE NAA1\1VAL); 

I k heb <le zoon des mans gezicn-hier 11a:st " man " op 
.de tweede rnanier (2DE NAAMVAL) ; 

Deze vorm is verouderd. Men zegt nu. lk hcb de man z'n zoon 
gezien, of: il" he71 de :won van de mcin ge~ ien. 

Hij gceft de man cen os--hier past" man" op de derde 
manier (3DE NAAMVAL) ; 

Deze vorm wordt dikwels omsehreven: llij geeft C('n ON nan (le 
man. ,llet Zuidafrikaans omschrijft deze naamval door 
l'!JOr of i:cr: H ij hnd lwt ·inij \of vour mij) gezrgd. 

Mijn oom kent de man -- hier past "mmt " op de vierde 
manier (4DE 0

NAAMVAL); 

Ik loop naast de man-hier pa:st "man'' ook op de 
vierde manier (4DE NAAl\IVAf,). 

14. De man ziet mij-•' de man" doet de werking
,, de man" is lSTE NAAMVAL (Onderwerp van de zin) . 
.REGEL 1: In elke zin staat de persoon, die de werking doet 

( 't OnderwC"rp), in de ec1•8te naamval. 

Ik heb de zoon des mans gezien-·" de man " is de 
bezitter van "de zoon ''--''de man,_. is 2DE NAAMVAL. 

REGEL 2: In cen zin waarin ecn °"bezitter" en zijn '"llezit" 
naast ellcander voork'1n1en, is de naam van de bezitter .in 
de flweede naamval. 

Hij geeft de man een os-" de man" wint door de 
werking-" de man_., ontvangt een os-" de man " is 3m!l 
NAAMVAL. 

"REGEL 3 : In een zin staat (le naam van die persoon en van 
dat ding in de derde naam.val, 1lic door de weJ!king 
"winnen" of "schade lijdcn" {Indirekt Voorwerp). 

Mijn oom kent de man-'' de man" kent niet zelf, 
waar hij wordt gekend door iemand anders. De werking 
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gaat uit van "mij11 11ui11 '' eu gaat over op ·'de rnan "
"rte man'' is 4m: c'L\.\,\IVAL (Lijdend of Jlirekt Voorwerp). 
.REGEL 4: ln een zh1 staat de npa1n van een persoon en van 

een ding, op "?elke de 'vcrldng· "overgaat", ·in de vie·rde 
naamva1 (Lijdend of Direkt Voorwerp). 

Ik loop nuast de man-" de man '' wordt beheerst door \ 
't VoorzetRel "11uast ,._ .. tle 1r1an" i~ 4urn x.\AMVAL . 

. REGEL 5: In een zin staat elk woord in de vierde naa.mval, 
dat door c>cn Voorzetsel heheers1 wordt. 

NOG MEER REGELS OVER NAAMVALLEN • .. 
15. Sommige werkwoorden nemen twee malen de naam 

van dezelfde persoon of van hetzelfde ding bij zich. B.v.: 
Die jongen is mijn vriend-" jongen '' en " vriend '' zijn 
namen van dezelfde persoon. 

Zo ook: Dat dier is een koe; 
deze man schijnt mijn vijand; 
wij he ten mensen; 
mijn zoon wurdt dokter; 
hij blijjt mijn liejste broeder. 

REGEL 6: De \\Tcrkwoorden zijn, worden, blijven, heten (d.i., 
genoemd wordcn), .·;chijnen, blijken en lijlren nemen 
sorntijds twee em·ste Xaamvallen bij zich. 

-Ook nog deze: Hij nocmt zijn vader zijn beste v1;iend; 
ily acht deze man ccn gevaarlike leugenaar; 
wij dopen dit kind Johannes; 
ik teken mij uw dienaar; 
hij schold de jongen een domoor. 

REGEL 7: De werkwoordcn heten ( d.i., noemen), noemen, 
achten, schelden, prijzen, dopen, :::ich te1..,enen en zich 
gevoelcn nemen somtijds twee v'ierde Naamvallen bij zich. 

IREGEL 8: De namen van personen, <lie· aangesproken worden, 
staan altijd in de eerste naamval. B.v.: Uw koetsier is met 
de kar wegger.eden, neef !-"Koet8ier" is hier 1ste nv. voigens 
regel 1, maar "neef" is de aangesproken persoon, en dus ook 
1ste naamval. 
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REGEL 9. Twee namen vom• dczelfde persoon, of hetzelfd& 
ding, staan beide in Clezelfde naamval. l\[en noemt dit: 
bijstelling of appositic. B.v.: Koning Salomo lteeft veel 
spreuken tc l1ock ge8teld.-"Koning"' Pll "ffalurnu" staau hier 
beide in de lstP naamval. 

Hij heeft zijn oude gewountr, 'r lieuen, af{leler/d -
"Gewounte" en "liegen" staan hier beide in ue 4ue naamval. 

-REGEL 10: Als de dcrde naamval in Pen zin nict duideHk is, 
kan men hem vinden door "voor'' of "aan" voor 't woord 
te passen. 

B.v.: llc heb mijn vricnrl ecn paard gclwcht-lrnn gelezen 
wurden: Ilv heb 1•001• mijn niend cen paard gekocht. Ik geef 
mijn vadcr de ltand-kan gelczen worden: Ik geef aan mijn 
1•ader rle hand. 

REGEL 11: "\Voorden die een tijcl, een prijs, een maat, of een 
geu·icht uitdrukken, staan altijd in lle viei•de naanwal. 
B.v.: (tijdl-ik zal drie dagen hier vertoeven; 

.... (prij8)-mijn nieuwe hoed kost vijf shillings; 
(maat)-ons huis is twintig voet hoog; 
(gewicht)-mijn broertje wecgt maar zestig pond. 

0PMERKINGEN :-

1. Wanneer de 3de en de 4de naamval voorkomen in 
een zin, en uitgedrukt Worden door twee Zelfstan
dige Naamwoorden, staat de 3de eerst en dan de-
4de; b.v., ik gee/ de man een boek. 

2. Wanneer zij uitgedrukt worden door twee \'oor
naamwoorden, komt de 4de eerst en dan de 3de ;. 
b.v., ik gee/ het hem. 

3. Wanneer zij uitgedrukt worden door een Zelfstandig 
Naamwoord en een Yoornaamwoord, dan staat het 
Voornaamwoord eerst. \Yanncer in dit geval de-
3de naamval een Zelfstandig Xaamwoord is, ver
andert men gewooulik die :Jde naamval in een ,J.de 
naarnval ruet een Yoorzetsel i b.v.: 

ik gee/ hem een boek; 
ik gecf bet (Lan de m.an ( 4de nv.) 
(liever dan): ik gee/ het de man (3de nv.). 
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GESLACHTEN. 

16. Br is een Natuurlik Geslacht en er is een 
W oordgeslacht. 

't Natuurlike gei;;lacht is 't geslacht (de i;;ckse) van 
personen en dierPn ; 't W oordgcslacht is fie onderschei
-Oing, veroorzankt door 't gehrnik van de of bet ('t) v66r 
-de Zelfstanilige X aamwoordcn. 

17. De regels voor 't Natuurlike geslacht zijn: 

1. Alles, wat .de natuur mannelik gemaakt heeft, is 
Mannelik; b.v., een rnan, <'en hcngst_, een os. 

·) Alles, wat de natuur vrouwelik gemaakt heeft, is 
Yrouwelik; b.v,, een rrmiio, cen rnerrie_, een koe. 

18. Hier volgcn de voo1:naanu:ite regels van wat vroeger 
"'t Onzijdige Geslacht genoemu werd. · Deze woorden 
1v01·den nu ondersclteiden door 't georuik van 't Lidwoord 
"ltct" of" 't '', en worden daarum het=woorden genoemd, 
tl'rwijl alle audere 't Lidwourd .:de" nemeu, en daarom 
.a ls de=woorden bekend staan. 

1. ""::mneer 't mannelike en '1 nouwelike dier van 
-Oezplfde soort ieder een biezondere naam hebben, en er 
-Oan nog een rlerde naum voor de twee samen gebruikt 
wordt, dan is die derde naam een het=woord; b.v. ram 
{de), ooi (de), schaap ( het) ; hengst lfle), merrie (de), 
paard (het); bok (de), ltinde (de), hcrt (hct). Hond (de) 
is 'een uitzondering, wegcns rcu (::\f ann.) en tcrf (Vrouw.) 

~. JDigennamen van wereh1delen, landen en plaatsen 
:zijn /iet=woorden; b.v. Afrika, Bloemf()ntcin_, Senekal. 

ntzonJeringen zijn · de Kaapstad, de 'J'ranswal, de 
Ha11tarn, de Karroo, de 'l'ra1iskci, enz. 
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3. Verzamelwoorden nemen <•het''; b.v., geld, dozijn,.. 
Zeger, woud, bos, ooft_. servies, rolk, paar, gros. 

ne woorden zwerm, troep, stoct, bende, vloot, kudde en 
sclwar hebben 't Lidwoord ((de". 

4. Namen van stuffen en metalen zijn het=woorden; b.v_ 
ijzer, koper, lood, katoen, Linnen, vla8. water, brood, bier. 

De woorden franje, !;ant, zijde, wol, baui_, watten, melk,. 
botcr, kaas, stroop, snttif, sniker, kool, tee, wol, zeep,. 
zwavel, kamfer, gom, hars, aluin, azfjn, wijn, kalk, mos
terd, tabak, room, honing en koffie nemen 't Lidwoord• 
((de". 

5. Namen van kostbare stenen nemen "het", wanneer
zij de stof en niet een enkel stuk aanduiden; b.v., het 
diamant van Afrika is biezonder z1tiver_; zij hebben 't 
Lidwoord '"de'', wanneer zij stukken steen aanduiden;: 
b.v., ik heb ecn grote diarnant gekooht. 

6. Alle verkleinwoorden z1Jn het=woorden; b.v_ 
bloernp,ic, huisje, kindje, visje, meisje. 

7. Namen van jongen van dieren z1Jn het=woorden;. 
b.v., kalf, veulen, kuiken. Ook de woorden jong, kind en 
wicht behoJ.?en tot deze regel. Big, jong varken, is een. 
de-woo rd. 

8. vVoorden die uit de stam van een Werkwoord be
staan, waarachter sel gevoegd is, zijn het=woorden; b.v.,. 
deksel, raadsel, s_ohepsel. Stijfsel heeft 't Lidwoord ''de". 

9. Woorden die gemaakt zijn Yan de sta1J men van. 
W erkwoorden met de voorvoegsels be, ge, ver, ont, zija 
het=woorden; b.v. berioht, gerocp, verdcrf, untslag. Ook 
de woorden, die met de onscheidbare Bijwoorden mis,. 
onder en over gevormd zijn; b.v., mi.~bruik, ondcrwijs:> 
overleg. Verkoop is een de-woord. 
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10. De Onbepaalde Wijs van Werkwoorden, en verder 
alle rededelen, zelfstandig gel.Jruikt, zijn het=woorden • 
b.v., 't leven, 't waarom, 't vo9r en 't tegen. 

11. Woorden die op dom uitgaan, zijn het=woorden, 
wanneer zij een verzameling, of de naam van een stuk 
land aanduiden; b.v., heidendom, mensdom, hertogdum 

't Woord ''eigendbm" heeft 't r~idwoord ''de", wanneer
't betekent het recht van bezit ,· 't neemt '· het ", wanneer
't betekent de bezitting. Men zou dus kunnen zeggen · 
Zij strijden om de eigendom van 't eigendom. 

12. W oorden, die op schap uitgaan, zijn het=woorden,. 
wanneer zij een l.Jetrekking of ambt, of de naam van een 
stuk land aanduiden; b.v., priesterschap, btt1'gerschap,. 
koningschap, graafschap, landschap. Ook zijn de woorden 
gezelschap, genootschap en gereedschap het=woorden. . 

13. Verzamelwoorden, welke met ge beginnen en op te 
eindigen, zijn het=vrnorden; b.v. gebergte, gebeente, ge·· 
steente, gesternte. 

14. De namen van de talen zijn het=woorden · het 
Zweeds, Portugees, Grieks, Hebreeuws, enz. 

15. Vreemde woorden nemen "het", wanneer zij uitgaan 
op eel, ent, ment, et, oen, ~at, aal, oor, ool, uut, iem, 
eem, gram, isme, b.v., toneel, kasteel, tnlent_, patent, per
kament, parlement, pakket, korset, fatsoen, garnizuen, 
formaat, klimaat, hospitaal, kwartaal, kantoor, kornfoor,. 
pistool, riool, instituut, statuut, synoniem, homoniern, 
probleem, systeem, monogram, hektograrn, K~Zvinisrne,. 

Mahomedanisrne. 
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19. LIJST van gebruikelike HBT~woorden, 
die niet, onder de regels vallen. 

A. hekken tlebet ekskuus 
11e,.;chot UP hi Pt P]m;tiPk 

;aam heRlag deeg Pm ail 
.aanbod hPHtand uC'el embargo 
aandenl{en lie wind deficit enkelvoud 
aangezicht bier defekt enthoesiasme 
.aantal biljart tlek e1iistel 
.aanzicht biljet de po (depot) epos 
.aanzoek l1iljoen <le~~t'rt erf 
aas l1it dieht erratum 
:abuis bitter dii;et er ts 
adres hlad di er etgroen 
ad vies blik dierage PtUi 
afscheid l1lirnl diktaat euvel 
.afschrift l1loed diuee f''{t·errit 
afstel l'1ok iling eYaugelie 
.akkoord l1lijk diploma cvenwicht 
.akcent hod diskonto extrakt 
alarm l1oek ilis1nmt (ekstrakt) 
all:lum hond. dividend 
alfabet l1011t doel ]!'. 
:allooi boo rd dok 
altaar hor<l domein faljiet 
ambacht l1ordes domirilie feest 
ambt l•o,; domino feit 
anker urein Lions festoen 
antwoord hrued doorzirht fiasko 
.apriN hrood (]orp fignur 
archief l1rnlget drah floe rs 
.arrest huff et duel foedraal 
artikcl bu is (jas) du in fonds 
.aznur hnitPn dnizPndYoud formulier 

bureel fornuis 
B. buskruit 

E. fort 

•bad c. fregat 
frrsko 

baken edikt fret 
bakkes cPment Pelt front 
balk on charter etl'ekt 
bamboes ci.ifer ei 

G. 1bankct cirkns eiland 
banl-roet eind 
uasalt D. Pi Wit ~ans 

:bed elrnamen gala 
bee Id dak (examen) I galjoen 
been dal eksemplaar gal on 
be est llebat I Pxemplaar) garen 
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garnituur 
gas 
gat 
gebaar 
gebed 
gebit 
gebrek 
gedeelte 
geding 
gedrocht 
geduld 
gehakt 
gebalte 
gebuPbt 
gelaat 
gelag 
geld 
gelid 
gelul;: 
gelijk 
ge111oed 
genie 
geniep 
geno<>gen 
g<>not 
gerePht 
gerei 
gerucht 
gespuis 
getouw 
getnigenls 
getij 
gevest 
gewaad 
g<>wag 
gewei 
geweld 
gewest 
gezag 
g<>zin 
gift ( vergift )' 
gild 
glazuur 
goed 
gordijn 
graan 
graf 
gras 
grauw 
graveel 
grein 

gros 
gruis 
gymnasium 

H. 

haar 
halleluja 
halter 
harmonium 
harnas 
hart 
hecht 
heel al 
beer 
heft 
heil 
helm wee 
hek 
hemd 
herstel 
hert 
heul 
ho en 
hof 
hok 
hol 
hoofd 
hooi 
horloge 
houvast 
hotel 
hozanna 
huis 
hulsel 
hurneur 
huwelik 

I. 

iUee 
idioom 
individu 
ingewand 
inkornen 
insekt 
instinkt 
interdikt 
interim 
i.nzicht 
item 

J. 

jaar 
jacht 
jak 
ja111rner 
jong 
jubilee 
juk 

K. 
kaf 
kadeau (kado) 
kaliber 
karneleon 
kauon 
kanton 
karmijn 
karmozijn 
karuaval 
kart on 
klavii>r 
kle11l 
kleinood 
klimop 
klnwen 
ldoen 
klooster 
knoflook 
ko<licil 
kollege 
kolii>k 
koloriet 
komitee 
komvas 
kornplot 
ko1wcvt 
lwm·ilie 
konflikt 
ko1lgres 
konfijt 
kouklave 
konsent 
konserf 
kousulaat 
kommlt 
kontakt 
ko11trast 
kou\·ooi 
kouijn 
k9ord 

kordon 
ko,.tuum 
kot 
kouter 
kozijn 
lueatuur 
kre<liet 
kreng 
kriel 0 

kl'OOSt 
krot 
krucifix 
kruid 
kruis 
krnit 
kuras 
kwaad 
kwart 
kwartier 

L. 

lahyrint 
lakmoes 
land 
lawaai , 
lazaret 
leder (leer) 
ledlkant 
Jperl 
ken 
lekkers 
lernmer 
libel 
lichaam 
lieht 
lid 
lied 
lief 
lijf 
lijk 
lint 
Jo~des 
look 
loon 
lomjet 
lot 
luik 
luttel 
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M. 0. plezier 
poeder 

ma al obstakel pond s. 
magazijn offer postuur 
manifest ogenblik potlood 
manuskript omslag prestige salaris 
masker onbruik principe saldo 
maksimum onmens prisma salon 

(maximum) ons privilege salvo 
medaljon ontzag proces sav 
mededogen on weer produkt scharnier 
medium oog profiel schavot 

meer oor profljt schema 

meervoud oorrl projektiel scherm 

menu oosten prot11st schild 
merg opium protokol schip 

merk oponthoud proza schot 

messing oproer puhliek sd1rift 

meubel opstel puin schuim 

middel opzet purper sein 

miljoen opzicht seln-eet 

minimum orakel sement 

ministerie oranje R. seminarie. 

mirakel orgaan sieraad 
model orgel slot 
moeras overschot raam slijk 

mo es overwicht rabat slijm 

monopolie overzicht rad smeer 
monster rag smout 
mos P. rak soepee 
motief rapport soevenier 
motto paard ras sop 
mozaiek pad ravijn span 
mud pak recht spek 
museum pa leis reef spektakel 
mysterle pand regime spel 

panorama register spint 

N. 
pantheon rek spit 
pardon rekwest splint 

I. paradijs rel a as split 
I nadir park relief spog 

nat part reptiel spook 
nazoek pascha reservoir ;;puug 
nest paskwil respijt st el 
net paspoort riet Sticht 
netto peil rif stof (zand) 
nieuws perron roer strand 
niveau (nivo) perspektief ros stro 
no mm er plafond ruim stuk 
noorden plateau rumoer stuur 
notemuskaat plebs ruud su!Jjekt 
nut pleidooi rij!{ ,sukses 
nummer plein rijtuig symptoom 



T. 

tableau 
(tablo) 

tapijt 
tarief 
teken 
tempo 
terras 
terrein 
theater 
thema 
toernooi 
toes tel 
toezicht 
touw 
trajekt 
transparant 
trapezium 
trottoir 
tuig 
tij 
type 

u. 

uiterlik · 
uitschot 
uitstek 
uitstel 
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uitwas 
uitzet 
uitzicht 
uur 

v. 
vaandel 
vaarwel 
vak 
valies 
vat 
vee 
veen 
vel 
veld 
vendel 
venijn 
verdriet 
vers 
verslag 
verstand 
vet 
veto 
vierkant 
vignet 

(vinjet) 
vizier 
vlas 
vlek 
vlies 

vlot 
vocht 
vod 
voeder 
voer 
volume 
vonnis 
vont 
voorstel 
voorval 
voorwerp 
vuilnis 
vullis 
vuur 

w. 
waas 
wammes 
want 
wapen 
was 
water 
waterpas 
web 
wed 
wed er 
wee 
werk 
west en 
wicht 

GEMEEN GESLACHT. 

wiel 
wier 
wild 
windas 
wonder 
woo rd 
wrak 
wijf 

z. 
zaad 
zaal 
:mdel 
zand 
zeel 
zegel 
zeil 
zenith 
zesvoud 
zevental 
zog 
zuiden 
zuivel 
zult 
zwaard 
zwam 
zweet 
zwerk 
zwoerd 
zwijn 

20. Sommige woorden worden gebruikt als namen voor 
Mannelike zowel als Vrouwelike personen. Die woorden 
worden gezegd een Gemeen Geslacht (Mannelik of 
Vrouwelik) te hebben. Zij zijn: 

(1) Namen van personen, die op Jing eindigen; b.v., 
vreemd:eling, tweeling, lieveling, vondeling, aterling. 

(2) Namen van personen, die op genoot eindigen; b.v. 
3peelgenoot, reisgenoot, lotgenoot. 

(3) De volgende woorden; bode, dienstbode, gids, 
getuige, gade, wees. 

De woorden onder (1) en (2) hebben ook een eigen 
Vrouwelike vorm, als: leerlinge, eohtgenote. 
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DUBBEL GESLACHT. 
21. Sommige woorden kunnen als de= en als bet~ 

woorden voorkomen met versch,il van betekcnis. Zij zijn: 
(de) bal-rond voorwerp (het) bal-danspartij 
(de) blik-van 't oog '(het) blik-metaal 
(de) huis-pijp (het) buis-baadje (jasJ 
(de) diamant-enkele steen ( het) diamant-stof 
(clc) doek-een stuk I het) doek-de stof 
(de) drop- -droppPl 1 het) drop-medicijn 
(de) fortuin-gcluk 1 ltet) fortuin-vermogen 
(de) hof -tuin. 1 hrt) hof-van een koning

1 
of gerechtshot' 

(de) kamp-geyecht I hrt) kamp-legerplaa1s 
(de) koppel- band I hct) kuppel-paar 
(de) kouter-pratcr I hct) kouter-ploegijzer 
(de) kurk--enkel stuk 1 hd) kurk-stof 
(de) lidmaat--rne<lelid I hrt) lidmaat--licha am~deel 
(de) maal-keer I hct) maal-maaltijd 
(de) moer-van een schroef 1 ltct) moer-bezaksel 
(de) morgen- ochtend \het) morgen- lun<lmaat 
(de) pad-dier llwt) pad-weg 
(de) patroon - van Hen ge- 1 liet) patroon-fatsoen 

weer, of meester 
(de) punt-spits of lees- 1 hct) punt-ondcrwerp 

teken 
(de) rijm-rijp 
\de) schrift-bijbel 
(de) slag-van slaan, en 

werktuig om te va1:1gen 
I de) stof-geweven goed 
(de) vlek-vuile plck 
(de) want-handsch oen 
V OORBEELDEN : 

r ltet) rijm-in verzen 
(het) scbrift-geschrevene 
\/Jet) sl'ag- soort 

( het) stof-stuifzanrl 
1 lief) vlek-gehncht 
1 hct) want-touwwerk 

Deze ring beiiat een movie diamant; H rt diamant van 
Zuid-Afrika is zeer zuiver. De dief rno('8t voor het hof 
verschijnen; De eerste mcnsen woonden in de hof van 
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Rden. Hij heeft de punt van zijn potlood gebroken; De 
rcrlder bclwndeldc hPt tweede punt eer.'lt. Na de slag van 
JJiajuba 1rerd er vrcde gesloten_; Ve jakhali; is in die slag 
gcrnngcn; Ik houd niet van mensmi van dat slag, enz. 

GESLACHT VAN DE SAMENGESTELDE ZELF· 
ST ANDI GE NAAMWOORDEN. 

22. Samengestelde Zelfstandige Naamwoorden 
noemt men zulke, die uit twee woorden bestaan, bet laat
ste waarvau een /jelfstandig ~aamwoord is; b.v., appeZ.. 
boom., pnardestul, huisde1tr, hondehok, vogelkooi, 

I 

buite11kamer, bijwoner, achterplaats. 

23. Het geslacht van een Sarnengesteld Zelfstandig 
::S-aamwoord regelt zich naar bet geslacht van het tweede 
deel. Zo is paardestal een de=woord, omdat stal een de= 
woord is; en hunclehok cen het=woord, omdat hok een hef. 
woord is. 

I >e wuurdPu tijd8tip, rootlvonk, 1·oorschoot, ugenbUk, kerkhuf, 
·l'ierkant, zijn het-wuorden, ofs<'hoon 't laatste deel ervan, alleen 
gPuonwn, een de-wuord is. 

:\' ATUURLIK GESLACHT. 

24. 't Natuurlike Geslacht van mensen en dieren 
wordt gewoonlik door hun namen aangewezen. 

;?5. De uitgang es vormt Vro11welike persQO:Q.suamen 
1 :m ~fannelikc; b. v., dichter, dichlenJ8 ,· zanger, zangeres; 
1linwar, dienarei; _; iiougd, vuogdcl5. 

J >l' uiigang in duet hetzelfde; l>.v.,· koning, koninginc; 
kri:cer, keizerin _; boer, boerin: ,christ1m, christin; heiden, 
lteidin. · 

1 >e uitgang ster rnrmt Vrouwelike namen v~n E1ta:ru
uie;n van )Verkwoorden; h.v., bakster, nap;tster, br:eiater, 
sclwonmaakster. ~ . i;',: 
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De uitgang ster vormt ook Vrouwelike namen van 
Mannelike, die op aar uitgaan; b.v. tuvcnaar, tovenaar· 
ster; bedelaar, bedelaarster. 

De uitgang in vormt Vrouwelike diernamen van 
.Mannelike; b.v. leeuw, leeuwin ). icnlf, 'lColvin. 

26. Verd!!r hebben wij de volgende onderscheidingen 
tnssen de twee geslachten: 

Mannelik Vrouwclik Mannelik Vrouwelik 
man \'rouw hengst ruerrie 
vader rnoeder ram ooi 
bro~der z.nster doffer hen 
zoon dochter haan duif 
bruigom brnid hok (wild) hinde 
oom tante hok geit 
neef nicbt hul (sti<:rJ koe 
jongen (knaap) maagd (meisjc) beer zeug 
monnik non wot>rd eend 
knecht meid ganzerik gans 
heer dame kater kat 
dief dievegge . reu ( rekel) teef 
~ dlitfl'Qll worden onderscheiden als : 

mannetjes-olifant, wijfjes-olifant 
mannetjes-vink, wijfj es-vink:. 

Een niet algemeen aangenomen onderscheiding van 't 
Persoonsgeslacht vindt men in de toevoeging van de letter 
e aan Mannelike woorden; student, studente; eohtgenoot, 
eohtgenote. Vroeger werd deze onderscheiding sterk door
gevoerd, b.v., weze, erfgename, vreemdelinge, en verlengde 
men zelfs de Vrouw. uitgang in tot inne: manninne, 
gezelUnne. Zie § 20. 

GET AL. 
21. Oetal wordt onderscheiden in Enkelvoudig en 

Meervoudig getal. 
Enkelvoud betekent een, en Meervoud meer dan e-m. 

Zio f 13. 
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29. De vorm van het Meervoud van de Zelfstandige 
Naamwoorden wordt gemaakt door de uitgangen en, s, 
n, 's, ers of eren achter de Enkelvoudige vorm te voegen. 

29. Regels voor de vorming van 't Meervoud van de 
Zelfstandige Naamwoorden. 

I. ~W oorden van een lettergreep gaan in 't meervoud 
uit op en; b.v., arm, armen; hancl, handen; voet, voeten; 
Ji,oofd, hoofden. 

Ve woorden ra, vla, kok, oc.m, maat, kneoht en zoon hebben voor 
hun meer-~·oud raas, vlaas, kok11, ooms, maats, knechts, 
:wons. M.en spreekt ir. Zuid-Afrika van arms en ruins, als 
Meervoud van arm en ru'in. Dergelijke vormen zijn niet 
te rechtvaardigen. 
zonen is een handelsterm ; kneohten betekent slaven. 

2. W oorden van meer dan een lettergreep gaan in 't 
meervoud op en uit; maar die woorden, welke op el, en, 
.er, of aar eindigen, nemen gewoonlik s; b.v., gebouw, ge
-bouwen j kantoor, kantoren; distrikt, distrikten j rivier, 
rivieren j fabriek, fabrieken ;-maar: vleugel, vleugels; 
.rleken, dekens; blaker, blakers ,· kandelaar, kandelaars. 

Deze woorden vormen echter in deftige stijl somtijds hun 
meervoud op en; b.v. de vogelen des hemels. 

3. Alle verkleinwoorden gaan in 't meervoud op s uit; 
'b.v., boekje, boekjes j boompje, boompjes j vogeZtje, 
vogeitjes. 

4. W oorden die op ie eindigen, vormen 't meervoud op 
.en, met een deelteken, d.i. twee puntjes, op de laatste e; 
b.v., knie, knieenj evangelie, evangelieen. 

5. W oorden die uit andere talen overgenomen zijn 
(bastaardwoorden), nemen gewoonlik s, b.v., centrom, 
centrums; kwitantie, kwitanties j dame, dames j-maar 
wanneer zij op a, o, of u eindigen, nemen zij 's; b.T., 
mass a, mass a' s; echo, echo' a; parapZu, pa-rapZu' s. 
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6. Woorden die op man uitgaan, vormen hun meervoud 
op lieden, waarvan ook Jui gemaakt wordt; b.v., timrncr· 
man, timmerlicden of timmerlui; koopma1t, koopliedcu of 
kooplui.· 

Sommige van <leze woorden echter hebllen "rnarmen'' voor bun 
meervoud; b.v., staatsman, staatsmanncn. 

Het woord man zelf neeft mannen en mans, en buurman heeft 
burcn. 

Enodsman wordt Enoelsrm, en Fransma.-i wordt Fransen. Zle 
hierover § 20. 

7. Woorden die op heid uitgaan, veranrleren in 't 
meervoud heid in heden; b.v., waarheid, waarhedcn ,'. 
goedheid, goedhedcn. 

8. Woorden, die in 't enkelvoud op een enkele mede
klinker eindigen, voorafgegaan door een onvolkomen 
klinker, welke in 't meervoud orivolkomen blijft, verdub
belen die laatste medeklinker in 't meervoud, om tle 
uitspraak van de klinker niet te veranderen; b.v. sohat, 
schattenj les, lessenj lip, lippenj bok, bokken)· juk, 
jukken. 

Milar wanneer de onvolkornen klinker van 't enkelvond 
in 't meervoud zijn volle klank ontvangt, blijft de laatsie 
IDPlkklinker enkel; b.v., vat, vatcn; dak, dakcn,· dag . 
. dagcn.: dal, dalcn)· gat, gatPn; glas, glilzrn; graf. gra1•cn; 
pad,, paden; Rlag, slagen; brvcl. bevelcn: gebcd, gebedcn: 
gebrek, gehreken; spel, _1:1polen; tred, treden ,· god, god en; 
hoj. haven; lot, loten; slot, sloten; schot, sohoten_; oorlog, 
oorloyf>1t. 

R<llftmigf'' w .. oriii'n v!'>rrlul11tf':i>n him l:rn tl"tf' medeklinki>r riiPt, 
(•m<lat dP klinkf'r, <llf' f,n·o11r stant, zijP f'igen klank verlnri>n 
he~ft, en <lP V<'rduhhl'l im: vau de slotmi>dPklinker de !· Plll

toon zou vi>rli>ggen; b.v., verzik, perziken; mr_)lmik, 
mrinni1cPn,~wnnrin "ik" als "uk" wordt uiti.:<'sproken, llPid1t 

it, 't eni.:elyoud en ln 't meervoud. 

!). \Voorder\: welke 011 s en .f uitgaan, veranueren s in 
z en f in v, wanneer die letters vobrafgegaari "worden door 
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een tweeklank, of door een volkomen klinker; b.v., duif. 
duivenj raaf, raven; schoof, schoven; haas, hazenj roo.'I. 
rozen j reis, reizen. 

De woorden pau8, .mus, kous, kniis, spfos en struis behouden 
hun "s" in de meervoudsvorm. 

10. W oorden die op rf of If uitgaan, veranderen f in 
v; b. v., werf, icerven; golf, golt'en. 

11. Woorden die op ls uitgaan, verandercn sin z; b.v .• 
ha ls, halzen; els, elzen. 

Het woord pols behoudt de ".~" in 't meervo•1d. 

12~ oorden die op rs uitgaan, veranderen s in z; 
b.v., vaars, vaarzen; 1:ers, verz·en. 

De woorden kaars, kocrs, kcrs, pers, schors, en ff,oers behouden 
hun "s" in 't meervoud. 

13. W oorden die op ns uitgaan, behouden hun s in 
't meervoud; b.v., kans, kansen: duns, dnnsen; Nchans, 
schansen. 

De wonrden lcnN, 11ren.•, tn ns, uuns, 11rijns, cijnN, arm:; Pn 11t1-ns 
veranderen "s" in ·'z". 

14. Enkele het-woorden hebben de dnhbele mecrvoud!:l 
vorm ers of eren, onh;taan uit hun oorspro~kelikc mee~
voud op er, met de nieuwerwctse vorm ops of en erarhier. 

Zij zijn: hnen, hocnders; blad, blader.-s nf bladeren; 
kind, ki11rlPr8 of kinderen: ui, ricr8 of eirrcn: lam. 
larnmcrs of lammcren; roil, rad,erl'll; kalf, kolccr.~ 
of lwlvcren; ruud, runderen; lied,' lfoderen; goed. 
yoederen; gemoed, gerrwedercn; gelid, gelederen; 
Npaan, .~paandrrs: 1•olk', volkeren. 

15. ~orrnni~e woo111cn hehlwu el!li onrl'g't•l mat ige 
meervuurlsrnrrn. l\fpn heeft b.v.: 

8mid, smeden; iid, lerlen; 8plit, .~pletcn: rif, reren: 
schip, 8<·hepen; stad, stcdcn; lwe, koeien; du, 
vlooif:n; zo .. r:ooien; rede, rcdcnen. 

16. 8ommige woorden ll~l;lben g-een ~nlrnlvoudige vorm. 
en worden daarorn alleen in 't meervoud ;gebruikt. 
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Deze zijn: voorouders, gebroeders, gezusters, hersenen, 
-kolen, polr,ken, mazelen, mnnc:n, inkomstcn, kosten, 
ledematen, onkosten, lieden, zernelen, metten, 
verzenen, zeden, toebercidselcn, manieren (ge
woonten), onlusten, Alpcn, Pyrcneen. 

't Woord oudcr.~ wordt gewoonlik onde1 deze regel gesteld. 
schoon ouder ook in 't enkelvoud wordt aangetroffen. 't Be
kende versje lnidt: 

Al i.~ een ouder nag zo arrn, 
'l'och dekt hij warm. 

17. Sommige woorden hebben geen mcervoudsvorm: 
1. Alle Afgetrokken Zelfstnndiye N aamwoorden j 
93. Alle Eigen Zelfstandige Naamwoorden; 
3. Alle Stofnamen. 

1. Afgetrokken Zelfstandige Naamwoorden kunnen een 
Meervoudsvorm aannemen, wanneer zij een afgetrokken denkheeld 
uitdrukken, dat zich op meer dan een wijze vertoont; b.v. de 
schoonheden rnn df:' na.tuur. 

2. Eigennamcn kunnen een Meervoudsvorm aannemen, 
wanneer zij verschillende leden van een familie of een geslacht 
aanduiden; b.v. d.e Hugo's, de ltiinnam·s. 

3. Stofnamen kunnen een Meervoudi;;vorm aannemen, wanneer 
zij verschillende soorten aanduiden van dezelfde stof; b.v. Zuid
Afriku Zevert. verschillende wijnen. 

18. Sommjge woorden gebruiken de meervoudsvorm van 
een ander woord voor hun eigen meervoudsvorm; b.v. 

EnkeZvoud Meervoud. 
aanbotl · aanbiedingen 
beleg belegeringen 
bedrog bedriegerij e11 
doel doeleinden 
eer eerbewijzea 
gedrag gedragingen 
genot genietingen 
gevoel gevoelens 
hoop verwachtingen 
geweld geweldenadjen 
inleg in I a gen 
krijg oorlogen 
kunde kundigheden 
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Enkelvoud 

leer 
oordeel 
raatl 
roof 
spot 
strij<l 
troui;t 
twijfel 
vertlri.et 
zege 
zegen 

Mecrroud. 

leringen \leerstellingen) 
oorcleelvellingen 
raadgevingen 
roverijen 
svotternijen 
gevechten ( cwis1e11) 
vertroostingeH 
twijfeliugen 
verdrietelikbeden 
zegepralen ( vverwiuningen) 
zegeniugen 

Sommige woorden hebben een dubbele meervoudsvorm 
met verschil van betekenis, b.v.: 

Enkeivuud hte:, lJl oerroiid '2de Meervoud 

been beneu (om op te lopen) beenderen (van een lichaam 
blad . bladen (van een hoek) bladeren (van een boom) 
deken dekens ( bedekking) dekenen ( geesteliken) 
heiden heidens (barbaren) )J.eidenen (afgodsdienaars) 
hem el hemels (van ledikanten) hemelen (de lucht) 
kleed kleden (vloerkleden) ldederen ( klediugstukken) 
knecht knechts (huurling~n) lmechten (slaven) 
letter letters (van 't alfabet) letteren (letterkunde) 
lidmaat lidmaten (leden v. e. kerk) ledematen (armen en benen) 
man mans (echtgenoten) mannen (gewone vorm) 
middel middell:! (van.'t lichaam) middelen (tot een doel) 
red en redens (verhoudingen) redenen (e>orzaken) 
rif rift'en (rotsen) reven (plooien van een zeil) 
spel spell en ( cirkussen) spelen (vermaken) 
studie studies (getekende schetsen) studieen (van geleerden) 
tafel tafels ( meubelstukken) tafelen (van de wet) 
•vader vaders ( ouders) vaderen (voorvaders) 
teken tekens (merken) tekenen ( wonderen) 
wortel wortels (van bomen) wortelen (groente) 
zoon zoons ( kinderen) zonen ( handelsnamen) 
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20. Let nog op het volgende: 

In Wonen Een Spree kt 
Holland Hollanders nollander Hollandi 
Engeland Rngelsen Engelsman Engels 
Schotlarid Rf'hottPn S'-d1ot Engels 
Terland Teren Ter Bngels 
Frankrijk Fransen Fran:-;man Frans 

· Duitsland Duitsers Duitser DuitR 
Pruisen PruiF:en Prnis Du its 
Zwitserland Zwitsers Zwitser Duits of Frans 
Italie I talianen Italiaan I taliaans 
Spanje Sp:mjaarden Sp:mjaard Rpi:ums 
Portugal Portugezen Portugees Poriugees 
l~elgie He I gen Belg Via ams 
Dl•nemarken 1>Pnen Deen I ieeus 
Noorwegen ~oren ~oor Xoors 
Zweden Zweden Zweed 'Zweeds 
Husland Hnssen Rus Hussies 
Grickenland Gr·ieken Griek 'rieks 

·China t 'hinezen Chinees f'hinees 
Japan .r a panezen .lnpanees .Japanees 
l't>rzie PerzPn f'ers Perzies 
Judie Indiers Iudier Indies 
Egypte Egyptenaren 1~!-~Tilfenaar E.gypties 
Kalfraria Kaffers Kaffer Kafferlil 

AAN MERKING ; 

fndier=inboorling van Indie. 
fnditwn==inuoorliug van Noord-Amerika. 
1 le bewoners van Europa, .\.zie, Afrika, Amerika en 

Au::;tralie nocmt mPn FJu,ropranen, Aziaten, A.frikanen 
A 11u1r·ikanen en A ustraliers. 

Ve blanke bewoners van Zuid-Afrika noemen zicl 
Afrikaners. 

Zie de OEFENINGEN achter in 't Boek. 
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HOOFDSTCK V. 

BIJVOEGELIKE WOORDEN. 

1. In Hoofdstuk in § 5 is gesproken van woorden, 
die bijgevoegd worden aan het Zelfstandige Naam• 
woo rd. 

Voornaamwoorden zijn woorden, die voor Zelfstan· 
dige Naamwoorden in de plaats staan (Hoofdst. III. 
§ 7). 

Zelfstandige Naamwoorden en Voornaamwoorden 
kunnen dus beschouwd worden als op een lijn te staan; 
-en de bijgevoegde woorden kunnen zowel op Zelfstandige 
~aamwoorden als op Voornaamwoorden betrekking 
hebben. 

2. Hier 'volgen de woorden welke ond~r deze bijgevoeg· 
de woorden begrepen worden. \Vij nemen ze bij de 
wuorden vader, mocder en kind, om de verschillende 
geslachtsvormen duidelik te doen uitkomen: 

Bij de-woorden: 
f de vader 
, een vader 

(a) I Qcen vader 

1 dcze vadn 
I di<' vader 
'gene (gindse) vader 

(b) / ~'ulk. een vader 
\ zekere vader 
f Kat i-oor ccn vn der 

J!:T F~ l wclke vader ' 
'· (c) \'hnedanig ecn vader 

( c) \de moeder 
, een moeder 

(a) l geen moeder 
dPze moeder 

I rlic m~eder 
• 

• gene (gindse) roopder 
( b) ) :ulk een moeder 

\ zek&rc moeder 
\ wclkc moeder 
• ·1cat i·nor cen moeder 
( hucdanig cen moeder 
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Bij de-woorden: 

(

twee vaders 
rle cwr8te vader 
hoeveel vaders 
rle 111at.qte vader 

{ d) lelke vader 
iAdere vauer 
mcnige vader 
'lezelfde vader 

Bij het-woorden: 
het kind 

(a) een kind 
geen kind 
dit kind 
dat kind 

(b) ginds kind 
z·ulk een kind 
zeker kind 
welk kind . 

(o) { wat voor een kind 

hoedanig een kind 
twee kinderen . 
het eerste kind 
hoeveel kinderen 

(d) het laatste kind 
elk kind 
ieder kind 
menig kind 
hetzelfde kind 

(

. t u:ec moeders 
de eer.qte moeder 
hocreel moeders 

(a)-: de laatstc moeder 
I elke moeder 

l 
iodere rnoeder 
rnenige moeder 
dezelfde moeder 

Renaming. 

1} lidwoord, bepalend 
2 lidwoord, niet-bepalend 
a lidwoord, ontkennend 41 aanwijzend 
5 bijvoegelik naamwoord 
6 (-t•roeger genoemd-
~ I aanwijzend voornaamwoord. 

9 vragend 
10 bijvoegelik naamwoord 

--1:rocger genocmd-
11 vragend voornaamwoord 
12 bepaald telwoord (hoofdgetal). 
13 bepaald telwoord (ranggetal). 
14 onbepaald telwoord (hoofdgetal} 
15 onbepaald telwoord (ranggetal} 
16 onbepaald telwoord (hoofdgetal) 
17 onbepaald telwoord (hoofdgetal) 
18 onbepaald telwoord (hoofdgetal} 
19 aanw. bijv. nw. (Zie No. 4). 

3. De aangegeven soorten zijn dus: 

(a) Lidwoorden, verdeeld in Bepalende en N iet· 
Bepalende, als aangewezen in Hoofdst. IV. bladz. 21. 

(b) Aanwijzende Bijvoegelike Naamwoorden, die 
niet alleen de Zelfstandige Naamwoorden bepaald aan
wijzen, maar .ook gedeeltelik de plaats aangeven, welke 
de voorwerpen ten opzichte van de spreker innemen; 
b.v. deze boom (dicht bij mij); die boom (verder van mij 
af) ; en gene boom ( aan de andere kant van iets, dat 
tnssen mij en de boom in ligt) . 
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(c) Vragende Bijvoegelike Naamwoorden, die naa.r
de voorwerpen vragen, of naar iets biezonders omtrent 
die voorwerpen. 

(d) Telwoorden, die een getal uitdrukken (Bepaalde 
en Onbepaalde Hoofdgetallen), of die de plaats van de 
voorwerpen aanwijzen in een rij (Bepaalde en Onbe· 
paalde R.anggetallen). 

4. Bijvoegelike Naamwoorden van Hoedanigheid' 
behoren ook tot de Bijgevoegde woorden. Zij zeggen, 
hoe de dingen zijn, d.w.z. zij noemen al de hoedanigheden 
en eigenschappen van de voorwerpen. Zij zijn de Eigen· 
like Bijvoegelike Naamwoorden. Hun getal is zeer
groot. 

Onder andere wijzen deze woorden aan :
(1) Maat: klein, groat, hoog, laa{l. 
(2) Vorm: plat, rond, dik, dun. 
(3) Smaak: zuur, zoet, bitter, lekker. 
(4) Reuk: scherp, nu!fig, benauwd, naar. 
(5) Gewicht: zwaar, lie/it, lij1iig, wichtig. 
( 6) Kleur: rood, geel, groen, wit. 
(7) Gesteldheid van 't liehaam: ziek, gczond, mager, vet. 
( 8) Gesteldheid van de ziel: trettrig, 1•rolik, blij, droevig. 
(9) Deugd: eerlilc, trouw, 7:raaf, goed. 

(10) Ondeugd: slecht, goddelo_os, zondig, listig. 

5. Deze Bijvoegelike Naamwoorden worden gewoonlik 
v66r, maar dikwels ook achter't Zelfstandige Naamwoord 
geplaatst, dat zij bepalen; b.v., de wijze manj de goed& 
vrouwj het kleine kindj maar ook-de man is wijs; de 
vrouw schijnt goed; het kind lijkt klein. 

Bijvoegelike Naamwoorden, die achter 't Zelfstandige
Naamwoord geplaatst worden, mocten ermee verbonden 
zijn door een van de Werkwoorden zijn, warden, heten_.. 
blijven, schijnen, Ujken, blijken. 

Bijvoegelike Naamwoorden, die achter 't Zelfstandige
.Naamwoord geplaatst zijn, worden nooit verbogen: b.v.,. 
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(Enkelvoud) do man is wijs, (Meervoud) de mannen zij'J.. 
wijs; die luidjes, oud rnn jaren .. maar jong van hart, zi-jn 
-echte kindervrienden. 

6. Bijvoegelike Naamwoorden van Hoedanigheid 
badden vroeger een eigen verbuiging. T>eze verbuiging 
was als volgt: · 

.MANNELIK. 

Enkelvoud. 
lste uv.---<le goe!le man 
2de 11v.-fles goPdcn mans 
.3de nv.-den goeden man 
4de 11v.-1len gorucn man 

OszIJDm. 
Enkelvoud. 

lste nv.-het goede kiml 

2de nv.-fle.• goeden kinds 

.Sde nv.-het goedc, kinu 

4de nv.-hPt gol'de kind 

VROUWFJLIK. 

Enkclvoud. 
lste nv.--de goedc vrouw 
::lde nv.-der goedc vrouw 
Rde nv.-der (of de) goede vronw 
4ue nv.-dc goede vrouw. 

Yoor de drie Beslachten. 
.Meervuud. 

lf'te 11v.----de goedc mannen 
l n-ouwen, kimleren) 

'.!de nv.-der goedc munnen 
( Vl'OUWPH, kirnlPl"eJ.l) 

31le nv.--den goeden mannen 
( nouwen, kinderen) 

4de nY.-dP goede mannen 
( nouwen, kinfleren) 

Opmerking: H1wenstaande Yerhuiging ii" in de 
V t'.'reenvoudigde 'l'aal vervallen. J>e enige buigingsuit
gang, die de Bijvoegelike Naamwoorden nog kunnen 
nemen, wanneer zij v06r een Zelfstandig Xaamwoord 
staan, is e. Deze e vervalt !Jij het=woor-den achter de 
woorden een, geen, enig, elk, ieder; menig, zeker, welk. 
B.v., de gocde man, lzet bra1,e kind; maar- cen braaf 
kind. 

X a Onbepaulde \' oornaamwoorden en 'l'el woorden, als 
iets, veel, weinig, wat, gaan de Tiijvoegelike ~aam
woorden op s uit, !J.v., iets nieuws; 11.:cinig gocds • 

• 7. Sommige Hijvoegelike N' aamwoorden van Uocdanig-
heid gaan altijd op en uit. Zij zijn · 
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/ (1) DieJ welke de stof aanduiden, waaruit de voor
werpen gemaakt zijn; b.v., gouden bekers; een 
zilveren vork j het stnlen mes. 

(2) Die, welke in de vorm van Yerleden Deelwoorden 
voorkomen; b.v., een vroeggestorven, nu haast 
vergeten vriendin. 

8. Er is onderscheid van betekenis tussen: 
een goed koning, d.i., een koning die goed regeert; 
een goede koning, d.i., een koning met een goed hart; 
een slecht koning, d.i., een koning die slecht regeert; 
een slechte koning, d.i., een koning die zich slecht 

gedraagt; 
een oitd leerling, d.i.1 iemand die reeds lang leerling 

is geweest, en 't nog is; 
een oude leerling, d.i., iemand die niet jong meer is, 

en toch nog leerling; 
een oudleerz.ing, d.i., iemand die vroeger leerling 

geweest is; 
een knap timmerman, d.i., een timmerman die zijn 

ambacbt verstaat; 
een knappe timmerman, d.i., een tirnmerman die een 

mooi gezicht heeft; 
een groot kooprnan, d.i., een koopman die een grote 

bezigheid drijft; 
een grote koopman, d.i., een lange man, die koopman is. 

Het onderscheid ligt bier : 
't Onverbogen Bijvoegelik Naamwoord heeft betrek

king op 't ambt van de genoernde persoon; 
't Verbogen Bijvoegelik Naamwoord drukt iets van 

't karakter of 't lichaam uit, maar heeft met 't 
ambt niets te doen. 

Dit onderscheid kan alleen gemaakt worden bij 't 
Enkelvoud van Mannelike persoonsnamen. 

't Kan verder.alleen gemaakt worden achter de woorden 
een, geen, enig, elk, ieder, menig, zeker, welk. 
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TR.APP EN VAN VER.GELIJKING. 

9. De Bijv'oegelike Naamwoorden van Hoedanigheid 
worden, behalve door Verbuiging, nog op een andere wijze 
veranderd. 

Deze tweede wijze van veranderen dient om 't verschU 
in graad aan te wijzen, dat er in de betekenis van een 
Bijvoegelik Naamwoord kan zijn. 

Een hoedanigheid ( kleinheid. zoetheid, schoonheid, 
hardheid, grootheid, enz.) kan aan een voorwerp alleen 
toebehoren; b.v., die boom is hoog. 

Maar dit voorwerp kan ook met betrekking tot deze 
hoedanigheid met een under voorwerp vergeleken worden; 
b.v., die boom is hoog, maa1· dczc hoger. 

Of men kan 't voorwerp, dat een hoedanigheid bezit, 
met twee of meer andere voorwerpen ten opzichte van die 
hoedanigheid vergelijken; b.v., die boom is hoog, en deze 
nog hoger, maar gene is de hoogste; of :-van al die 
bnmen daar is de populicr de hoogste. 

Ilet is dus door vergelijken dat men de Trappen van 
Betekenis van een Bijvoegelik Naamwoord vindt. 

10. Het Bijvoegelike Naamwoord is in de eerste trap, 
wanneer men niet vergelijkt. Dcze eer1Str trap wordt de 
Stellende Trap genoemd. 

Het Uijvoegelike Naamwoord is in de tweede trap, 
wanneer ten opzichte van een hoedanigheid Mn voorwerp 
met Mn ander wordt vergeleken. l>eze tweede trap wordt 
de V ergrotende. of V ergelijkende Trap genoemd. 

Het Bijvoegelike Naamwoord is in de derde trap, 
wanneer ten opzichte van een hoedanigheid een voorwerp 
met twee of meer andere wordt vergeleken. l leze derde 
trap wordt de Overtreffende Trap genoemd. 
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11. De Stellende Trap is dus de onveranderde vorm 
van 't Bijvoegelike Naamwoord. 

De Vergrotende Trap is 't Bijvoegelike Naamwoord 
met 't achtervoegsel er. 

De Overtreffende Trap is 't Bijvoegelike Naamwoord 
met 't achtervoegsel st. 

R.v., Zang, langer, langst; diep, dieper, diepst; dik, 
dikker, dikst; breed, breder, brecdst. 

Onregelmatig zijn: na, nader, naast; blo, bloder, 
bloodst; moe, moeder, moest. , 

12. Wanneer 't Bijvoegelike ~aarnwoord op een r 
eindigt, wordt de Vergrotende Trap met der in plaats van 
er gevormd; b.v., duur, dunrder; zwaar, zwaarder. 

Wanneer 't Bijvoegelike Naamwoord op een s uitgaat, 
wordt de Overtreffende Trap met een enkele t in plaats 
van st gevormd~ b.v., fris, frisser, frist; wijs, wijzer, 
wijst. 

13. De Overtreffende Trap kan op tweeerlei wijze 
uitgedrukt worden, naarmate men verschillende voorwer
pen ten opzichte van een hoedanigheid vergelijkt, of de 
hoogste graad van een hoedanigheid uitdrukt ten opzich
te van een enkel voorwerp. De eerste vorm wordt 
verbogen; de tweede (de volstrekte) vorm blijft onver
anderd, en heeft in alle geslachten 't lidwoord "bet". 

B.v.: onder alle kindercn is dit knaapje bet geluk· 
kigste. Deze jongen is bet gelukkigst, wanneer hij een 
boek hceft. 

14. Verleden Deelwoorden rnn Werkwoorden, als 
Bijvoeglike Naamwoorden gebrnikt, vormen hun trappen 
met behulp van de woorden meer en meest; b.v. Een 
meer afgelegen plek kon men mij nict aanwijzen. De 
door vreemdeUrtgen meest bczochte stad is Johannesburg. 
Men gebruikt meer en meest ook somtijds ( ofschoon tegen 
de regel) bij sommige andere woorden, voornainelik als zij 
lang zijn: Deze gewoontc is rneer algemeen dan u denkt. 



50 NIEUWE HOLLANDSE ~PRAAKKUNS'l' 

l~. Twee hoedanigheden ( b.v. lengte en breedte) van 
Mn voorwerp kunnen met elkander vergeleken worden. 
In dat geval wordt de Vergrotende Trap door het woord 
meer gevormd; b.v. deze kamer, is meer breed dan lang: 
mijn paard is meer speels dan wild. 

16. Er zijn i:;ommige Bijvoegelike "N"aamwoorden, wier 
betekenis zodanig is, dat die zich niet meer, of grater, of 
voller, of geheler denken laat. B.v.: doofstom is volkomen 
doof en volkomen stom; sne~uwwit kan niet witter; dood 
kan niet doder. Deze woorden hebben geen 'rrappen van 
Vergelijking. Zij zijn: 

1. De Bijvoegelike ~aamwoorden · welke een stof 
aanduiden; b.v., een houten pijp _: een ftttwelen 
hoed. 

2. Die welke van Bijwoorden gevormd zijn; l.J.v., 
dageliks, mondeling, schriftelik, trapsgewijze. 

!1. De Bijvoegelike N aamwoorden dood, stom, ledig, 
'uchtdioht, splinternieuw, gitzwart, ontplbaar, 
almachtig, bloedrood, aards, hollands, engels, en 
meer dergelijke. 

4. 't Woord woest heeft ter wille van de uitspraak 
woester, meest woest. 

17. Enkele Bijvoegelike Naamwoorden hebben Onregel-
matige vormen voor de trappen van vergelijking; b.v.

goed-beter-best 
weinig-minder-minst 
veel-meer-meest 

( ( boos)-kwader--kwaadst ) 
kwaad, (erg )-erger-ergst 

\ (slecbt)-slechter-slechtst. 

I 

• I 
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HOOFDSTUK VI. 

HET VOORNAAMWOORD. 

1. Woorden die voor Zelfstandige Naamwoorden in 
de plaats staan, noemt men V oornaamwoorden 
(Hoofdst. III. § 7). 

2. Voornaamwoorden zijn woorden die in 't spreken 
gebruikt worden, om hetzelfde Zelfstandige Naamwoord 
niet gedurig te m?eten herhalen (Hoofdst. III § 7). 

3. De meeste van de woorden, in Hoofdstuk V. als 
Bijvoegelike Woorden aangegeven, zullen in dit 
Hoofdstuk onder de Voornaamwoorden worden opge
noemd. De leerling lette daarom op 't volgende zekere 
onderscheid: 

Een Bijvoegelik Woord kan aUeen gebmikt worden 
in verbinding met een Zclf standig N aamwoord. 

Een Voornaamwoord staat alleen) en wordt in plaats 
van een Zelfstandig Nacimwoord gebruikt. 

Er is Mu enkele soort van Voornaamwoorden-de 
Bezittelike-die in verbinding met een Zelfstandig 
Naa:ffiwoord gebruikt worden. Deze worden om dre 
reden .. Bijvoegelike Voornaamwoorden genoemd. 

4. De volgende zeven Suorten vnn Vuurnaamwoorden 
worden in 't Hollands gebruikt: 

(1) Persoonlike, (2) Betrekkelike, (3) Aanwijzende, 
1.4) Odbepaalde, · t5) Vragende, .(G) Bezittelike 
( Bijvbegelike), ( 7) Bepaling Aankondigende. 
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:;. De Persoonlike Voornaamwoorden zijn: ik, gij 
( u of jij), hij, zij, het, met de daarlJij 1mssende }leer
vouden wij, gij ( u of jullic), .:tij, zij, zij (of ze). 

Bij deze woor·den ondei·Rcheidt men drie per:sonen, op 
de volgende wijze: 

l )e eerste lJCl'soon is de persoon, die spreekt; 
De tweede persoon is de persoon, tot wie gespr·okeu 

wordt; 
De derde persoon if: de persoon, yan wie men Rpreekt. 

6. 't Voornaarnwoord van tle lste persoon noemt men 
ik, 't :Meervoud waarvan is wij. J)it is 'L woord dat de 
spreker, of hij een Mannelike of een Yrouwelike periwon 
is, altijd voor zijn eigen naam geh1·uikt. Dit Voornaam
woord heeft de volgende \' erlmiging: 

Enlwlvoud. Ji eervo1td. 
1. nv.-ik 
2. nv.-mijner 
3. nv.-mij of me 
4. HY.--mij of me 

1. nv.-wij of we 
2. nv.-onzer 
:3. nv.-ons 
4. 11Y.-011S 

Yoorbeelden van 't Bnkelvoud: 
1 nv.-ik heb u geroepen; 
2 nv.-Mijner is de wruke, ik zal het vergelden ! 
3 nv.-zal niemand tnij dit geven? 
4 nv.-u moet m·ij (me) laten halen. 

Voorbeelden van 't Meervoud: 
1 nv.~ij (we) hel}ben het gezien; 
2 nv.--onzer is de overwinning ! 
3 nv.-wil u ans dat kind afstaan? 
4. nv.-leid ons niet in verzoeking ! 

7. 't Voornaamwoord van de 2de persoon noemt men 
gij, 't Meervoud waarvan is gij. Dit is 't woord dat in 
de plaats komt van de naam van een Mannelike of 
Vrouwelike penmon, die toegesproken wordt. In de ge
wone taal gebruikt men jij, in deftiger spreektaal u. 
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Deze woorden hebben de rnlgende Yerlmiging: 
.:::<chrijftaal. i ;ewone I>eftige 

:-'11reektaal. ~preektnal. 

Jl nv.-gij ut gP 
2 nv.-uwer 
.'! llV.-U 

4 liV.-11 

1 nv.- -gij of ge 
2 uv.--,uwer 
.'! nv.-u 
4 nv.~u 

Enlwlvoitd. 
l 11\'. jij of ,it> 
:l 11 v. 1·an jou 
;; 11v.-jou uf je 
·l uv.-jou of je 

Meervoud. 
1 uv.-jullie 
2 nv.-van jullie 
3 nv.-jullie 
4 nv.-ju!lie 

'Voorbeelden van 't Enkelvoud: 

1 11 \', ll 

:l m·.--rau u 
:i nv.-n 
.+ DV.-\l 

1 liV.-U 

:l nv.- -van u 
3 uv.-u 
4 nv.-u 

ris 

1 nv.-gij (of jij) of u) rnoet hier bij mij kornen zitten; 
3 nv.-Uwer is her koninkrijk; 't geld is van jou, of 

van u; 
3 nv.-ik heb it l of jon, of u) miju kar geleend; 
4 nv.-hij heeft u (of je) of u) al lang gezocht. 

Yoorbeelden van 't :Meervoud: 
1 nv.-gij zijt 1 <if jullic zijn, of 11 zijt) uitgenodigd om 

te rijden; 
2 nv.--uwer zal de overwinning zijn; de beste paarden 

zijn van jullie (of van u); 

3 nv.-hoe zullen "·ij het u (of jullie, of u) vergelden? 
4 nv.-zij komen 11' (of jullie, of u) waarschuwen. 

8. 't Voornaamwoord van de 3de persoon noemt men 
hij voor het :;\lannelike geslacht, zij voor het Vrouwelike, 
-en bet voor 't Onzijdige, 't Meervoud waarvau is ( voor 
alle gei:;luchten) zij. Deze woorden worden in de plaats 
gesteld van de naam van een Mll;nnelike of Vrouwelike 
.persoon, waarover men spreekt. Als er over een " ding " 
.gesproken wordt, de naam waarvan 't Lidwoord "de" 
heeft, moet er bij voor gebruikt ·worden; en bet, wanneer 
.,t een woord is, dat 't Lidwoord "het'' heeft. 
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9. Deze woorden hebben de volgende Yerbuiging: 
MANNELIK. YROUWELIK. ONZIJDIG. 

1 nv.-hij 
2 nv.-zijner 
3 nY.--ihem 
4 nv.-hem 

Enk@lvoud. 
1 uv.-zij ot ze 1 uv.-het 
2 uv.-harer 2 nv.-zijner 
3 nv.-haar 3 nv.-het 
4 nv.-haar of ze 4 nv.-<het 

Meervoud. 
1 nv.~zlj of ze 1 nv. l 1 nv. ) gelijk 't 
2 nv.-,hunner 2 nv. gelijk 't 2 nv. , .Wannelik 
3 nv.-hun of ze 3 nv. ·I~ukelvoud 3 nv. f Meervoud 
4 nv.-hen of ze 4 nv. ) 4 nv. ) 
Voorbeelden van 't Mannelike Geslacht: 

Enlcf.llvoud. · 
1 nv.-hij vertelde mij dat gisteren; 
2 nv.--wij gedenken zijnc11 nog mcnigmaal; 
3 nv.-geef hem alle notlige hulp; 
4 nv.-zal ik hem dan nooit weerzien '? 

Meervoud. 
1 nv.-zij (of ze) zijn onze beste vrienden; 
2 nv.-wij behoren ons hu11ner te schamen; 
3 nv.-zal hij hun alles vertellcn '? 
4 nv.-wie zal hen (of zc) hi~r brengen? 

Voorbeelden van 't Vrouwelike Geslacht: 
Enkdvoud. 

1 nv.-zij (of ze) heeft het mij beloofd; 
2 nv.-erbarm u harer ! 
3 nv.-geef haar wat zij begeert; 
4 nv.-straf haar voor ditmaal niet. 

Meervoitd. 

nv.-zij (of ze) zijn all en bekenden van mijn mocder; 
2. nv.-gij zult u harer onUerrnen, niet waar? 
:3 nv.-men kan hanr nooit weldoen, of die dames doen 

iets terug: 
4. nv.-ik heb de vrouwen bezocltt, en haar (of ze) in 

grote ellende gevonden. 
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Voorbeelden van 't Onzijdige Geslacht: 

Enkelvoiid. 

1 nv.-het zal niet weer gebeuren. 
2 nv.-ik heb mij zijner geschaamd 1 van een 
3 nv.-hij heeft het al zijn geld kind ge-

gegeven sproken. 
4 nv.-ik zeg het voor de laatste maal. 

Meervoud. 

1 nv.-zij hangen aan de takken (de bladeren). 
2 nv.-wie zou hunnet· gedenken? (kinderen). 
3 nv.-ik gaf hun of zc ieder wat (kinderen). 
4 nv.-wij hebben ze al lang vergeten ( dingen). 

55. 

De leer ling lette verder nog op de volgende voorbeelden :-

De maan is onder; hij is om negen uur ondergegaan;.. 
ik heb hem zelf zien ondergaan lleb je de melk 
IJezorgd, Jan ?-Ja, baas, ik heb hem uvcrgeschon
ken in de bottels. Klaas, is 't hek wel goed toe?-
Gisteren had ik het opengelaten, maar nu heb ik 
het toegemaakt. 

't Oude onderscheid tussen 't Mannelike en Vrouwelike· 
woordgeslacht bij dingen, die geen natuurlik geslacht 
hebben, is verloren gegaan, waarom de Vereenvoudigde· 
taal geen verwijzingen met Vrouwelike Voornaamwoor
den meer gedoogt naar narnen van zakeu of dingen. Men. 
schrijft niet lauger: De vergadcring heeft een

1 
11,rnr ge

diturd: zij was te ljlecht bezocht om haar vertegen· 
woordigend te nuernen; maar: hij was, orn hem, enz. 

0Pl\1ERKL'rn :- In 't vroegere Hollands werd 't woord' 
dezelve (hetzelve) veel ali:; Pers. Vnw. gebezigd, wuarom 
het in oude geschriflen nug dikwels wordt aangetroffen. 
Men gebrnikte 't voor llern, !war, het en hun Meervoud zij 
of ze. In het. nieuwere llollands moet 't gebruik ervan 
vermeden worden. 
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10. Tot de Persoonlike Yoornaamwoorden behoren 
'.ll.og twee andere woorden, :p.l. zich en elkander. Zich 
heet een Terugwerkend Persoonlik \rnw. en wordt ge
bruikt in 't Enkelvond en Meervoud nm de drie geslach
.ten, 3de en 4de ~aamval. 

D.v., :Mannelik: de man hecft zich be:::clrd. 
Vrouwelik: de vru11w heeft zich vcrgiist. 
Onzijdig: 't kind hecft zi~h vermodrl. 

Meervoud. 
~lannelik: de mwinen hd1ben zich 1:ecl mooite 

gegeven. 
Vrouwelik: de vrovwen hebuen zich pijn gedaan. 
Onzijdig: de kindcren helibrn zic/J boelcen aangc

schaft. 
UPMERKI~G :-Zich w0rut terugwerl{end genoem{l, omuut 't 

aanwijst flat rle hanueliug terugkecrt uaar fle persoon die de 
werking duPt ; b.v .. fie ;ungcn tmst zich, d.i. zichzelf. 

Elkander, of e/kaar•(ook mekaar) hPei een Weder= 
kerig Persoon lik \'nw. en wol'dt g«:>br·nikt in 't Meervond 
van rl.P 1lriP µ:ei-da<"h iPn, :3de Pn 4de 1 Roms ook 2dP l 
"N' aa nwa l. 

B.v., l\lannelik: de dOlduten heliben elkander ucsehoten; 
\'1·011welik: dr' 1T1mwrn lzr'blJPn clkaar dat 

bPloofd; 
Onr,ijdig: d" kalr<'rN .Q<'JJ.il'fl'n 1'n1t mekaars 

yezelschap. 
OPMERKING :-El1candm• wordt wedcrkcrig genoemd, omdat 

·•t aanwijst dat de handeling been en weer gaat tussen de personen 
die de werking uoen; b.v. De jongcns slaan ellcander, d.i. de 
een de nndn'. 

11. Een Betrekkelik Voornaamwoord heeft betrek
king op, en wijst terug naar een persoon of zaak, die 
tevoren genoemd is. 

De Betrekkelike Voornaamwoorden zijn : 
voor 't Mannelike Geslacht: die of we/Jee. 
voor 't Yrouwelike Geslacht: die of welke. 
voor 't Onzijdige GeRlacht: dat of hetwelk. 
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Betrekkelike Voornaamwoorden zijn gemakkelik te 
ib.erkennen, omdat zij u11idel_ik naar iets t.erugwijzen, en 
-uaarbij altijd tussen twee volzinnen in staan. 

De persoon, of de zaak, waarnaar <lcze Voornaamwoor
den terugwijzcn, noemt men lrnn antecedent. 
, 12. Betr:ekkelike Voornaamwoorden hebben de volgende 
\' erbuiging : 
Jfonnelik Cruuwelik Undjdig ~lrcrvuud 
1 nv.-uie die uai, "at die 
·2 nv.-wieu~ \ wiP z'n) wier 1 Yttll wie) '' aarvau wier (van wie) 
3 nv.-wie(aan wie) uan wie waaraau wiel aan wie) 
4 nv.-die vf wie clip of wie rlnt, wat •lie of wie 
1 nv.-welke well•e hetwelk welke 
-2 nv.--welks \\'elker welks weJker 
3 nv.-welke aan welke --- welke 
-4 nv.-welke. welke hetwelk welke 
V oorbeelden van 't Mannelike Oeslacht: 

Enkelvoud. 
1 nv.-hij is lie man, die u riep. 
2 nv.- dit is rle jongen, iriens os gestolen is_ 
3 nv.-hij is <.'en vriend, icie ik al !es toevertrouw. 
! nv.--ik spreek ~·an de jongcling, die u ontmoet 

hceft ' I l'ekende. 
-! nv.-dat was lie soldaat, op wie de kommandant 

·OPMERKING: die wordt wie 'achter een Voorzetsel. 

lll eervoud. 
nv.-zij zijn de koop1ieden, die 't mee8t te zeggen 

hebben. 
2 nv.-ik sprak van rammen, wier wol fijner is. 
3 nv.-er zijn mensen, wie men de goedheid in de ogen 

lezen kan. 
I 4- nv.----'hier Htaan de harnels, d·ic men opveilen wil. 
~ -! nv. --wij hebben vrienden, op wie wij rekenen. 
Voorbeelden van 't Vrouwelike Oeslacht: 

Enkelvou.d. 
1 nv.-wijs mij de ooi, welke twee lammers heeft. 
2 nv.-dat is de dame, welkcr ( wicr) dochter gestorven 

is. 
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3 nv.-roep de vrouw, aan welke dit kind toebehoort. 
nv.-de hen, van welke ik sprak, is dood. 
nv.-dit iH de merrie, welke ik bedoelde. 

Meervoud. 
1 nv.-spreekt u van de vaarzen, welke daar staan? 
2 nv.-denkt aan de katten, welker (wier) haar nooit 

verkleurt. 
3 nv.-het waren dezelfde vrouwen, wclke ik de brieven 

gegcven had. 

j 
J nv. -zijn er nog weer hennen, welke hij gekocht 

hecft? hadden. 
4 nv.-de merries zijn "·eg, op welke wij gerekend 

Voorbeelden van 't Onzijdige Geslacht: 
1 nv.-dit is 't geheim, hetwelk ( dat) ik u openbaren 

wilde. 1 

2 nv.-een kind, welks ouders dood zijn, h,eet een wees. 
3 nv.-:t huis, · waaraan (aan hetwelk) ik zoveel 

opgeofferd heb, iA afgebrand. 

{ 
4 :i;iv.-hij zong 't lied, dat ik zo graag hoor. 
J uv.- -is dai. 't paard, waarvoor ( voor hetwelk) hij. 

zoveel vraagt? 
0PMERKINGEN ; 

1. In plaats van te zeggen: op hetwelk, in dat, met 
hetwelk, uit dat, naast hetwelk, enz., gebruikt 
men: waarop, waarin, waarmede, waaruit, waar
naast, enz. Deze samengetrokken woordeI1 
noemt men Samengetrokken Bijwoorden, maar 
zij zijn inderdaad BETREKKl<JLIKE VOORNAAM-

\ 

WOORDEN. 
2. 't Voorzetsel zonder vormt geen samcnstelling; men 

zegt dus: zo11der hetwelk, en nict waarzo11der. 
Met iietwelk w111·dt waarmede of waarmee. 

3. Betrekkelike Voornaamwoorden nemen hetzelfde 
Geslacht en hetzelfde Getal als hun antecedent, 
maar niet dezelfde Naamval. 
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4. 't Antecedent wordt somtijds uitgelaten. Men d~nkt 
't er dan bij, om 't Geslacht en Getal van 
't Betrekkeftke V oornaamwoord te bepalen; 
b.v., voor-Heer, die gij liefhebt, is krank-leest 
men-Heer, hij, die gij liefhebt, is krank. 

:5. Wanneer men bemerkt, dat 't weggela.ten antecedent 
een hef=woord moet zijn, is 't Betrekkelike 
Yoorn,aamwoord wat, in plaats van dat; b.v., 
wijs rnij, wat hij gedaan Jieeft-in plaats van
wijs mij 'i werk, dat hij gedaan ltceft. 

'6. 'Yanneer een van de woorden bet, alles, dat, 
datgene 't antecedent is, is 't Betrekkelike 
Voornaamwoord immer wat; b.v., Zijn kind is 
alles, wat de man bezit. 

13. Aanwijzende Voornaamwoorden 
'Plaats van Zelfstandige :N"a1;1mwoorden, 
·worden aangewezen. 

staan in de 
die biezonder 

De Aan,wijzende Voornaamwoorden zijn: die, deze, 
·dat, dit, zulk een, zullcs, dezulke, clegene, ltetgeen, diegene, 
·datgene, dezelfde, hetzelfde, cle zodlinige; 

"\"\Taarvan de meervoudsvormen zijn: die, dezen, die, 
·deze, zulken, zulke, dezulken ( dezulke), degenen, degene, 
-diegenen, die gene, dezclf den, dezelfde, de zodanigen (de 
.zodanige) . 

I>e opgenoemde sarnem1tellingen we)·den vroeger aldus 
verbogen. 

l\fANNmLIK. YROUWELJK. 

Enkelvoiid. 
1.-degene, dezelfde 
'.!.-desgenen, deszelfd('n 
3.-uengene, denzelfde 
-!.-dengene, denzelfde 

1.-degen!!, dezelfde 
'.!.-clergene, derzelfde 
3.-de (r) gene, de(r)zelfde-
4.-degene, dezelfde 

Meervoud. 
1.-d!'genen, dezelfden 
'.!.-dei·gc:ien, derzelfden 
R-dengenen, denzelfden 
4.--degenen, dezelfden 

• 
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Voorbeeldeu. 
Waarlik, gij zijt ook van die! 
Dezen, die de wercld in roer he!Jben gcst'Cild, zijn ook hier gekomen_ 
Weg met dezen, en laat ons Barabbas lo'>! 
!\four zij, zullrn niet achtende, zijn heengegaau, deze tot zijlb 

a1>ker, gene tot zijn koopmanschap. 
0, zeg lrnar dat nog· eens ! Ik had daaraan (aan dat) niet gedacht
Kou ik rlit maar verstaau ! Ilij heeft hicrover(over dit) gesproken .. 
Weg met zull• enr,n/ het is niet behoorlik dat hij leve! 
Zij, die zulki; verkiezen, kunnen heengaan. 
Voor mijn vrien.den Ides ik dczulken, die trouw zijn. 
Verwonder u niet, over hctgc<'n ik u gezegd heb. 
Vrees niet voor degcnen, die het lichaam doden. 
Laa~ mij het eerst svreken tot die11enen, die hun land trouw ge-

diend hebben. 
Autwoord eerlik op al datgone, dat n hier gevraagd zal worden_ 
Hetzelfde is mij daar •1og eeumaal overkomen. 
Dezelfde, •lie mij tot hil..rtoe geleid heeft, zal mij ook verder· 

l>eschermen. 
Wanneer gij mensen veL"keerd ziet handelen, scheidt u dan at' 

van rle zodanigcn. 

De Vereenvoudigde 'raal wijzigt de opgegeven 
verbuigingsvormen. Des en der veranderen ih van de; 
den wordt de. De sluitings·n van 't Meervoud blijft 
bewaard, wanneer het woord gebruikt wordt om personen 
aan te duiden. 

0PMERK11'G: In de plaats van personen gebruikt men in het 
Meervond dezen, zull"en, dcgencn, die.oencn, dezelfden, de 
zodnnigen; in de plaats van dieren of dihgen gebruikt men· 
<lcze, zullre, degon<', dicgene, dezelfde, de zodanige. 

14. Onbepaalde Voornaamwoorden staan in de plaats
van ·de namen van Personen of zaken. die niet bekend of 
wier namen niet vermeld zijn. I >e volgende woordelll 
worden als ONBEPAALDE VooR~AA~1wooRDEN gebruikt: 
men, iemand, nicrnand, iets, niets, alicie, icat, een, geen,. 

ieder, elk, de een en "de andcr-Enkelrnudige woorden 
zonder Meervoud; alsrnede: 

allen, enigen_. sommigen, anderen, vele11, icei1tigen, eersten,. 
laatsten, dezen en genen .. -Meervoudige woordeni 
zonder Enkelvoud. 
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15. Vragende Voornaamwoorden worden gebruikt,. 
om !laar personen of dingen te vragen. 

Ze zijn wie en wat, en de llijvoegelike Voornaamwoor
den welk, hoedanig en wat voor een. 't Yoornaamwoordl 
wie vraagt naar personen, en wat naar zaken. 

De verbuiging van wie en wat is als volgt: 

Mannelik Vrouwelilv Onzijdig Meervoud 
1 nv.-wie 1 nv.-wie 
2 nv.-wiens 2 nv.-nm wie 

(van wie) ' 
3 nv.-wie 3 JlY.-·Han wie 
4 nv.-wie 4 nv.-wie 

1 nv. -wat 1 nv.-wie 
2 nv.- -waarvau 2 nv.-wier 

(van wie)-
3 m·.-waaraan i:l 11v.-wie 
4 nv.-":at 111v.-wie 

Yoorbeelden van 't gebruik van wie: 
1 nv.-wie zal ons de steen van 't graf afwentelen? 
2 nv.-wiens is dit beeld en 't opschrift? 
3 nv.-wie anders heb ik mijn !even te danken, dan u ?' 
4 nv.-u;ie heb ik nevens G in de hcmel? 

Voorbeelden van 't gebruik van wat: 
1 nv.-arm kind, wat zal er van je worden ! 
2 nv.--waarvan zijn die kleren gemaakt? 
3 nv.-waaraan zit je te denken? 
4 m'.-wat zoekt u '? 

16. Bezittelike Voornaamwoorden dnidcn de bezitter-
aan. 

Mijn pa(u·d-is: 't pa11rd van mij; hun huis-is: 't huis
van hen. 

Bezittelike Voornaamwoorden komen in tweeerle~ 

vonnen voor, Of Bijvoegelik, d.i., in verbinding met 
Zelfstandige Naamwoorden, b.v. dit is niijn paard,· of 
Zelfstandig, d.i., op ~ichzelf staande, nict in verband met 
Zelfstandige Naamwoorden, b.v., dit paard is 't mijne. 

Bijvoegelike Bezittelike Voornaamwoorden staan 
echter ook in de plaats van de narnen van personen of 
dingen, en blijven daarom Vo01·11aam'tronrden. 
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B .. v. : van een man sprekende, zou men moeten zeggen 
--ik z<;ig de man in de man z'n tuin werken; in plaats 
waarvan men zegt--ik zag de man. in zijn tuin werken. 

17. Ue volgende zijn 
Voornaamwoorden: 
.Mann. en Vrouw. Onz. 

mijn mijn 
uw uw 
jouiD jouw 
zijn zijn 
haar liaar 
zijn .zijn 

.Mann. en Vrouw. Onz. 
onze ons 
tlW uw 
jullie jullie 
hun hun 
haar haar 

de Bijvoegelike Bezittelike 

Gevormd van : 
2de naamv. van ik 
2de naamv. van gij 
:!de naamv. van jij 
:!de naamv. van hij 
2de naamv. van zij 
2de naamv. van het 

Gevormd van : 
2de naamv. van wij 
2de naamv. van gij 
2de naamv. van jullie 
2de n~amv. van zij (mann.) 
2de naamv. van zij (vrouw.~ 

18. Als Bezittelike Voornaamwoorden zelfstandig ge
lbruikt worden, gaan zij, wanneer ze personen aan
·<l.uiden, in 't Meervoud op n uit (de uwen) de onzcn) de 
.hiinnen, enz.) ; maar wanneer zij di er en of dingen aan
-duiden, OJ\ e (de uwc, de onze, de hunne) enz.). 

19. Bepaling~Aankondigende Voornaamwoorden zijn 
,geen biezondere klas, maar bestaan uit Persoonlike, Aan
wijzende, Vragende en Onbepaalde, die z6 geplaatst zijn, 
-dat hun betekenis door een Hijvoegelike zin verklaard 
moet worden, die zij\aankondigen, doch niet inleiden; b.v . 
.Zij, die de wereld in roer hebben gesteld) zijn ook hier 

gelwmen. 

Wie, die gevoel lteeft, kan zo iets zeggcn? 
Deze Voornaamwoorden moeten altijd door een komma 

·gevolgd worden. Let op, dat de betekenis van de Voor-
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naamwoorden zij en wie geheel afhangt van, en bepaald 
wordt door de zin, die erop volgt. De leerling zal dit 
't best leren begrijpen, door andere iinnen voor de hier 
gegeven in de plaats te stellen. 

De volgende Voornaamwoorden worden als Bepaling
Aankondigendc gebruikt: degene, diegene, dczelfde, der
gelijke, zulk, zodonig, clie, dat, deze, dit, wie, wat, 
benevens de Persoonlike Voornuarnii-uorden. 

20. 8ommige zinnen worden door wie of wat ingeleid, 
welke woorden geen Vragendc betekenis hebben, maar 
als Ramentrekkingen moeten worden beschouwd; b. v .-

Wie oren heeft om te horen, die hare. De betekenis hier-
van is: llij, die oren hceft om to horcn, die !tore. 

lletgeen (wat) hij zegt,. is m.ij onverstannbaar. De be
tekenis hiervan is. Dat, wat hij zegt_, is mij onver
staanbaar. 

Jk weet goed, waarover ik spreek. De betekenis hiervan 
is: lk u:eet dat goed, waarover il;; spreek. 

Zeg mij, waaraan it den kt. I>e betekenis hiervan is: Zeg 
mij dat (datgene, hetgeen), waaraan u denkt. 

Zie de 0EFENINGEN achter in 't Boek. 

\ 
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HOOFDSTUK VIL 

HET TEL WOO RD. 

1. 'J;'elwoorden zijn Bijvoegelike Naamwoorden van 
getal. 

2. TELWOORDEN, die een getai aanduiden, noemt men 
Hoofdgetallen. 

Er zijn Bepaalde Hoofdgetallen en Ombepaalde 
Hoofdgetallen. 

3. De Bepaalde Hoofdgetallen zijn: 
een zestien tachtig 
twee zeventien negentig 
drie achttien honderd 
vier negentien honderd en een 
vijf twintig honderd en twee 
zes een en twintig cnz. 
zeven twee en twintig honderd en tien 
acht enz. honderd en elf 
negen dertig honderd twintig 
ti en een en dertig twee honderd 
elf enz. duizend 
twaalf veertig duizend en een 
dertien vijftig enz. 
veertien zestlg miljoen 
vijftien zeventig miljoen en een 

en alle verdere getallen, benevens het woord beide, het
welk betekent de twee. 

Voor honderd en ee1~, enz. wordt ook honderd een, enz. 
gezegd, terwijl duizend en een altijd en heeft. 

4. De Onbepaalde Hoofdgetallen wijzen een hoe
veelheid aan. Zij zijn: wat, veei, weinig, enig, menig, 
sommig, etteUke, alle. ieder, eik, iets, niets. 
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0l'MERKINGEN :-

1. In uitdrukkingen, waarin de 2de naamval van deze 
woorden voorkomt, zijn zij geen Telwoorden, maar 
Onbepaalde Voornaamwoorden; b.v.: Moo leest de 
vrcugde op ieder.ri gez~cht. 

Hier behoren '' ieder.~ '' en "gezicht" niet bij elkander, 
en "ieders " is dus geen Bijvoegelik woord. Men 
behoort te lezen: men leest de vreugde op het gezicht 
van ieder (of van elk) . 

2. Elk en ie_der moeten tot de Onbepaalde Telwoorden 
gerekend· worden, omdat zij in hun Enkelvoudig~ 
vorm juist hetzelfde aanduiden, dat door "alle'/~n 
Meervoudige vorm wordt uitgedrukt. Zinnen als 
deze-a lle vaders behoren hun kinderen verstandig 
op te voeden--en iedere va.dcr behoort zijn kinderen 
verstandig op te voeden -zijn van gelijke betekenis. 

3. lets en niets worden somtijds als Onbepaalde Tel
woorden gebruikt, maar staan dan alleen v66r 
ENKELVOUDIGE BIJVOEGELIKE NAAMWOORDEN, die als 
ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN gebruikt worden; b.v., 
iets goeds, niets nieuws. 

Wat, veel en weinig kunuen ook v66r zulke onechte Zelf
standige Naamwoorden gebruikt Worden, en doen 
ze, evenals "iets" en " niets ", op s uitgaan; b. v., 
wat lekkers, veel waars, weinig belacheliks. 

5. Telwoorden drukken niet alleen getal of hoeveel· 
heid uit, maar ook rangorde. 

Het woord rangorde betekent: plaats in een rij. B.v.: 
Van deze rij huizen behoort 't tweede aan u, en het 
middelste aan mij. 

6. Telwoorden, die rangorde aanwijzen, noemt men 
Ranggetallen. Er zijn Bepaalde Ranggetallen· en 
Onbepaalde Ranggetallen. 
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7. De Bepaalde Ranggetallen zijn: de (of het) eerste, 
tweede, derde, vierde, vijfcle, zesde, zevcnde, achtste, 
'negende, tiende, elfde, twaalfdc, twintigstc, honderdste, 
duizendste, miljoenste_, enz. 

Deze woorden hebben altijd cen Lidwoord bi.j zich. 
Eerste en achtste gaan op ste fiit, terwijl de. andere onder 
.twintig8te op de eindigen. Yan t1rintigstc af uemen ze 
alle de uitgang ste tot honrlerdstc toe. 

8. De Onbepaalde Ranggetallen zijn: de (of !wt} 
laot8te, middelste, zovrclste, hourccl8te. 

9. Tot de Telwoord~n worden nog gerekend: 

1. De Bijvoegelike 'Voorden, die op voudig of vuldig 
uitgaan, b.v.: drieroudig, viervondig, menigvitldig. 
Zij dragen de naam van Verdubbelgetallen. 

2. De Bijvoegelike \Voorden, die op lei en hande 
uitgaan; b.v.: 'tweeerlei, allerlei, velerhande, 
allerhande. 
Zij dragen de naam van Soortgetallen. 

3. De Bijwoorden van 'rijd, die op maal eindigen; 
b.v., eenmaal, tienrnaal. 
~ij dragen de naam van Herhalingsge~allen. 

10.· De tijd wordt in 't Hollands op de vol~ende wijze 
ui tgedrukt: 

1. Uren :--'t Is drie tlur; vier uur; tten iiur; de ver
gadering zal tc 3 nur (om 3 nur) beginnen. 

~- Halve uren :-'t Is half-tu;ee j lrnlf-vijf,: de verga
dering zal om half-vijf beginnen·. 

3. K wartieren :-'t Is kwartier v66r ccn, kwartier over 
twaalf, kwart 'V66r vier ( deren). 

4. Minuten :-'t Is t:ijf minntcn v66r ze.~; drie minuten 
over vier; tien minuten vr)or half-zeven. 
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11. De leer ling lette nog op 't volgende: 

1. "Miljoen" is geen TELwooao, maar een ZELFSTAN
. DIG NAAMWOORD. 

2. "Honderden" en '' duizenden" worden altijd met 
n geschreven, omdat die woorden, als Meervouden 
gebruikt, geen '.('ELWOORDEN meer zijn, maar ZELF
STANDIGE NAAMWOORDEN. 

··l 
3. Volkomen onbepaalde hoeveelheden worden aldus 

uitgedrukt: 
een stuk of twintig sohapen; 
een honderd of wat bomen. 

4. Een paar betekent niet altijd juist " twee ", maar 
een klein getal, als in: hij is een paar dagen naar 
zijn fa mi lie gegaan. 

5. De schrijfwijzen 1.15 n.m., 8.30 v.m., 3.45 n.m., 
7.20 v.m., enz. betekenen: 

kwart over Mn namiddag ; 
half-negen voormiddag; 
kwartier v66r vier namiddag; 
tien minuten v66r half-acht v66rmiddag. 

7:ie de 0EFE~I~GE.:\' achter in 't Boek . 

• 
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llOOFDH'l'eK Y lll. 

HET WERKWOORD. 

1. Een W erkwoord is een woord, dat een werking 
of handeling uitdrukt. 

2. Werkwoorden kunnen cen wezenlike bandeling te 
keunen geven, als: lopen, spreken, zingen, lezen; of zij 
kunnen cen toestand aanwijzen, als: ru8ten, leven, 
slapen, bestaan. 

Deze beide soorten noemt men Echte W erkwoorden. 
Werkwoorden, die in v~rbinding met een BuvoEGELIK 

::N"AAMWOORD of een ZELFSTANDIG NAAMWOORD een toe
stand aanduiden, noemt men Onechte W erkwoorden. 
Deze zijn: zijn, worden, heten, blijven, schijnen, J1jken, 
blijken. 

Men noemt deze W erkwoorden ook Koppelwoorden: 

3. Het W erkwoord is het woord, dat de meeste vorm
veranderingen ondergaat. Al de verschillende vormen 
van een Werkwoord in geregelde orde opgenoemd, noemt 
men de Vervoeging van een Werkwoord. Het woord 
"vervoegen" heeft dezelfde betekenis als "verbuigen ", 
d. w .z. de vorm veranderen. 

4. De vormveranderingen van een W erkwoord hebben 
ten doel, aan te duiden: 

1. of een persoon of ding iets doet, dan wel, of er iets 
aan gedaan wordt.-Deze vormverandering noemt 
men Vorm. · 

• 
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2. of een handeling wordt voorgesteld als een daad, 
een wens, een gebod, enz.-Deze vormverandering 
noemt men Wijs. 

~t de tijd, wanneer een handeling plaats vindt.-Deze 
vormverandering noemt men Tijd. 

4. welke persoon de werking verricht.- -l>eze vorm
verandering noemt men Persoon. 

5. of een of meer personen in de handeling betrokken 
zijn.-Deze vQrmverandering noemi men Getal. 

5. IIet Werkwoord heeft twee Vormen: (1) de Bedrij· 
vende (Aktieve) Vorm, en (2) de Lijdende (Passieve) 
Vorm. • 

In de Bedrijvende Vorm wordt voorgesteld, dat de 
persoon of zaak, waai·van men spreekt, zelf de werking 
1loet; b.v.: wij leren onze le8sen. 

In de Lijdende Vorm wordt voorgesteld, dat de 
persoon of zaak, waarvan men spreekt, de werking onder
gaat, of lijdt; b.v., wij werden gestraft. 

be Lijdende Vorrn is kenbaar aan 't Werkwoord 
word en. 

6. Het Werkwoord heeft vier vYijzen: (1) de Aanto· 
nende Wijs; (2) de Aanvoegende Wijs; (3) de Gebie· 
-dende Wijs; ( 4) de Onbepaalde Wijs. 

De Aantonende Wijs stelt de handelhig voor als een 
.feit, een zekerheid, of ook als een natuurlike, immer 
terugkerende daadzaak. 

B.v.: Morgen verjaar ik; Mijn moeder heeft mij lief; 
de aarde draait om de zon. 

De Aanvoegende Wijs stelt de handeling voor als een 
<>nzekerheid, een wens, of als iets, dat afhankelik is van 
ii ets anders. 

B.v.: Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede. 
De gemeente zinge van Psalm 25 't tweede ver8. 
Leef de mijn moeder nog maar ! 

•, 
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De Gebiedende Wijs stelt de handeling voor als een 
gebod, een begeerte, 1~n verzoek, een i·aad. 

B.v.: Kom hier! Kind, houd op met dut lachen! 
Leef gelukkig, en schrijf mil ispoedig! 

De Onbepaalde Wijs noemt alleen de naam van de 
werking, zonder aan te geven, welke persoon die verricht. 
Men herkent hem aan 't woord te dat gewoonlik bij 't 
Werkwoord gevoegd wordt. Hij wordt somrijds de Zelf
standignaamwoordelike vorm van 't \Verkwoord ge
noemd. 

B.v.: Het is mij beter te sterven, dan te Jeven. 
Het is mi} goed, verdriikt geweest te zijn. 

OPMERKING :-De toevoeging van 't woordje om aan de vorm 
van de Onbepaalde Wij,; met te, wanneer die vorm zuiver als 
Onderwerp of Gezegde uienst doet, is niet gewenst. In Zuid
Afrika hoort men eigenlik geen Onbepaalde Wijs-vorm zonder 
om gebruiken; de leerling lette echter op, dat de zuivere taal dit 
niet wettigt. 't Woord om duidt een doel of richting aan; b.v. 
ik lvwam om u te vragen. Toch kan ook hier in de meeste geval
len voor gezegd worden: lk kwarn 11 rragen. 

7. 't Werkwoord heeft drie 'l'ijden: de Tegenwoordige. 
de Verleden, en de Toekomende 'rijd. 

Een handeling kan vandaag gebeuren-dat is in de 
Tege_nwoordige Tijd. 

Een handeling kan gisteren gebeurd zijn-dat is in de 
Verleden Tijd. 

Een handeling kan morgen plaats vinden-dat is in 
de Toekomende Tijd. 

H.v.: in de TEGENWOORDIGE 'rI.To: de man Joo pt. 
in de VERLEDE:s' TI.JD: de man liep. 
in de 'roEKOMENDE 'rIJo: de man zal /open. 

8. Hpreekt men over iets, dat op 't T.egenwoordige 
ogenblik plaats vindt, dan kan men de handeling willen 
voorstellen als nag voortgaande, of als afgeduan. R.v.: 
ik speel op 't ogenblik; ik heb 1111ndaag reel gespeeld. 
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Zo ook kan men zeggen in de Verlt!den tijd: ik speel
de, toen hij binnenkwa m; i7v had gespeeld, 1166r ik naar 
school ging. 

Evenzo kan men ook in de Toekomende tijd zeggen: 
morgen zal ik u opzocken. Morgen, vr56r de vergndering
begint, zal hij hier geweest zijn. 

9. De drie tijden hebben dus dubbele vormen. 

Wij hebben: (1) Een handeling, die in de tegenwoordige: 
tijd nog voortgaat: Onvolmaakte Tegenwoordige 
tijd. 

(2) Een handeling, die in de tegenwoordige tijd afge
lopen is: Volmaakte Tegenwoordige tijd. 

(3) Een handeling, die in de verleden tijd nog voort
gaat: Onvolmaakte Verleden Tijd. 

( 4) Een handeling, die in de vcrleden ti.id afgelopen 
is: Volmaakte Verleden tijd. 

(5) Een handeling, die in de toekomende tijd nog 
voortgaat: Onvolmaakte Toekomende Tijd. 

( 6) Een handeling, die in de toekomende tijd afgelo
pen is: Volmaakte Toekomende Tijd. 

10. 't vVerkwoord heeft drie Personeu, n.J., Mn vorm 
voor de spreker; een vorm voor de aangesprokene; en 
een vorm voor de persoon, van wie men spreekt. Men 
noemt ze: Eerste, Tweede en Derde persoon. 

11. 't Werkwoord heeft twee getallen: een Enkela 
voudig en een Meervoudig getal. 

't Enkelvoudig getal wijst aan, dat er Mn persoon 
handelt; 

't Meervoudig getal wijst aan, dat er twee of meer
personen handelen. 
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12. De vormveranderingen, die 't 'Yerkwoord heeft, 
-0m Personen en Getallen aan le wijzen, zijn onvolledig en 
.daardoor onduidelik. Men gebruikt daarom Persoonlike 
Voornaamwoorden, om 't vVerkwoord re helpen, de zui· 
-vere betekenis aan te geven. 

J)aarom zegt men : 

ik leer 
jij (je of u J /cr,rl 
hij lecrt 
wij leren 
gij \of u) leert 
j1tllie lcren 
zij leren 

1 ~te Per:,;oon Enkelvoud 
2de Persoon Enkelvoud 
~de Persoon Enkel voud 
l ste l'ersoon "'.\Ieervoud 
2de Persoon .:\leervoud 
2<l.e l'ersoon Meenoud 
:lde Persoon Meervoud 

13. 't \\' erkwoord heeft geen vormen voor alle 'rijden, 
.en moet daarom door andere 'Verkwoorden geholpen 
worden, om zijn tijden te volmaken. 

B.v.: ik leer; ik heb geleerd; ik leerde_: ik had geleerd; 
ik zal lPren)· ik zal geleerd hebben; ik ga_: 'ik ben 
gegaan; ik ging; ik was gegaon: ik zal gaan; ik 
zal gegaan zi;11. 

Werkwoorden, die andere Werkworden in· de vervoe
_ging helpen, worden Hulpwerkwoorden genoemd. Er 
·zijn drie soorten van Hulpwerkwoorden. 

(1) Hulpwerkwoorden van de Wijze 
(2) Hulpwerkwoorden van de Tijd 
(3) Hulpwerkw~orden van de Vorm. 

14. 't vYerkwoord heeft geen vormen voor alle Wijzen, 
·d.w.z. om alle verschillende voorstellingen van een hande-
1ing uit te drukken. 't Bedient zich daarom van de hulp 
van Hulpwerkwoorden van de Wijze (Modale Hulp
werkwoorden), welke zijn : ku11ne11, moeten, mogen, 
willen, laten, .purven. 



IIE'l Wlm·KWOORD 73 

YooaBEELDE~: ik kan 't rlocn -urukt uit: ik ben in 1Stciat 
't te doen. 

ik moet 't duen-dl'uld uit: ik lwn verplicht, 'l te doen. 
ik mag 't docn-drnkt nit: 'ik hcb vcrlnf. 't tc doen. 
ik wil 't doen-urnkt uit: 'ilc 7wn prwillig, en ook: ik 

ben voornernens, 't te docn. 
ik laat -'t doen-drukt uit: ik laat 't dorm toe, of: i'lv 

bcn de oorzaak, dat iets grclarrn wordt. 
ik durf 't doen-drukt uit: ik he/1 de rnoed, 't tc doen. 

-OPMERKISG: In zinnen als-
K ind, je zult dat werk doen, d.i. ik beveel u, hct te 

duen; of,-Wat u uok ::cgt, ik zal hct docn, d.i. 
Uc ben voornemens, het te doen,-wordt. het 'Vw. 
zullen ook als l\ludaal Hulpww. gebezigd. 

15. 't \Verkwoord heeft geen vormen voor alle Tijden. 
· ue Volmaakte 'l.'ijden worden met behulp van Hulpwerk
woorden gevormu. Deze Hulpww. van Tijd zijn: heb~ 
ben, zijn en zullen. 

16. 't Werkwoord heeft geen vormen om de Lijdende 
( l'assieve) Vorm aan te duiden, en bedienl zich daarom 
Yan 't Hulpwerkwoord worden dat men 't Hulpwerk· 
woord van de Lijdende Vorm noemt: b.v. de stad wordt 
V(}rwoe8t; het land is verwoest (geworden). 

Let wel: Dit Hulpww. worden bedient zich ook al weer 
van een Hulpww. (zijn,) om zijn vol.tooide (volmaakte) 
tijden te maken. Men heeft dus in die tijden v.an de 
Lijdende Vorm met twee Hulpwerkww. te doen. 't 
Spraakgebruik weigert dit, en eist kortheidshal ve, dat 
ugeworden" in zulke zinnen weggelaten zal worden. Men 
zegt daarom eenvoudig: H et land is door de vijand ver
woest, en laat ugeworden'' onuitgesproken. Op die wijze 
kan men aannemen, dat 't Hulpww. zijn tans als 
Hulpww. van de Lijdende Vorm in de \'olmaakte tijden 
dienst doet, en warden in de Onvolmaakte. 
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OP.MERKING: 

Hebben, in de betekenis van bezitten; zijn, in de
betekenis van bestaan; worden, in de betekenig van 
ontstaan, zijn natumlik geen Hulp-, maar Zelfstandige
Werkwoorden. B.v. Mijn vader heeft ecn tuin; 

Er zijn veel slangen in deze buurt; 
De wereld is itit niets geworden. 

17. 't Werkwoord zullen heeft slechts een 0:\VOLJUAAKT" 
TEGENWOORDIGE, en een 0.'<VOLMAAKT VERLEDEN Tuo. 

Onvolm. Te,11. Tijd. 

ik zal 

Onvolm. Verl. Tijd 
ik ZOU 

jij (je) zult 
hi,i (u) zal 

jij (je) zoudt 
hij (U) ZOU 

wij zullen wij zouden 
jullie zullen jullie zouden 

(gij, u zult) (gij, u zoudt) 
zij zullen zij zouden 

De beide andere Hulpwerkwoo1·den van de Tijd, heb
ben en zijn, benevens 't Hulpwerkwoord van de Lijdende
Vorm, worden, hebben een volledige vervoeging, welke 
hier volgt. 

Vervoeging van de Hulpwerk= 
woorden van de volmaakte 
tijden. 

V ervoeging van. 
het Hulpww. 
van de Lij

dende Vor,m. 

HBBBBN en ZIJN. WORDBJY. 
Aantonende Wijs. 

Onvolmaakt Tegenwoordige 'l'ijd. 
1. ik heb 
2. jij ( je) hebt 
3. hij l u) heeft 

1. wij hehben 
2. jullie heLben 

(gij, u hel.Jt) 
3. zij hehbeu 

1. ii;: ben 1. ik word 
~. jij(je) zijt(bent) :!.jij,.(je) wordt 
:~. hij ( u) is 3. hij (u) wordt 

l. wij zijn 
2. jullie ziJu* 

(gij, u z-ijt) 
3. 7.ij zijn 

1. wij worden 
2. jullie worden 

(gij, u wordt) 
3. zij worden 

*Somtijds ook: jullie bent. 
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Volmaa!Ct Tegcnwoordige 'l'ifd. ~ 
1. ik heb gehad 1. ik hen geweest 1. ik lien geworden 
2. jij hebt gehad :!. jij zijt gE>weest 2. jij zijt geworden 
:S. hij (u) heeft gehail :{. hij ( u) is gewPest 3. hij ( u) is geworden 

1. wij hebben gehad 1. wij zijn geweest 1. wij zijn geworden 
2. jullie hebben gehad2. jullie zijn geweest 2. jullie zijn geworden 

(gij, u hebt gehad) (gij, u zijt geweest) (gij, u zijt geworden) 
3. zi.i hebben gehad 3. zij zijn g!'weest 3. zij zijn geworden 

1. ik had 
2. jij hadt 
;;. hij (n) had 

1. wij had•len 
2. jullie lrndden 

(12:ij. u hadt) 
·3. zi.i hadden 

1. ik llad gehad 
·2. jij hadt gehad 

enz. 

Onvolmrwkt Ycrleden Tijrl. 
1. ik Wfl8 

2. jij waart 
3. hij ( U) Wll ~ 

1. wi] wa ren 
2. jnllie waren 

(>;ij, u waart) 
3. zij waren 

roZ:mankt Verlcdcn 
1. ik 'yas geweest 
2. jij waart ge"·eeRt, 

e11z. 

1. ik werd 
:!. jij werut 

:'l. hij ( u I werd 

1. wij werden 
2. jullie werden 

(gij, u werdt) 
~- zij werden 

'l'ijd. 
1. ik was geworden 
2. jij waart gPworden 

enz. 

Onvolmuokt Toekomende Tijd. • 
1. ik zal he!Jl•en 1. ik zal zijn 1. ik zal worden 
'2. jij zult hehLcn 2. jij zult zijn 2. jij zult ward!'n 
3. hi.i (n\ zalhebben3. hij (u\ zal zijn 3. hij (n) zal warden 

.1.. wij zullen hebhen 1. wij zullen zijn 1. wij zullen worden 
:2. jullie zullen hebLen~. jullie zullen zijn 2. jullie zullen warden 

(gij, u zult hebLen) \ gij, u znlt zijn) • u~i.i. u zult worden) 
"3. zij zullen heb!Jen 3. zij zulle11 zijn 3. zij zullen worden 

"J.. ik zn 1 gehad 
hehlJen, cnz. 

Volmaakt 'l'oekomende Tijd. 
J. ik zal gewe<>RI zijn, 1. ik zal geworden 

enz. zijn, enz. 

Aanvoegende Wijs. 
Onpolrnaakt 'l'egenwnordige 'l'ijd. 

1.. ik hdibe 
·2. jij (je) hel11Jct 
·3. hij ( u) he!Jbe 

1. wij he\Jben 
·2. jullie hebben 

( gi.i, u hebt) 
.S. zi.i hellben 

1. ik zij 
2 . .ii.i (je) zijt 
3. hij (u) 2.ij 

1. ik worde 
'.! • .ii.i (je) wardet 
3. hij (u) worde 

J. wij ziju 1. wij word en 
::!. jullif' zijn 2. jullie worden 

(gij. u zijt) (gij, u wordet) 
3. zij zijn 3. zij worden 

·vozmnakt 'l'egcnwoordige Tijd. 
1.. ik hehbe gehad 1. ik zij geweest 1. ik zij gewarden 
2. jij helibet gehad 2. jij zijt geweest, 2. jij zijt gewarden, 

enz. enz. enz. 
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Onvolmaakt Verlederi Tijd. 
1. ik hadde 
2.jij (je) haddet 
3. hij (u) hadde 
1. wij hadden 
2. jullie hadden 

(gij, u haddet) 
3. zij hadden 

1. ik ware 
2. jij (je) waret 
3. hij (u) ware 
1. wij waren 
2 .. iullie waren 

(gij, u waret) 
3. zij waren 

1. ik werue 
2. jij (je) werdet 
3. hij (u) werde 
1. vdj werden 
2. jullie werden 

(gij, u werdet) 
3. zij werden · 

Volmaa,kt Verleden Tijd. 
1. ik .hadde gehad, 1. ik ware geweest, 1. ik ware geworden, 

enz. enz. enz, 

Onvolmaakt Toekomende Tijd. 
1. ik ZOU hebben l. ik ZOU zijn 1. ik zou worden 
2. jij zoudt hebben 2. jij zoudt zijn 2. jij zoudt worden 
3. hij(u)zou hebhen 3. hij(n)zon r.ijn 3. hij(u)zou woruen 
1. wij zouden hebben 1. wij zouden zijn 1. wij zouden worden 
2. jullie zouden 2. jullie zouden zijn 2. jullie zouden wordew 

hebben 
3. zij zouden hebben 3. ztj zonden zijn 3. zij zouden worden 

Volmaakt Toekomende Tijd. 
1. ik ZOU gehad 

hebben, enz. 
1. ik zou geweest 

zijn, enz. 

Gebiedende Wijs. 

EnkeZvoud 
1. (laat mij hPbbPn) 
2.heb 
3. (laat hem hebb~n) 

Meervoud. 

Enkelvoud. 
1. (laat mij zijn) 
2. wees 

3. ( Ian t hem zijn) 

Meervottd: 

1. (laat ons hebben) 1. (laat ons zijn) 
2. heht 2. weest 
3. (laat heu hebben) 3, (laat hen zijn) 

Onbepaalde Wijs. 

1. ik zou geworuen 
zijn, enz. 

Enkelvond. 

1. (laat mij worden)' 
2. word 

3. (Jaat hem worden)> 

Meervoud. 

1. (Jaa t ons wor<h!n) 
2. wordt 
3. (laat hen worden)· 

Onvolmaakt Tegenu:oordigc 'l'ijd. 

(te) hebbeu ( te) ziju ( te) worden 

Volmaakt 'l'egenwootdige Tijd. 
(te) hebben gehad (te) zijn geweeRt (te) zijn geworden 

Onvolmaakt 'l'oekomende Tijd. 

(te) zullen hebhen (te) znllen zi.iu (te) zullen worden 
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r olmaakt 'l'oelcomcnde 'l'ijd. 
(te) zullen gehad 

hebben 
( te) zullen geweest ( te) zullen geworden 

zijn zijn 

Deelwoorden. 

'l'egenwoordig Deelwoord. 
hebbende 'zijnde word en de 

Verkden Deelwoord. 
gehad geweest geworden 

18. De Onbepaalde Wijs van alle hollandse
Werkwoorden, behalve die van staan, gaan, slaan, doenr 
zien en zijn eindigt op en; b.v., zoeken, dcnken, vinden, 
leren, malen. Als men die uitgang en van een Werk
woord wegneemt, houdt men de Stam over, de vorm 
waarvan echter door de uitspraak dikwels gewijzigdl . 
wordt. 

Onbepaalde Wijs. f'ityang. Stam. 
Jeren eu ler (leer) 
zitten eu zitt (zit) 
schrijven en schrijv (schrijf) 
lezeu en Jez (lees) 
makeu en nmk (maak) 
Jiggen en ligg (Jig) 
vragen en vrag ( vraag) 
huren en hur (huur) 
staan n staa (sta) 
gaan n gaa (ga) 
doen n doe 
zien n zie 

't Is noodzakelik, van ieder Werkwoord de Stam te
kunnen bepalen, omdat de wijze van vervoegen niet voor 
alle W erkwoorden dezelfde is, en onderscheiden wordt 
naar de veranderingen, die in de Stam plaats hebben. 

19. Er zijn vier verschillende wijzen van Vervoeging: 
(1) de Zwakke Vervoeging. 
(2) de Sterke Vervoeging. 
(~) de Gemengde Vervoeging. 
( 4) de Onregelmatige Vervoeging. 
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20. De Zwakke Vervoeging wordt onderscheiden: 
(1) Doordat de Stamklinker van 't Werkefoord onver

anderd blijft ; 
(2) noordat de Onvolmaakte Tijd eindigt op de of 

te; 
(3) noordat 't Yerleden Deelwoord eindigt 01) d of t. 

-0PMERKINGEN: 

(1) De Verleden Tijd van een Zwak \\'erkwoord 
eindigt op te, en zijn Verleden Ueelwoord op t, 
wannecr zijn stam eindigt op een van de rnede
klinkers, die men in '' 't kofschip" vindt, te weteil. 
t, k, f, s, ch, p. In alle andere gevallen eindigt de 
Verleden Tijd op de, en 't \'ededen Deelwoord 
op d. 

~2) De eindletters i en s worden in de Yerleden Tijd 
alleen dan door te gevolgd, wanneer die letters in 
de Onbep. Wijs-vorm voorkomen. lleeft de On· 
bep. ·wijs daarentegen v of z, dan neemt de Ver
leden Tijd de; b.v., strajtc, giste, maar loofde, 
raasde. 

(3) 7.wakke werkwoorden, 'vier stam op d of t eindigt, 
krijgen door toevoeging van 't gewone de of te van 
de Verleden ti.id een dubbele d of t: ik wijdde, ik 
vr,rleidde, ik rcddc, ik ru.stte, ik twistte, ik spitte. 

Yoorbeelden 'Van Zwakke Vervoeging: 
Verleden Verleden 

'W erkiroord. Stam. Tijd. JJeelu.:oord. 
:Spitten ,;pit spitte gespit 
raken rank 1·:1nkte geraakt 
-straffen "trnf H( I'll rt I' gPRtraft 
los;;en Ins lostP gelm~t. 
ku<"hen kuch kurhte gekucht 
slepen ~Jeep ,;leepte ge;;Jeepf: 
vrezen vrePS Yreesde geYrees1l 
loven Joof Joofde geloofd 
schrobben i,;chrob srhrobde geschrobd 
plagen plaag plaagde geplaagd 

.flraaien draai draaide gedraaid 
ioeien loei loeide geloeid 
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21. De Sterke V ervoeging wordt onderscheiden: 
( 1) Doordat de klinker van de stam in de Verleden 

. Tijd, of zowel in de Verleden Tijd als in 't Ver
leden Deelwoord wordt verwisseld; 

(2) Doordat 't Verleden Deelwoord altijd eindigt op 
en. 

Voorbeelden van Sterke Vervoeging: 

Werkwoord. 
prijzen 
lezen 

Stain. 
Ferleden 

Tijd. 
Verleden 

Deelwoord. 

prijs prees geprezen 
lees las gelezen 

(Zie verder de lijst in par. 31.) 

22. De Gemengde V ervoeging wordt daardoor onder .. 
scheiden, dat de W erkwoorden, die ertoe behoren, gedeel
telik Zwak zijn, en gedeeltelik Sterk. De meeste 
Gemengde Werkwoorden zijn vroeger Sterk geweest, maar 
zijn langzamerhand, door onoplettendheid van 't volk, Of 
in hun Verleden Tijd, Of in bun Verleoen Deelwoord, 
Zwak geworden. 

V oorbeelden van Gemengde Vervoeging: 

Werkwoord. 
waaien 

Stam 
l'erleden 

'l'ijd. 
Verlcden 

Dcclwoord. 
waai woei gew:rn id 

( Zie verder de li.f8t in par. 28.) 

23. De Onregelmatige Vervoeging wordt geken• 
merkt door verschillende veranderingen van de mede
klinkers van de stam, zonder dat er rege]s voor die ver
anderingen bestaan. Bij een enkel, n.1. zijn, worden ver
schillende stammen tot een ~r erk~oord samengevoegd. 

Voorbeelden van Onregelmatige Vervoeging: 

Werkwoord 
kopen 
staan 

Stam. 
Verleden 

Tijd. 
Verleden 

Deelwoora. 
!mop kocht gekocht 
sta stond gestaan 

(Zie verder de ljj8t in par. 29.) 
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24. Vervoeging van 't ZW AKKE W erkwoord: 
LE REN. 

Aantonende Wijs. Aanvoegende Wijs. 

Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd. 

1. ik leer 
2. jij (je) leert 
3. hij (u) leert 

1. wij leren 
2. jullie leren 

(gij, u leert) 
3. zij leren 

1. ik Jere 
2. jij (je) leret 
3. hij (u) lere 

1. wij leren 
2. jullie leren 

( gij. u lerct) 
3. zij leren 

V olmaakt TegenwoordigtJ Tijd. 

1.. ik heb geleertl 1. ik hebbe geleerd 
2. jij hebt geleerd 2. jlj hebbet geleerd 
3. hlj heeft geleerd 3. hij hebbe geleerd 

1. wij hebben geleerd 1. wij hebben geleerd 
2. jullie hebben geleerd 2. jullie hebben geleerd 
3. zij hebben geleerd 3. zij hebben geleerd 

OnvolmaaM Verleden Tijd. 

1. ik leerde 
2. jij (je) leerdet 
3. hij (u) leerde 

1. wij leerden 
2. jullie leerden 

(gij, u leerdet) 
3. zij leerdcn 

1. ik leerde 
?· jij (je) leerdet 
3. hij (n) leerde 

1. wij leerden 
2. jullie leerden 

(gij, u leerdet) 
3. zij leerden 

Volmaakt Verleden Tijd. 

1. ik had geleerd 1. ik hadde geleerd 
2. jij hadt geleerd, enz. , 2. jij haddet geleerd, enz. 

Onvolmaakt Toekomende Tijd. 

1. ik zal leren 1. ik zou leren 
2. jij zult leren 2. jij zondt leren 
3. hij (u) zal lf'ren 3. hij ( u \ zou leren 

1. wij zullen leren 1. wij zouden leren 
2. jnllie zullen leren 2. jullie zonden leren 
3. zij zullen leren 3. zij zouden leren 

Volmaakt 'l'oekomende Tijd. 

Ak zal geleertl hebben, enz. · ik zou geleerd hebben, enz. 



Enkelvoud. 
1. (laa t rnij leren·) 
2.Ieer 
3. (laat hem leren) 
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Oebiedende Wijs. 

Meervoud. 
1. (laat ons It:ren) 
2. leert 
3. (Iaat hen Ieren) 

Onbepaalde Wijs. 

Onvolmaakt Tegenw. Tijd. 
(te) Ieren 

Onvolmaakt Toekomende Tifd 
( te) zullen leren 

Volmaa.kt Tegenw. Tijd. V olmaakt Toekomende Tijd. 
geleerd (te) hebben geleerd <.te) zullen hebben 

Deelwoorden. 
'regenwoordig Deelwoord :- lerende. 

Verleden Deelwoord :-geleerd. 

25. Vervoeging van 't STER.KE Werkwoord: 
SP RI Na EN. 

Aantonende Wijs. Aanvoegende Wijs. 

Onvolmankt Tegenwoordfr/e Tijd. 
1. ik spring 
2. jlj (je) springt 
3. hij ( u) springt 
1. wij springen 
2. jullie springc1t 

(gij, u springt) 
3. zij springen 

1. ik springe 
2. jij (je) springet 
3. hij ( u) springe 
1. wij s1n·ingen 
2. jullie springen 

< gij, u springet) 
3. zij springen 

l1olmaakt Tegenwoordige Tijd. 
1. lk heb (of ben) gesprongen 1. ik hebbe (of zij) gesprongen 
2. jU hebt (of zijt, bent) ge- 2. jij hebbet (of zijt) gespron-

sprvngen, enz. gen, enz. 

Onvolmaakt Verleden 'T'ijd. 
1. ik S]Jrong 
2 .. jlj (je) sprongt 
3. hij ( u) sprong 

1. wij sprongen 
2. jullie sprongen 

(g!j. u sprongt) 
3. zij sprongcn 

1. ik spronge 
2. jij (je) spronget 
3. hij (u) SJ?ronge 
1. wij sprongen 
2. jullie sprongen 

(gij, u spronget) 
3. zij sprongen 

Volmaakt Verleden Tijd. 
1. ik had (of was) gesprong1m, 1. ik hadde (of ware) geeproo· 

enz. gen, enz. 
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Ont,olrnaakt Toekomende Tijd. 

1. ik zal springen 
2. jij zult ·springen 
3, hij (u) zal sprlngp11 

1. wij zullen springen 
2. jullie zullen springen 
S. zij zullen springen 

1. ik zou springe11 
~. jij zoudt springen 
:3. hij ( u) zou springen 

1. wij zonden springen 
2. jullie zouden springen 
3. zij zouden springen 

Volmaakt Toekomende Tijd. 

1. ik zal gesprongen he\Jben 1. 'ik zou gesprongen hebben 
(of zijn), enz. (of zijn), enz. 

Gebiedende Wijs. 

Enlwlvoud. )lleervoiid. 

1. (laat mij springen) 1. (laat ons springen) 
2. spring 2. springt 
3. (laat hem springen) 3. (laat hen springen) 

Onbepaalde, Wijs. 

Onvolmaakt Tegenwoordige 
Tijd. 

( te) springen 

Volmaakt 'l'egenwoordige 
'l'ijd. 

gesprongen ( te) hebbeB 
( uf zijn) 

Onwlmaakt Toekr:irnende 
Tijd. 

(te) zullen springcn 

Yolmaakt Toeknmende 
Tijd. 

gesprongen (te) zullen hebben 
(of zijn) 

Deelwoorden. 
'fegenwoordig Deelwoord :--springende. 

Verleden Deelweiord :-gesprongen. 

0PMERKINGEN : 

(1) De 3de persooo Enkelvoud van de Tegenwoordige 
Tijd van alle hollandse Werkwoorden gaat uit o'p 

t: hij leert, hij springt. 

Uitgezond~rd: 

hij mag) vroeger 
hij zal ,- verleden 
hij kan J tijden 

hij is-t afgeworpen 
hij :wil-vroeger wme 

(Aanv. Wijs) 
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(2) De 3de persoon Enkelvoud van de Verleden Tijd 
van Zwakke en Sterke Werkwoorden gaat nooit op 
t uit: hij leerde, hij sprong. 

(3) In de Vragende Vorm en bij andere gelegenheden, 
wanneer 't Pers. Voornw. achter 't Werkw. staat, 
verliest de tweede Persoon Enkelvoud -gewoonlik 
zij~ t; b.v., kom je? wil je? Al wou je ook, j.e 
kunt niet. 
Ju/lie wordt gevolgd door dezelfde vorm als die 
voor de lste en 3de persoon Meervoud. In de 
Vragende Vorm wijkt de spreektaal dikwels van 
deze bepal.ing af; b. v.: willen jti.llie? of wil jullie 1 
kommen jullie 'I of kom jullie? zijn jullie? of ben 
jullie? 

26. Vervoeging 
Werkwoord: 

van het ONR.EGELMATIGE 

OAAJ\t. 

Aantonende Wijs. Aanvoegende Wijs. 

Onvolmaakt Tegenwoordige Tijd. 
1. ik ga 
2. jij (je) gaat 
2. hij (u) gaat 

1. wij ga.!ln 
1. jullie gaan 

(gij, u gaat) 
3. zij gaan 

Volmaakt 

1. ik ga 
2. jij (je) gaat 
3. hij (u) ga 

1. wij gaan 
2. jullie gaan 

(gij, u gaat) 
3. zij gaan 

Tegenwoordigc Tijd. 
1. lk ben gegaan 1. ik zij gegaan 
2. jij zijt gegaan 2. jij zijt gegaan 

3. hij ( u l i8 gegaan 3. hij In I zij gegaau 

1. wij zi,in gegaan, enz. 1. wij zijn gegaan, enz. 

Onvolmaakt Verleden Tijd. 
1. ik ging 
2. jij (je) giugt 
3. hij (u I ging 

1. wij gingen 
2. jullle gingen 

( gij, u gingt.) 
3. zij gingen 

1. ik ginge 
2. jij (je) glnget 
3. hij (u) ginge 

1. wij gingen 
:L. j ullie gingen 

( gij, u ginget) 
3. zij gingen 
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Volmaakt Verleden T·ijd. 

1. ik was gegaan, enz. 1. ik wn re~ gl'gaan, enz. 

Onvolmaakt 7'or.komende 'fijd. 

1. ik zal gaan, enz. 1. ik zou gaan, enz. 

Volrnaakt Toekomende Tifd. 

1. ik zal geiman zijn, enz. 1. ik zou gegaan zijn, enz. 

Gebiedende Wijs. 

Enkelvoud. Meervoud. 
1. (laat mij gaan) 1. (laat ons gaan) 
2. ga 2. gaat. 
3. (laat hem gaan) 3. (laat hen gaan) 

Onbepaalde Wijs. 

Onvolmaakt 1'egenwoordige 
Tijd. 

(te) gaan 

Volmaakt Tegenwoordige 
Tijd. 

gegaan ( te) zij n 

Onvolmaakt 'l'oekomende 
.Tijd. 

(te) zullen gaan 

Volrnaalct Toekomende 
'l'ijd. 

gegaan ( te) zullen zijn 

Deelwoorden. 

Tegenwoordig Deelwoord :--gaande 
Yerle<l~n Deelwoord :-_qegaan. 

27. Sommige Werkwoorden bedienen zich voor de 
vorming van hun Volmaakte tijden van 't Hulpwerkwoord 
hebben, en andere van 't Rulpwerkwoord zijn. Om 
't onderscheid te kennen in 't gebruik van deze twee 
Hulpwerkwoorden, dienen de volgende regels: 

(1) 't Werkwoord ziin is 't enige, dat gebruikt kan 
worden in de Lijdende (Passieve) vorm. 

(2) 't Werkwoord zijn wordt gebruikt in de vervoeging 
van de Werkwoorden: zijn, blijven, warden, 
ontstaan, geschieden, gebe1tren en voorvallen: 
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terwijl de vVerkwoorden bestu.an, plaats hebben en 
pfoats grijpen r,ich bedienen van 't Werkw. hebben. 

{ 3) 't Werkwoord zijn wordt gebruikt, om bij Onover
gunkelike W erkwoorden beweging van de ene 
plaats naar de andere of ovcrgung van de ene 
tocstand 'in de andere aan te duiden; b.v. de vogel 
is de kamer uitgcvlogen; de man is van 't dak 
gevallen; ik ben 't durp uitgewandrld. 

v\'il men alleen een beweging uitdrukken, zonder over
gang naar een andere plaats daarbij aan tc duiden, 
dan gebruikt men hebben; b.v.: 'ik heb 't dorp 
rond,qewandeld_; de vogel heeft in de kamer heen 
en weer gevlogcn. 

28. Lijst van Gemengde W erkwoorden. 

Onbepaalde Verleden Verleden 
lVijs. Tijd. neelwoord. 

1. bakken lmkte gehakken 
2. bannen Lande gel.Jannen 
3. harsten har,;tte gelmrsten 
4. hraden hmad(le gebraden 
-:!. brouwen hrouwde gebrouwen 
11. heten heette gelteten 
7. jagen joeg gejaagd 
8. l3chen lachte gelachen 
9. laden laadde geladen 

10. malen maalde gemalen 
11. raden ried geraden 
12. scheiden scheidde gescheiden 
13. svunnen spande gespannen 
14. spouwen sponwde gespuuwen 
15. stoten stootie gestoten 
lG. vouwen vouwde gevouwen 
17. vragen vroeg gevraagd 
18. waaien woei gewaaid 
19. weven weefde geweven 
20. wreken wreekte gewroken 
21. zouten zoutte gezouten 
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29. Lijst van Onregelmatige Werkwoorden. 

Onbepaalde 
Wijs. 

1. hrengen ( lJrangen) 
2. denken t danken) 
3. dunken 
4. houden (holden) 
5. kopen 
6. werlrnn ( wodcen) 
7. zoeken 
8. plegen 
9. hebben (haven) 

10. weteu 
11. moeten 
12. durveu 
13. kunnen ( ik en hif kan) 
14. houden 
15. mogen (ik en hij mag) 
16. zullen ( ilc en hij zal) 
17. "Willen (hif wii) 
18. doen ( d arlen) 
19. gaan tyangen) 
20. slaan (slagen) 
21. st:a.an ( standen) 
22. zien (zegen) 
23. komen (kwemen) 
24. ziju uf wezen 

Verleden 
'I'ijd. 

hracht (brangede) 
dacht (dankede) 
docht 
hield 
kocht ( kopede) 
wrocht (workede) 
zorht (zoekede) 
plarht 
had ( havede) 
wist ( wit~te) 
mo est 
dur:st 
kon 
hield 
mocht 
zou (zolde) 
wou (wolde) 
deed 
ging 
sloeg 
stonrt 
zag 
kwam 
\VfiS 

Verleden 
Deelwoord. 

g;ehracht 
gedncht 
gedocht 
gehonden 
gekneht 
gewrocht 
gezocht 
( ontbreekt) 
gehad 
geweten 
gemoeten 
gedurfd 
gelrnnd 
gehouden 
gemocht 
(ontbreekt) 
gewild 
gedaan 
gegaan 
geslagen 
gestaan 
gezien 
gekomeu 
geweest 

30. Bedrijvende (Aktieve) 
Vorm. 

Lijdende (Passieve) 
Vorm. 

Vergelijking van de Vervoeging van het \Verkwoord 
noemen in beide vormen. 

AAN'roNENDE WIJs. AANTONENDE W IJ S. 

Onvvl,maakt 'l'cgcrvu;oordige 'l'ijd. 

1. ik IIU<'ID 
2. jij noemt 
3. hij uoemt 

1. wij noemen 
4. jullie noernen 
3. zij noemen 

1. ik word genoemd 
2. jij 1rordt genoeind 
8. b ij H:o rd t genoemd 

1. wij ll'ordr;n geuoemd 
2. jullie irorden genoemd 
3. zij worde"' genoemd 
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Volrnaak t Tegenwoordige Tijd. 

1. ik hell genoemd, enz. 1. ik ben genoernd ( geworden) enz. 

Oni;olmaald Verleden 'J'ija. 

1. ik noemde, euz. 1. ik werd genoemd, enz. 

Volmaakt Verleden Tijd. 

1. ik had genoemd, enz. 1. ik was genoemd (gewurden) enz. 

Onvolmaakt Toekomende Tijd. 

1. ik zal noemen, enz. 1. ik zal genoemd wurden, enz. 

Volmaakt Toekomende 'l'ijd. 

1. ik zal genoemd hebhen, enz. 1. ii;: zai genoemd ·(ueworden) zijn,. 
enz. 

Opmerkingt!n: 

1. Alleen zulke zinnen kunnen in (le Lijdende Vorm 
worden ovcrgczet·, die een Direkt of Lijdend Vour
wcrp bezitten; b.v., de m;·o1tw sni/dt 't brood I Bedrij
vend \, wordt: 't brood wordt door de vrouw 
gesneden (Lijdend). Zinnen als: er wordt !fedanstt 
er werd geschoten-staan oorspronkelik voor: 
dansen wordt)· sehieten wenl. " Worden" betekent 
hier dus "geschieden" of :.plaats vinden". ~ij zijn 
daarom alleen in vurm) en niet in bctckcnis passief. 

2. Om een Bedrijvende zin in dt· Lijdende \·orm over te
zetten, neem t men 't I.ijdende I dirckte) Voor~verp 

nm de Bedrijvende zin, en maakt <lat tot Onderwerp
van de Lijdende zin, met gehruik van dezelfde tijd 
van 't 'VerkwoOl'd: b.v. de slagcr slarhtte llc koe, 
wordt-de koe wcrd d,.oor <le slager f/C8laclt t. 'l,ie 
par. 32. 

3. Wannecr ccn Hedrijvende zin 't Voornaamwoord men· 

tot Onderwcrp heeft, kan die J.in wel Lijdcnd ge
maakt wordcn, maar 't woord me11 moet er uitvallen; 
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b.v. JJ!en heeft mi/ een boodschap gebraclit_. wordt
een boodschap is rnij gebracht (geworden) ,-of: er 
is mij een boodschap geuracht. 

4. De Onbepaalde Wijs van de \Verlnvoorden komt ge
woonlik voor in verbintenis met 't Yoorzetsel te. 
Dit Voorzeisel wordt echter weggeluten: 

(a) na de \Yerkwoorden doen, guan, horen, lwrtten, 
lcren, roclcn, zien; b.v. wi j ~i'ien hern komen; wij 
gaan hem he/pen. 

{b) na de llulpwerkwoorden durven, kunnen, 
rnoeten, laten .. rnogen, willcn_. Z'ullen; b.v. wij durven 
niet kijken; zij latcn mij halen. 

l c) als Onderwerp of Gezegde vau een zin; b.v.: 
ge'boorzamen is betcr dan brundoffer. 

'5. Leggen en zeggeh zijn Zwak, ofochoon hun g in de 
Verlcden 'l'ijd in i wordt ver:mderd: t'.k Jeide; hij 
zeide. Deze vurmen wor,den verkort tot lei en zei. 

-0. Viei: van de Werkwoorden, die als hulp voor andere 
gebruikt worden, worden doo1· een Yerleden Deel
woord gevolgd, n.1. hebben .. zijn, warden en ( enkele 
malen) komen_; b.v.: Hij heeft gelezen; zij is ge= 
gaan; wij warden' gehaald; hij kwain aangelopen 
(waarvoor men even goed zeggen kan: hij kwam 
aanlopen). 

De leerling moet in 't oog houden, dat alle andere 
Hulpwerkwoorden met de Onbepaalde \\'ijs van 't 
hoofdwcrkwoord worden gcbruikt, en niet door 't Ver
leden Deelwoord kunncn gevolgd worden; b.v. hij leert 
.mij lezen; hij hielp rnij spitten. In onze omgangstaal 
worden dergelijke Onbepaalde Wijs-Yormen dikwels 
vermeden door een Voorwerpszin; b.v. horir die bij gonzen 
wordt: hoar, hoe die bij gonst; voc:lde je hem steken? 
wor·dt: i:oelde je. hoe lzij sfak:} 
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'7. 't Hollands laat "t gebruik van verschillenue \Yerk· 
woorden achter elkander toe, als b.v. in: Hij zou 't 
hebben laten vallen. Over uit grbruik merke de 
leer ling 't volgende op: 

(1) eeu Infinitief (Onb. 'Yijs), die op een Verleden 
Deelwoord volgt, geeft aan laatstgenoemde de 
lnfiniUef-rnrm; b.v. Hij goat werkcn; hij ging wer
ken; hij is gaan werken ,· hij was gaan werlcen; hij 
zal gaan werken; hij zal zijn gaan werken. Als 
men deze zinnen in de afrikaanse zinsbouw ow~zet, 
w01;den de delen duidPliker onderscheiden: Hij gaat 
om te 10erken; hij ging om te icerlcen; hij is gegaan 
om te iDerken; hij 1,oas gcgrrnn om te wcrkcn; hij zal 
gaan orn te werken: h ij zal gcgaan zijn om te 
werkcn. 7'ulke zinnen zijn echter niet juist Hollands, 
en de leerling behoort zich de eerstgenoemde wijze 
van uhdrukking eigen te maken. 

Men zegt op gelijke wijze: 

Zij is rn ij komen bezoekcn ( voor : gekurnen) 
Hij heeft mij helpen trekken (voor: geholpen) 

Zelfa hoort men in Holland: Hij ·is wezen baden. 

(2) Afrikaanse uitdrukkingen als: lk zou dit ver
.kocht heeft (voor: hebben) ; Zij zal zeker niet ge
nood word (voor: warden), zijn daaruit ontstaan, 
dat men 't feit uit 't oog heeft verloren, dater in een 
zin niet meer dan Mn verbogen W erkw. kan voor
komen. In eerstgenoemde zin dus is 't gebruik van 
zou en hceft samen een onmogelikheid. Jn een rij 
Werkwoorden als: hij zou 't hebben laten vallen, 
'kan er slechts een verbogen Werkw. (zou) opgeno
men worden. De andere zijn Infinitieven, of Deel
woorden in d() vorm van Infinitieven. 
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31. Lijst van Sterke W erkwoorden. 

Onbepcwlde ~rerleden V<'rlederi 
Wijs. Tijd. neelwoord_ 

1. hederven betlierf J;edorven 
2. bedriegen hedroog herlrogen 
3. bcginnen beg on 1Jegonnen 
4. be'rgeu borg geborgen 
5. ben~Ien he val hevo1en 
r.. hezinuen bezou hezonnen 
7. hezwijken hezweek hez\veken 
8. bidden bad gelled en 
9. hierlen bood gehoden 

10. binrlen bond gebonden 
11. 1Jijten beet gebeten 
12. lJlazen blies geblazen 
13. blijken hleek gebleken 
14. ll1ijven bleef gebleven 
15. blink en bl on le geblonken 
rn. hrekeu brak gellroken 
17. hnigeu boog gel•ogen 
18. delven rlolf gedolven 
19. dingen rloug gedongen 
20. dragen droeg gedragen 
21. dringen drong gerlrongen 
22. drijven dreef gedreven 
23. drinken dronk gedronken 
24. druipen droop gedropen 
25. duiken dook gedoken 
26. dwingen dwong geilwongen 
27. eten at gegeten 
28. flu it en flout gefioten 
29. gel den gold gegolden 
30. gelijken gel eek geleken 
31. geuezen gPnas genezen 
32. geuieten genoot genoten 
33. geven_ gaf gegeven 
34. gieten goot gegoten 
35. glijden gleed gegleden 
3ft. glim men glorn geglommen 
37. graven groef ge~raven 

38. grijpen greep lfegrepen 
3!l. hnngen hing gehnngen 
40. heffen hief gel1even 
41. hPlpen hielp gl'l10Iven 
42. hij:-;en \le CR geheRen 
43. honwen hienw gel10uwen 
44. kervf'n kurf gPl,orven 
4'i. kiPZC'l1 k.O!Jt1 gekozen 
4(\. kijken keelc gekPken 
47. U.iven kPef gekevCi)n 
48. klimmen kl om geklommen 
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Onbepaalde Verleden Verleden 
Wijs. Tijd. Deelwoord. 

49. Jdinlt'eu klonk geklouken 
50. lduiven kloof geklo,·en 
51. Jrnijpen kneep gelrnepen 
52. krijgen kreeg ~ek.regen 
53. krirnven kromp gekrompen 
54. krijten kreet gekreteu 
55. krijsen krees gekresen 
56. kruien krooi gekrooieu 

.57, kruipen kroop gekropen 
-58. kwijten kweet gekweten 
59. la ten liet gelaten 

·60. lezen las gelezen 
·61. liegen loog gelogen 
·62. liggen lag gelegen 
63. lijden leed gel eden 

·64. li.iken leek geleken 
·65. lopen lie]' gel open 
66. luiken look gelol,en 

·67. melken .moll;: gemolken 
·68. rnetcn mat gcmeten 
69. mijden meed gem eden 
'70. nemen nam genomen 
71. nijgen 11eeg genegen 
72. ontginnen ontgon ontgonnen 

·73, pluizen ploos geplozen 
74. prijzen prees geprezen 
75. raden ried geraden 
76. rijden reed gereden 
77. rijgen reeg gercgen 
78. rijten re et gereten 
79. rijzen rees gerezeu 
i<O. roe1wn riep geroepen 
i<l. rniken rook geroken 
82. schelden sch old gescholden 
Q3. schenden schond geschonden 
R4. schenken schonlt gesf'honken 
Sf>. scheppen SC'hiep geschapen 
sn. S«heren schoor geschoren 
R7. sf'hieten SC' hoot ges<'hoten 
8R. s<'hijnen ,scheen gcscheneri 
i<n. schrijden sch reed geschreden 
90. schrijven sch reef geschreven 
91. schrikken S<'hrok geschrokken 
92. schuilen school ge~cholen 

93. schuiven SC' hoof geschoven 
94. slapen sliep geslapen 
95. slijpen sleep geslepen 
9fl. slijten sleet gesleten 
fl7. f'lnike>n Rlook gpsloken 
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Onbepaalde Verleden Verleden 
Wijs. Tijd. neelwoord. 

98. sliukcu slouk geslonl;:en 
99. ,sluipeu sloop ge11!011en 

100. Rluiten sloot geslotcn 
101. smelten smolt gesmolten 
102. srnijteu smeet gesnwtcn 
103. suijden sneed gesueden 
104. snuiten snoot gesuoten 
105. snuiven snoof gesno\ en 
106. i;pijten spcet gesveten 
107. spinnen spon ges11011nen 
108. splijten spleet gespleten 
109. spreken sprak gesproken 
110. springen sprong gesprongen' 
111. spruiten sproot gesproten 
112. spuiten spoot gespoten 
113. spugen spoog gcspogen 
114. steken stak gestoken 
115. stelen stal gc.>stolen. 
116. sterven stierf gestorven 
117. stijgen steeg gestegen 
118. stijven steef gesteven 
119. stink en stonk gestonken 
120. stoten stiet gestoten 
121. strijden streed gestreden 
122. st_rijken streek gestreken 
123. stuiven stoof gestoven 
124. tr eden trad getreden 
125. treffen trof getrofl"en 
J26. trek ken trok getrokken 
127. tijgen toog getogen 
128. vallen vi el gevallen 
129. vangen vir:g gevangen 
130. var en voer gevnren 
131. vechten voe ht gevochten 
132. verdrieten verdroot verdroten 
133. verdwijnen verdween verdweneu 
134. vergeten vergat vergeten 
13n. verliezen verloor verloren 
136. verslinden verslond vf>rslonden 
137. verwerven verwlert vi:irworven 
138. verzinnen verzon verzounen 
139. verzwelgen verzw-0lg verzwolgen 
140. vinden vorid gevouden 
141. vlechten vlocht gevlochten 
142. vlic.>den vlood gevloden 
14R. vliegen vloog ge,·Jogen 
144. vlieten vloot gevloten 
145. vreten vrat gevreten 
14fl. vriezen vroor gevroren 
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Onbepaalde Verleden Verleden 
Wijs. Tijd. ncelwoofd. 

147. wassen wies gewassen 
148. wegen \VOOg ge\vo~en 

149. werpen wierp geworpen 
150. werven wierf geworven 
151. wijken week geweken 
152. wijten weet gPweten 
153. wijzen wees gewezen 
154. winde11 wond gewonden 
155. winnen won gewonnen 
156. worden we rd geworden 
157. wrijven wreef gewreven 
158. wringen wrong !;e\vrongeu 
159. zenden zond gezonden 
160. zieden zood gezoden 
161. zijgen zeeg gezegen 
162. zingen zong gezongeu 
163. zinken zonk gezonken 
164. zitten zat gezeten 
165. zuigen zoog !.(ezogen 
166. zuipen zoop gezopen 
lfi7. zwelgen zwolg gezwolgen 
168. zwellen zwol gezwollen 
169. zwemmen ZWOill gezwommen 
170. zweren zwoer gezworen ( een.eed 

doen) 
171. zweren zwoor gezworen ( etteren) 
172. zwerven zwierf gezworven 
173. zwljgen zweeg gezwegen 

32. Een werking kan van de persoon. die handelt, op 
een andere persoon of zaak overgaan, die de handeling 
ondergaat. Zulk een lijdende persoon of zaak wordt het 
Lijdend Voorwerp genoemd. 

Werkwoorden; wier werking op een Lijdend Voorwer:p 
overgaat, worden Overgankelike (Transitieve) Werk· 
woorden genoemd; b.v., het paard schopt de man. 

33. Werkwoorden, waarvan de handeling !Jeperkt 
blijft tot de persoon, die werkt, en dus niet op een 
andere persoon overgaat, worden Onovergankelike 
(lntransitieve) Wer,kwoorden genoemd; b.v., het paard 
Zoopt op de renbaan. 
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34. W erkwoorden, wier handeling terugkeert tot de 
werker, d.i. wier Onderwerp en Lijdend Voorwerp de
~elfde personen zijn, worden Terugwerkende (R.etlek
.sieve) Werkwoorden genoemd; b.v, de man kleedde zich. 

Refleksieve Werkwoorden onderscheiden zich door 
-de toevoeging van 't Voornaamwoord zich tot de vorm 
van hun Onbepaalde W'ijs, en de Voornaamwoorden mij, 
-<>ns, u, zich, jou, jullie, je, die zij achter bun persoons
vormen aannemen. 

35. Vervoeging van 't Terugwerkende W erkwoord: 
.zich noemen. 

AANTONENmJ "V\'I.JS. AANVOEGENDE WIJs. 

Om;olmaakt Tegenwoordige Tijd. 

1. ik noern mij 
2. gij noemt u 
2. jij noemt jou 
2. u noemt u 
3. hij noerni zich 

1. wij noernen ons ~1 
2. gi.i noernt u 
2. jullie noemen jullie (je) 
3. zij noemen zich, enz. 

1. ik noeme mij 
2. gij uoemet u 
2. jij noemet jou 
2. u noeme u 
3. hij noeme zich 

1. wij noemen ons 
2. gij noemet u 
2. jullie noemen jullie (je) 
3. zij noemen zich, enz. 

36. Terugwerkende Werkwoorden worden in twee 
soorten onderscheiden: 

1. die, welke altijd met 't Voornw. zich vervoegd 
worden; b.v. zich schamen, zich verbeelde,n, zioh 
vergissen. 

2. die, welke slechts nu en dan met 't Voornw. zich 
vervoegd worden; b.v. zich kle<Jen (men kan ook 
een ander klegen) ; zioh verwonden (men kan ook 
een ander verwonden). 

De eerste soort noemt men Noodwendig '"(erugwer• 
kende Werkwoorden. 

De tweede soort noemt men Toevallig Terugwer• 
kende w· erkwoorden. 
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37. Bijna alle werkwoorden worden in de lste, 2de en 
3dc persoon Enkelvoud en Meervond gebruikt. Er zijn 
echter enkele \Yerkwoorden, de werking waarvan men 
niet aan een bepaalde persoon kan toeschrijven, en die 
daarom alleen in de 3de persoon Enkelvoud gebruikt wor
den, met 't Voornw. bet ter vervanging van de persoon, 
van wie de werking uitgaat. Zulke Werkwoorden zijn, 
b.v. : het sneeiiwt) het regent) het hagelt) lwt da1twt; en de 
uitdrukkingen :-het is ko'u¢) hct 'Wordt warrn, het zal 
lang drnlckcnd blijven) enz. 

Deze We!!kwoorden, omdat zij de mee:,;te van hun 
persoonsvormen missen, worden Onpersoonlike Werkm 
woorden genoemd. 
· Tot de Onpersoonlike W erkwoorden worden ook de 
uitdrukkingen gerekend, waarin een Onovergankelik 
Werkw. in de Lijdende Yorm wordt gebruikt; b.v. er 
wordt gesprokcn ; er werd gedanst; er mag niet gerookt 
warden. 

38. Sommige vYerkwoorden drukken een "herhaling 
van de handeling" uit. Ze worden daarom Herhalings
werkwoorden of Frekwentatieven genoemd. 

Deze "\"Verkwoorden zijn alle van andere \Verkwoorden 
afgeleid, en eindigen op elen of eren; b.\'.: 

licclclen iR gedurig 
bil1l1C'ren 
dru11pclrn 
halclcPlen 
huppelcn 
lcablwlen 
kibbielen 
J;,lapperen 
stuttercn 
striblielen 
icandclen ,, 

bidden 
beven 
dr1tipen 
halrien 
h1tppen 
kn rm en 
kiinen 
klapprn 
8toten 
8treven 
ircnden 

OPJ\IERKING: Niet alle "\"Verkw. op elen en eren zijn 
Frekwentatieven; sommige zijn van Z~lfstandige 
Naamwoorden gemaakt, die op el en er eindigen; 
b.v. ha,ndelen (van handel), ha.meren (van hamer). 
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39. Sommige Werkwoorden drukken uit, dat de per
soon, die bandelt, de oorzaak is, dat een andere persoon 
(het Lijdend Voorwerp) een werking- verricht; b.v.: ik 
drenk mijn paard, d.i. ik ben de oorzaak, dat mijn paard 
drinkt. 

Deze Werkwoorden noemt men Oorzakelike Werk· 
woorden of Causatieven. 

Zij worden alle van andere \Verkwoo:den gemaakt 
door ver:mdering van de Wortelklinker, b.v.: 

drcnlcen, laten drinkcn 
leg gen, la ten li.oven 
lciden, doen lijden (gaan) 
vcllcn, laten vallen 
vocrcn laten varen 
1ce1'1.-en, laten H•akon (wakker,zijn) 
il·cnden, doen winden (draaien) 
zetten, laten zittcn 
zogcn, doen zuigen 

40. \Verkwoordcn kunnen samenges1eld worden met 
een ander woord, b.v. hui8hnudcn, vrijlaten, weglopen, 
uitdenkcn. 

Dergelijke samenstellingen zijn Scheidbaar of On· 
scheidbaar. 

·werkwoorden, die zich van het voorgevoegde woord 
scheiden, noemt men Scheidbaar Samengestelde ·werk
woorden. Deze ·werkwoorden scheiden zich van hun voor
vocgsel de gehele vervoeging door, en nemen in het 
Verleden Deelwoord ge tussen 't voorvoegsel en hun 
stam; b.v. huisgehoudcn, nagedaan. 

Werkwoorden, die zich niet scheiden van 't voorge
voegde woord, noemt men Onscheidbaar Samengestelde 
"1·erkwoorden. Deze Werkwoorden n0men in 't YerlCrlen 
Deelwoord ge v66r hun voorvoegsel; b.v., gezegevirrd, 
geredetu:i8t, geglimlach t, gedagvaard. 

Men Jette op de volgende regels: 
1. Werkw. samengesteld met: Zelfstnw. zijn Scheidbaar; 

b.v.: hid.~houden ( ik houd hui.~) ; lcerlooien ( ilc looide 
leer) ; vuurvattcn (het heeft vu1trgevat). 
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2. Werkw. sam~ngesteld met Bijvnw. zijn Scheidbaar; 
b.v., vrijlaten (hij liet vrij). Uitgezonderd hiervan 
zijn de Ww. samengesteld met vol zonder klemtoon; 
b.v. : volbrengen ( ik volbreng). 

3. Werkw. samengesteld met Bijw. en Voorz. (parUkels) 
zijn Scheidbaar, wanneer de klemtoon op 't partik~l 
valt, en Onscheidbaar, wanneer de klemtoon op 
't Werkw. zelf valt; b.v.: ondergaan (ik onderga de 
pijn); 6ndergaan (de zon gaat onder). 

Zijn zulke Ww. Onscheidbaar, zo nemen zij 't ge 

van 't Verleden Deelw. niet omdat 't niet v66r een 
partikel staan kan; b.v.: ondergaanJ· voorspeld; 
overwonnen. 

De volgende Ww. hebben verschil van betekenis bij 
verschillende klemtoon: 

do6rdringen-de vijand is in het hos doorgedrongen. 
doordringen-ik ben van de waarheid ervan doordron

gen. 

do6rlopen-'t kind is <le karner doorgelopen. 
doorlopen- de boden hebben de stud in alle richtingen 

doorlopen. 

do6rsteken- ik heb de naald hier doorgestoken. 
doorsteken- de soldaat werd met een lans doorstoken. 
6ndergaan-de maan is zoeven ondergegaan. 
ondergaan--hij ondergaut zijn lot met kalmte. 
6nderhouden-hij heeft zijn,woede lang ondergehouden. 
onderhouden-de oud~rs worden door hun zoon onder, 

houden. 

6verwegen-hij heeft de pakjes overgewogen. 
overwegen-men heeft 't voorstel overwogen. 
6verzien--de onderwijzer heeft de opstellen overgezien. 
overzien-van hier kan men de gehele stad overzien. 
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vo6rkomen--er komen veel ongelukken.. voor. 

voorkomen-men had die ramp kunnen voorkomen 

vo6rzeggen--'t kind had zijn zusje alles voorgezegd. 

voorzeggen--de val van Jeruzalem was voorzegd. 

Afgeleide Werkw. worden door middel van de Voor-
.voegsels be, ge, er, ver, ont, her, van bes.taande V\'erkw. 
gevormd. Zulke Werkw. zijn altijd onscheidbaar, en 
nemen 't Voorvoegsel ge van 't Verleden Deelw. niet 
aan; b.v.: 

ontvangen ontving ontvangen 
vergaan verging vergaan 
erlangen erlangde erlangd 

Zie de 0EFENINGEN achter 'in 't Boek. 




