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Wat letters ziJn.

1. Letters; de eenvoudigste bestanddeelen .van

woor~

den, worden ook schriftteekenen en klanUteekenen ·genoemd. Zij zijn schriftteekenen, in zoo verre elke letter
hare eigene gedaante heeft·; klankteekenen, in zoo verre
elk tee~en ons · en klank beriru:teP.t, ,.di~. .w~in..., de
uitspraak daa1:mede te verbinden helibeu. _ --:~ ___• ·
De klanlcen ouder dan derzelver teekenen.
2. Dat .de klan}<en van elke taal ouder zijn dan derzelver teeR:enen, ligt in den aard der zaak; want men
had reeds lang gcsproken, eer men de nuttigheid_inzag
·
van zijne woorden voor het oog af te beelden.
Het letterschrift.
3. De gedaante der letters is niet willekeurig, maar
heeft meestal ~aren grond in de ldanken die zij voorstellen. Dit is dooF . t~Y!Jg~le~rden in bijzonderheden
aaugeweien, maar zoodal:tig betoog maakt geen nood_zakelijk· gedeelte van de spiaakkunst uit. Deze bet.:eikt
haar doel, dat is, zij leert ons wel-spreken, wanneer ~j
ons met de gebruikelijke schriftteekenen, en met de
klanken, die wij, paar de beste uitspraak, daarme.d e
verbinden moeten, bekend maakt;
Het abe.
4. De letters in zekere aangenomen volgord~ sepl!.iatst,
maken ·gezamentlijk _het zo<?gen~amcte _
ai;>J uHi-·! !We:.b:eB
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naming blijkbaar uit de twee eerste letters der reeks ontleend is.

-Verschil hierover.
5, Het Nederduitscbe abe wordt niet door allen even
eehs opgegeven·. Het doelmatigste zal wel zijn, alle
letters daarin op . te nemen, waat·van we ons in bet
acbrijven bedienen. . Wij stellen bet dus als volgt :
A B C D E F G H I . J K L· M N 0 P .Q R

ST U V

Y/ X IJ (Y) Z.

De teek~ns zijn ·zeven en twintig, waarvan twee,
namelijk ij en y een' gemeenschappelijken naam hebben.
Waarin het bestaat.
6. Aan sommige der opgegeven letters' wordt baar
bestaan als zo~danig -betwist, en aan andere eene plaats
in ons abe ontzegd·. ·zoo lang men zicb da:arvan blijft
bedienen, is bet eerste ongerijmd, en bet tweede onbillijk. Dit zullen wij in bijzonderbeden aantoonen.
--- OverdeC.
_
- 7; -De wordt-dool" velen-als eerr-nfJemdeling uft ons
abe verwezen, en-ten boogste in vereeniging met de h,
die zelve naauwelijks als ·eene letter erkend wordt; voor
-Hollandsch aangczien. Siegenbeeks woordenlijst nogtans geeft niet minder dan vier en dertig woorden op, die
met c_beginnen ;~ en... waar blijven dan nog die waarin c
niet de eerste letter J~, als oceaan, officier, enz.? Dat die
woorden van vreemden oorsprong zijn betwisten wij niet,
_maar indien wij ze niet missen kunnen, (en dat kunnen
we zeker niet,) laten wij er dan de letter bij nemen, die
'wij noodi'g bebben om ze te spellen.
~~er de B pJs lette/.
8. De ~.:zegt men, is niet meer dan uitblazing van
·den adem, en op grond daarvan ontkent men baar be' staan als letter. Eilieve! wat zijn dan de andere letters
· anders dan uitblazingen, op verscbillende manier door
de spraakorganen gewijzigd? Is' die uitblazing boorbaar ?
Is er een onderscheid tusscben aan en haan, oud en houd?
.liebben we ook een teeken voor die hoorbare uitblazing,
~ fO~r dien . klank ? 0 ja.-W:el nu, laten wij ·dan dat
klailkte~ken, gtlijk de -andere, ·retter noemen.

c

__

-

..

HltT NBDBRDUITSCIUJ .AB6o'

Over de J. ·
9. J, zegt men, is anders niet dan i, eeni~zins van
gedaante veranderd; en bet bewijs is, dat onze voorouders deze twee schrifttecken.en met elkander verwisselden, en zoowel iaer en Jonathan _schr~ven, als jalf!_ en
Jonathan. De goede. menschen merkten niet op dat ~ij
een en hetzelfde teeken in tweederlei hoedanigheid be·zigden, als klinker en als medeklinker: Dit tweederlei
gebruik, hetzij duidelijk ingezien of duister gevoeld,
moest natuurJijk aan1eipin~ NCD om op de kortste wijs
iQ bet gebrek te VO()fZ!en. Dat d~ oqqeg. beid«}_,.schriftteekenen door elkander g~bruikten, daaru~t kaw niet
blijkeri dat de twee letters in .aarden wezen de~eJfde-ziJn-;
daaruit bJijkt alleen dat zij het onderscheid niet opmetkten. Het bestaan van· tweederlei teeken is zelden, ini~
schien nooit eene toevalligheid. Dat j of i · (wf!.nt de
gedaante maakt het wezen JVan ·ae letter niet -uit) . piet
altijd klinker is, blijkt onder anderen daaruit<lat zij met
g verwisseld werd, in jonnen voor gunnen b. v. en nog
wordt in het gemeenzamejij voor gij. Is er dim tusschen
i e~ g ook geen _ondersch~~d? Erkep!J~ wij _d~t 2,n ze
voorouders gedwl!ld_, ~ebben, doo~;· twee ~verscliillt~nde
.dingen voor een aan te zien. Het- georuik heeft hier_uitspraak gedaan, door j naar de medeklinkers en i na~r de·
klinkers te verwijzen.
Over de Q.

· -

10. Deze letter is in alle Nederduitsche woorden door
kw vervangen. In Romeinsche namen, b. v. Tarquiriius,
en in Latijnsche woorden, die niet voor vertaling vatbaar
zijn, als quaestor, kunnen wij haar niet missen. Laat
. zij hare plaats in _de rij der letters behouden, al hebbe_n
wij haar niet dikwijls _noodig.
- - ~- - ". ·Over U en

·v. '

~- ~-~~

- -ll. Dezen staan tot ~e.!kaar gelijk i ·en j, en werden
oulings met elkander verwisseld. Thans verschillen zij
als klinker en medeklinker, en worden te regt als afzonderlijke letters erkend.
Over de W.
··
12. W is alleen voor het oog e~ne dupbel~ v, !fb_ans
·beet zij we, welke benam~ng, daar het ~ezen _eeper 1e~ter
. niet enkel in de ged(ante bestaat;:zeR~r verkieslijl( -is

B*
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hoven die van dubbele uve, dat zoo vcel beteekende als
dnbbele v.; want bet is nog niet lang geleden dat men de
v uve of euve noemde.
' '
Over de X.
13. Dit schriftteeken heeft hetzelfde regt op eene
plaats in ons abe als q. Xerxes; Xanthus, Ximenes,
}(averius enz. zijn namen waarin men de x niet ontheren kan.
·

en

.
Over de /J
Y.
-~- i4. Dezir schriftteekenen verschillen in zoo vele opzigten van elkander, dat zij hijna niets anders gemeen hebl:Jen dan den naam. De ij is, . wat den oorsprong betreft,
niet anders dan ii, waarbij men de tweede i onderuithaalde, gelijk _men nog ll,let de tweede s van sf doet. Op
grond hiervan wordt haar bestaan als letter in twijfel getrokken; maar ten onregte, daar zij niet slechts in gedaante, maar ook in klank, van eene verdubbelde i verschilt, zoo als wij, in de behandeling der uitspraak,
·
breeder zullen aantoonen."
De y: is de,'-Grieksche upsilon, zoo aJ.s zij ook hij de
Duitscfiers genoem~d wordt, en de i Grec d.er Franschen.
_Wij dulden haar als vreemdeling onder de letters op denzelfden voet als q en x . Met haar schrijven wij Cyrus,
Lycurgus, Pythia, enz.
Besluit uit het voorgaande.

·]5. Wij meenen aangetoond te hebben, datal de letters, die men, als vreemdelingen, w~l eens wat scheef
aangezien, en in menige spraakkunst, ·als rekruten bij
eene exercitie, buiten bet gelid gesteld heeft, ons in het
schrijven te pas komen, en daarom aanspraak hebbcn op
eene meer liberale behandeling dim haar veelal te beurt
valt.
B. NADERE BESCHOUWING DER LEITERS.

Onderscheid tusschen lclinkers en medeklinkers.

· ·16. De letters worden naar hare verrigting in klinkers
en medeklinkers verdeeld; waaruit men ziet dat bet klinfih.~aa!l ~~iqe gemeen is. Het voorgevoegde mede onderscheid~ ~e_ b~narningt -der tw.eede soQrt )etters van die der
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ecrste, en duidt aan dat een klinker, ook zonder hulp van
andere letters, een duidelijk verneembaren klank heeft,
terwijl een medeklinker aileen met een' ldinker verbonden duidelijk gehoord wordt.
Klinkers niet gewigtiger dan medeklinkers.
17. Men zou dwalen indien men uit deze benamin~
gen wilde afleiden dat klinkers gewigtiger zijn,. als b~
standdeelen van een woord, dan medeklinkers. Wat
bet meeste geraas maakt is niet juist het belangrijkste.
Als ldanken maken de klinkers onze spraak hopr~r, eg.
dat is geen geringe dienst; maar hunne betee~-eiDs entleenen zij van den medeklinker aie hen verg~zelt. Het
kleinste kind zegt a; maa~· dat is w~l een . galm, maar
nog geene spraak ; zoodra het ·n u eene p of eene m voorop leert zetten en pa, ma zegt, dan krijgt zijne a eene
beteekenis, die van den medeklinker ontleend wordt.
De beteekenis der woorden in de medeklinkers gelegen.
18. Wanneer men hier hijvoegt, hetgeen in ons hoofdstuk over afleiding blijken zal, dat de beteekenis der
woorden, gelijk in dit eenvoudige voorbeeld van pa en
ma, voornamelijk in de ' medeklink~rs te .Zoeke · dan .
zal men zich _ niet 'verwonderen; dat sommige taalgeleerden dezen - lwofdklanken, 'de l klinkers daarentegen
hulpklariken genoemd hebben.
!(linkers.
19. Wij hebben in ons abe zeven klinkers, a, e, i,
u, ij en y. Buiten ons abe hebbe.n wij er meer, te weten
twee- en drieklanken, maar dezen worden door zamengestelde teekenen afgebeeld, en kunnen daarom onder
de letters, als eenvoudigste bestanddeelen van een woord,
geene plaats hebben.
·
· Tweeklanken. •
20. Ben tweeklank is een klank die goor de vereeniging
van twee verschillende schriftteekenen wordt afgebeeld.
De benaming is niet vap. de gelukkigste, want ei en oe
worden even eens door eene enkele uitstooting van "den
adem gevormd als o ·en u. Deze enkelheid van uitst~
ting is zoo wezentlijk in de zoogenaamde tweeklanken, 1
dat zij niet meer als zoodanig erkend worden wanueer
men beide klinkers afzonderlijk ho.ort : _dit blijkt onder
anderen uit Goel, . Sinai'; .Altigai1. Spreek oe, oil; &'~ z60

o,
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vlug uh als "gij wilt, er zal nooit oe, ou, ei uit ontstaan.
Het dubbelt~, de tweeheid, om bet eens zoo te noemen,
is niet in den klank maar in de letter gelegen. Misschien
zou de benaming tweeklinker beter geweest zijn, maar ik
zal de eerste niet zijn Dm dien naam in te voeren. Waar
zou bet ook met de taal been, indien men alle diugen
verdoopte, .<lie namen dragen met hunnen aard strijdig ?
~ 1 De eenlgste t~eeklanken . die deze ben~m.ing, bij eene oppervlakkige
bescbouwmg; scbijnen te wettigeti, zijn aai en ooi, au en eeu. In aai en ooi
is werkelijk overgang van aen O. tot i, en de mond gaat in het uitspreken.van
eene. g
e tot eene kleiner~ opening o_ver} ec!!_~r !ijn de klanken niet gee~lfeld
aar worden' door eene uitstoqtmg van den adem voortgebragt'
PJijk t '
:Ofen.in de" muzfjk door een boogje ve'rbonden. Hetgeen men
ac}lter a en ee in au en eeu, ook in eenen adem hoQrt, is geen u-klank, maar
die van·tien medeklinker w, die er op volgt.

_-~

'N adere _aanwijzing daarvan.

~

21. De eerste klinker in ee•en tweeklank kan ook
verdubbeld -.zijn, zof!der dat de tweeklauk d.aardoor van
aard _verandert, -en drieklank wordt. Wann_eer wij 9it
in. ilet oog houaen, zuilen wij bevinden dat wij .tien
fweeklanken bebben, te weten :
.
_ , .. aai, in kraai, . ; ·· . ,
ie, in vr_iend,
; - ~ : au/ . ~~.:.da.\l.'f'
o?i:, ;in mooi,
-~
laauw,
.oe, m bloed,
- e~u, · nf leeuw, ' ':
ou, in ·stout,
-- ei, in klei,
· ui, in fluit.
eu, in breuk,
·
· Daar de opgenoemde tweeklanken, blijkens de bijgeyoegde 'toorbeelden, zoowel in teeken als in . klank yerscbillen; 'geloof ik niet dat men ze tot een kleiner. getal
brengen kan, zonder den misslag te begaan, van van~en te scbeiden betgeen bij elkander behoort .
.t -- ~ Over au en.aau, .
22. Wil men tusscben au en aau verscbil maken, dan
mqet men liet laatste uithaauweii, en dat is in de be·schaafde spraak niet gebruikelijk. De verdubbeling der
a bestaat bier allf!en voor bet oog. Of die vcrdubbeling
·ill ~an niet beboorde plaats te bebben, is een onderzoek
dat op zijnen tijd, bij de bebandeling der spelling, ZO\i
ktfrinen voorkomen.

----_ _, J: .

~~

~-: .·· . ::'2'.: ~. l>at-eJ,e en

Over eu en eeuw·.

eiuw,

nfet in lengte ~lleen, 01aar ook in
klani· verschille~- biervan kan ln'en ' zicb iigtelijk over-

'f:
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tuigen. Rek de uitspraak van beu zoo lang als uw adem
toelaat, cr zal nooit beeuw uit ontstaan.
·
·
Drieklanken.

24. Een drieklank is ~en klank door de _vereeniging
van drie verscl:tillenqe ~chriftteek~ns vom:gesteld. Enke}::.
heid van uitstooting is zoowel eigenschap van drieklanken als 'van tweeklanken, waarom dan ook de naam van
drieklinkers misscbien gepaster zou zijn.- ·_l(atkre a ani'oizing .d~arv~n;. ~ - ; -.
. .
5. De drieklanken zijp ·ieu, in nier£,w, ~ oei; in 'h,ri.
}Vat de vorming aezer klanken betreft; daQ.rop is toepas=selijk hetgcen in. de aanteekening op de tweeklanken
gezegd is.
_
_ __ ·
_ · _Z.amengestelde. Medeklinkers. -

26. Zamengestelde f!1edekfinkers zijri vereenigiilgeii van
twee*medeklinkers, die als deelen van zoodanige zamenstelling anders kliriken, ·dan . wanneer zij afzonderlijk
voorkomen.
Zij zijo ch, ng, .nk, th en ph. _De 'drie·eerste ~]!1 reeds
vroeg door taalkJJndigen _als . zamengestelae klan'ifeelcens
erkend ; -en de ch lieeft bij sommigen zelfs eene ptiiats in
bet abe gekregen. De twee laatste heeft meil niet voor
vol aangezien. Wij merken op dat th, behalve in eigennamen, als Thomas,_Theodora, enz. ook in thana en the..e.
voorkomt: Zegt men thana is zamentrekking voor te
hands, wat bewijst dat ? en -zoo het al wat bewees; diip is
thee nog geene zamentrekking van te hee. Indien 1qen
geene ph wil erkennen, dan moet men Theophilus, -Stephanus enz. met f spellen, eene spelling waarover geleerden het oiet eens zijn. De voorzigtighei~ gebiedt
geene schriftteekeos te bannen; zorideJ" ~eker te ~_ijri; da;t
wij ze niet no'Edig hebberi: . . -. ; - -~- - - .

-

Volledige Klanklijst.

.

-

-

z;. Wanneer wij nu al onze letters, enkele zoowel als
zamt:ngestelde, aan ooze -taal eigene, zoowel als nit
·andere tal en ontleende, monsteren ; en daarbij in zoo
verre de volgorde van bet ab€ hewat:en, dat ieder zamen - g~steld klankteeken achter het eerste gedeelte van desze_l.fs. ·zamenstelling ~ordt. ingescho_v~n·.;. d_an_.:ye~~Ji!gen
WliJ de onderstaande .volledige klankl~Jst •. -· ..-.... _,_ _ .•.

S
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a; -aai, au (aau), b, c, ch, d, e, eeu,
i, ie, ieu, j, k, I, m, n, ng, nk, o, oe,
ph, q, r, s, t,. th, u, ui, v, w, x, ij, y,
Van deze vier en veertig lett~·s zijn
~ers- en ·de overige medeklinkers.

ei,' eu, f, g, h,
oei; ooi, ou, p,
z.
negentien klin-

Niet alle klftnkteekenen in het abe op te nemen.

·28. Indien men al de letters van deze volledige klanklijst aan het abe wilde opd1•ingen, zou men eene dwaas- ·
heid doen ; hetzelve behoort als eerste overzigt, slechts
onze gebruikelijke schriftteefn~nen; ae eenvoudigste beiifandaeeleh van woorden, te bevatten. Maar uit d~e
eenvoudige worden ook zarrtengestelde of-gemengde besfanddeelen' van woorden gevormd, welke als klankteekenen wei deg~lijk on.derscheiden zijn van de enkele letters,
door wier vereeniging zirvoor bet oog worden afgebeeld.
E~P§ :..monstering van. den voorraad der middelen, waar.van de. verscheidenheid der uitspraak afhangt, kalf niet
.onbetangrijk zijn.
Stellen wij ze nog eens in het gelid, de geraasmakende
klil!~e..rs, l!ls_ 11!uzijl{~nter~, voorop, en daarna de stille
_matrr il~.:..tc )ne-e.r-uitwerkend~ medeklinkers:
: A, ifdi, au, (a: 1) E, eeu, ei, _eu r I, ie, ieu; O, oe,
.oei, ooi, ou; U, ui, IJ, Y.
.
. · B, C, ch; D, F, G, H, J, K, L, M, N, ng, nk, P,
~p.,_ Q, _R, S, T, th, _V, W, X, Z.

r

:..~

·Nudere· veschouwing van de -namen der medeklinkers.
enkele medeklinkers hebben wij
namen : de zamenstellingen worden naar b.eide bestand_deelep genoemd.
De namen der medeklinkers dienen niet aileen om ze
'te ond~rsc~eiden_, maar tevens om hunne" uitspraak
kennelijk te maken. Dat die namen nief zonder behulp
van eenen klinker kunnen uitgesproken worden, ligt in
den aard der zaak. Opmerkelijk is het dat men daartoe
dee, den minst duidelijken kli.nker gebruikt heeft, als
~wilde men .de klankeloosheid van een' op zich zelven
-staandep. medeklinker aanduiden. De eenigste uitzon-deringen zijn de namen ha, ka en ku. Ondoelmatig is
~t dus, aat wij deze naauwelijks hoorbare e lang uitspreK~Jl eh._M; de, ~~ ~eg_.gen, in stede . V!!ll ve, de, te. J!e
namen der letter~ tienoev~~f wel '"m bet spraakgebrU1k

' -29: 'Aileen . voor ae
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niet veranderd te worden, maar dat .de verkorte benamingen be, ce, de, enz. beter geschikt zijn om kinderen te leeren Iezen, is reeds lang opgemerkt, en
wordi door de ondervinding gestaafd. Tot dat einde
wordt het ook dieustig bevonden de namen ef, el, em, en,
er, es, ix, te veranderen in fe, le, me, ne, t·e, se, xe.
Bilderdijk geeft lh zijne spraakleer (biz. 55) eene red en voor de benamingen der letters waal'in de korte vokaalklank voorop komt, welke veel waarscbijnlijkheid heeft. "Wij noemen ze, zegt hij, ejfe, elle, emme, enne, er1·e,
esje, en i:re. Bet is, zichtbaar, omdat terwijl bij onze overoude Voorvaders de
overi ge letters alleenlijk een sy1be beginnen konden, deze die sylbe ook
eindigen kondeo. Men sebree{ en sprak oudtijds : geif, wei, stom, kan, war,
kty, en jlu:r; maar inen sloot geen sylbe inc, in d, in g, in k, in "· · in w,
noch in z" En dit onderscheid, beweert hij, werddoor de dubbelehenamingen efte, elle, enz. aangeduid.

Verdeeling der Medeklinkers .
30. Het is- van ouds gebruikelijk om· de medeklinkers
in zekere klassen te verdeelen, naar de verschillende
spraakwerktuige n, die tot derzelver uitspraak het meest
bijdragen. Dit geschiedt niet zoo zeer met oogmerk om
de j uiste uitspraak dier letters te do en kennen, als wel
omdat bet altijd een groot gemak is, gelijksoortige dingen onder eene gemeenschappelijke benaming te begrijpeq.
· - '
~r:.
31. Naar deze wijze van verdeeling, ,;allen de mede.klinkers in vier hoofdklassen, en vijf losse letters, dat is
die tot geene dier klassen lmnnen gebragt worden.
·
Lipletters : b, p, f. v,
m.
Tongletters : d, t, l, n, r.
Keelletters: ch, g, k, q.
Tandletters : c, s, z.
Neusletters: ng, nk.
Keel-tandletter: x. Longletter: h, en Verhemelte)etter: j.
.
Hierbij merken wij aan dat c aileen met den 8-klank
tot de tandletters behoort, maar met den k-klank tot de
keelletters moet gerekend worden. Voorts dient men
ook te weten, om bij het lezen van t-aalkundige schriften
niet . vreemd op te kijken, dat de tandletters om haar
sissend geluid ook fluitletters heeten, dat de h eene aanblazing (adspiraiio) en . de t• hondsletter (littera canina)
genoemd wordt, omdat zij sterk ' uitgcsproken ons -bet
kporreu vap eenen hof!.d herinnert.

w,
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Verwante letters.
32. In den ruimsten zin zijn alle letters die tot eene
klasse behooren verwant; maar in engere beteekeuis
noemt men verwante letters die, welke aileen duor
meerdere of mindere inspanning van betzelfde orgaan
verscbillen. Van daar de verdeeling in harde en zachte
letters van hetzelfde orgaan. Zachte zijn b, d, g, v, z,
welke t!ard uitgespr.oken overgaan in p, t, cb; f, s.
C. UITSPRAAK.

' Qpzettelijke' hehandeling daarvan niet ovprtollig.
33. De uitspraak der Nederduitsche taal, hoe regdmatig ook, vereischt ·eene opzettelijke behandeling, en
dit willen wij niet slechts van de Kaap de Goede Hoop, .
maar ook van de Nederlanden verstaan bebben . . Onze
taalleernars intusscben hebben zich 'van eene opzcttelijke
behandeling dier stof onthouden, en wat zij ons daarover aanbieden, moeten wij op bet ruime veld der regels
over de spelling, als verstrooide korenaren bijeen lezen.
-Van <laar dan -ook dat gescbilpunten dit gedeelte onzer
· spraak betreffen~ op den duur onbeslist blijven. Men
is· bet over hoofdzaken, dat is over algemeene regels,
stilzwijgend eens, maar wanneer men over bijzaken
twijfelt of onderling verschilt, dan is er vaak geen beroep
op eeriig erkend gezag. 'Wij zullen trachten algemeene
regels te ontwerpen, in overeenstemming met die wetten
der uitspraak, welke, zonder als zoodanig afgekondigd
·en aangeplakt te zijn, nogtans bet gebruik regelen;
daarna zullen wij aan deze r~gels en eenige verstrooide
wenken van taalkundigen de ons voorgekomen onregel·matighcden toetsen, en' eindelijk over hetgeen
spraak
in deze vollq:ilanting kenmerkt, bet noodige trachten te
:zeggen.

ae

Wze hevoegde voorgangers in de uitspraak zijn.
34. Eenparigheid van uitspraak bestaat, in de verscbilJende gewesten van bet koningrijk der Nederlanden,
·zoo min als in de verschillende graafschappen van Engeland. lntusscben zal geen Vries, Zeeuw, Geldersman
-enz,, van opvoeding, t,e n zij bij den zonderling. wil uitbange~ vergen dat de overige -gewest,en {bet eigentlijk
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Holland daaronder begrepen) de uitspraak van zijn gewest
tot rigtsnoer aannemen. Holland wordt onder de gewesten als voorganger in de uitspraak erkend. Maar ook
Holland is· in dezen aan de vcrscheidt>nheden van tijd,
plaats en stand" onderworpen. Men sprak daar veor
lwnderd jaar anders dan thaus, men spreekt ook nu nog
anders in Noord- dan in Zuid-Holland, anders in de
steden dan op bet land, in den bur~rstand dan bij de
aanzienlijken. ·wie behooren nu toongevers .te zijn?
Ongetwijfel.d de hoogere standen der groote steden, dewijl men daar bet groot$tl;! getal wei opgevo~de menschen
bij een vindt, die vail kindsbeen aan zich zekere kieschheid vail ·spraak hebben eigeri gemaakt. Dezen gaan
met den tijd mede, en kunnen ook niet anders ; zelfs het
stedelijke wordf bij hen bet minst opgemerkt, want wie
zich daar niet van ontdoet, spreekt plat of gemaakt.
Dit laatste is bet gebrek der Hagenaars; 1 wier spraak
misschien de beschaafdste is, die in geheel Nederland
gesproken wordt. ~
1 lk geloof dat mijoe s~dgeoootell, welke ik hler van gemaaktheid in hunne apraak betigt, bet in dit opzigt al vrij schappelijk maken in vergelijking
Vtet,de beW'onera van andere ...identie.ateden • •Dat do hoogoreatanden van
aile hoofdplaataen er o~ al aan hechten om leta van bWlDII hoogbeid Zlllfs in
bunne spraalr. te Iaten bltJkeo, is eene bekencte zaak, die men Diet gehtel op
rekeoiog der ijdelbeid beboeft te atelleo, daar zij bij . do veratendigen onder
ben zeer wei kan voortkomen uit de bewustbeid, dat men regt heeft van hun- ·
nen stand de hoogste beschaving in spraak zoowel als in m.anieren te verwach·
ten. Het streven biernaar, niet altijd met oordeel en taalkennia gepaard
11aande, geeft aanleiding tot bespottelijkbeden, waarvan men onvermijdelijk
m den om gang iets overneemt, maar waarvoor men zich in de openbare voordragt weet te wachten.
·
a Ik zeg miuchien, om niet als H agenaar van partijdigbeid te worden
beschuldigd, en den schijn te hebben van aan Amsterdam en Rotterdam <len
handschoen toe te werpen. Immers geldt bet bier eene soort van besehavfug,
daar men al te vee! aan hechten kan, en waarover men zich niet te stellig
moet uitlaten, wil men niet bij vet·standigen verdacht worden van in de war!l
~eachaafdheid nog _weinig gevorderd te zijn.

Wat d~ besckaafde uit~raa.k kenmerkt• .
35. De heschaafde uitspraak heeft twee hoofdkenmel'"'
ken: juistheid en welluidendheid. De juistheid vloeit
voort uit de kennis der spelling, waardoor wij ' van zelf
aanleiding krijgen, om alle letters te laten hooren en aan
elke letter den haar eigenen klank te geven ; de welluidendheid leert ons al wat hortend, hard en wanklankig
is, vermijden. Zij is iu de_uitspraak die bevallige achteloosheid, die niet duldt dat wij in den ongedworigen
'. spreektrant des omgangs letterknechten- wordet~. Men
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verwacht van een wel opgevoecl mensch geheel andere
aanbevelingen in gezelschap, dan eene stipte inachtneming der regels van de spelkunst, door eene slaafsche
uitspraak aan het gehoor opgedwngen.
·
Onderlinge betrekking van juistheid en welluidendheid.
36. J?tistheid is .de regel, ·en welluidendheid de uitzondering. Door beide in acht te nemen, spreekt men los
en bevallig. Wic alleeri de eerste betracht, wordt stijf;
wie de laatste over9rijft, gemaakt. Bet eerste noemt
men in de wandeling pedanterie, het Iaatste, affectatiewoord~n , di-e wij wet missen J<uflnen.
..,._
Het gebied van j uistheid_ en van welluidendheid nader
aangewezen.
~7. Dat beide gepaard moeten gaan, is reeds gezegd.
Intusschen wordt in de taal des omgangs iets meer van
de juistheid aan welluidendheid opgeofferd, dan in de
openbare voordragt. Ook. client aangemerkt, dat bet
welluidende in de taal des omgangs niet altijd volstrekte,
maar dikwijls conventionele, dat is, op aangeuomen gebruik berustende welluidendheid is. Want bet gewone
streelt bet oor meer dan bet ongewone, en al wat zonderlirig is moet men vermijden. Dat in de openbare
voordragt meer juistheid, meer afgepastheid van uitspraak in acht genomen wordt, li.gt in den aard der
zaak; zij toch zet aan de spraak die deftigheid bij, welke
den toehoorder stE;eds herinnert, dat er niet over beuzelingen gebandeld wordt, en welke tevens van den kant des
sprekers een blijk van bedachtzaamheid en van de aan
zijne boorders verscbuldigde achting oplevert. Daar wij
nog aanleiding krijgen zullen om op dit onderwerp terug
te komen, zullen wij hier slechts een .voorbeeld tot opheldering bijbrengen. In het dagelijksche Ieven zeggen wij
brob, op liet spreekgestoelte broeder, beide even gepast,
· en daarom welluidend. De meerdere juistheid van broeder doet den openbaren spreker daaraan de voorkeur geven; het gevestigd spraakgebruik gebiedt ons in den omgang bro€r te zeggen. Het laatste kan op den kansel,
even min als het eerste in . een gesprek, geduld worden.
,./

~

..

Hoofdregel eener juiste uitapraak.

38. liij i~_ deze L Spreek j;elijk gij ackrijft, dat is, laat
elke le~(in een woord _hoOJ;~n, _e..n _wei met den haar

UITSPRAAK-.

13

eigenen klank. De voorschriften der welluidendheid zijn,
zoo als ( § 36)· reeds gezegd is, de uitzonderingen op dez.en
regel.
De klank der letters zich zelven steeds gelijk.
39. Daar de regel der juistheid van ouds in de uitspraak va·n het Nederduitsch in acht genomen werd,
heeft elk schriftteeken doorgaans zijn eigenen klank,
die in klinkletters alleen aan verkorting of verlenging,
eu in medeklinkers aan ve)'zachting of verharding onderhevig is.
_
- -_
-

40. Voorbeelden van alle Nederduitsche Vokaalklanken,
A. is kort in mat, stand, lang in maat, dalen.
E. is kort in vet, keld, gevoel, bevel, lar1g in beeld, tering,
bedelaar
I. is kort in kin, stipt, en wordt v~rlengd door e in
lied, zwieren enz.
_
0. is kort in pot, mond, lang in poot, boven, loopen.
U. is kort in nut, punt, lang in vuur, gluren.
IJ. is voor geene verkorting vatbaar en luidt e\·en
eens in 'tijd en vlijt als in strijden en lijden. •
Y. die aileen !n eigennamen en woorden yan 9rieks9hen oorsprong voorkomt, heeft den klank i .en
is lang in : Cyrus, kort in systema, syllabe. - '
Twee- en drie-klanken kunnen uit den aard niet anders
dan lang zijn, gelijk uit de volgende voorbeelden blijken
kan:
·
·
Aai : taai, verfraaid, maaijen.
Au of aau : dauw, gaauw, verflaauwd, kaautoen.
Eeu: meeuw, Zeeuwsch, hij geeuwt, breettwen.
Ei : lei, meid, weiden.
Eu : beu, preutsch, leugen.
Ie : ik zie, vljet, v~rsieren.
leu : nieuw, hij vernieuwt, kieuwen.
Oe : moe, doen, vloeken.
Oei : boei, hij schroeit, vloeijen.
Ooi : plooi, hij hooit, looijen.
Ou : vrouw, schout, zij zouden.
Ui: lui, guit, clruiven.
1

Voor llet slijk

z~g t

men in de ge111eeozame taal de alik.

Wat een klinker kort, wat lang ·maakt.
.
41. Een enkek klivker van een' ·pf meer:~Winkcrs
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i~ dezelfde letter~reep gevolgd, is kort, zoo afs blijkt uit
mat, stand enz. b1erboven aangevoerd. Eeu dubbele klink.er, alsmede eei1 klinker, hetzij enkel of dubbel, aan be.t
emde van eene lettergreep is lang, zoo als blijkt uit maat,
daten enz. Zie daar den regel. IJ is altijd latig, en een
enkele e zonder l<lemtonn is aan bet einde van eene
l~ttergreep kort, als gevoel, bevel, gering. Zie daar de
Uitzondermgen.
.
·
.
VerandttrliJ~keid der_. Vokaalklanken.
42. Daar _de vokaalklanken, aJs zuivere ui_tademingen,
grootendeels door meerdere of mindere opening van den
mond verscbillen, is ·bet niet t~ verwonderen, dat zij al
zeer ligt verwisseld worden, en somtijds tot klanken verbasteren die aan de zuivere uitspraak der Nederduitsche
taal gebeel vreemd ~ijn. Deze verwisse1baarbeid is
··dan ook de oor;r.aak waarom l1et gewestelijk onderscheid .
in de uitspraak bijna uitsluitend in de vokaalklanken
gevonden wordt. Deze onregelm'atigbeden in baar gebeelen omvang na te gaan, zou niet ligt doenlijk, en
altbans met bet doel van dit werk strijdig zijn. Wij
zullen ons tot die bijzonderbeden bepalen, waaromtrent
bij de -wei opgevoede klasse eenig verschil wordt opge·merkt.
·
De Haagsche a.
43. De Hagenaars geven aan aa, wanneer er eene r op ·
volgt, eenen klank die onhollandsch is. Het is die van
de. Franscbe ai, in faire. Men spreke met dien klank
uit : Het paard slaat met zi;jn staart tegen ~ijne laarzen,
en men oordeele of bet wei luirlt. Wij gelooven dat men
het veilig als gemaaktbeid kan afkeuren. Altbans in
Amsterdam en Rotterdam zou het er zeker voor gehouden
worden.
·
Dat · de verwisseling van den a.klank met dien van e'van ouds niet ongewoon was, blijkt nit de tweederlei spelling die men bij Cats, Haygens, enz.
aantreft. Daar toch leest men weerd, pee1·d, kandeleer, peerl, enz. Zoo ook
bernen en bm·nen, sttr en star, ontfe•·met~ en ontfa•·men. De letter r schijnt
bier toe aanleiding gegeven te hebben.

Het onderscheid tusschen scherplang en zachtlang,
scherpkort en zachtkort in e en o.
44 .. Dat dit onderscbeid van ouds bestond, en tot rigtsnoer van · de spelling met enkele of dubbele klinkers
diend_e, beeft Ten Kate in ~et bree~e aangetoond ; 1 dat
, bet als eene gewestelijke bijzohderheid nog bestaat, leeren
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onze taalkenners van lateren tijd. 9 Dat iutusschen (mei
uitzondering misschien van bet verschil van def-kort en
hel-kort) dit onderscheid grootenrleels verloopen ·is, en
bij nette sprekers niet gehoord wordt, is mede zeker.s
Bij gevolg kan het tot rigtsnoer voot· de spelling niet
meer dienen, en, hoewel het altijd eene belangrijke bijzonderheid in de geschiedenis onzet· taal blijven zal,
beeft bet, dunkt ons, in de beoefening, geene nuttigheid
meer, en kau dus in een leerboek~ dat zich niet met
wijdloopige be&j>iegelingen inlaat, wei gemist worden.
1 In bet J. Deel nn zi~ Aenleiding euz.'' en aldaar nader .de "Derde
Verbandeling van 't .~rzoek onr onze N~d!!rdllitsche letterk~nbn.''
• P. Wellanda Niderd. Spraatk., bl. 21 en voir~.; Bilderdijks- Nederl.
Spraakleer, bl; 33 el) volgg.; Siegenbeek, Verbandeling enz., bl. 129.
• Dit wordt met m~erdere of mind ere huiverigbeid door Weiland, Siegenbeek
en Bilderdijk op de, in bovenstaande a•nteekening gerepte plaatsen, erkend.
Maar zelfs Ten Kate noemt dit onderscheid, bl. 159, een oud egt onderiJcheid ...
. dat nu onze uitspraek reeds quijt geruekt is. Waar ecbter het Doord _onze
op de kort te •oren genoemde Amstel- ·en Rhijnlanders schijnt te slaan. Wat
daarvan zij, ik beroep mij op hen die in de beschaafde kringen onzer groote
•teden verkeerd hebben, of men -daar deze bijzonderbeid van de Maaslandsche,
Zeeuwsche en Groningsche spraakverscheidenbeden opmerkt.

I aan het einde van ·eene letterg?·eep.

45. I komt in Hollandsche woorden zoo veel ik weet
-niet aan bet einde van.eene letterg~p vo.Or, buiteh de
verlenging van woorden op ig uitgaande, als ne-de-ri-ger,
me-ni-ger-lei enz. In zQodauige woorden · Iaten zich
vele sprekers door de bij ons gebruikelijke wijs van
afbreken tot eene verkeerde uitspra!lk misleiden,-1 waarbij de i naar den Iangen klank ie zweemt. Men vermijde
dit als gemaaktheid. De i is juist in zulke gevallen zoo
kort, dat zij genoegzaam in eene toonlooze e overgaat,
-b. v. overigens,- spreek overegens, niet overiegens.
In vreemde woorden luidt de i aan ·het einde eener
·lettergreep lang, b. v.. ti-tel,. ci-der, ci-pres enz.
Q

I Is bet niet beter in zulke gevallen den medeklinker. tot de yorige lettllr•
greep te trekken en aldus afte· bre'ken: ·ne-de-rig·er, -me-nig-er-lei? .Qoch
hiervan nader bij de spelling.
· •
2 Bilderdijk en Kinker zijn het hierover - eens.
Zie Kinkers Beoord. enz.
bl. 290.

IJ met den klank ie.
46. Hoewel de ij thans in de meeste gevallen den klank
ei heeft, zijn er nogtans woorden waarin ~ij als ie uitge, sproken word£, betgeen met haren oorsprong, als • door
: verdub~eli~g der i ontstaan ov~reenl,<~~t. ~en opzi~te
-van somm1ge woorden heer-scht - twe.ede_i:leJ gebrutk,

·•
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Zeker is ·het dat zij, die naar den regel der eenparigheid
ij overal ei uitspt:eken, onze ooren geweld aandoen;
Naar mijn oor, . daar ik echter wegens langdurige uitlandigheid en het vroeg beoefenen van vreemde talen, zelf
11iet veel op vertrouw, .zou men de b~doelde \>YOord~
aldus kunnen .schiften.
· .
advijs
andijvie
artilfenj
catholijk
fabrijk ·
fijmelen
fijmelaar
gerijf

Woorden waarin men altijd ie hoort.
gerijven
kolijk
. gerijflijk
kronijk
-- gi~~eien
mijne (mine)
gnJnen
mijt (kaasworm)
ijlen 1 (ligthoofdig zijn)muzijk
ijp
ontijg
ijf, ijzegrim
poezij
koffij ·
secretarij

1 IJlen in de beteekenis van haasten, heeft altijd · den ei-klank.
Zoo ook
de spreekwijs in alle1· ijl.

Woorden waarin men nu eens ei dan weer ie hoort.
ijdel, ijver, nijver, mijt (brandstapel enz.) tijger, met
hunne afstammingen en zamenstellingen.
Nadere heschoowing der woorden waarin ij met tweederlei
klank voorkomt ..
47. In den deftigen spreektrant hoort men in ijdel,
ijver veelal den !dank ei; en dit heeft eigenschap, want
de schrale, piepende ie-ldank heeft daar iets onaangenaams. In den omgang zou mijn oor aan iever en iedel
de voorkeur geven. IJl uit ijdel zamengetrokken, b. v.
een ijl weefsel, kan als zamentrekking geene aanspraak op
deftigheid maken, en zou zich dus met den ie-ldank kunnen vergenoegeu, die uit den aarcl. ook beter geschikt is
om de nietigheid of geringe waarde van eene ijle stof uit
..te drukken.
.
-Nijver, -dat volgens Weiland niet anders is dan ijver
met eene voorgevoegde n, laat zich niet gaarne met den
ie-klank afschepen. In . Tentoonstelling · van nationale
nijverheid moet niet gepiept worden.
·
M'ijt behoorde mijns inziens altijd miet te luiden.
Hooimijt, koornmijt enz. behooren tot het boerenbedrijf,
en hoewcl zij geen voorwerpen van gcringen omvang
'uitdrttkken, worden zij toch altijd met den ie-klank geho'or.d. ~ Houtm}dt l)a4_ weleer meer betrekking tot bet
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geestelijke, en maakt dus aanspraak op meerdere. deftigheid.. Wie zich hier aan het piepen stoot, gebruike 'het
vol klinkende brandstapel.
Tijger stoort zich aan de regelmaat niet. In Holland
hoort men in den omgang algemeen teiger, terwijl dichters en openbare sprekers tieger verkiezen. Aan de
Kaap hoort men altijd tieger;
Voorts spreke men Julij en Junij met den i-klank uit,
gelijk men gewoon is Januarij en Februarij uit te spreken.
De Grieksche Y;
48. Deze letter moet altijd den i-ldank behoud~n :
Tyrus, Cyrus, zoo ook hysap, indien men niet met Sie- ·
genbeek en WeiJand hijzap spellen wil, waarmede ik mij
om den Griekschen o01·sprong van het woord niet wei
kan vereenigen. Het woord wordt meest 'in den kansel""
stijl gebruikt, als in de plaats: " ontzondig mij met
hysop ;" eu op den kansel mag men naauwkeurigheid
verwachten. I·£ijzap doet rnij altijd aan aphijschen
denken.
Over au en aauw.
49. Dat er tusschen dauw en dauw, Lauw en laauw een
hoorbaat· ondcrscheid moet in acht genomen worden is
~vaar.
Men wachte zich nogta ns van den a-klank te
zeer te rekken, (zie hicn·oor § 22) en zegge vooral niet
Paauwlus voor Paulus.
Over ieuw.
50. Dezen klank brengen de Engclschen bezwaarlijk
uit; maar ook Hollanders zeggen wei eens voor nieuw
nuwt. Van zulke verbasteringen onthoude men zich.
·
Verlcarting van zekere vakaalklanken.

51. Kammen en kwammen, spralcken en zaggen hebberi
zich in de gemeenzame taal vast genesteld : wie niet teemen wil moet zich dat getroosten ; maar in de openbare
voordragt kan men zulke slordigheid niet verschoonen.
Zoo duldt ook de taal des gesp reks geene tweede perso~
nen, als gy spraakt, kwaamt, zaagt (-van zeggen,) braakt
(van breken,) maar gebruikt daan·oor . den 3 pers. :.
sprak, kwam, zag, l}rak enz. Ook zegt men gr_av"ver
voor grover. Daarentegen zijn s_chattel en_ batter voor
schatel en bater onfatsoenlijk.
· _. ' -

c
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Vokaal'k?anken door afwezigheid van toon verkort.
52. De oo in voorbij, voorleden, waarvoor men liever
verleden schrijft, gaat in eene kortc e over. De ij in bijzonder gaat over in i, en de uitgang lijk luidt niet anders
-dan lik : voornameli;jk, voortreffeli;jk enz. Ons · hier den
ei-klank te willen opdringen is gemaaktheid. lmmet·s
luiden wi;j, gij, zi;j, wanneer er geen klemtoun op valt,
we, ge, ze. Men Jette slcchts op het tweederlei wij in
deze regels :
" Daar is de vreemdlingschap vergeten,
" En wij, wij zijn in 't vaderland.

Ook in bijvoegelijke naamwoorden met rijk zamenges,teld hoort men eene mcrkbare verkorting van de ij, b.v.
belangrij,k, zinrijk, waar de ij, dunkt mij, korter is dan
in het zelfsta11dige rijk van koningrijk, keizerrijk enz.
In de uitg~ngen zaam en baar is de a ongetwijfeld
korter dan in verzamelen en gebaren, b. v. in de zegging:
Ret is groeizaam weer, gaat zaam bijna in zem over; en
z66 kort is aa in baar, dat zij door dichters, wanneer de
versmaat bet vereischt, verwaarloosd wordt:
" 0 zalig hij, die uit zijn nooden
'' Tot Jezus en zijn heil gevloden,
" Daar dankhre. liefdetranen schreit."

Wie deze en dergelijke verkortingen der vokaalklanken, door afwezigheid van toon, niet in acht neemt,
spreekt slaafsch en onwelluidend, en heeft het voorkomen
van zijne les uit een ab€-hoekje op te zeggen. Het is
c;laarenboven eene wezentlijke opoffering, zulke menschen
te hooren spreken, want zij hebben eens zoo veel tijd
noodig als een ander.
Verkorting van aa, door afwezigheid van.toon, lijdt ook de uitgang aard:
ostaard, mutsaard, ponjam·d, staPdaa~·d enz.;; ook u:aar in wam-in, waarvan,
D. I. bl. 492.

fiiPI.If!')!, ~nz. ~e~ ~ate

Veraarding der medeklinkers.
53. Deze is tweederlei : zij gaan door verharding 9f
verzachting in lmnne ldankverwanten m:er, of zij worden ook wel geheel stom. De meeste afwijkingen laten
zich onder deze twee hoofden brengen. Beschouwen wij
ze afzonderlijk.
Qver:g.a.ng van eenen medeklinker in zijn klankverwant.
54. B gaat in p over als sluitletter: ik krah, hij· br~ekt ee.n
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rih, toh u niet zoo af. Ook v66r t of sen voor d als sluitletter : de zee ebt, dat is uitk1·absel, ik heb mij afgetobd.
D gaat even zoo in t over. Als sluitletter: brood, ik
braad; v66r s : bruidskoek, bindsel.
G in ch : trag, ,qedrag; pligt, hij mogt; uitvaagsel enz.
W trekt naar v v66r r :. wrak, wrat, wreken en uaar fin
verw.
Bij den overgang \'an v en z in fen s verandert tevens
het letterteeken ik raas, gij blaast, hij schrijjt, overblijfsels enz. van razen, blazen, sc.hrijven en overblijven.
Hetzelfde vindt plaats wanneer de harde · klinker verzacht wordt: huis, huizen, ,q1·aaj, graven.
G gaat in j over in angelier, en he eft cen Franschen
klank in gelei, genie, logement.
De ch heeft ook eea Franschen klank in charter 1 chais, chocolade.

Stomme letters.
55. Die hehben wij niet, zegt menig eeh. Dat zal te bezien staan. Een ieder raadplege ziju eigen oor bij de
onderstaande aanmerkingen.
.
..,..._ I. D is stom voor t: redt, bidt, bindt, vindt; ook in
fonds; voorts in saheidweg, scheidmuur. 1 _ •
2. F is stom in stijfsel.
3. T is stom in wichtje, gezigtje, hogtje, kistje,. griftje,
hestje.
4. Ch is stom in frisch, wensch, mensch.~
5. H is stom in th, b. v. thans, thee, Thomas.
6. B is stom in lombard, eu win erwt.
1 Waarom de din deze woorden niet weg gelaten gelijk in scheikunst? Witr
daartoe niet besluiten kan, schrijve liever scheidsweg, scheidsmuur, qf•cheidsmaal enz.
• Dat ch in sch aan bet einde van een woord stom is, zal mij door velen
betwist worden. In den om gang, zoo men niet gemaakt spreken wil, boort
men zeker eene enkele a. Dit zegt Kinker ook in zijne " Beoordeeling enz."
bl. 294, maar hij stelt bet tevens twijfelacbtig, of het niet beter ware, dat
open~are sprekera een jlaauwen keeladem na de s deden hoor:m. . Hif!'!IL jw
opgesloten, dat openbare sprekers dat veelal niet doen, en wij gelooven dat
zij daardoor de welluidendheid bevorderen; want de veelvuldige . keelklanken zyn zeker geene schoonheid in onze taa!. Dat het verzwijgen der
ch na a niets nieuws is, blijkt nit de tweaderlei spelling bij onze keurigste schrijvers, b. v. onde1·tussen, daegelijlcse tael enz. bij Ten Kate,
een joJ·s man bij Hooft enz. Dat men in bet enkelvoud een jris men8
zeggende, ook in bet meervoud fl'isse menssen zeggen moet, spreekt, dunkt
mij, . van zelf. De gemeenzame taal, die altijd bet welluidende en gl!makkelijke zoekt, gaat ons hierin voor, en ik geloof niet dat openbare
1111rekers in dit geval iets verliezen zullen met haar te volgen. Z ie ook
Bild. Spr. bl. 50.
•

Uitspraak van ng.
.
56, Oelijk: wij bet onderdrukken van den keelklank in
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sch aan bet einde van een woord hebben· vooigestaan,.
doen wij bet ook in bet

zam~ngestelde

klankteeken ng.

~en spreke dan rang uit gelijk de Franschen, en ring

gel\jk de Engelscben, dat is, beide met dien ldank of
galm dien men hoort wanneer kinderen met hun· dingdong dingdong bet klokkengelui nabootsen.' Die zelfde
klank blijft ook, wanneer een woord op ng uitgaande
verlengd wordt: ik vang, wij vangen, tong, tongen enz.
- 1 Het in acht nemen hiervan draagt, dunkt mij, zoo vee! ·tot de welluidendheid bij, dat het mij niet onverschillig is, mij op het achtbaar gezag van
Ten Kate fe kunnen beroepen. Voor hen die wat al te vee! aan· keelklanken gehecht zijn zal ik 's.mans woorden aanbalen. " Bijaldien (zegt bij) of 11g of
nk in eene zelfde lettergreep' ( al s bij ding, kling, en dank, klank) gevonden
worden, zo is ijders geluit!, ten minste zo als 'tin bescharrfd Hollands zig laat
hooren, eenvowdig ; men zegt niet din -gen, dan ·ken, maar ding.en, dank-en:
een T eiken t!at ng en nk alhier onscheidbaar zijn in kla nk , en d?rhalven
geened ubbele meedekiink ers. Geheel antlers klinken n en g, wanneer die in
hijzondre letterg reepen gestelt zijn, als bi.i in·gmoomen , in-gang." Zie zijne
"Aenleiding enz ." bl. 123. Hetzelfd e knq ne n zij, die meer aan het gez•g
der hieuweren hechten, bij ll ilderdyk in zijne Spraakleer bl. ~0 beweerd, en
'Qij Kinker, in z, inleidcnden bri ef tot zijile Beoot·t!eeling enz. bl. xxi. beiiamd vinden.

·De d tusschen twee klinkers.
57. In de gemeenzame spraak wordt de d tusschen
twee klinkers verzwegen in broer, vergaring, (vergadering) leer·, (feder) kleeren (kleederen) zoo ook veeren, blaien, . allegaar voor al te gader, waarin de tongletter twee
maal verzwegen wordt. Vloeijend is deze zamentrekking, en z\i wordt te regt in de gemeenzame spraak gebezigd; maar de openbare spreker onthoude zich daarvan. Sommige zamentrekkingen behooren tot de straattaal als : vaer, moer, wat aers V001' wat anders enz. Van
dim·en sprekende kunnen vaet• en moer geduld worden.
In bloeden, lwuden, dooden enz. schijnt bet verkieslijk de
d te Iaten hooren, om de overeenkomst met bloeijen, houwen en dooijen; maar wie ongedwongen spreekt za1 er
wei~ig mee op bebben.

D als j ofw. ,
58. Men ziet uit de drie laatste voorbeelden der vodge
'paragraaf, dat men in plaats van d de j of w als medekliqker van overgang inlasch t. Zoo zegt men rijen,
_lijen, leijen (maar lyder voor patient en leijer voor een die
ossen, paarden enz. leidt), ook ouwe boeken, een kouwe
nacht, rajen, brajen, lajen, spoejen enz. De gemeenzame taal wettigt dat overvloeijen van den eenen klinker
op den anderen ; niaar m~n kan daar te veel aan doen ;
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althans mijn gehoor kan met blije tijing, en goeje hoeje,
voor blijde of blije tijding en goede of goeje hoeden, niet
maats worden.
Koei, vlooi, moe·i v-oor koe, vloo, moede of moe, raei
\:oor roede of roe enz. mogen Haagsch zijn, maar mooi
zijn ze dam·om niet.
Ps en Pt.
59. Dit zijn struikelblokken voor de tong, en bet is
gelukkig dat er niet veel woorden zoo beginnen, want
wij zouden leeren stotteren dat bet een' aard had. Sommigen zeggen pe-sa~m en P e-tolomeus voor~psalm, Ptolomeus met eene maar even hoorbare p. Anderen maken
er zalm van!
De uitgang en.
60. Moet men in dezen uitgang de laatste le.t ter hooren
of niet ? Dit is reeds een ond gescb il waar de voorstanders van j uistheid en die van wclluidendheid tegen clkander over staan, en ieder (o m met vade r Vondel te spreken) trekt zijn st1·eng naar magt. T en Kate \Vas in zijn
tijd reeds voor hct verzwijgen dezer n, 1 en dit vindt
thans vele voorstanders. In de taal des gespreks zeggen
wij fiat, (en wie die de n als sluitletter nooit uitgesproken heeft, zvu bet van zijn neus willen vergen om dat te
veranderen ?) g Maar zou men in de openbare voordragt ·
nict een middelweg kunnen bewandelen? In de schilderkunst lweft men heele en halve tinten : zou een net
spreker niet ook h_eele en halve letters in zijne uitspraak
hebben? Wij gelooven ja. Men kan de n z66 verzwij.
gen als of men telkens zijne toehoorders afvroeg : boor:
je nu dat ik de n wegiaat? Dit is voor mijn oor bijna
nog erger dan het al te n-ig spreken. Ik zal hierovet·
nog een paar wenken geven, daar men zich bij gebrek
aan betere, des verkiezende, van bedienen kan. ·
Vooreerst dan behart-ige men bet gezegde van Ten
Kate, dat de onzakelijke Jeelen der woorden snel ·en
zacht moeten doorschieten, dan zal de n van zelf, om nog
eens op de schilderkuust terug te komen, als 't ware
wegschemeren, gelijk die tinten die onmerkbaar van iets
tot niets overgaan.
.
Ten tweede : men verzwijge geene n wanneer het
volgende woord met een' klinker begint: b. v. Zy ~lJ
ben er aan gedacht. De raven roepen om brood. ·
!
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Ten derde: men verzwijgc gee ne n aan het slot van
een volzin, b. v. "De Heer heejt ons in zijne langmoe,
digheid gedragen~"
1 Lrzenswaardig maar te lang om bier uit te schrijven , is hetgeen hij over
dit onderwerp D. I. bl. 128 zegt. Hij begint met de aanmerking uat bet verzwijgen der sluit-n de inwoners van het eigentlijk Holland van bunne Nederduitscbe n aburen onderscheidt, en eindigt met deze woorden: "Eevenwel
wil ik hen in dit geval ~ den voorrang, van volleediger na de letterk onst te,
spree ken, niet betwisten, laeten ze ons slegts dett roem van v/oeijender aitspraek niet benijden."
~ Dat den, hoewel hoven (§ 31.) onder de t ongletters gerangschikt, een
bijkomenden neus-klank heeft, is door Kinker, in de inleiding ziJner Beoordeeling enz. bl. xx. aangetoond. •

Ontaarding van den uitgang je.

61. Nog eene b\jzonderheid van de gemeenzame spraak
is dat de uitgang je van verkleinwoorden in ie overgaat
acllter f, g, k, p, b. v. snuifje, kraagje, bakje, knop}e
spreekt men uit snuiffie, kraagchie, bakkie, knoppie cnz.
Opmerkelijk is het dat de j achter d of t medeklinker
blijft, als randje, vaatje, 1 en dat zij achter s al\een in
den mond der min beschaafde klasse den ie-klank aanneemt. Althans geen mau van opvoeding zegt kransie,
Fransie, glaassie cnz. ~
1- Wanneer de t stom is, komt de ie-klank weer te voorscbijn, b. v. ligchie,
wigcft.ie vo9r lichfje, wicktje.
~ _Dit w~rdt zelfi op~e'!'erkt. wa~neer eene stomme t tu,p~~enbeide komt,
als lh-ves(je, nes(je, kiStJe, wzns/Je enz.
,

KAAPSCH TAALEIGEN.

Zaclde uitspmak.
62. Wie zich voomecmt om zich aan onnaauwkeurigheid niet te stooten, kan zich, vooral na een verbl\jf van
ecnige jaren in Zuid Afrika, met de Kaapsche ui_tspraak
wei verecnigen; want zij is zacht en vloeijend, eJJ \'ergt
weinig van de spraakorganen, hetgecn vooral in de zomermaanden niet onverschillig i~. Toonen wij dat met
eenigc voorbeelden aan. De tusschen haakjes geplaatste
letters worden vcrzwegen. Hoe loo (p) Je dan zoo lang- .
zq,am? Wat stoo(t) Je mij? Bly(j) nag wat. Zi(t) Je
ilizar goed? Tk g(e)loo(j) da(t) Je gek is. Ik wee(t) nie(t)
wa(t) Je betaal(t) . In al deze voorbeelden worden de
ha_~de letters als stootsteenen' uit den weg geruimd en de
tong gl\i.(dt) zoo le(kk)er <;>ver de woorden l;l,een.
geldt ook v~n qje; voer a}sje en soortgelij~e verkertingen.
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Van daar ook dat sch van r gevolgd sk luidt: skreeuwen,
skrapen, en zelfs wanneer gee ne r volgt : skijnen, sktmde.
Opmerking ~·erdient het, dat b~j het verzw~jgen van t eene
voorafgaande w tot f. verhard worclt: hij skreef vool.'
schreeuwt. Zelfs de zachlere ton glettet· d wordt achte"r
n of l weggelaten : zonnig, schullig, voor zondig, schuldig.
}'Jog eene bijzondcrheid is hct uitlaten \'an den uitgang
en in de onbppaalde wijs: b. v.
A je nie kan krij nie, dan moe je nie blij nie.
1\.ls gij niet kunt krijgcn, dan moet gij niet blijven.
Deze zijn hoofdtrekken der Kaapsche uitspraak; kleinere afwijkingen, enkele woorden betrcffende, zullen in de
Proeve van Kaapsch taaleigeri beter hare . plaats vinden.
Wij kunneu van dit onderwerp ni et afstappen, zonder te
erkennen, dat de beschaafde klasse ovcral haar best doet
om het kenmerkende der Kaapsche spraak af te leggen,
en dat veel van de hierboven opgegeven voorbeelden in
de platte taal der onbeschaafde klasse t' huis hooren.
Wie de Kaapsche tongval verzaakt word t gezegd hoog
Hollandsch te spreken. Een Engelschman spreckt doorgaans plat Kaapsch .
·
1 Tot inlichting voor den Nederl ander zij gezegd, dat men aan cie Kaap
6tootsteenen of stootklippen noemt, steenbrokken die nu eena hoven de oppervlakte van den weg uitsteken, dan weder onder bet loBSe zand nrbor1en
liggen, zoo dat men er onvermijdelijk op stoot:

TWEED E
ALGEMEEN
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OVERZIGT DER REDEDEELEN.

W at eene 1·ede is.
63. Eene reeks van woorc\en in vetstaanbaren iamenhang fieemen wij eene rede.
1Jeelen en onderdeelen eener rede.
64. Gelijk een woord in lettergrepen~ en elke lettergr.
in klank- of schriftteekenen opgelost wordt, zoo laat zich
ook eene rede in zinsn eden en elke zinsnede in woorden
oplossen: " De wereld gaat 'voorbij met hare begeerlij~
heden, maar die den wil Gods doet leeft in eeuwi,qheid}'
De tweede zinsnede dezer rede begint bij maar.
• Belangrijkheid van de kennis der rededeelen.
66 .. Gelijk de juiste· uitsp'Faak -van t'!f'n wootd afhtllltt

