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van zelf tot cen tweede voorb. uit de Kaapsche spr. 
ontleend. 

Hij is al te tvijs, danig wijs enz. hoort men dagelijks 
in den zin van hedilziek; zou dit nict uit vijs verbasterd 
zijn, waarvoor men thans vies zegt? Vijs komt bij Cats 
en zijne tijdgenooten meest voor in de bet. van al te 
keurig, 1 niet ligt te voldoen. (Eng. overnice, very par
ticular, captious) en in dien zin zegt men nog ontken
nend van iemand: hij valt niet vies. Wij geven bet voor 
beter; is er in gedwaald, dan is er uiet veel aan ver
beurd ; maar is onze gissing juist, dan beeft men kwa
lijk gedaan met vijs in vies te veranderen, dan is mis
schien wijsneus weleer vijsneus geweest: al te keurige 
menscben zijn neus-op-trekkerig, en daaruit blijkt niet zoo 
zeer hunne wijsheid als wei hunr1e· vijsheid. 

1 Of men wei doet vijzevaas met dit t•ijs in verband te brengen, is twijfelach· 
tig. Het w. is verouderd en beteekende eene beuzeling, gelijk thans wive
wasje, dat misschien onder eene andere gedaante hetzelfde w. is; en dit 
laatste is bl ijkbaar het H. D. Wischwasch, beuzelpraat, van wasschen, bah
belen, waauwelen, met eene verdubbeling gelijk in WirTWa!'l', Mischmasch 
en dergelijke ww. meer . Had Weil. hierop gelet, bij zou misschien tot zijne 
onsmakelijke uitweiding over wivewa~e niet gekomen zijn. Maar wij mogen 
hier ook wei de spa bij steken, en aan anderen overlaten om te onderzoeken, 
of betook uit weist du was (gelijk de Franschman ttnje ne sais quoi zegt, en 
onze voorouders een ik en u·eet zeiden) moet worden afgeleid, naar de analo
gie van haberdasher uit llabt ihr das, volgens S. Johnson. 

Z EVENT IE N DE H 0 0 F D STU K. 

OVER WOORDONTLEDING. 

Verdeeling van het onderwerp. 
293. Bij bet ontleden van ww. heeft men op zesderlei 

bijzonderheden te ]etten, namelijk: voorvoegsels, ach
tervoegsels, ingeschoven letters, zamentrekking, letter
verzetting en letterverwisseling. 

Voorvoegsels in het algemeen. 

294. Een voorvoegsel, gelijk de naam aanduidt, is iets 
dat v66r het zakelijke deel des woords, geplaatst is. Dit 
zakelijke toch, in tegenoverstelling van het toevallige, 
is hetgeen wij vinden willen, omdat daarin de beteeke
nende kracht des woords ligt; en met betrekking daartoe 
staat al het overige voor of. achier. 
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Volledige en onvolledige voorvoegsels. 
295. Wij noemen een voorvoegsel volledig, wanneer 

het eene lettergr. uitmaakt; onvolledig, wanneer het 
bet uit een of meer medeklinkers bestaat. Dit laatEte 
beet bij Ten Kate voorwerping. 

Beschouwing der volledige voorvoegsels. 
296. Zij zijn naar de orde van bet abe: be, er, ge, 

her, on, ont (waarbij ook ant beboort) ver en wan. Be-
scbomven wij elk afzonderlijk. _ 

BE. 
Be brengt de hnndeling van bet wkw. in een nnauw 

verband tot het voorw.: eenen akker li!planten, een erf 
behouwen; winst en verlies herekenen enz. 

Van daar dat bet cen onz. wkw. bedr. maakt: fag-
chen, helagchen; kijken, bekijken. · 

Voorts client bet om met nmww. bedr. wkww. te vor
men : hevochtigen, beschaduwen. 

Somtijds verandert bet de bet. van het grondw. als in 
helooven, hescheren, hesterven enz. dan weder scbijnt bet 
scbier overtollig, als in beletten en hehoeven, die beide 
zonder voorvoegsel in denzelfden zin gebruikt worden : ik 
hoef dat niet te doen. Wat let mij dat ik enz. In heoo!!ten, 
bezuiden enz. is het blijkbaar het voorzl. bij. 

ER. 
Er komt in onze taal weiuig voor. In het verouderde 

erachten, waarvan de spreekw. mijns erachtens overig is, 
scbijnt bet de beteekenis van bet grondw. onveranderd 
te laten ; zoo ook in erneren, voeden. 

In zich erbarmen, is bet overg. in een' gemoedstoe
stand, gelijk ont in zich ontfermen. 1 In erkennen ver
schilt het weinig ,vau he, als: ik erken of heken gedwaald 
te hehhen. Erlangen is door langen, dat is reiken, iets 
vet·ktijgen, en ervaren letterlijk door varen, iets te weten 
komen, en bij overdragt, ondervinden. 

Dit voorvoegsel wordt wel met her verward, als erin
neren, erhalen enz. voor herinneren, herhalen. 

tDatjerm letterwisseling is voor bm·m, beeft Weil. in zijn taalk. woordenb. 
aangetoond. Zijne afieiding van een wkw. be-armen in de bet. medelijden 
gevoelen, steunt op bet gezag van Adeluug, die misschien Ten Kate heeft 
~eraadpleegd. Zie dezen in de 2. proeve op beer. Bild. verkiest bier batm 
lh den zin van opwelling, en hiervoor pleit onder anderen bet Eng. barm, 
gist, en de algemeenheid der figuur van opwellen, zwellen enz. om de aan
doeningen van bet bart uit te drukken. Bild. nrkl; aeslachtl. pp barmte. 
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GE. 
Ge is van uitgebreide toepassing. Dat het client om 

het veri. deelw. te vormen is bij de vervoeging aange
toond. 

Voorts beginne~ daarmede veel wkw. waarvan het 
grondw. niet meer voorkomt, als genezen, genieten, ge
schieden; in andere hecht het gebr. aan het w. eene andere 
bet., met dan zonder het voorvoegsel : gebieden, en bieden 
zich gedragen en dragen, zich gelaten' en Iaten; wederom 
in andere laat het de bet. van het w. onveranderd: ge
lukken en lukken, gelijken en lijken, gebeuren en beuren. 2 

Het stelt de handeling van het wkw. zelfst. voor: -het 
geroep, geloop, geblaf euz. waarbij men gewoonlijk aan 
eene herhaalde handeling te denken heeft. 9 

Het client ook om het bewerkte uit te drukken : gebak, 
gebouw, gedicht. 

Met het achtervoegsel te vereenigd, maakt het collec
tiva of verzamelingsww.: geboomte, gevogelte, gewormte; 
ook met de : geleide. 

Een werktuig of middel: gebit, gehoor, geschut, geweer. 
1 Zich gtlaten is zicb voordoen of vertoonen, van daar bet zelfst. gelaat, 

waarvan Koornhert on• de oorspronkelijke bet. leert, wanneer hij zegt: met 
een ghelaet "an aenghe8icht; lfelijk ook : Aet Hlltk beter laten voor het zou be
ter 8taan. Es liisst nicht gut ts bij de Dnitschers het Btaat niet. wel. 

• Dit voorvoegael waa oulings in veel ww. ~ebrnikelijk waar bet thana 
overtolli1 geacht wordt, b. v.: ghedoen, ghecriJgen, ghemaken, bij v. Mar· 
nix en z. tijdgenooten. 

3 Bij dit denkb. van herhaling komt somtijds dat van verveling : " Uw 
pratell heift mij vermoeid" zegt een zieke tegen zijn' vriend die hem bezocht 
heeft, waar u~ gepraat iets beleedigends hebben zou. · 

HER. 
Dit voorvoegsel herhaalt de hand. van het wkw.: 

herkaauwen, herleven, herwinnen. 
In hertog en htrberg staat her voor heer, een Ieger, en heeft dua met bet 

voorvoegsel nieta gemeen. 

ON. 
On drukt tegenstelling of berooving uit, en wordt 

slechts met naam- deel- en bijww. verbonden: ondank, 
onspoed, oneven, ongevraagd, onlangs. De wortel is mis
schien in het H. D. voorz. ohne, zonder. 

Dit on is in om overgegaan in omtrent voor ontrent, dat is onget1·ent van 
trennen, nrwijderen. 

ONT. 
Ont is verwijdering : ontloopen, ontkomen; .· losmaking : 
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ontknoopen, ontwikkelen; berooving : ontheiligen, ontlwof
den; beginnen: ontvlammen, ontwaken, ontslapen; 1 te
gemoetkoming : ontvangen, ontbieden, ontmoeten. In een 
geval gaat bet laatste ont in ant over : antwoorden. ~ 

1 Ontslaep w01·den bet. bij Koornb •. insluimeren. 
• Waarom juist in dit eene ll(eval ? misscbien om denzelfden vokaalkl. niet 

tweemaal in een w. te gebruiken. Ook de uitg. and komt in een geval, na
melijk in 11vond, met o voor, waar juist ook eene a voorafgaat. Verg. § 299. 
Bedriegen we ons niet, dan is dit ook de reden waarom men IIIII' in plaats van 
er bezigd in zulke ww. als ei/{enaar, woekemar enz. Op bet tweede gedeelte 
van 1111twoorden komen wij § 304 terug. 

VER. 
Ver wordt door Ten Kate afgeleid van varen in de 

grondbet.: van deplaata betoogen worden. 
Wat. daarvan zij, bet komt voor in de volgg. en meer 

andere bett. : 
l. In den zin van er in erlangen : verkrijgen, verwer

ven, verzinnen. 1 

2. O~·ergang in eenen toestand : verschiJnen, verblee
ken, verzwakken. 

3. Misslag in eenig bedrijf: zich verspreken, verschriJ
ven, verrekenen. 

_ 4. Verwijdering, zoo veel als weg : verjagen, verdriJ
ven, verbannen. 

5. Verplaatsing: vertrekken, zich vertreden, verdwalen. 
6. Vernietiging of verbruiking : verbranden, verkwiaten, 

verdoen. 
7. Herhaling met verandering: verhangen, verzetten, 

versteken. 
8. Bekleeding, zoo veel als be, ·of over: vergulden, 

verzilveren, vertinnen. 
In sommige ww. als verbeelden, verbeiden, verweren, 

vereerin, valt bet moeijelijk aan ver een duidelijken zin 
te becbten. 

1 lD die bet. heeft aet H. D. altijd e•·: erwe•·ben, erdichtenenz. Ver luidt 
in bet Eng. for: forget,jorgive, forsake, forswear, en komt bij de Franscb
en voor in p11rdonne1·. 

WAN. 

Er is tweederlei wan; bet eene geeft gebrek aan iets 
te kennen, als wanhoop, wantrouwen; bet tweede eene 
verkeerde gesteldbeid, als wantaal, wansmaak. 

In h~t H. D. ia wahn als voorv~egsel in de meeste ww. verouderd. Die 
· taal k~nde betook ala bijv. nmw. in de bet. ledig. 
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Beschouwing der onvolledige voorvoegsels. '"" 
297. Hiertoe brengt men B, F, P; G, K, J; S, SG.I:I, 

T, ST, Z; H, V, of W, en N. Wij zullen in de be
scbouwing de verwanten bij clkander Iaten. 

B, F, P. 
B. staat b\j ·intrekking voor BE : hlijven uit helijven, 

blusschen uit helusschen of belesschen; zoo zou ook huiten 
uit beuiten en hinnen uit beinn,en zijn. Daarvoor pleiten 
heneven, beneden en meer andere bww. en voorzls. 1 

Door voorwerping van f zijn flap en lap, fluit en luit, 
flaauw en laauw, fronzelen en ronzelen, en misschien het 
Eng. frock _met ons rok verwant, en door df} 1!. plomp en 
lomp. - ' 

1 Hiertoe bebooren hoven u1t op, als 't w~re be-op-en, en het oude bachten 
achteren, waarvoor de ~cheep1taal bij de Eng. abqft heeft. 

G, K, J. 
Uit ge, dat, gelijk hoven aangetoond is, voorheen nog 

meer gebruikt werd, ontstond door inkorting g en door 
verharding k : 

Knijpen uit ,qenijpen, voor nijpen : van daar geniepsch en 
in het geniep ; 

Krimpen uit gerimpen, voor rimpen: van daar r.impel; 
Knikken , genikken , nikken, van nek ; 
Knorren , genorren , norren: van daar norsch; 
Kruipen voor geruipen van ruipen : van daar rups ; 
Krullen (oul. krollen) voor gerollen van rollen, enz.' 
Voor l geschiedde de zamentrekking zond'er verhar-

ding als glijden, gluipen van lijden, gaan, en luipen; zoo 
ook gloeijen en gloed,• ghtren, glimmen 3 enz. 

De j is als voorwerping verouderd injimmer enjiet, voor 
immer en iet. 

1 Op gelijke wijs kwellen, in de bet. zwellen, nn wellen. 
• Van lo-en of lu-e11, waarvan Ius( -
3 Van Iemmen waarvan leVtme1', een kling, om het schitteren, gelijk men 

een zwaard ook oulings een brand noemde, en lemmet, de pit van een kaar~. 

S, SCH, T, ST, Z. 
Een w. met l beginnende, nam dikwijls eene s voorop: 

linker hand, slinkerhand; lijm, slijm ; luiken, sluiken; muil 
en smoel; en zoo zijn loof en sloof' en luijer en sluijer, hoe 
verschillend ook in bet gebr., zeer na verwant; voorts 
strot, smelten, snehbe, met de Eng. ww. throat, to melt, 
nib enz. - · • 
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Sch is dikwijls als eene dubbele voorwerping te be
,schouwen uit S en K zamengevloeid: schrappen en 
schrapen, van krabben en dit van gerappen voor rappen 
dat oul. in de.n zin van krabben gebruikt werd... Schrim
pelen en schrompelen van krimpen en .dit van rimpen oul. 
zoo veel als zich rimpelen: op gelijke wijs schrijven van 
gerijven, of grijven voor rijven~ met een stift iets in ·eene 
harde oppen•lakte inkrassen. Van dat grijven komt 
griftJe en van rijven, riffel. 

1 Loofwas oul. mat, moede; van daar sloor:en, zwaar werk verrigten, en 
sloof, eene vrouw die zich geen rust gunt. . 

' Het afkrabben van een' mul).l", dien men witten of schilderen wil, noemt 
men aan de Kaap en ook wei elders rapen. 

• T en ·sf staan· op gelijke-wijs VQOr r. Zoo zijn dan 
strekken, trekken en rekken verwant; en stroopen, het vel 
aftrekken, komt van het oude roopen, H. D. raufen, 
rukken en plukken. Streep en reep, .trommelen en romme
len zijn ook van clkander niet vreemd. 

Z vindt men v66r w: zwak en week, Eng. weak; 
wijken en zwijken in bezwijken, wenken en zwenken, wik
ken en zwikken. Zweep (whip), zwellen en wellen enz. 

H. 
· .Opnierkelijk is het dat de h, die door dialect-verschil, 

even zoo vaak verzwegen als ontijdig uitgesproken wordt, 
nogtans niet dan in' enkele ww. als voorvoegsel gebruikt 
wordt, b. v.: haverij en averij, huilen en uil, hooren en 
oor. 

V. ofW. 
Voorbeelden met W zijn: wreken, wringen, wrijven, 

waarvoor het H. D. rechen, ringen, reiben heeft; en van 
v: vreten, waar de v tot versterking client en uit het 
voorvoegsel ver schijnt zamengetrokken. 

N. 
De n komt op tweederlei wijs voor: als zamentr. uit 

het verouderde ontkenningsw. ne in niemand, nooit, ner
gens, niet; en als voorvoegsel zonder b.et. wanneer het 
waarschijnlijk uit het lidw. ontstaan is: nijver en ijver, 
nochtend en ochtend enz. 

Over uitgangen in de ajleiding. 
298. £\,lleen met afleidingsuitgg. hebben wij het hier 

-te doen, want de buigingsuitgg. zijn vroeger reeds be-
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bandeld. Wij zullen ze verdeelen in drie klassen: A. 
Toonlooze uitgangen; B. Halfbetoonde; en C. Voltoo
nige ; en zullen elke kl. afzonderlijk, maar in bet kort 
bebandelen. 

A. ·Toonlooze uitgangen. 
. 299. Zij zijn twintig enkele: De (te.), e, el:~ em, en, 
ende:~ ends, er, ig, isch, je, lj, se, sel; sem, ste, s, tien:~ 
tig, uwe; en vijf dubbele: enen, eren, elen:~- emen eu 
igen. 

. Beschouwing der enkele toonlooze uitgg. 
DE of 'FE. 

300; Achier bet zakelij-ke dee] Y&n· een wlcw:., b •. v.;:: 
liefde, diejte, sterfte, en tot d of t ingekrompen: 'deugd; 
magt, schrift enz. Ook acbter een bijv·. nmw., om de 
eigenschap als zelfst. voor te stellen : grootte, dikte:~ hitte:~ 
koude. 

E. 
De e tot verzachting van den eindcons. wa,s weleer 

veelvuldiger dim tbans, b. v.: grepe, ziele, gave, schove 
enz. In enkele gevallen duidt zij den bandelenden pers. 
aan: getuige, bode, erve,. horge;, bij. intrekking horff. -Qpk 
was zij gelijkbeduidend met de of- .te- aqhc.W)' -~lk bijlJ!. 
.nmw.; men zei: de oude, de geele, gelijk meiJ. fiT'OQtt,e 
enz. zegt, in de bet. van ouderdom en geelzucht. 

1 Zoo verschilt dan de 'V,Ilrige uitg. van dezen aileen door eeqe ingeschoven 
d~~ . . 

EL. 
El is werktuig of middel: vleugel, sleutel; ook bet 

\'Oorw. der bandeling door bet wkw. aangeduid: bundel:~., 
gruwel:~ drempel. Maar in ww. van vreemden. o.orspl.'._, 
als tafel (tabula), tempel (templum), beeft el geene ~an 
beide beteekenissen. El is ook . uitg. van enkele bijv. 
nmww. : kreupel, schamel, vermetel, onnoozel enz. 

Hiertoe behoort ook dart.el van daJ'1·en, d. i. du1·ven, met_ingevoe_gde t. 

EM. 
Em als uitg. van zelfst. nmww. is vaak duister va:n \)e,t. : 

adem, bodem, boezem. Wordt acbter r. en· l i.nge~rok~~~= 
galm van gillen ; walm van wellen ; storm van st{)ren. 

EN. 
En. hebben. wij als uitg. der opbep. W. v.an w;kww.. en 

L 
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als teeken van meerv. reeds leeren kennen. Het komt 
ooH: voor als u~tg. van zelfst. nmww.: molen, wagen, bek
ken, e~ luidt bij inkorting n, als koorn _ voor koren, of bij 
omzettmg: ne, tarne of tarn, van 't oude teren (to tear) 
scbeuren ; van bijv. nmww. : houten, steenen, gouden; 
van bijww.: buiten, open, gaarn en gaarne ; en zoo diende 
bet_ weleer acbter bijv. umww. op lijk, om ze tot bijww. 
te maken : wijsselijken, vriendl!lijken enz. ; van voorzls. : 
tusschen, tegen enz. 

ENDE. 
Deze uitg. van bet tegenw. deelw. wordt veelal tot 

end ingekort: vriend, ocldend; wordt met and verwis
seld_in ~~n{J, _ heilqnd, dU]i_ng_ejand, ~n m~t ond in avond, 
H. D.: :Abend. 

Qchtend van ochte11, aanwauen, en av011d van avtn, afnemen. -Bild. 

ENDS of END. 
De uitg. ·end met bijvoeging van s komt voor in bijww., 

als volgends, willends en wetends enz. Maar de d wordt 
zoowel in_ de uitspr. als in bet scbrijven acbterwege ge
laten, gelijk ook in nopens, trouwens, blijkens enz. 

ER. 
- Gceft een' werker te kenner., als looper, springer; of 
een - werktuig: .- snuiter,- notenkralcer; met inlasscbing 
van d vacb_ter -r : zweerder, hoorder; oulings ook achter l 
en n als apeelder, mender, tbans speler, menner, terwijl 
men nog doender, boender en diender zegt. Men vindt bet 
ook acbter weinige bijv. nmww.: lekker, wakker, mager, 
snugger, zuiver, bitter. Duister is deze uitg. in leder, haver, 
Zeger en voeder, ~Is ook in de voorzls. over, onder, ach
ter. Eindelijk dient er om van namen van plaatsen 
bijv. nmw. te maken, b. v.: Schiedammer jenever, Edam
mer lcaas enz. 

IG. 
WaarscbijnliJk van een Gottiscb wkw. aigan (bebben); 

b. v.: schuhbig, harig, scbubben of baren hebbende; 
maar somtijds duidt bet aileen overeenkomst aan: vod
dig, wollig, vurig; acbter bet worteldeel van een wkw. 
geeft bet geneigdbeid te kennen, als woelig, gierig, 
Jcnorrig enz. 

ISCH. 
De uifg. i1ch van bijv. nmww. beeft bij inkorting 
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zij nen kl. verloren ; zoo is dan snaaksch voor snakisch 
hondsch voor hondisch, en ook mensch kan bij inkorting 
voor mennisch en dus eigentlijk bijv. zijn; maar van waar 
dan frisch, forsch, valsch en meer anderen ? 

JE. 
Je, weleer jen of ken is uitg. van verkleining: handje, 

mandje, huisje. Verouderd is lijn, als ooglijn voor oogje· 

LF. 
De uitg. if in de getalnamen elf en twaalf, heeft zijnen 

oorspr. in het oude lijven of belijven, waarvoor wij thans 
blijven zeggen ;_ men zeide namelijk een-lif en ·twge- of 
twee-lif, dat is, een en twee·over; te w_e_!;en-boyen het tie[t
tal. De aanleiding tot deze manier van tellen vipdt men 
gereedelijk in de van ouds gebruikelijke dozijntelling van 
kleine koopmanschappen. (Ten Kate, D. II., bl. 78.) 

S;E. 
Se, ook wel sche, (maar zonder keelklank) bij intrek

king s, is een V. uitg., zoo zeide men: meesterse, moor
derse voor meesteres, moordenaarster enz. Zoo is slons 
bij intrekking voor slondse, en dit van slinden het~elfqe 
als verslinden; dus eene. slons, eene vrquw,_ wi~r slQrdig
heid op. kleeding enz., .veel vers_li'T!~f-· __ · ·; ·: -~~ • __ ..:.~.-

SEL. _ .. 
Sel duidt het voortbrengsel van de handeling des werk

woords aan : zaagsel, vijlsel enz., ook een werktuig of 
middel : bindsel, hengsel. 

SEM. 
Deze uitg. heeft beide bett. met het voorgaande sel 

gemeen : de eerste in bloesem en molsem (van mol of moel, 
veri. T. van malen,)' en de tweede in deesem. (oul. deeg
sem van dijgen, uitzetten). 

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

STE. 
Ste wordt bij Ten Kate beschouwd als te, waarvan 

hoven, met ingevoegde s. Veelal wordt ste tot at inge
kort, gelijk in komst, gunst, dienst. 

s. 
Des achter de verkleinww. van bijv. nmww. gevoegd, 

maakt er bijww. van:· zoetjes, netjes, .gaauwtjel·. , ~ 
*L 
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Achter bijww. en voorzls. schijnt zij tot ends of en6 
(zie hoven) te behooren: trouwens, jegens, volgens, we
gens; 1 behalve wanneer zij alleen voorkomt gelijk in 
trots, voorts, mitsgaders. ' 

1 Dat men niet buitens en binnens scbrijven moet, gelijk men tegens en ne
vens scbrijft, maar buiten 'sen binnen 's scbijnt daaruit te blijken, dat men 
achter deze voorzls. geen lidw. bezigt, zoo dat 's voor verkorting van des 
l!&n te zien is. · 

TIEN en TIG. 
Deze uitgg. van telww. worden van tijgen of tijen (trek-

-ken) afgeleid. "De eerste tien," zegt Ten Kate, "is 
een· telrij daar men weder op hervat/' Tig is dan zoo 
veel als trek, (Eng. tug) twintig en dertig, twee trek, drie 
trelt enz. Over elf en twaalf zie hoven, op lf. 

uw. 
Uw in schaduw, zwaluw, peluw of peuluw is uit e ont

staan, want men zeide voorheen schade (H. D. Schatten) 
zwalue of zwalve, Schwalbe en peule · (Pflihl). Zoo ont
stond ook uit geele, geeluw (Eng. yellow) als bijv., nmw. 
en als zelfst. voor geelzucht. Dit uw was toonloos en 
ging bij omzetting in we over, en dit we bij inkorting en 
verscherping in f; zoo ontstond uit moruw, morwe of 
murwe en murf, dat wij nog bebben in vermurwen; en 
m.isscbien van daar de Franscbe benaming van stokvisch 
(morue) van bet murw kloppen of beuken. 

Deze uitg. komt nog voor in zenuw, valuw (fallow) thans t•aal, en in 
aneeuw uit het oude snee, 

Dubbele toonlooze uitgangen. 

ENEN, ELEN, en EREN. 
301. De eerste dezer uitgangen komt thans in een 

klein getal werkww. voor, als bakenen, eigenen, openen, 
en is dan veelal toevallige ontmoeting, van tweederlei en, 
waarvan bet eerste tot bet grondw. behoort, en het laat
ste uitg. der onbep. W. is. In loochenen en rekenen, als
mede in het gemeenzame lijkenen, schijnt de verdubbe-, 
ling van een anderen aard te zijn. 

Des te veelvuldiger zijn elen en eren in wkww. van 
eenvoudiger vormen afgeleid om de herhaling van eene 
daad aan te duiden : hakkelen van haken, huppelen van 
huppen (to hop) stotteren van stooten, klapperen van 
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klappen. Dikwijls is de eenvoudiger vorm des woords 
verouderd, gelijk donnen (Fr. tonner) en metsen, waarvan 
wij donderen -en metzelen hebben. In bet afleiden van 
deze soort wkww. heeft men op klankverwisseling te 
}etten, waarvan straks nader, en zich in acht te nemen 
dat men niet het gewone en der onbep. W., vooraf ge
gaan van el of er van bet grondw., of liever van 
de naaste afleiding, voor elen en eren als uitgg. van 
herbaling aanziet, b. v. : nagelen, grendelen, winteren, 
zuiveren. 

Belangrijk is over deze uitgg. A. de Jagers Proeve ov,er de wkww. van 
her haling en during. · 

EMEN. 
Emen is ontmoeting van twee uitgg.: wademen, vade: 

men enz. 
IGEN. 

Dit geldt ook van igen in matigen, angstigen enz., maar 
in de meeste gevallen is het eene verlenging van een ver
ouderd w. op en: zondigen voor zonden (van bier zon
daar) beleedigen voor beleeden enz. 

Halfbetoonde uitgangen. 

302. 'l'ot deze kl. brengen wij aar of er, aard, dom, 
heid, ing, nis, ling, schap, achtig of ·hajt'ig, baar, 'lijk, 
zaam, hande, lei en Zoos, benevens zalig en tieren. 

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

Achter het worteldeel van een wkw. vindt men veelal er: 
looper, hater, vinder. Uitz. :. zondaar van h~t oude zon
den. Maar na een toonl. mtg. treedt aar m de plaats 
van er: vogelaar, lessenaar, beukelaar, lasteram· enz. 

AARD. 
Men beeft getwijfeld of men dezen uitg. voor ver

scbillend van den vorigen houden moet, dan wel voor 
denzelfden met verharding; in het laatste geval, dat ons 
het waarschijnlijkst voorkomt, zou men bcter gelijk 
weleer met t spellen. Hoe bet zij, aard is thans in onze 
taal geworteld, men schrijve dus (wil men niet zonder
ling zijn) : dronkaarrl, grijsaard, veinsaard, wreedaard. 

Ve~&· § 142 aant. 3. 
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DOM. 
Beteekent ~ I. Staat of gcsteldheid : Eigendom, ouder

dom, rijkdom; 2. Vereeniging: Menschdom, Christendom, 
Jodendom; 3. Ambt of beerscbappij: Pausdom, hertog
dom enz. 

HElD. 
Stelt eene eigenschap zelfst. voor: schoonlteid, wijs

heid, traagheid. 

lNG. 
lniJ doet acbter bet zakelijke deel eens wkw. schier 

dezelfde dienst als heid acbter bet bijv. nmw., b. v. : 
heven, heving, hreken, hreking enz. 

NIS. 
Nis verschilt in beteekenis in zoo verre van ing, dat de 

ww. met nis zamengesteld, veelal eenen meer lijdclijken 
en die meting een meer bedrijvenden zin bebben, b. v.: 
getuigenis, kennis, erkentenis. Maar dit boudt niet altijd 
streek. 

LING. 
Ling,_ van een verouderd wkw. lingen, bij iets voe

ge!l, van gelijken aard zijn, duidt _ achter bet wortel
deel van een wkw •. eenen persoon aan die als voorw. der 
handeling vo9rkomt: kweekelin,q, leerling is een die ge
kweekt of geleerd wordt; zoo ook vondeling, doopeling 
enz. Maar in smeekeling en weinige anderen, is de pers. 
bedrijvend. Ling komt ook achter nmww. als gu'¥Uiteling, 
jongeling, tweeting, hoveling; en client om bijv. nmww. 
en bijww. te vormen : zonderling, mondeling; in het laat
ste geval neemt bet ook wel eene s aan, als zijdelings, 
schrijdelings enz. 1 

Men wacbte zich van ing met voorafgaande l nn een 
wkw. van herhaling voor ling aan te zien: mengeling, 
struikeling. ~ 

1 Deze uitg. wordt ook met lijk verwisseld, als mondeling en mondelijk. 
' E~r wij van ling afstappen, ~;ew~i\en wii ,!log van enkeling, dat d~or Hooft 

gebrmkt werd voor het gewone zndtv!du. Stegenb. heeft om trent d1t ... op~ 
gemerkt (Taalk. Mag., D. 1 I ., bl, 180) dat het verkieslijk is boven ondtelige, 
waarvan sommigen zich bedienen, en dat men volgens dezelfde regelmaat 
.etnling zou knnnen zeggen. Wij ge!ooven dat deze aanm. behartiging verdient. 
' In Borger's Leerredenen, D. I ., bl. 221, lezen wij : "lndien wij van eene al
gemeene inrigting ten beboeve van bet menschelijk geslacht spreken, is bet 
daarom r,eenszins poodig dat dezel ve iederen ondeelbaren in het bijzonder 
betrefl'e. ' Dit tmdee/baar laat zich nog minder verdedigen dan ondeelig. 
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SCHAP. 
Schap is verwant met bet ongelijkvl. scheppen. De be

teekenissen van dezen uitgang zijn hoven (bl. 53) op
gegeven. 

ACHTIG en HAFTIG. 
Hajtig is blijkbaar van haven (to have), waarvan wij 

onder anderen de spreekwijs have en goed hebben overge
bouden, en achtig is van een gelijkbeduidend Moeso
Gottiscb wkw. Maar in het gebr. valt op te merken, 
dat achtig den zin des grondwoords verzwakt, b. v.: 
roodachtig is minder dan rood, terwijl hajtig een uitne
menden graad van eene eigenscbap aanduiot, als in 
manhajtig, krijgshajtig enz. Dat in waarachtig, leugen
achtig en dergelijken, de uitg. achtig de kracbt beeft van 
haftig, is nict vreemd ; want f en ch zijn wisselletters 
en de h, als bloote aanblazing, gaat ligt verloren. 

BAAR. 
Baar is van bet oude beren, waarvan de grondbet. 

dragen is. ln den zin van voortbrengen komt bet voor in 
vruchtbaar, dankbaar; in andere ww. scbijnt bet tot zich 
geberen of gebaeren, dat is, zich als iets vqordoe"O, te 
bebooren, als wonderbaar, blijkbaar enz. Van heren 
komt gebeuren, en om gebeurlijkbeid aan te duiden, 
staat baar veelvuldig acbter bet worteldeel van een wkw. : 
eetbaar, leesbaar, huwbaar enz. 1 Bij de dicbters ver
vangt bet dikwijls de plaats van lijk, als in ontzaghaar 
voor ontzaglijk enz. 

1 Openbaar heeft met dezen uitg. niets gemeen, maar is uit open met het ge
lijkbeduidende baar, d. i . bloot, zamengevloeid. Dit heeft Adelung, en na 
hem, Wei!. (Taalk. Woordenb. op baar) aangetoond. De openbare zee zect 
men nog wei. Zoodanige herhaling van hetzelfde denkbeeld diende tot ver• 
sterking gelijk in algeheel e. m. a. In baarblijkelijk vinden wij hetzelfde 
bestanddeel. De koppeling van baar met lijk, als wo11derbaarlijk en derce· 
lijken, komt ons voor misbr. te zijo. · · 

LIJK. 
Dit is blijkbaar de wortel van lijken of gelijken. Dez.e 

uitg. client om met wkww. en nmww. bijww. en bijv. 
nmww. te vormen: merkelijk, vijandelijk, vriendelijk, 
zwakkelijk. Over bet misbr. van dezen uitg. zie hoven 
(§ 265) en over de uitspr. (§52). 

BiJ Borger Leerr., D. I., bl. 73, lazen wij tijgerlijke krachten, en bl. 254 ! de 
bedf1it~elijke wereld, waar bedtijflelijk nog iets anders echijnt te . zijo dan be
drijflilf, Aan zulke mannen ala B. mag men de vrijheid wei toekennen om de 
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taal met nieuwe ww. te verrijken. Dat Weilands Taalk. Woordenb. niet 
vrij van leemten is, kunnen zij die bet gebruikt hebben, best weten : bedrij· 
llig is eeil van de ww. die men daar te vergeefs zoekt. 

ZAAM. 
De wortel van zamen, waarvan zamelen, geeft met iets 

begaafd zijn te kennen: I. Achter een zelfst. nmw.: 
deugdzaam, vreedzaam; 2. Achter het worteldeel van 
een wkw.: opmerkzaam, verdraagzaam. 

HAND en LEI. 
De oorsprong dez~r uitgg. is eenigzins duisten in de 

toepassing komen zij vrij wel overeen, en dienen heiden 
bm ~bijww. :van ·soort te vormen: tweederlei, velerhande, 
toorheen ooktureederleijen, lillerhanden enz., gelijk ·men 
flog zegt allerleijen ·aard. . 

Hand, als ligcbnamsdeel, heeft blijkbaar met deze zamenstellingen niets te 
doen. Dat hand van een aloud w. geslacbt of soort beteekenende afstamt, )can 
men bii_Adelung en nog nitvoeriger in Hamakers .A.kad. Voorll •• bl. 44~47, 
zien. Wij geven in bedenking of ditzelfde hand niet voorkomt in nade1·hand, 
van langerhand en zelfs in stormend.erhancl. d. i. bij wijze van storm; en in 
handzaam (handsome) dat, wat de bestanddeelen betreft, juist met aa1·d· ig 
overeenkomt, waarvan bet in bet. niet vee! verschilt. 

LOOS. 
· Loos is Yatlliezen thans verliezen, en geeft berooving 

te kennen: 'hulpeloos, magt'elbos, ijverloos. 

ZALIG. 
·zalig 1bestaat nit zal, waarvan ·de oorspr. duister is, ·en 

ig. Bij ons kemt dit w. slechts in de zamensteHingen 
rampzalig ·en 'gelukzalig voor, terwijl het op zich zelve 
staande met hct laatstgenoemde gelijkbeduidend is. 

Deze nitg. komt bij de Duitschers veelvuldiger voor, als redselig, 
apraakzaam; saumselig, nalatig; leutselig, minzaam. Een oud w. sal be
teekende volgens Adelung getal of menigte. 

TIEREN. 
Tier schijnt oulings aard beteekend te hebben, van 

daar nog het wkw. tieren, aarden, wel uitvallen. Goeder
tieren is dan van goeden aard, goedaardig. Voorheen 
zeide men ook 'kwadertieren. 

Van ti-el} of t\j-etl, d. _i. trekken. Tier is dus trek, geneigdheid, of aard. 
(Z1e Bild. Geslach tl. op Tier.) 

Voltoonige uitgangen. 

303.- Daal"'deze meestal uit andere .talen ontleend zijn, 
ztillen wij •met ·eene korte vermelding kunnen ·volstaan :' 
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IJ of IE, overeenkomende met den Lat. uitg. ia in 
abdij, theorie enz. 

ERIJ, acbter bet worteldeel van wkww., in twee betee
kenissen : eene herbaalde bandelin~, als rooverij, snor
kerij ·enz. ·; de plaats waar eenig bedrijf wordt uitge
oefend : visscherij, weverij, glasblazerij. 

IN, om V. nmww. te vormen: koningin, lterderin. 
ESSE, van gelijke bet. als in voogdesse; tbans veelal 

op es afgekort : priesteres, toover~. 
AGE of AADJE: plantage, vri:Jage (vrijaadje.') 
OEN : plantsoen, latoen, blazoen, fatsoen. 
ATIE (ation Fr. en Eng.): combinatie, terminatie, ka

techisatie. 
MENT : parlement, document, complement.~ _ 
ENT: bet Lat. ens uitg. van het participium praesens: 

student, patent, 3 absent. 
TEIT, bet Lat. tas en Fr. te: majesteit, souvereiniteit. 
EREN, basterduitg. van ww. : braveren, proberen, 

regeren. 
EEL, bet Fr. eau: kasteel, chateau (Lat. castellum). 
IER, bet Fr. ier een persoon: tuinier, lansier~ barbier. 4 

AAN of EIN, bet eerste van bet Lat. anus, het tweede 
van bet Fr. aine : Afrikaan, Spartapn; kapitein, kastelein. 

1ST, een persoon : pianist, jluitist, trappist. 
lET, een persoon : bandiet, hermiet. 
ET, van bet Fr. et: genet, helmet, banket, salet. 

1 Dit aadje is van alle verbasteringen in onze taal voor mijn oor en oog de 
aanstootelijkste. lndien ik bier naar de spelling moest uitspreken, dan 
zou ik zonder bedenking liever met bet gepeupel v!'ijasie, bagasie, plantasie 
schrijven en uitspreken. Maar wij beboeven tot dat uiterste niet te komen ; 
wij kunnen met de Fransche g, die wij in genie, passagie•· enz. gebruiken, 
bagage, plantage spellen, en indien wij om den Holl. wortel geen vrijage 
willen schrijven, dan gebruiken wij daarvoor liever v1·ijerij. Voor de spel
ling age hebben we eenen voorstander, die als man van smaak en geleerd
heid althans niet verwerpelijk is, Mr. C. M. van der Kemp. (Men zie 's 
mans gevoelen in het Taalk. Mag., D. II., bl. 96). 

s Complement moet niet met compliment verward worden. Het eerste is 
van het Latijn comple1·e, aanvullen ; van daar in de meetkunst een com pie· 
ments- ofsupplements-boek: bet tweede komt van bet Fr. plier, buigen. 

a Patent, bij verkorting voor liteme patentes, een open brief. 
• De uitg. ier wordt door bet toevoegsel ster V ., als herbergierster, 

tuinierster ; maar in kmnenie•· is dit om de bet. des woords onnoodig. 

Over inlassching of ingeschoven letters. 
304. Het inlasscben van eene of meer letters; die noch 

tot bet zakelijke deel des woords, nocb -tot een voor- of 
acbter:voegsel behooren, vindt plaats om welluidendbeid 
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te bevorderen, of om dubbelzinnigheid voor te komen. 
Voorbb. van inlassching welluideudheidshalve zijn: 

I. De n in slavernij, spotternij, 'l'azernij. 
2. De d in bestuurder, tegenwpordig, 1 branden. 
3. De p voor den uitg. j e in ww. op m: boomp}e, 

stroompje. 
4. De t op gelijke wijs achter l, n, r, w of eeneu 

klinker: appeltje, tuinlje, boorlje, meeuwlje, eilje, ma
malje enz. 

5. Om gemak van uitspr. nam de verouderde uitg. van 
verkleining ken eeue s voorop, ·wanneer hel w. op k of ng 
eindigde : boeksken, ringsken. 

6. Hiertoe behoort ook de verdubbeling der eindletter 
met eene toonlooze e, waarop dan de ingeschoven t 
volgt: vallelje, schellelje, sterrelje, zonnetje, krabbetje, 
tobbelje; waarbij echter de duidelijkheid tevens bedoeld 
wordt: men denke aan kindje en kinnelje, lamp}e en lam
melje, stamp}e en stammelje, pandje en pannetje, kantje en 
kannetje, mandje en mannetje, spetdje en spelletje enz. 

7. De t voor lijk, in eigentlijk, wezentlijk, opentlijk, en 
weleer ook voor heid, in gelegentheid, e?'varentheid enz. 

8. De e voor ling, lijk, Zoos, nis : vreemdeling, beden
kelijk, slapeloos, belijdenis. 

1 Zoo blijkt dan dat woord met tegenwoordig niets te doen beeft, terwijl 
woor klankverwisseling is voor waat·, van bet nude wat•et~ voor zijn of wezen, 
gelijk ook bet H. D. gegenwiirtig aanwijst. Maar ook in autwoord en ant
woor·den beeft men verkeerdelijk aan een tegmwoord of iets dergelijks gedacht, 
waar men aileen aan eene toewending of liever toegewend zijn den ken moest. 
Dat bet niet van woord moest afgeleid worden, heeft A delong, dunkt mij, over
tuigeod aangewezen. Deze beroept zich onder anderen op bet V. gesl. van 
bet H. D. A11twort, terwijl wort 0. is. Wij voegen hierbij. dat bet in al de 
oude taaltakken, gelijk men in de Gesla~ht-tcetse van 'len Kate zien kan, 
0. was, en dat antwoorde, bij ooze voorouders, even als bij de Duitschera 
V. was, blijkens ooze Bijbelvert.-Voorbb. van dit gebr.levert de J agen Taalk. 
Handleiding trt de Statenoverzetting enz. Ten overvloede mer ken wij nog aan, 
dat een tegenwoord ten minste eeue voorafgaande toespraak onderstelt; maar nu 
vinden wij in onze Bijbelvert. op vele plaatsen antwoo•·den waar eene redewisse
lingbegint, als Richt.xviii.14; 1Sam.xiv.28;Jes.xiv.l0; Dan.ii.26; Mattb. 
xi. 25 ; x vii. 4 ; nii. 1 ; nviii. 5 ; en vele andere plaatsen ; zoo ook bet zelfst. 
deantwoorde in den zin van rede of zegging: Spr. xv. 1, en 23; xvi. 1. Dezebet. 
des woords is den anders naauwkeurigen De Jager ontgaan. Door vergelijkin1 
met bet Eng. answe1·, zien wij dat de d niet tot bet zakelijke dee! des woorda 
beboort, even min als de kl. oo, die in geen der nude taaltakken (verg. Geslacbt
toetse als hoven) gevonden wordt.* Tegen al bet aangevoerde staat Bild. 
stokje alleen met zijn "wo01·de V. woor-ede, waar-ede. dat is verneming, van 
waren, ontwaren," en dat zonder een enkel voorb. bij te breogen.-Dat de 
woort bij :M. Stoke en aoderen niet V. enkelv. maar 0. mrv. is, kan men 
bij Hoogstraten (voorrecie, § ll2) zien, en nog uitvoeriger in J. Clarisse'• 
zevende proeve v. taalk. in bet T!ialk. Mag., D. iv., bl. 449. 

'iio Ook h. oud· Holl. had antwe1·den.-Zie Jonckbloeta Specimen uit nn 
Veltbema Spiegel Historiael, Ill. 40. 
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Letterverzetting. 
305. Letterverzetting heeft meestal gemak van uitspr. 

ten doel. In onze taal wordt dit middel niet veelvuldig 
gebruikt, en betreft voornamelijk ww. waarin de r voor
komt. Zeide men weleer born, bernen, vurcht (vrees) 
enz., thans zeggen wij bran, branden, vrucht ; dit laatste 
in de zamenst. godsvrucht, dat hetzelfde is als godvree
zendheid. Zoo zijn vrek en verken of varken misschien 
hetzelfde, zoodat de· naam m·ek aan cen gierigaard gege
ven wordt om · zijn varkensachtige morsigheid; zoo zijn 
trap en terp, sterk, strak en streng (Eng. strong) verwant; 
kersten was oud Holl. voor Christen, van daar nog Kers
ilag; en aanmerkelijk grooter wordt de lijst van voorbb. 
wanneer men onze taal met andere talen vergel\jkt. Im
mers zeggen wij vorst, karst, borst, wrat, · kers of kors, 
sprank enz.; de Engelschen frost, crust, breast, wart, cres
ses, spark enz. Wederom zeggen wij bard (oul. berd), 
tarnen, de Duitschers daarentegen Brett, trennen enz. 
Voeg hierbij, dat in sommige ww. opes, zoo niet in alle, 
deze uitg. uit het verouderde se door omzetting ontstaan 
is : men zeide priesterse, danserse, zange1·se, meesterse 
enz. (Zie ook § 300 op UW). · 

Zamentrekking. 
306. Door zamentr. wordt uit twee Iettergr~ eenc: ·ge

staag (gestadig), vuig (vuidig), dadn (daden), dodn (do 
den). Voorbb. van sterke zamentr. zijn ·gaan, staan en 
slaan, uit gangen, standen, slagen. 

Zoo zou leelijk van leedelijk, balling ,·an banneling, 
tergen van terrigen zijn. Somtijds bepaalt zich de za
mentr. tot het uitlaten van eene enkelc letter, als deesem 
voor deegsem, waarbi} dan wei verandering van vokaal 
plaats vindt: zeide, leide; voor zegde, legde; ik houde, 
woude, zoude, van holde, wolde, zolde; gouden voor gol
den of gulden, zout van het oude zalt enz. Zou zijn 
baud, koud, oud, in bet Eng. bold, cold, old; en ons hout, 
woud, smout, zijn bij de Duitschers Holz, Wald, Schmalz. 
(Zie voorts § 297 over onvolledige voorvoegsels, en § 300 
op de, te, em, isch en ste.) 

Letterwisseling. 
307. Hoe de klinkers onderling verwisseld worden 

hebben wij hoven, bij de behandeling der ongelijkvl. 
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wkww., reeds gedeeltelijk aangetoond. Maar daar hceft 
de. verwisseling haar doe! en hare bet. ; in honderd andere 
gevallen is zij bloot dialektverschil. Zie bier eenige 

- voorbb. van vokaalverwisseling: 
A met e : warm, werm; aa met ee: laag, leeg; paard, 

peerd; ' 
E met a : ster, star; ee met ei : teeken, teiken; 
E met eu: spelen, speulen; ee met ie: steen, stien; 
E met i: smelten, smilten; i _met e: villen, vellen; 
E met u: spel, spul; 
Eu· met oe : beu~en en boekenhout; eu met o : leuge,n 

logen; 
I met v: .begrip en begrijp ; o met u : gekorQen, ge

kurven; 
Ie met ui : kieken en kuiken; u met i : rundvleesch, 

rindvleesch ; 
U met o; gunst en gonst; y met i: Egypte Egipte. 
Bijzonder veranderlijk zijn de vokalen voor ?' : zoo was 

de verl. T. van sterven weleer starf, storf, stwf of stetj, 
en thans stierf. 

Aan veel minder verwisseling zijn de medeklinkers 
onderhevig. Van den overg. van zachte letters tot hare 
hardere klankverwanten, waardoor b, d, v, z, in p, t, f, 
s, en ng in nk verandcren, zullen wij nader bij de spel
ling spreken. Opmerkelijk is ook de overg. van d tot j, 
waarbij de vorige vokaal door eene i gewijzigd wordt: 
braden, braijen; roden, (gelijk men weleer zeide) roeijen, 
waarvan roeimeester, gelijk men nog roe de zoo wel a s roei 
zegt; ook van d tot ~v: sclwuder, ouders; schouwer, ouwers. 
Niet zelden verwisselen p, k, of ook f met ch : voor graft, 
kraft en gekoft zeggen wij thans gracht, kracht en ge
kocht; heft en hecht worden nog. dagelijks verwisseld. 
De p werd door jt vervangen : voor wijdloopig las men 
oulings wijdlujtig, dat onder anderen ook bij Ten Kate 
in wijdluchtig overgaat, of ging over in ch: krocht van 
kruipen; en wachten is intensivum van waken. 

Intensiva zijn wkww. die de bet. van bet grondw. versterken, en dez~ 
versterking door verbarding of verseberpin& van den wortel-consonant uitdruk. 
ken, als hongeren en hunkeren, buigen en oukken, zwijg en en zwichten, knoo
pen en knochten, stijven en stiften of sticltten enz. 

Overgang tot de Spelling. 
308. Verdere uitweiding over dit onderw. mogen we 

ons bier niet veroorloven, te meer daar wij in de vol-
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gende boofdstukken over spelling, nog dikwijls op het 
hiervoren aangestipte zullen rnoeten terugkeeren. 

Wij hebben niet ll'eschroomd bij dit onderw. wat lang stil te •taan, omdat 
wij bet voor bijzonder leerzaam houden. Men wachte zich slechts voor twee 
uitersten : bet eerste, van naar herseoschimmige theorien de afi. der ww. te 
dwingen ; bet tweede van op den klank af over de bestanddeelen der ww. uit
spraak te doen. Door de eerste dwnling ziet men zich genoodzaakt wortels 
te onderstellen, en door de tweede vervalt men tot zulke afleidingen, als zond
vloed van zonde, zedelijk kwaad, en vloed. Wij vermoeden dat de ver.wissel
baarheid der klinkers aanleiding gegeven heeft tot menige dwaling, maar zulk 
vermoeden kan we! uitnoodigen tot onderzoek, maar bewijst op zich zelve 
niets. Voor ouderzoeklievenden geven wij ten slot te een paar gissingen. Zou 
om· in domoor, sottoor, (bij Koornh.) druilom·, wei iets meer zijn dan klank
verwisseling voor e1·? Zijn siemad, kleinood en armoede door inlassching uit 
sierde, kleinde en armde of armte onts,taan? ·Is aam in ligchaam iets anden 
dan em in boezem? 

ACHTTIENDE HOOFDSTUK. 

ALGEMEENE REGELS OVER DE SPELLING. 

Wat spelling is. 
309. Spelling is dat gedeelte der spraakk., dat ons bet 

regt gebr. der schriftteekens leert, om ww. voor het oog 
af te beelden. · 

Eerste regel. 
310. ScaRIJF GELIJK GIJ SPREEKT. Deze- regel, te 

regt ~ natuurwet der spelling genoemd, vloeit van zel
ven uit de bovenstaande bepaling. Maar bij onderstelt 
dat men wei spreekt, en dat is overal, ·maar althans aan 
de Kaap, eene zeer gewaagde onderstelling. Dubbel 
noodig is derbalve de nadere omschrijving door Siegen
beek daarbij gevoegd : Rigt u in het schrijven naar de 
zuiverste en meest beschaafde uitspraak. 

Tweede regel. 
311. LET OP DE AFLEiDING DER WOORDEN. Deze 

regel strekt tot bevordering der duidelijkheid : immers 
door de afl. in acbt te nemen, schrijven wij e1k gedeel
te van een w. met de daartoe behoorende letters, en 
hierdoor worden wij in staat gesteld om de bet. van het 
geheel uit de ons bekende deelen op te ml!.ken. Het 
spreekt van zelf, dat bier vooral de naaste en blijkbare 
afl. in aanmerking komt : de meer verwijderde en twif-


