
17.6 . OVER DE SPELLING VA!Il" WOORDEN 

de enkele sen als hijv. nmww. met sch. Zie verb. hi. 
232 ; voorts beslissen en kussen, bruisen, ruischen, drui
schen, l.l. 234 ;, zamenvoeging met z, hl. 152; Got, Gotten, 
als volksnaam; hl. 157; mitsgaders, voorts en waarts met t, 
162 en 164; overtozt.ig, niet\vertallig, hl. 173; middelweg, 
gelijk middeltandsch, middelmaat enz., hi. 185; galerij en 
aartsvaders, nietgaanderij .en eerstvaders, hl. 215; althans 
en nogtans, hl. 221 ; regter- en linkerhand, niet regte en 
Zinke, 229; daarenbov~n, niet daarteboven, uit der mate 1 

enz., 231. 
- 1 Jn het mrv. van zelfst. nmww. op ns, gelooven wij dat de juiste uitspr. in 
~trijd is met hetgeen door Siegenb. in zijne verh., bl. 196 en 97, beweerd 
wofdt. ---Moet ·mcti niet kanzen, lanzen, schanzen, glanzen schrijven? In 
dansen verwijst, aunkt mij, bet gelij!duidende wkw. naar des. In ww. op rs 
blijft <!_e ~in bet mrv., ·alij kei·sen, kaarsen, sclwrsen. Uitz.: laarzen, ve1·zen. 
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TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

OVER DE SPELLING T'AN WOORDEN VAN VREEMDEN 
OORSPRONG • 

. _ .u.;. Waf onder die benaming in aanmerking komt. 
~:~.~ De ww. die wij bier te he~chouwen hehhen, Iaten 
ziCh gevoeglijk naar bet voorh. van Siegenh. in vier 
klassen verdeelen, als volgt : 

1. Ww. die, boewel van vreemuen oorspr., door veel
vuldig geht·. te wel hekend zijn, om als vreemdelingen te 
worden aangezien. 

2. Ww., die wel gehruikt worden, dewijl wij ze niet 
missen kunnen, maar die nogtans als vreemdelingen ken
haar zijn, en meestal als zoodanig hehandeld worden. 

3. Geheel vreemde ww., daar men zicb buiten nood
zakelijkheid van .hedient. 

4. Eigennamen van uitheemschen oorsprong. 
Eerste klasse van vreemde woorden. 

331. Met deze kl. beeft men weinig moeite, want ze 
worden als Nederd. ww., overeenkomstig de uitspr., met 
onze gewone schriftteekenen gespeld, als bisschop, ker
ker, paleis, klooster, troon enz. 

Tweede klasse van vreemde woorden. 
: 332. Dezen zijn doorgaans aan een of ander schrift-
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teeken kenbaar, dat in oorspronkelijk Nederd. ww. niet 
voorkomt. Zoo kennen wij, b. v.: eel, cement, cirkel, 
oceaan ann de c; chaos,' chronometer, cherub aan de i:h; 
apotheker aan de th ; genie aan de vreemde uitspr. der g ; 
procureur aan den tweeklank eu. · 

Anderen daarentegen, die blijkbaar door huime vor
ming tot deze kl. behooren, hebben hunne vreemde 
schriftteekens met Nederd. verwisseld, als profeet, 
schepte1·, karakter, kantoor, nimf enz. · · 

Sommigen zijn twijfelaars, als b. v.: advokaat, fiskaal 
enz., die nog wel ~ens met c gespeld worden. Volstrekte 
eenparigheid is bier niet te verwachten:-, - eQ. _ ol~ in 
dezen den voorgang vari schrijvers van· ·smaak; -:- Onge
letterderi zullen wel altijd iri vreemde w,w. fou_ten .be
gaan. Zoo herinner ik mij in Holland gehoord te heb;;,_ 
ben renoveren voor ru¥neren, verdestroojeren in plaats van 
destrueren, mankeliek en judikomdrie voor melancholique 
en hypochondrie. .Maar deze uitdrukkingen behooren 
eigentlijk tot ww. van de 3. kl. Minder verschoon
Hjk is het, dat geleerden zich zulke verminkte ww. door 
ongeletterden Iaten opdringen, err hun ten gevalle krant 
en kortegaard, in plaats van courant -en corps de garde 
schrijl-·en, en wat dergelijke fraaijigheden.meey ~ij_ru 7 -- ... 

Derde klasse van vreemde wooiden. ·• ~ 

333. Dezen zijn woorden waarvan men· zich ten on
regte bedient, dewijl zij doot· Nederd. ww. kunnen ver
vangen worden, b. v.: p1·etensie voor aanmatiging; filo
zoof voor wijsgeer ; app1·obatie voot• goedkeuring; applicatie 
voor toepassing; pmcticabel voor uitvoerbaar enz. De 
spelling van zulke ww. kan vrij _onverschillig zijn, daar 
wij ze althans in een opstelliefst vermijden! 

. - . 

Spelling van eigennamen. 

334. De hoofdregel omtrent de spelling van· eigenna
men uit vreemde talen ontleend, is, dat men er zoo min 
aan moet veranderen als met den aard onzer taal bestaan
baar is. Deze regel, nogtans, heeft de volgende bepa
lingen, die vrij algemeen in.ttcht genomen worden. 

Eerste bep aling. Men oi'lthoude zich van zainenge
stelde schriftteekenen, die in onze taal niet te hui~ 
behooren, b. v.: (I! in C(l!sar, Jud(l!a enz. en re iq Orresus; 
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men schrijve daarvoor Cesar, Judea,. Cresus. Zoo ook 
museum, atheneum enz. 

Tweede bepaling. Met betrekking tot de verwisseling 
van ph, c en de zachte s met f, k en z; schijnt het 
veiligste, om zich daarvan te bedienen in namcn, die 
door afkorting iets van hun vreemd aanzien verlorcn 
hebben ; maar de oorspronkelljke schriftteekenen te 
behquden, wanneer men den naam voluit schrijft: dus 
Jakob en Jozej, verkort uit Jacobus en Josephus; zoo ook 
Konstantijn, Konstantinopel, Korinthe, Efeze, Pamfylie, 
Frygie, welke allen verkorting of verandering van uitg. 
ondergaao. _ -De z wordt bovendien in bijbelsche namen 
overal voor de zachte B. gebezigd, als in Jozua, Mozes, 
Jeruzalem enz. Maar in Latijnscbe namen, als Cesar, 
Drusus enz., blijft men bij de a, boezeer men z uit
spreekt. Wat de verwisseling van c met k in Griekscbe 
namen betreft; daar zij door bet Latijn tot ons gekomen 
zijn, is het al vrij onverschillig of men Kodrus, Sokrates, 
Kreta, dan wel Codrus, Socrates, Creta enz. schrijft. 
Men schijnt tegenwoordig meer naar het eerste over te 
hellen, in die namen waarin de k-klank gehoord wordt. 
Verder moet · de verkiezing voor de Griekscbe k toch 
ook 11i~t gaan,. anders zullen wij eerlang Kyrus en 
KekropB moeten zegg~n, en misschien kans hebben om 
van · de rivier Kydnw in Kilikia, en van Kykladische 
eilanden te hooren spreken. Bij de Duitschers zijn de . 
Cimbriers en Celten reeds in Kimb·ren en Kelten veran
derd. Zooveel vermag overmaat van geleerdheid. 

De derde bepaling veroorlooft ons bet weglaten van 
stomme letters aan het einde, als b. v. : Jona, Jelwva, 
Ninive, in plaats van Jehovah, Jonah, Niniveh enz. Dat 
de dichters Homeer, Pindaar enz. voor Homerus en Pin
darfUI zeggen, wanneer het in de versmaat te pas komt, 
wie zou dat wr.aken ? Maar in proza moet men zulke 
Df\!Den niet verminken. 

Over h.et mrv. van eigennameri zie boyen (§ 152). 


