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enz. bl. 58 en volgg. Wij berusten gaarne in de uitspr. van Kinker, die 
beide zeggingen goedkeurt, terwijl bij gpedkoop, goedkooper, ,qoedkoopst voor 
bijv. nmw. en goedkoop , bete•·koop, bestkoop voor bijw. boudt. Een ding is 
goerlkooper dan een ander wanneer bet minder geld kost ; men koopt 
bet eene beterkoop dan bet ande•·e wanneer men naar evenredigheid meer 
waarde Yoor zijn geld krijgt. Een jong paat'd dat mij Rds. 300 kost, is 
imm er• be/erkoop ingekocht dan een oude knol van bonderd. De laatste mag 
a! goedkooper zijn, mar wanneer ik van bet dier geen dienst beb, dan ia 
immers naar bet spreekw. "goedkoop duurkoop." 

Onregelmatige verhooging 1 van sommige bijv .. naamw. 
166. Deze zijn weinig in getal, en het onregelmatige 

bestaat daarin, dat het ontbrekcnde van een woord uit 
een andcr van gelijke beteekenis wordt aangevuld: 

Goed, beter, best, · 
Vee), meer, meest, 
Weinig, mindet·, minst, waarvoor men ook 
Weiniger, weinigst, zeggen kan : 

1 Men boude mij dit nieuwe kunstw . ten goede. H et is bet Hoogd. •Wei. 
gerun,q. Bet is dunkt mij verstaanbaar, en spaart eene slepende om-
acbrijving nit. · 

Andere geheel of gedeeltelijk onvatbaar voor verhooging. 
167. De beteekenis van vele bijv. nmww. sluit het 

denkb. van trappen uit. Tot de zoodanige behooren: 
I. De stoffelijke: houten; steenen, gouden enz.; 
2. Verre weg de meeste omstandigheids ww., waar

over men § 155 van I. tot 3. kan nazien ;-
3. Aile zamenstellingen die den bedoelden graad 

waarin men eene eigenschap toekent naauwkeurig bepa-
len : vuurrood, ijskoud, gitzwart, ijzersterk; . 

4. Aile die den hoogst mogelijken graad uitdrukken : 
almagtig, overaltegenwoordig, ontelbaar, ·eeuwig, enz. 1 

5. Sommige die aileen den overtreffenden trap heb
ben : de opperste, voorste, achterste, bovenste, onde1·ste 
enz. 

1 Dat men rolmaakter, fJolmaaktsteenz. zegt, strijdt bier niet mede ; want 
sulke ww. moeten niet overal in 'den letterlijken zin worden 'opgevat. 

ACHTSTE HOOFDSTU K. 

VOORNAAMWOORDEN. 

Derzelver aard en vm·deeling. 
168. Hierover is § 80 uitvoerig gehandeld. Wij hou

den oils intusschen aan de gebruikelijke onderscbeidjpg, 
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om reder.en § 70 vermeld. Zoo bebben wij dan in bet· 
Nederd. de volgende soorten van voorn. ww.: 

A. persoonlijke, D. vragende, 
B. wede1·keerende, E. aanwijzende, en 
C. bezittelijke, F. betrekkelijke. 

Staan wij bij elke soort afzonderlijk stil. 

A. PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN. 

Wat zij zijn. 
169. Zij zijn plaatsvervangers van personeu. 
De l. pers. of die spreekt: enk. ik; mrv. wij. 
De 2. pers. of die aangesproken wordt: enk. en 

mrv. gij. 
De 8. pers. of W9.arvan men spreekt, wordt naar bet 

gesl. onderscheiden: M. hij, V. zij, 0. het; en het mrv. 
is \'oor aile gesl. zij. 

De verbuiging is § 114 afgehandeld. 

Ove1· gijlieden. 
170. Sedert bet enkelv. van bet pers. voornw. du in 

onbruik geraakt was, begon men g-ij als enkelv. en gij
lieden als mrv. te beschouwen. Dit was zeker eene wille
keurige onderscheiding;' maar boewel dit gijlieden thans 
minder gebruikt wordt dan weleer, is bet tocb door onze 
bijbelvertaling te vast geworteld, om ooit geheel uitge
roeid te· worden. Om slechts een voorb. te noemen, 
wie zou het willen missen in de ovcrbekende ww. van 
Jozef aan zijne broederen: "Gijlieden wel, gij hebt 
kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede 
gedacbt." 2 Gen. I. 20. 

1 De oorsprong van gijlieden wordt door Bild. aldus verklaard. Men las 
namelijk in opdragten van boeken. in briev~n en andere gescbriften de letters 
U. L. en verbeeldde zicb dat zij U-Lieden beteekenden, terwijl zij inderdaad 
bij verkorting voor Uw-Lieve of U w•Liifde stonden, een titel waarmede de 
beleefdbeiu van die tijden menscbeo toesprak, die niet door geboorte of be
diening op een boogeren lite! aanspraak baddeo. Zie Bild. Verb. bl. 192 en 
volgg. alwaar aangetoond wordt, datdeze titel bij de Duitscbers en bij de Engel
schen mede in zwang was. Of dat alles overtuigend bewijst dat gljlieden uit 
den verkorten titel U. L. ontstaan is, Iaten wij daar; maar belagchelijk komt 
de uitdrukking ons niet voor, wat de Heer Hild. er van zegge, mits er een 
oordeelkundig gebruik van gemaakt worde. 

2 Wie voelt bier niet eene tegenstelling, die juist door Gijlieden nadrukke
lijker wordt? Zoo is betook met de woorden: " Wilt trijlieden ook niet weg· 
gaan?" Job. vi. 67; en J ob. vii. 8; "G<tat gijlieden op naco· dit fees t, ik ga 
nog niet op. W ij erkennen gaarne, dat gijlieden en 11lieden op vele plaatsen 
in de bijbelvertaling staat, waar geen sporen van tegenstelling te ontdekken 
zijn, maar moet dan bet misbruik bet gebruik te niet doen? En kan er niet, 
zelfs _buiten de 'te~enstelling, zekere nadruk in gelegen zijn? Wat daarvan 
zij, no der Palm beeft in de aangehaalde plaataen Giilieden behouden, en 
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ook elders waar geene te~enstelling voorkomt. Wat meer is, waar de Mdruk 
:tulks vorderde, heeft btj Gijlieden geplaatst waar de staten vertaling gij 
heeft: b. v. Job. xv. 5: lk ben de wijnstok, gijlieden. zijt de mnken. In de 
gemeenzame taal, waar bet dan in jelui of jullie ontaardt, en aanleiding geeft 
om analogisch ook wullie en zulhe, als 't ware voor wijlieden en zijlieden te 
zeggen, kan men bet best missen. Aan de Kaap beb ik wullie nooit ge
boord, maar zoo vee! te meer zullie en hullie als verbogen nmv. voor ;beida 
gesll. 

Over den tweeden naamv. van pers. voorn. ww. 
171. Deze thans weinig gebrnikelijke' naamv. luidt 

als volgt :~ 
l pers. 2 pers. enkelv. en meerv. 

Enkelv. mijner uwer 
Meerv. onzer 

3 pers. 
M. V. 0. 

Enkelv. zijner, ltarer, zijner 
Meerv. hunner, ltarer, ltunner 

vVij merken hierbij aan : dat men voor mijner en zijner 
ook mijns en zijns en voor uwer in het enkelv. ook uws 
zeggen kan, zonder den uitgang er tot het V. of de s tot 
het M. te bepalen.a 

1 Zie Aant. I. op §. 114. 
• Zoo wordt deze nmv. nn bet pers. voornw. opgegeven in de Nederd. 

Spraakl. van H. Martin, vooraan in den tweeden druk van zijn Beredeneerd 
Nederd. Woordenb. geplaatat, een boek dat wij bij dezen, als aan de Kaap 
nog weinig bekend, aanbevelen als een bandboek, dat met geringen omslag, 
al zeer vee! vragen beantwoordt. Maar of bet wel beredtmeerd is om ~den 
2. nmv. der pers. voorn. ww. met van te omschrijven, gelijk Martin, in 
navolging van Wei!. en anderen doet, trekken wij in twijfel ; wie toch zegt 
ooit: Oniferm u van mij? Gedenk van ons ? 

s Dit leert onder anderen de Nederd. Spraakk. uitg. door de Maatseb. tot 
Nut van 't Alg., § 93. Een paar voorbb. kunnen bier niet overtollig zijn: 
Doch ,qedenkt mijnet- hij u zelven, wanneer het u wel gaan zal, Gen. xi. 
14. En ltij zeide tot ;J ezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw l{o. 
ningrijk zult gekomen zijn, Luc. xxiii, 42. Zoon Davids oniferm u onzer, 
Matth. ix, 27. Wie vader of moeder lief heefl boven mij, is mijns niet waar
dig, Mattb. x. 37. Zoo ook in het avondmaals formulier: .llldu1 zullen wij 
z;Jn1 daarbij gedenken. 

Over · ge, we en ze: 

172. Zij, gij en wij gaan buiten den klemtoon alligt 
in ge, we en ze over in de uitspr., en worden ook wel 
zoo gespeld. Ze wordt daarenboven als 4. nmv. gebruikt 
voor hen, ltaar of dezelve. Gij vraagt mij de sleutels; ik 
zal ze u geven. 

Zie bier eenige voorbb. : 
Het zij we in boogeren stand geplaatst zijn, bet zij we grootere gaven ont

vangen hebben, enz. v. d. H. Gehoorzaambeid trachten we onzen kinderen 
te Jeeren. v. d. P. Misscbien zullen ze ook enz. v. d. H. 

V erlangt men de reden te kennen, ik wil ze gaarno openleggim, ". d. - H. 
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Zoo bij voor dezen man geen b1ngerkroon vlocht zoo goed en !choon bij • 
vlechten kon. v. d. P. Gij begreept die deugden volkomen, ja niemand be 
'greep ze zoo goed. J . d. V. · 

Wij me• ken daarbij aan d;•t men we voor wij schrijft uit inschikkelijkheid 
voo•· de uitspr.; betzelfde geldt van ge, dat echter in den deftigen stijl ooinder 
t"huis hoort. en van zea ls eersten naamval; maar ala 4. nmv. kan ze met 
·zij niet verwisseld worden. 

Persoonl. voorn. w. met aileen of zelf. 
173. :Alteen en zelf dienen om een pers. voorn. w. 

nader te bepalen. Alleen blijft onverbogen, en zelf rigt 
zich in get. en nmv. naar het voorn. w. en wordt aldus 
verbogen. 

Enkelvoud. 
M. V. 

1. Ik, gij, hij zelf Ik, gij zij zelve 
2. Mijns, uws, zijns zelfs Mij, u, haar zelver 
3 en 4. mij, u, hem zelven Mij, u, haar zelve 

lvfeervoud. 
I. naamv. Wij, gij, zij zclven 
2. --- Ougebruikelijk ' 
3 en 4. - Ons, u, hen of haar zelven. 

0. 
Het zelf 
Zijns zelfa 
Het zeif. 

I Immers van ons, u., hen, of haar, het zij men er zelve bijvoeg'e of niet, Is 
omschrijving van het bezitt. voorn. w.; maar niet van bet ]JCI"&. Vqor: het 
ltuis is va.n ons, vtm u enz. ' kan men wei in de plaats •tellen : het is ons, UID 
ltuis, maar niet onzer qf uwe•· huis. 

Gemengde aanmerkingen. 
174. Ten slotte client over pers. voorn. ww. bet vol

gende opgemerkt te worden : 
1. Dat u beleefdheidshalve als eerste uaamv. wordt 

gebruikt: u hebt mij kwalijk begrepen, 1 

2-. Datje in de gemeenzame taal voor 1. 3. en 4 nmv. 
voorkomt: je weet het, ik heb het je gezegd, heb ik je niet 
gezien. 2 

3. Dat men om den 3. pers. onbepaald uit te drukken 
zich bedient van men, iemand, en niemand. 

I Men zegge niet dat het bespottelijk is, want bet spraBI<gebr. heeft er zijn 
zegel op gedrukt. De Duitscbera spreken iemand uit beleefdheici met den 3. 
pers. mrv. nan ; en niet hij die dit opvolgt., maar hij die daarvan afwijkt, 
maakt zicb belagchelijk. 

I .Je behoort tot de taal des beschaafden om gangs ; maar ~ordt even min 
als u voor g-ij in een ·redekunstig opstel toegelaten ; maar jij en jou is rlat 
Holl- Van bet laatste komt blijkbaa r uitjouu:en, dat is, iemand met scham~ 
pere &ebarenjou! jou I toeroepen. Zie J:lild. Verkl. Gesl. lijst op Jouw. 

B. :WEDERKEERIG VOORN. w. 
Waartoe dienstig. 

1{6. Wanneer eene handeling tot den dader terug 
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keert,_ dan gebruikt men voor den 3. pers. zich in plaats 
van den verbogen nmv. van bet pers. voorn. w. Hij be
drie.r;t zich (niet hem). Uwe vriendin verbeeldt zich (niet 
haar). Het kind hezee1·t ziclt (niet het). 

Over zich zelven enz. 
176. Het tocvoegsel zelven staat somtijds bij zich om 

aan de uitdrukking meer klem bij te zetten: Al wie de 
deugd niet lief lteeft, ltaat zich zelven. De rijke dwaas 
gunt zich zelven het genot niet van hetgeen hij beiit. Maar 
een misbr. is het, wanneer men in navolging van bet 
Eng., gelijk veelal aan de Kaap . geschiedr, altijd zelven 
achter zich voegt, of de zin al of niet zulks vereischt, 
b. v. : Hij neemt zich zelven niet in acht. Zij verbeeldt 
zich zelve dat zij wijs is. Dit geldt ook van de ov'erige 
voorn. ww. wanneer zij wederkeerig zijn: lk verblijd 
mijzelven over uwe komst. Gij weet uzelven niet uit te 
drukken. 

In dit laatste voorb. is bet een belagcbelijk toevoegsel, want wie drukt, in 
de. bier bedoelde beteekenis, ooit iemand anders uit? En <lit geldt van aile 
wkww. d ie aileen in den wederkeerigen vorm gebruikt worden, ik urgis mij, 
gij t·erspreekt u, h\i kwijt zich u:el enz. lk scheer mij eer. ik uitga, is ver
staanbaar; maar niets belet mij te zeggen ik scheer mijzelven, 'll'anneer ik: 
bedoel dat ik den_ barbier niet noodi~ beb. · 

Zich in plaats van elkander: 
177. Zich in de beteek. van. elkander te geb_ru~kcn is 

een aanstootelijk Germanismus, waarvoor m.en zich 
wachten. moet, b. v.: Die twee menschenzien zich alle dq,g. 

C. BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORDEN, 

Wat zij zijn. 
178. Eigentlijk zijn bet bijv. nmww. waardoor de toe

vallige betrekking van voorww. tot den 1., 2. of 3. pers. 
als beLitter wordt aangewezen. Zij luidcn als volgt: 

EnkelV'. Meerv. 
M. V. 0. M. V. 0. 

Mijn, rnijne, rnijn, Ons, onze, ons 
Uw, uwe, uw, Uwe, uwe, uw 

M. Zijn, zijne, zijn M. Hun, hunne, hun 
V. Haar, hare, haar V. Haar, hare, haar 
0. Zijn, zijne, zijn 0. Hun; hunne, hun 

Men ziet nit dezc opgaaf dat zij even als de pet·s. 
voorn. ww. aileen voor den 3. pers. het gesl. onderschei
den. Immers behoeft het gesl. van den pers •. die s.pree4t 
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en van dengenen die aangesproken wordt, geene aan
wijzing. 

Verbuiging. 
179. Men zie hierover § 112, en bet bezittelijk voorn. 

w. op zich zelve gehrpikt § 121. Ten opzigte van het 
laatste merken we aan, dat men, om streng de regel
maat te houden, het bezitt. voorn. w. zonder zelfst. nmw. 
gebruikt, overal zou moeten verbuigen, gelijk het bijv. 
r.mw. in gelijkstandige gevallen verbogen wordt; maar 
dat het taalgebr. in dezcu nog lang niet eenparig is en 
zich kwalijk naar de regelmaat voegt. 

Het voorgaanae toegelicht. 
180. Wat wij bedoelen zal door voorbb. bevattelijker 

worden. Gelijk men zegt: den goede, den wijze met 
verzw\jging van het zelfst., zon men analogisch zeggen : 
den mijne, den onze enz. 1 maar gelijk men met terugwij
zing op het genoemde, den wijzen, den goeden zegt, zou 
men in een gelijkstandig geval den mijnen, den onzen 
zeggen, dus : 

Bijv. nmw. 
Den slechten wijn heb i~ 

verkocht, maar den goeden 
gehouden. 

Jn het mrv. absolute : 
Gelijk de ouden zongen, 
zoo piepen de jongen ; en 
relative : Kleine vliegen 
worden gevangen, maar de 
groote ,·Jiegen door het 
spinneweb. 

Voornw. 
Uwen hoed heb ik ge

vonden, maar den mijnen 
vind ik niet. 

De mijnen (dat is mijne 
huisgenooten) zijn mij zoo 
lief als u de uwen. 

Neem mijne paarden, ik 
zal de uwe nemen. ~ 

1 En zoo wordt bet werkelijk in Martins Nederd. Spraokl. opgegeven ; 
maar wij twijfelen of daar een voorb. van te vinden is; want ofschoon wij 
het mijne, uwe, onze enz. in bet 0, zeggan, kunnen wij de m_ijne in bet 
~nkelv. nooit anders dan met terugwijzing op bet reeds genoemde gebruiken, 
en dan volgt men de analogie van bet tweede voorb. 

2' Een gelijkstandig voorb. geeft Wei!. Spraakk. bl. 102, "Uwe kinderen 
leeren gemakkelijk; de mjjne, niet." En hierbij voegen we nog eenige 
voorbb. tot slaving van bet gezegde : 

Zij voorza~;en duizend ongeregeldheden, zoo men met geringer bekwaamhe· 
den dan de zljne helzelfde ondernam. S. S. De gevoelens van anderen . als 
aan de onze vijandig. J.d. V. Zij brengen in eene maand meer verzen voor 
den dag dan gij in een jaar, maar welk een onderscheid tusschen de uwe en 
de hunne! v. H. · · 

Deze voorbb. bouden wij voor analogiscb juist; bet zou weinig koaten, de 
opgaaf daarvan nog aanmerkelijk te vermeerderen; maar men zou er even 
zoo vee! etrijdige voorbb., deels uit dezelfde, deels uit even goede achrijvers 
tegen kunnen etellen. H et ziJ dan genoeg bet be&insel te bebben aan
gewezen. 
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Gemengde aanmerkingen. 
IAI. Men merke voorts nog op : 
l. Dat heur oulings voor haar gebruikt werd, zoo wel 

voor bet pers. als voor bet bezitt. voorn. w. 
2. Dat eigen ter versterking bij de bezitt. voorn. ww. 

staat : Ben ik niet meester in mijn eigen huis ? 
3. Dat men de buigings uitgg. verzwijgen kan zoo 

dikwijls de welluidendheid of verstaanbaarbeid er niet door 
lijdt: Hoe verlang ik mijn ouden vriend te zien! Std 
bier ons in de plaats van mijn, dan zal het onzen worden; 
want bet oor is bier aan de verzachtende e van den eer
sten nmv. gewoon. Daarentegen duldcn hunnen, karen, 
zijnen, uwen dezelfde afkorting als mijnen. 

4. Eindelijk blijven deze . voornm. ww. onverbogen 
gelijk bijv. nmww. wanneer zij achter het zelfst. ge
plaatst worden: Het huis is mijn. De overwinning is ons. 
Het koningrijk is uw, en bij omzetting: Uw is het koning
rijk.' 

1 Zoo ook wanneer zij door a/ler of beider van bet zelfst. nmw. gescbeiden 
zijn, en in dat geval wordt zelfs onze tot ons ingekort: Ons alter lot is be
paald, God is uw alter Vader. Uw beider verdiensten zijn mij bekend. 
Haar aller wensch ia, hare kinderen gelukkig te zien. Sommigen meenen 
bier eene verkorting van onzer, uwer. har•r en dus een pers. voorn. w. te 
zien, en Wei!. (Spraakk. bl. 183) beschou,wt ona aller tJader als ·een gelijk
standig voorb. met Keiur Karels wetten. Ware dit zoo, dan zou men 
immers, met uitlating van bet tusschen gevoegde aller of heider, onzertJader, 
uwer moeder moe( en zeg_qen l In geen geval zouden wij u alter flriend dat 
ter aangeb. pl. ook voorkomt, durven aanbevelen. Bij v. d. H. lezen wij: 
uw aller hart. 

Nog moeten wij spreken van eene bijzonderbeid, reeds bij Ten Kate ver
meld, dat namelijk deze voorn. ww. achter bet zelfst. nmw. geplaatst wei in 
mijnes, zij11es, uwes enz. overgaan. Dit scbijnt we! 2. naamv. van het 
bezitt. voorn. w. absolute !(en omen, zoodat dit hoek in mijnes zoo veel he
teekent als van het mijne, dat is een gedeelte van mijn eigendom. Wat daar
van zij, wij gelooven dat de spreekwiJs gedeeltelijk verouderd is en naauwe
lijks meer tot de beschaafde taal behoort. In bet slot van bet Onze Vader 
kunnen wij uwes is voor uw is het kaning,·ijk, gelijk de bijbelvertaling heeft, 
niet welluidend noemen. 

D. VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN. 

W at zij zijn. 
182. Vragende voorn. ww. noemt men zulke die ge

bruikt worden om naar personen of zaken, of naar der
zelver boedanigheid te vragen. Zij zijn wie, wat, welke 
en hoedanige. 

Hoe zij verbogen worden. 
183. Van welke en wie is dit § 115 aangetoond. 

Tbans voegen wij er de volgende aanmerkingen bij : 
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I. Dat de 2. nnw. welles M. en 0. vo6reen zelfst. nmw. 
welluidendheidshalve in welken, verander<!. wordt, al~; 
welken mans kleed, welken kinds bloed. 1 

2. Dat sommigen aan wie en die als 3. nmv. M. ook in 
bet mrv. eene n toevoegen; betgecn we! ar.alogiscb juist, 
maar nog niet door bet taalgebr. gcwettigd is. g 

3. Da.t lwetjanig in bet M. en 0 . in den 2 nmv. op en, 
en in het V. op er uitgaat: hoedanigen mans, hoedaniger, 
vrouw, hoedani,qen kinds, of bij omscbrijving met van: 
van hoedanigen man, lwedanige vrouw, hoedanig kind. 
In de o;verig.e nmv:v. wordt bet naar welke verbogen. 

4. Da.t tvelk. en hoedanig door bet lidw. een van bet 
zelfst. nmw. gescheiden, niet verbogen, en ook de bui-. 
gings uitgg. van dit een veelal verzwegen worden, dus : 
I. en 2. nnlV. Welk een man, vrouw, kind; 2. en 3. bij 
omschr. van en aan, welk een man, vrouw, kind. 

1 Zoo wil bet Ten Kate. (Aenl. D .1. bl. 480.) In de gemeenzame apr. 
zouden zulke zeggingen omscbreven worden. 

2 Martin, wiens bestek in zijne Nederd. Spraakl. niet veel ruimte tot uit
voeri~ onderzoek vergunt, heeft in de verbuiging van dit voorn . w. den 3. 
nmv.

0

voor M. en 0. stilzwijgend opgegeven wien, tuie of aan wie. De zin
spreuk van ons werk gedoogt niet dat wij hem hierin navolgen. · Zie 
bier een paar voorbeelden : 

Met de uitgaiJnde n. 
Het.is verwonderlijk dat de Hoi· 

landers, de Ze~uwen en de Utrecht· 
schen, wien'dit nog zoo versch in bet 
gebeugen liggen moest enz. S. St. 

·Onnozele menschen, dien het niet 
lsnr;er heur;de. S. St. 

Zander uif.qnant!e n. 
V erstandige 'aderlanders, ll'll! 

Oranje's herstelling tersrond de· 
schoone dagen der oude republiek in 
het geheugen terug riep. v. d, P. 

Hoe in het gebruik onderscheiden. . 
184. Wie vraagt onbep. naar menschen en kan daarom 

geen zelfst. nmw. bij zich hebben. Dat bet ook be
trekk. gebruikt wordt, is § 115 reeds gezegd, en kan 
uit de voorbb. van § 183 blijken. Wat vraagt even 
onbep. na!!-r zaken, en komt in dien zin niet anders dan 
in l. en 4 .' naamv.. voor, terwijl de 2. en 3. niet op de 
gewone wijs met van en aan omscbreven, maar doot• 
waarvan en waaraan vervangen worden, en datzelfde 
vindt ook bij de overige voorzetsels plaats : De Doctor 
h,eejt uitgevonden waarin de kwaal bestaat en waaraan zij 
toe te schri;jven is, hij zal nu ook wel weten waarvan hij 
zich als geneesmiddel bedienen moet. 

Maar. wat treedt somtijds, voor alle gesll. en beide 
gett._ in. de plaats - v~J.n welk, gevolgd door een zelfst, 
nmw. en in dat geval duldt het aile voorzetsels voor 
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zich : Aan wat erfgenaam komt het huis? Van wat ~vrouw 
is zij de dochter ? Door wat rampen is hij beproefd? 

Welke heeft ook tweederlei gebruik: voor eerst staat 
het v66r een zelfst. nmw. en beantw. dan aan het Eng. 
what : Van welken man spreekt gij? Welke kleur verkiest 
gij? 

Ten tweede staat het ook aileen en vraagt dan meer 
bepaald naar een of meer voorww. in onderscheiding 
van andere van eenerlei benaming, en dit is het 8ng. 
which : Hier zijn vijf bloemen, welke is de fraaiste. GiJ 
hebt de gevoelens der beide broeders gehoord, ·welks komt 
met het uwe overeen ? Ik heb zoet~ appelen en zure, zeg 
mij maar welke gij verkiest. -_ 

Wat voor een, is eene zegging-van gelijke beteekenis als 
hoedanig, ~maar behoort meer tot de gemeenzame taal. 
Een ondergaat hier geen verbuiging en men omschrijft 
de 2. en 3. nmv. b. v.: Wat voor een koe hebt gij gekocht? 
Aan wat voor een knecht of meid heeft hij den brief gege
ven? Dat een in het m rv. vervalt spreekt van zelf: 
Wat voor rnenschen waren de Egyptenaren? 

E. AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN, 

Wat zij zijn. 
185. De benaming. aanwijzend geeft duidelijk te ken

nen dat wij aan eene soort van ww. te denken heboen, 
die de aandacht tot voorww. bepalen, dezelve als met 
den vinger aanwijzen. Zoodanige zijn : deze, die, gene 
en zelf, en de zamengest. degene, diegene, dezelve. 1 

' Wei!. (Spraakk. § 237) brengt er nog toe: dezelfde, zulke, zekere, des
gelijke, dergelijke, dustlanige, zoodanige. Dezen hebben wij naar de bijv. 
nmww. verwezen. (Zie daarover § 155, 2.) 

Hoe zij 1:erbogen worden.· 
186. Voor deze en gene verwijzen wij naar § 116; 

voor degene, diegene en dezelve naar § 117 en voegen 
hierbij: . 

I. Dat het 0. enkelv. van gene door Ten Kate niet 
erkend werd, en wij niet durven verzekeren dat het 
ergens voorkomt. 

2. Dat die gelijk het betrekk. die verbogen wordt, 
(zie § ll5) met dit onderscheid dat de 2. nmv. enkelv. 
aldus luidt: M. Diens, V. Dier, 0. Diens of van dat; 
en dat de 3. nmv. mrv. in het M. en 0. zoowel dien al~ 
die of aan die heeft. 1 t 

G 
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3. Dat zelf ook verzacht wordt tot zelve, hetgeen 
vooral bij een V. zelfst. of voorn. w. eigenaardig is,~ en 
dat het voorts, ofschoon achter bet naam- of voorn. w. 
geplaatst, als een bijv. nmw. verbogen wordt, met dit 
onderscheid, dat bet in bet mrv. altijd op en uitgaat. 
Zie bier tot meerdere duidelijkheid een paar voorbb. : 

Enkelv. 
M. V. 0. 

I. De man zelf 
2. Des mans zelven 
3. Den man zelven 
4. Den man zelven 

M. 

De moeder zelve 
Der moeder zelve 
Der moeder zelve 
De moeder zelve 

Meerv. 
v. 

Het kind zelf 
Des kinds zelven 
Het kind zeif 
Het kind zeif 

0. 
De mannen zelven De moeders zelven De kinderen zelven 
Der mannen zelven Der moeders 'Zelven Der kinderen zelven 
Den mannen zelven De moeders zelven Den kinderen zelven 
De mannen zelven De moeders zelven De kinderen zelven 

Achter een voorn. w. wordt het even zoo verbogen' 
met uitzondering van den 2. nmv. die dan zeifs luidt: 
om zijns zelfs wille, waarvoor men ook met verzwijging 
der eerste s, om zijn zeifs wille zou kunnen zeggen. 3 

1 -Dien wordt bij Ten Kate opgegeven als beboorende tot den h()(•gdratJentlen 
stijl; waaruit blijkt dat er toen reeds tweederlei gebruik was, en dat is er 
nog; maar dien scbijnt veld te winnen. 

2 Wil men aan zelf eene plaats onder de voorn. ww. betwisten, ik beken 
dater grond toe is, en wil het gaarne voor een bijv. nmw. Iaten doorgaan, 
mits wij bet over het gebru;k en de verbuiging van bet w. eens worden. Van 
~bij besehouwd zijn aile zoogenaamde voorn. ww ., wanneer zij geen plaats
vervangers zijn, bijvoegelijk. 

• De welluidendheid winter bij, en de duidelijkheid verliest niets. 

Hoe zij gebruikt worden. 
187. Deze, die en gene hebben tweederlei gebruik : 

vooreerst, v66r een zelfst. nmw.; ten tweede, op zich 
zelven. 

Dezelve is te gelijk betrekk. en aanw., en wordt niet 
v66r .bet zelfst. nmw. geplaatst, maar wijst er op terug. 1 

Degene en diegene wijzen iets aan dat nadcr omschre
ven wordt, en hebben daarom een hetrekk. voorn. w. 
achter zich : Degene, dien of welken giJ zoekt is hier niet. 
Acbter het 0. laat men het betrekk. veelal uit: Hetgene 
of hetgeen hij verhaalt, is waarheid. 

1 Bild. ia teK,en deztl"e, ala een noodeloos ind1·ing 1el in onzo taal, naar 
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zijn eigen zeggen meer dt!n een8 te velde getrokken (Spnakl. bl. 126). Le. 
zenswaardig i• eene verbandeling van 30 bladzijden over dit onderwerp in bet 
] I I. D. der Nieuwe Taal- en Dichtk. Versch. Lezensu.:aa•·dig als een voorb. hoe 
men in een' aanval van taalzuiveraars ijver, een onschuldig woord meeiloogen
loos mishandelen kan. Kinker (Beoord. enz. bl. 33.) behandelt het onderw. 
met zijne gewone bezadigdheid, en toont onder anderen uit onde boeken aan, 
dat dezelve lang geen nieuw intb·ingsel is. Hij erkent dat bet "nocb in de 
spreektaal noch in verzen gehoord wordt," maar wil bet daarom nog niet uit 
de taal gebannen hebben. Wie zal ook zoo onverdraagzaam zijn? Een 
spaarzaam gebruik daarvan te waken is wei bet beste. Wij zullen er in de 
Syntaxis op terug komen. 

Hoe deze, die .• gene, op zich zelven staande, verbogen 
worden. 

188. In bet enkehr. blijft de verbuiging dezelfde all! of 
er een zelfst. nmw. volgde. Alleen zegt men \'oor 2. en 
3. nmv. 0.: hiervan, daarvan, hieraan, daaraan; en met 
andere voorzls. : hierdoor, daarin enz. maar niet van dit, 
aan dit enz., ten zij men werkelijk op iets wijst: Zal ik 
u van dit of van dat.geven? 

Maar in bet mrv. krijgen deze en gene in de 1. en 4. 
nmv. wel eens eene n. Dit schijut zich tot twee gevallen 
te bepaleu, te weten: 

Vooreerst, wanneer ZIJ op nicts terug wijzen: Wij 
hebben op reis dezen en genen gesproken, die ons belang 
inboezemden. 

Ten tweede, wanneer zij zuiver als plaatsvervangers 
van bet vooraf genoemde gebruikt worden : De Engel
sclten en Franschen verschillen aanmerkelijk; genen zijn 
ernstig van aard, dezen wat luchtig. 

Maar wanneer men het voorafgenoemde achter bet 
voorn. w. herhalen kan, dan zijn zij geen zuivere plaats
vervangers, en de n komt dus niet te pas : Laten wij de 
boeken verdeelen : ik geef u die, en houd deze voor mij; 
namelijk deze boeken. 1 

1 Zie bier eenige voorbb. van beiderlei gebruik : 
De taal der dieren, voor zoo ver dezen eene taal hebben. v. d. P. De ge

vangenen hoorden naar hen; maar dezen niet slechts, nog een was er die 
naar hen hoorde. v. d. H. Ecbter kan men hun den !of niet weigeren, dat 
zij voor ooze Hollander~ menigmalen bet ijs bebben getroken, schoon dezea 
te traa~ of te ouverscbillig waren, om er bij tijds gebruik van te waken. S. S. 
Hij scbetst aileen bet oordeel af, zoo als bet gaan zal over ben, die onder 
bet Iicht des Evangeliums behben geleefd. ~ij dezen zal de Regter des heel
ala naar cbristelijke liefde vragen. v. d. H .-Be1de zijn ze door de rijkdom
men tot partijschappen opgehitst, maar deze bebben in Atbene onder bet 
volk. en in Kartbago, onder den adel, bet meeste kwaad gedaan. S. S. Nu 
zien wij bet groote ligcbaam dor N ederlanden in drie deelen gesplitst : deze 
zijn enz. 1>. S. Somtijds is bet vrij ouvers-::hillig of men de n a! dan niet ge
bruikt, b. v.: Hij boorde niema!!d dan zijne vleijers, en onder dtzen maakton 
de predikanten geen geringe vertooning. S. S. 

*o 
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F. BETREKRELIJKE VOORNAAMWOORDEN. 

Wat zij zijn. 
189. Betrekkelijknoemen wij die voorn. ww. die tel'Ug 

wijzen op het voorafgaande.' Het plaatsvervangende 
is bet kenmerk vooral van deze soort van voorn. ww. , 
Dat aanwijzende menigmaal in betrekkelijke overgaan, 
is ons reeds gebleken; en zij die den 3. pers. van bet 
pers. voorn. w. betrekk. en de 1. en 2. pers. aanw. willen 
noemen, zullen aan ons geen sterke tegenstanders heb- · 
ben. Gewoonlijk brengt men tot deze soort: welke, die, 
wie en wat. 

-1 Dat wlj ·de volgorde der denkbb. op bet oog hebben, spreekt van zelve ; 
want in gevallen van omzetting kan het betrekk. vooro. w. wei wijzen op 
hetgeen in de uitdrukking volgt: Wie mij eenmaal bedrogen heeft, dien .tan 
ik 11iet vertrouwen. 

Hoe zij verbogen worden. 
190. Men zie hierover § ll5. Waarbij wij nu nog 

aanmerken: 
I. Dat men wel in den 2. nnw. van die, wiens voor bet 

M. en wier voor het V. zegt, maar voor het O.liefst welks. 
- 2. Dat de omschrijving van 2. en 3. nmv. liefst met 
wien geschiedt~ gelijk men dit ook doorgaans acbter 
,roorzls. gebruikt, dus van, aan, met, bij, wien enz. 

3. Dat welke oulings eene n in het mrv. had, ge1ijk 
Ten Kate (Aenl. D. I. bl. 490) getuigt, en dat dit uit 
ooofde van den plaatsvervangenden aard des woords 
1egelmatig is, hoewel bet gebr., dat in naauwlijks boor
bare onderscbeiden ligt mistast, voor bet mrv. welke 
beslist beeft. ' 

Verschillend gebruik der betr. voorn. ww. 
191. I. Onmiddelijk na de pers. voorn. ww. bezigt 

men niet welk maar die' : Ik die u geschreven heb; hij 
die_ ons misleidt. 

2. Die is in den gemeenzamen schrijf- en spreektrant 
vrij wat meer in gebruik dan welke, en kan in elken stijl 
bij afwisseling daarvoor gebruikt worden. , 

3. Dewelke in bet M. of V. in plaats van welke te zeg
yen, is niet verkieslijk. ~ 

4. Wat staat als betr. na hetgeen, al, alles en dergelij
ken. Al of alles wat ik sparen kan is winst. Wat (het
geen wat) gij noodig hebt, zal ik u geven. 

t BUd. (Spraakl. bl. 123): " Ik welke ongesteld ben, gij, welke vreemd 
zijt, kan niet gezegd worden, of is ten minste boogst gedwongeo." Zelfs 
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met weglating nn bet pers. voorn. w. gebruikt men bier die, maar niet welk: 
"Die 'tons ot•ergafwas de ma11 qfvrouw.'' Ten Kate D. I. bl. 492. 

• Bild. Spraakl. bl. 124. 

Daar en waar met een voorzetsel. 
192. Waarvan~ waaraan~ waarin~ waarbi;i~ waarmede 

enz. ook daarvan enz. komen dikwijls in de plaats van 
bet betr. voorn. w. en dat wel in beide getallen en voor 
alle geslacbten.' 

In den gemeenzamen stijl is vooral daar gebruikelijk~ 
en wel door invlecbting van andere ww. van bet voorzl. 
dat er bij lwort~ gescheiden : De vreemdeling~ daar ik u 
gisteren avond van sprak~ is overleden. Het huis~ -daar 
wi;j twintig jaren in gewoond hebben~ wordt afgebroken. 
Wie deze en soortgelijke zeggingen afkeurt~ weet nog 
niet wat men onder eene bevallige losheid in bet spreken 
verstaat. 

1 Ten Kate was eenigzins buiverig om in den boogeren stijl deze wijze van 
uitdrukking met betrekking tot personen goed te keuren. Deel I. bl. 492. 
Het tegenwoordig taalgebr. maakt daarin geene zwarigbeid. 

Over bet en cr. 
193. Dat bet pers. voorn. w. van den 3. pers. tot de 

betr. voorn. ww. kan gerekend worden~ bebben wij 
§ 189 reeds opgemerkt. Dit geldt vooral .val! bet 0. 
het~ dat als plaatsvervanger niet slechts van een 0. zelfst. 
naamw. maar dikwijls van eene gebeele zinsnede voor
komt: Ik heb het boek ontvangen en neem het in dank aim. 
Hier slaat het op boek. Wij merkten wel dat zi;j met ons 
den spot staken~ maar wi;j trokken het ons niet aan. Hier 
slaat het op dat zi;j met ons den spot staken. · 

In den deftigen stijl beeft dit het een 2. nmv. des en 
een derden acbter voorzls. dezen : Toen ik vernam dat gij 
wel te pas waart~ verbli;jdde ik mi;j des.-Wat ons in dezen 
te doen staat~ valt moe-ijelijk om te zeggen. Zoo ook na 
dezen~ voor dezen~ bi;j de,zen. 1 In de gewone taal treedt 
er meestal in de plaats -van het met een voorzl. : Uw 
voorstel behaagt mi;i~ ik zal er gebruik van maken. Zoo kan 
in het eerste voorb. des met er over verwisseld worden ; 
en in bet tweede kan men zeggen: Wat er ons in te doen 
staat. Eindelijk vervangt er ook wel een zelfst. nmw. in 
het mrv. zonder lidw.: Ik heb brieven~ hebt gi;j er ook? 

1 Zij die bij de zen afkeuren, of altbans liever bij deze scbrijven, willen er dan 
gelegertheid of iets dergelijks onder verstaan bebben. Wij willen daar Diet 
over twisten, maar wij gelooven dat bij dezen io ~ebr. was, eer men ooit 
aan zoodanige eJiypais gedacht had. · · · · ~ 


