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zamenst. is. Men onderscheide b. v.: volmaken en vol
maken, voldoen en val doen, misdoen en mfs doen : Wie
zich zelven ligt voldoet, loopt gevaar van dikwijls te misdoen, en heeft weinig kans om zich te volmaken. Hij tpilde
het getal vol maken, maar deed het mis. 4

"

• Bij eene juiste nitspr. kan men dadelijk weten of bet voorzl. in de zamenst. scbeidb. of onscheidb. i.s . In bet eerste geval beeft bet den klemtoon;
in bet tweede, valt deze op bet wkw.
2 H et laatste voorb. wat geej ik er om? is, streng genomen, geene zamenst.
want men zegt niet in dien zin 6mgeven , gelijk men aankoopen, 6verwinnen
enz. zegt. Het dient alleen tot opheld~ring van bet tegenovergeatelde omget:en. Een dergelijk onderscbeid is er tusscben wilder· spreken en wederspr·eEen dat is ltgtnapreken, 6ver tuigm en overtufgen. Dat beeft die predikant
niet geweten, die, aan de verdeeling van zijne st.of gekomen, beloofde eene
poging te znllen aanwenden, om zijne hoorders 6r:er te tuigen. Bij aanhid- .
den, waanoor men ook aanbfdden hoort, aebijnt bet gebr. Yerdeeld; maar bet
laatste mag dichterlijke vrijheid zijn, gelijk b. v. in bet eerste onzer Evang.
Gezz. "Aanbidt den Vatler, eoz.'' 1 en minste, in navolgins. biervan te
zeggen: wjj aa11roepeu U, is strijdig met bet taalgebr. : RoeP.t mlj aa11 in den
dag der benaauu·dheid, beet bet (Ps. I. 15,):niet aanroept my. In acliterklappen beeft bet onscJeid. voorzl. den klemtoon, maar in achterv6lgen bet wkw.
In zamenstellingen met om beslist de beteeken~ van bet voorzl. ; geeft bet
een inslniten te kennen dan is bet onafscheidelijk, maar anders niet: De
.tad is ommuurd, omlegerd enz. Ik omgordt of omhang miJ met een zwaard,
ik gord of hang m.iJn zwaal'd om; ik 6pit den akke•· om enz.
• Zie Kinker Beoord. enz. In dwursdrijven en glimlagchen bebb~n wlj
twee voorbb. van ongelijkvl wkww. die in de zamenst. gelijkvl. worden.
• Zoo zegt men dat iemand mismaakt, misdeeld (niet misgedeeld) is; dat
bij zicb misdr11gen, misgist, mishuwd beeft. \\ ij komen in bet Hoofdst . oter
Woordontleding op dit onderw. terug. Bijzonder belan&rijk is Kinker J.l,
bl. 175 en volgg.

Kaapsch Taaleigen.
231. Na betgeen hiervan bij de hulpww. gezegd is,
merken wij alleenlijk ann, dat in de platte spraak aile
uitgg. van den tegenw. T. \'erzwegen worden: ek kom,
jij kom, hij kom ; ons kom, jullie kom, hullie kom .
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VERVOEGING VAN ONGELIJKVLOEIJENDE
WERKWOORDEN.

Kenmerk van een ongelijkvl. wkw.
232. Het kenschetsende der ongelijkvl. wkww. ligt in de
wi,ize hoe zij bet verledene uitdrukken. Dat gesch-iedt
in de aant. en aanv. WW. door verandering van wortelklinker, en in. bet · deelw. door voorvoeging van ge v66r
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de onbep. W. met of zonder verandering van wortelkl.:
schrijven, ik sch1·eef, geschreven, dragen, ik droeg, gedragen.
Uitgangen in de vervoeging.
233. De persoonsuitgg. zijn dezelfde als bij de gelijkvl.
wkww.
Dat de uitg. de in den onvolm. veri. T. vervalt, spreekt
van zelf, daar de vokaalverandering in deszelfs plaats
komt. Zie bier een voorb. van vervoeging:
Onbepaalde Wijs.
Zwijgen.
Aantoonende Wijs.
Aanvoegende \V.
Tegenwoordige Tijd.
Enkelv.
Meerv.
Enkelv.
Meerv.
1. Zwijg
zwijgen
zwijge
zwijgen
2. Zwijgt
zw·ijgt
zwijget
zwi4.get
3. Zwijgt
zwijgen
zwijge
zwwgen
Onvolm. veri. Tijd voor beide Wijzen.
Enkelv.
Meerv.
l. · Zweeg (zwege) 1
zwegen
~· Zweegt (zweget)
zweegt (zwcget)
3. Zweeg (zwege)
zwegen
. Gebiedende Wijs.
·Enkelv. Zwijg
Meerv. Zwijgt
Deelwoorden.
Tegenw. zwijgende
Yerl. Gezwegen
De zamengest. TT. worden even zoo gevorrnd als in
de vervoeging van gelijkvl. wkww.
1

H etgeen hier tusschen haakjes staat is aanv, W.

Verdeeling der ongelijkvl. wkww.
234. Zal men van de ongelijkvl. vervoeging e~n voiledig overzigt geven, dan client men de wkww. in klassen te verdeelen. Er zijn vier hoofdklassen~ te weten :
A. Wkww. die in den veri. T. en bet veri. deelw.
eenerlei klinker hebben: krijgen, kreeg, ,qekregen.
B. Die in den tegenw. T. en het veri. deelw. eenerler
klinker hebben : lezen, las, gelezen.
C. Die driederlei kJinker hebben : stelen, stal, gestolen.
D. Die van den·ongelijkvl. vol'm alleeh bet deelw.-behouden he.bben : hakken, ik bakte, gebakken.
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Onderverdeeling der klasse A.
235. Deze klasse bevat vijf afdeelingen, naar den
wortelkl. onderscheiden, namelijk:
-I. Afd. met e : hersten
2. ,
, i : zinken
3. ,
, ij : blijven
4. ,
, ie : bieden
5. ,
, ui: d~·uipen.
-Eerste afdeeling van klasse A.
. 236. Onbep. W. bers~en, veri. T. borst,' veri. deelw.
geboraten' .

Naar dit voorb. gaan:
b~rgena
schenken
deh•en
scherenb
gelderi
amelten
kerven
treffen
melken
trekken
achelden
vechten
schenden
vlechten

wegenc
wervend
zenden
ztvelgen
zwellen
zwemmen
zwerven•

Aanmer~ingen,

• Gelijk bergen gaat ook verbergen. Het zij eens voor
al gezegd, dat we in dit overzigt van geene zamenstellingen gewagen, behalve wanneer bet grondw. in onbr.
is, of wanneer zij in vervoeging van het grondw.
afwijken.
b en c : Dezen hebben een enkelen medekl. in den wortel, en daarom in den verl. T. eenen Iangen klank :
schoor en woog. Men hoort ook nog schoer en woeg,
maar dit is verouderd.
d en • : Wierf, vooral in de zamenst. verwierf, en zwierf,
in plaats van worf en zworf, zijn ruim zoo gebruikelijk. ~
1 Vol gens
eene gebruikelijke klankverwisseling boort men dit wkw.
ook aldus vervoegen: barsten, barstte, geborste11, en dan beboort bet tot
klasse D. • Ter oorzaak biervun verscbijnen deze twee wkww. andermaal in afd. 2•
van kl. C.

Tweede afdeeling van klasse A.
- 237. Onb. W. zinken, veri. T. zonk, veri. deelw. geZO'Iiken.

OXGELIJK:VLOEIJENDE WERK:WOORDEN.

heginnen
hezinnen
hinden
blinken
ding en
dringen
drink en
dwingen
glimmen

klimmen
klinken
krimpen
slinken•
spinnen
springen
stink en
verslinden
verzinnen

}()9

verzwinden •
vinden
winden
winnen
wringen
zingen
zinken

1
Slinken heeft eene zeer bepaald~ be.t., en wordt bijna niet anders ge.
bruikt, dan van bet verminderen ofiokrimpen van eeo gezwel. Van daar bet
bijv. naamw. sla11k. Men moet bet onderacbeiden van. hetverouderde •lingen, zicb krookelen,' of Iiever zich been en weder bewegen, van waar wij bet
wkw. van during sli.gert11 bebben en bet zelfst. &lang, gelijk bet Eng. make
van to &neak.
• Verzwinden: moft'erij I zou Bild. zeggen. Het woord komt zeker met
bet H. D; vet·schwinden overeen en scbijnt van lateren tijd te zijn; want bij
Ten Kate wordt er niet van gerept, verdwij11en, dat aan bet Eng. to dwindle
he_rinnert, is zeker meer Hollandscb. Daarvoor zeide men outings ook lltr·
zwiJ.nen, maar dat wenscben wij niet terug. Hoe dit alles met weinig, met
kwljnen (misschien bij verharding voor gewijnen) met bet voorYoegsel won,
en bet Eng. to wane zamenhangt, is niet ver te zoeken; maar of bet Eng.
one, dat, gelijk men weet, tegen aile regelmaat wun uitgesproken wordt, bier
jets mede gemeen beeft, durven wij niet verzekeren. Een is zeker weini~,
maar dat doet niet veel af.

l)erde afdeeling van klasse A.
238. Onb. W. hlijven, v~rl. T. hleef, ·veri. deelw. gehleven
mijden<l
snijden
b_elijden
spijten
nijgen•
hezwijken
splijten
nijpen
hlijken
stijgen
overlijden
dijgen•
IJtijven
drijven
pijpen'
strijden
prijzen
glijden
strijken
grijnenb
rijden
tijgenK
rijgen
hijgen<
rijten
verdwijnen •
kiJscketl
vrijdenh
rijven 9
lcijken
wijken
rijzen
kijven
wijten
schijnen
knijpen'
wijzen ·
schrijden•
krijschen
schrijven
wrijven
krijten
zijgen 6
slijpen
kwijten
slijten
zwij,qen
lijden•
1mijten
-Jijken
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Aanmerkingen. ·
• Dijgen is zoo goed als verouderd ; men gebruikt
daarvoor dijen en vooral het zamengest. uitdijen dat gelijkvl. is. Hiertoe behoort ook gedijen, voorspoedig zijn.
b Grijnen wordt van lieverlede verdrongen door grienen, dat gelijkvl. is.
c Hijgen is thans veelal gelijkvl. en in een oneigent-

lijkPn zin, wanneer het een sterk verlangen te keunen
geeft, altijd : Hoe hijgde hij naar wraak !
d Mijden komt ook gelijkvl. voor.
- • Nijgen, naar vrpuwelijke wijs groeten, is onz._ en
ongelijkvl.; maar neigen,. buigen : zich ter aarde neigen,
is bedr. en gelijkvl. 7
' Pijpen, in .de beteekenis van fluiten, is verov.derd,
maar blijft aanwezig in de spreekwijs : naar iemands
pijpen dansen; waar pijpen onbep. W. is. Om een schel
geluid uit te drukken gebruikt men piepen, dat gelijkvl.
is. In den boertigen stijl zegt men gelijkvl. : pijpen,
voor eene pijp rooken.
1 Tijgen, oulings ook tijden en tijen in de spreekwijs
aan hct werk t1jgen, heeft in bet veri. zoowel toog ah
teeg. :De Z!lmen$t. aan,lijgen wordt ·bij voorkeur gelijkvl.
gebruikt.
h Men mag v1·ijden speUen, maar men zegge nooit
anders dan vrijen. Velen verkiezen dit wkw. gelijkvl.
te gebruiken ; maar hoort men niet in den omgang
meest vrijen, vree, gevreen ?
• Knijpen en nijpen zijn blijkbaar hetzelfde woord ; op die voorgevoegde k
komen wij in bet Hoofdst. over afieiding wei eens terug.
·
• De grondbet. van lijden i• gaan, en hiermede is duren, dat den voortganr
des tijds uitdrukt verwant. Het zal niet lang ljjden, beboort tot de tweede
bet. ; verleden, dat is voorbjjgegaan. en ove1·leden, dat is overgegaan, tot de
eerste. In beli;iden schijnt de wortel nog iets anders te beteekenen ; volgena
Ten Kate verluzlen.
.
s Rijven, in twee beteekenissen, namelijk van raspen en van bijeen luzrke11
or schrapen, is een bijna afgestorven wortel, waaraan wij hier geen plaats
zouden verleenen, ware bet niet om de belangrijke uitspruitsels, waarmede
bij onze taa\ verrijkt heeft. Wij zullen in bet boofd. over afieiding daarop
terug komen.
• Schrijden: is buiten de zamenst. overschrijden, weinig gebruikelijk.
• Verdwijnen, zie de Aant. op verzwinden § 237.
e Zijgen, langzaam en magteloos vallen, (dus als onz. wkw.) is nog gebruikelijk; voorbeen werd bet ook als bedr. gebezigd in de bet. van
doorjfieten or jiltreren, en van daar de bijbelsche zegging : eene m~~& !lit;ij.
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Ktn, en een kameel door zwel7en; niet, zoo als men uit onkunde wei eens
zegt, uitzuigen : wie dat deed zou een familietrek met de spinnekop aan den
dagleggen.
7 Wat bet deelw. betreft zegt men in den zin tot iets overhetlend zoo wei
geneigd ala ge11egen; maar in de bet. gqedgunstig, aileen genegen. Zie
Wei!. Taalk. Woordenb.

Vierde afdeeling van klasse A.
239. Onb. W. bieden, veri. T. hood, verl. deelw. geboden.
vlieden'
liegen
bedriegen
rieken•
vliegen
gebieden
vlieten
schieten
genie ten
vriezen
tiegen of tuigen"
gieten
/ciezen•
verdrietene
-ziedeni
klievenb
verliezen
Aanmerkingen.
• In den veri. T . .en bet veri. deelw. van kiezen, ver-,
liezen en vriezen, w01·dt de fluitletter door r. vervangen;,
of liever, deze tijden worden ontleend van de tbans ver-,
ouderde onbep. W. kieren, verlieren, vrieren. In kiezen,
bepaalt zicb bet gebr. der r tot de afleiding uitverkoren;
(immers zegt men: ik koos, verkoos; gekozen en verkozen)
maar in vriezen en verliezen is de r in bet verl. algemeen.,
b Van klieven als ongelijkvl. is aileen gekloven in gebruik, en in zoo verre zou men bet naar de kl. D. -kunnen verwijzen.
Daarentegen zijn er twee gelijkvl.
wkww. : klieven en kloven, die in bet gebr. eenigzins
verscbillen : men doorklieft de zee, de visch klieft het water,
een pijl klieft de lucht; een houthakker klooft hout. Het
is moeijelijk biervan reden te geven zonder van kloven
tot haarkloven te vervallen. Kloof, als verl. T., is niet
verkieslijk, omdat bet gelijkluidend is met denzelfden
T. van 7clitiven; op gekl()veri komen wij bij de kl. D. nog
terug.
• Voor rieken zegt men algemeen ruiken. Ip den hoogeren stijl, en in de zamenst. welriekend houdt bet nog
~tand ; maar in den omgang zou bet naar scboolvosserij
rieken.
d Tiegen en tuigen zijn versleten; het eerste scbijnt
. wel.hetzelfde als tijgen,' waarvan in de vorige §-gehan..
deld is.
e Verdrieten is onpe~:s., en ofschoon gelijkbeduidend
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met spijten, behoort bet meer tot den boogeren stijl. Zich
niets Iaten verdrieten wordt in elken stijl gebruikt om
een onvermoeid pogen uit te drukken, en in dien zin bezigt men ook onverdroten, als bijw.
' VUeden en vlieten zijn voor den omgang wat hoog,
en worden daar liefst door vlugten en vloeijen vervangen.
- & Zieden h kooken, maar wordt weinig geboord behalve in gebraden en gezoden. Een zoodje viscb is een
kooksel. Van daar ook eene heele zoo, uit zode zamengetmkken, vo.o r eene menigte gelijksoortige dingen.
Bij overdragt spreekt men van ziedende driften, ziedende
haren enz.
1

De grondb~t. aan·lleze ww. gemeen is treltlten • . In de adeidin'r is tie~ of

tjjg een belangrijke wortel.

-.

Vijfde afdeeling van klasse A.
240. Oub. W. · druipen, veri. T • . droop, _veri. deelw.
gedropen.
spruiten
ruiken
bekruizen•
schuilenrl
spuigen•
duiken
schu~ven
spuiten
fluiten
sluike.n
stuiven
kluiven .
_. __ . sluipen
kruijenb ..
zuigen•
sluiten
zuipen.
kruipen
snuiten
. luiken 1
snuiven
,_ pluizeno'
Aanmerkingen.
· • Bekruizen schijnt bij verbarding nit hegruizen ontstaan, en beteekent bemorsen. Maar begruizen is gelijkvl. en hekroos is niet gebruikelijk. Bekrozen, dat is
vuil, besmeerd, komt nog wei voor, en daarvan schijnt
bet gemeenzame groezelig af te stammen. Misscbien
hrengt men dit wkw. beter tot de kl. D. 3 ·
b Kruijen wordt ook gelijkvl. gebruikt, en wei bij voorkeur. Dat men bet daarom in bet veri. met kruiden zou
verwarren, daar is geen nood voor. 4
• en d : Pluizen en schuilen hellen ook naar den gelijkvl.
vorm over.
e Voor spuigen zegt men veelal spugen.
Kiescbe sprekers bedienen zicb van spuwen als gelijkvl. wkw. waarvoor men weleer spouwen zeide .•
• 1

_Lu,/t;n l1 yeprant met .l luiken, ge)ijk luipen met duiptn •.
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2 De verwisseling van zu~en IO!lt zogen js zoo alge~een, dat ~et bijna leta
pedants heeft om van eene moeder te zeggen · dat z1j haar kmd zoogt, en
hqe onR•,auwke~rig is bet tpcb fllll.llen.e zuig~nde mpeder ~ •p~;e!'en I Aan
zulke griilen beboeft men zich, ·ntt ltefde tot bet taalg~br, 4er· /Jes~ha.qfde
~!18ae, niet te onderwerpJlD·
· · ' '
·
· · .. · -- ·' ·
' · ·· '
3 I«!ts apd!lrs i~ bekruise11, p~et een !'rui§ l!l!!flceq, ~lr- be{r~iae:n, gt;lij~ d11

.

IJ.o~tilBC~~n,

4 Het schijnt wel dat Wei!. d9.4rvpqr ge'?reesd heeft, hoe ko111t hij er
andera toe, om in zijn Taalk; Woordepb. gelt:ruidde wijil te sctirifveli ? - ·' · .1
• l'Jer wij van deze kl. afstappen, stippen wij ilog kortelljk bet volgende over
bet Qnde spraakgebr. aan:
'
·
To~ de late afd. beboimle qok zwenlt:en, tbavs gelijkvl.; tot de ~de sc~rin1-en, dat Is J:rimpen, thana verouderd; en tot de 3de benijden en ·t~ezw\jmeil, die
nu ge!ijkd. zijq ; ook spjjgen of spij~ en llij4pi of 'li.f~, waafqlp hfJt I'M'
~o~.s_E.~wen verdr?q.e!i if!; t~~\!ijl Wij 'r' n' h~t ~~~ ~n' ~l!~f~~ ?te~~en
lD vlJa.... en llte1e.

De vporP,aama~ 'Pk '¥tlVIli''JieffliJJ~ ~re~ ID' I! in -8 lat. ~ ~g-alid.
aail ·,' nai'nelijk bi lUlt' tegenw. e mfjf I en omge!ieerCf, Ill&' fllhin"kpti fD sm'ilfen
t«!,,r .cAen.teil en mwlttn eii 'kr~mpen voof'kl'impift'; i'n'bit vert;'<t) 'tnet''a : a&

trak, !land e~.z. -.!oor tro~, JIO'ft! ~

~~~~elij_k r;~JI!l Ql,!!~· ~;q]c ~~Kill!

i_oqr ~'gqn ,

dat waarschiJDhJk eerst m de 2. pers. enkelv. gebrutit werd, als zamentrekJciqg voor begonne~t.
· .
· · ·'
_·
~ '

Onderver.deeling der. klasse B.
241. Deze kl. heeft vier afdd. die zich onderscheiden,
door den voJ<aalkl. van d~n onvolm. vcrl. T. ~
l. Afd. met a ; lezen, las, gelezen
2. ,~ <'-~ oe : graven, grf!ef, gegrave"f
3. , · 1? i~ : slap~; l!!e_p, .geslapen

-4. ,

,,

': ·vangen, mng, gevangen

Eerste afdeeling der klasse B.
242. Onb. W. le~en, veri. rr. las, veri. deelw. qelei en.

etena
.
genezen
geven

metenb
·~
treden
vergeten'
4anmerkingen.

· tJrt:ten

-~

·

~·. ,'I!Jtf!1& heef,t ~fl 4~t veri. deelw. geg~tm, met ;v~rduJ>
belmg der g van bet voorvoegsel, en dat o~ ;y,qc,r ~.e
koQlen, d~t .de t~ee ~~ ineen srpe~tep. ;Men w,a.chte
zich dus voor het plat Kaapsch geiiten .o f liever peeet:
Ik ·h et al geeet al voor ik heb reeds 'gegeten. ·
·
·- ' · '
b Men hoort den veri. T. van meten dikwijls gelijkvl.;
en in de zamenst • .zich vermeten, 'l - zal men ~iet zeggen :
kjj vermat zich, ik verm.a t miJ enz.
·' 1

Van lltrgeten hebben wij in onze taal geen grondw. ; bet Eng.- to r_et is

verkri~l~!l· be~ .Angel·Saxisch gijtaff, zich herinneren, J!etgeen met r;~}ifijgn&
verwal\t t_!1 1 gehJk llergeten met v_erbezen.
.
•
. ' '\_Vij spreken van ~en ov.etdragtelijken., zin d.ea W!)Ords ; w~n.t in ~e 11!lot. :
z1ch an lis meten verg11stn, .bltjft het ongehJkvl.
'
'' t~· " "'
I
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Bijzonderheden van deze afdeeling.
243. In den 2. pers. enkel- en meerv. van den verl. T.
wordt de klinke!" verdubbeld om den hem eigenen Iangen
·khink te behouden, want gij laast, gaaft enz. is even
goed zamentrekking voor lazet, gavet, als leest en geeft
voor lezet en gevet. Ook blijft deze klinker, als \'an een
enkelen medekl. gevolgd, lang in bet mrv. als: wij Zazen,
gij .lazet (laast), zij Zazen. Hierdoor ontstaat ook voor
,zulke wkww. een hoorbaar onderscheid tusschen veri. T.
·aanv. W. en verl._T. aant. W.: dat ik laze, dat gij lazet,
dat hij laze. Maar dit alles behoort tot de meer naauwgezette spr. der openb. voordragt ; in de taal des om.gangs hoort men -van .die verlenging weinig of niets, •
(Verg. bet Hoofdst. over de uitspr., § 5L)
1 Zoo naauw Iuistert dit, dat hoewei men zeifs beschaafde sprekers in den
omgang boort zeggen: ;te gavven, ze attm, men nooit hooren zal : ze tradden,
omdat treden miader tot de gemeenzame taal behoort.
.,

Tweede afdeeling der klasse B.
244. Onb. W. graven, veri. T. groef, verl. deelw. gegraven . .
laden
varen 1
drag en
lagchenb
vragen
·en waaijen •
jagen• .:·
Aanmerkingen.
• {n jagen, vragen en waaijen is bet deelw. open verouderd, en zegt men algemeen : gejaagd, g~raagd, gewaaid, in plaats van gejagen enz. In den verl. T. is bet
spraakgebr. verdeeld tusschen joeg, vroeg, woei en jaagde, vraagde, waaide.
b Loech voor lachte is geheel verschimmeld, en (oed
voor laadde wordt ook al muf. Glimlagchen heeft geglimlacht.
• Ven1aren dat is schrik aaf!iagen, stamt van een iinder varen af, waarvan
wij aporen vinden in gevaar.
' Vrieg, all veri. T.· van vragen, is Gelderscb. Men boort bet aan de
Kaap ook wei.

Derde afdeeling der klasse B.
245. Onbep. W. slapen, verl. T. sliep, veri. deelw. ge4/apen.
'hlazen"
hradenb
houwen•

laten
loop en
raden

roepen
st_ooten•
vallen

wordend
wasschen
wasaen

ONGELIJKYLOEIJENDE· WERKWOORDEN.
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Aanme·rkingen.
• Van blazen hoort men in Holl. weleens in den veri.
T. bloes in plaats van hlies, maar dit is niet nate volgen.
b Braflen, raden en wasschen ·hebben . in de spreektaal
meest gelijkvl.: ik braadde, raadde, waschte, en de twee
eersten ontaarden z~lfs in braaide en raaide. ~ Maar
wassen voor groeijen komt buiten de zamenstelllngen
volwassen, halfwassen, ontwassen; opgewassen enz. in
in de taal des omgimgs niet voor, en blijft in den deft.
spreektr., waar het te huis lwort, ongelijkvl.: Hij .wiea
op in kennis. a
•
~
·
Wassen, met was bestrijken, -is geheel gelijkvl. Er is
d us driederlei verl. d. eel w..gewassr;.hen, g.et!Jass.en e_n-~ge
waat.
c Stooten heeft ook in den om g. den verl. T. _gelijkvl.: .
Hij stootte zijn hoofd aan de deur.
d Dat worden in den verl. T. der aant. W. werd heeft
voor wierd, is hoven, bij de vervoeging der hulpww.,
aangetoond.
1 Onze voorouders zeiden houwen voor huwen gelijk grouwen voor gruw~n
en spouwen voor spuwen, maar zulke wkww. waren gelijkvl.
.
2 Zoo ook laaide voor laadde.
3 Martin maakt wassen, groeijen, in zijn woordenb. ge}ijkvl.:_oyen-ala wgslttl
met was bestrijken; maar dit js ee.~ e:buis. . _
• ... -·

Vie1·de afdeeling der klaase- ,B. .
- - · ,...
246. Oub. W. vangen, verl. T. ving; :y.erl. deelw. gevangen. Naar dit. voorb. gaat aileen hangen.'~
Aanmerkingen.
De korte i van den verl. T. wordt in den omg. dikwijls
met o verwisseld, zoo dat men hij vong en .hong, v.Qor
ving en king zegt, maar dit kunnen wij nietaanbe'velen.
Gaan en staan behoord~n i'n hun oorspronkelijken
VOrm gangen en Standen ook tot deze kl. ; .maar .th3.ns
tnoeten wij ze naar de onregelm. wkww ver\Hjzen,
waarvan straks in een afzonderlijk hoofdstuk. ·· - "
~

• ..

!.

Onderverdeeling der klasse C.
247. Deze klasse heeft slechts twee afdd., waar\'~D de
eerste zich in den verl. T. door a, en de tweede
·door ie kenmerkt, .als.: stelen, stal, geatolen; ·werpen,
wierp, _geworpen.

*I
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Eerste afdeeling der klasse C.
248. Deze bevat de volgende wkww.:
he11elen8
nemen
apreken
hreken
plegenb
ateken en stelen
Voorts nog drie met verdubbelden medekl. : hidden,
liggen en· zitten. 1
Algemeene Aanmerking.
.
Al hetgeen bij de lste· afd. der klo B (§. 243) over de
verlenging van a in den veri. T. gezegd is, geldt ook
bier. Ligg.en maakt hierop geene uitz., maar hidden en
zitten hebbeii in den veri. T. giJ hadt en giJ zat.
·
· - - · ·Bijzonderheden•
.a In heveltn wachte men zich voor den misslag van
heval in bet veriedene met heviel te verwisselen, dat bij
1Je11allen te huis boort.
b Plegen zal bij de onregelm. wkww • .nader toegelicht
worden.~
·
c Steken had oulings in bet verl. deelw. zoowel gesteken als gestoken.
1 Deze drle wkww. haddenln bet Moeso~ottiscb, volgens Ten Kate, D. I.
bl, 565 enkele medeklinkers ; van daar dat ztj in bet veri. baden, zaten, lagen
bebben, ala of de onb. W. beden, zeten, legen ware.
-· ·I Plett-, -1Jedrljftn en flerplegen, oppassen, zijn gelijkvl.

Tweede afdeeling der klasse C.
249. Onbep.·W. kelpen, veri. T. kielp, veri. deelw. gekolpen. Becler-1Je11, 1terven, werpen, werven en zwerve11,; ook
ackeppen, in den zin van voorthrengen, met bet -deelw. geackapen, en keffen, met bet deelw. gekeven]' maken deze
afd. uit.
Aanmerkingen.
De ie in bet veri. van deze afd. werd voorheen overal
met o verwisseld, zoo als men nog wei worf en zwo'rf
hoort, ook met ·a of e, als hij starf of sterj.
De o van bet deelw:. gaat ook wel in u over, als gel,ulpen, gesturuen ; maar dit is ecne van die gewestelijke
variaties die men wel missen kan.
Klasse D.
260. Deze kl. bestaat grootendeels uit w:kww. die in
den onvolm. verl. T. van ongelijkvl. gelijkvl. geworden
r.ijn.; terwijl enkele, gelijk heren, b. v. buiten bet deelwoord geheel versleten zijn. Wij zullen, tot meerdere
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volledigheid, in de volgende lijst eenige wkww. herhalen, die in de andere klassen reeds voorgekomen zijn,
en het verouderd spraakgebr. tusschen haakjes aanwijzen:
Veri. deelw.
Veri. T.
Onb. W.
hakken
hakte (hiek en gehakken
hoek)
gehannen hp.nnen
hande
(heren)
(bar)
gehoren
hekruizenb
(hekroos)
hekrozen
helgenc
helgde
tJerbolgen_
hrouwen
lnouwde {lJrkuw) gelmmwen ·
deugde ( dogt)
gedeugd (ge®gt) deugen (dog en)
heeten
heette (hiet)
geheeten
helend
heelde (hal)
verholen
kliefde (klooj)
klieven•
gekliefd en gekloven
schrikkerl
schrikte en schrok geschrikt en geschrokken
lachte (loech)
gelagchen
lagchen
laadde (loed)
laden
geladeJt
malenr
maalde (moel of g~ma]en
mol)
rennen (rinnen)h
gerend en geronrende (r:an)
nen
·scheidde (achied) geacheiden:
achtiden
apande (apoen of geapannen
apannen
spon)
spouwen (apoudenY apouwde (spieuw) gespouwen
gevouwen
oouwen (vouden, vol- vouwde (vieuw)
den)J
weefde (waf of gewevenk
weven
wof
wreekte (wrook)
gewroken ,
wreken
werkte of wrocht gewerkt of g~
werken
wrocht
zoutte (zielt of gezouten of gezouten (zolten)
zilt)
zulten
Aanmerkingen op klasse D.
251. • Dit heren, gelijk het Eng. to hear, beteekende
oorspronkelijk dragen, gelijk nog uit gehaar blijken kan.
Baren, ter wereld brengen, zoo wei in letterlijke als in

liS
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overdragtelijke bet., gaat gelijkvl. ; maar van bet deelw.
valt op te merken, dat bij bebben altijd gebaard en bij
zijn geboren staat: /Je_tijd heeft mi;j geen rozen gebaard.
Dit heb ik geweten eer hij geboren was.
b _
Over bekruizen zie hoven § 240.
_
c Belgen (van bel of bQl) is eigentlijk opblazen ; zich
· i".;;: belgen zou dan zijn van gramschap zwellen .
d Helen beeft in het deelw. zoo wel verheeld als verhalen
en er schijnt in het gebruik iets dergelijks plaats te vinden als bij gebaard en geboren, dat namelijk het gelijkvl.
met hebben en bet ongelijkvl. met zi;jn gebruikt wordt.
e l(lieven ia hoven reeds behandeld (§ 239).
Of er tuss[hen gekliefd en .gekloven een dergelijk onderscheid bestaat als tusschen verheeld en verhalen, durven wij niet
verzekeren.
r Schrikken wordt bij voorkeur, gelijkvl. vervoegd:
Maar tusscben onverschrikt en onverschrokken is dit onderscbeid, dat bet eerste een toevalllgen toestand, en het
tweede eene blijvendc eigenscbap te kennen geeft.
g Malen beeff allt:en in de beteekenis van vergruizen, in
bet deelw. gemalen; in den zin van schilderen en in dien
van lastig-vallen, ~ gemaald.
~ - h~ 9eron_nen }~ aileen nog ge_bruike!ijk van geronnen hloed.
of melk, en beteekend dan verstijjd door het rinnen of_
zamenloopen der dikkere bestanddeelen van die vloeistof-.
fen. In de spreekwijs: Zoo gewonnen zoo geronnen,beeft het ook stand gebouden.
1 Spouwen is splijten, open sni;jden, ook opsperren : met
opgespouwen kaken; als gelijkvl. werd het oulings voor
spuwen gebruikt: De visch spouwde Jona uit op het
drooge.
.
J Van vouden hebben wij eenvoudig, en van volden veelvuldig.
- ~Aari de Kaap zegt men geweefde kousen voor geweven.

