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OVER AFLEIDING IN HET ALGEMEEN •

.Om de aandacht te trekken: Hei l .holla I Van verwondering: Ei I ei I Van opwekking : Toe I Om stilte te
gebieden : St I Klanknabootsingen zijn : Bons I krak I
·pardous I tikI tikI paf I enz. Geheele tusschenzinnen,
als : God beter 't ! dat de hemel verhoede I enz. als tusschenwerpsels te beschouwen, is eene dwaling.
Misbruik te vermijden.
282. Veelvuldig gebruik van tusschenwerpsels ·kenmerkt gebrek aan smaak. Men vermijde b. v.: Papperl~pap I lierumlarum I hemelsche fluit I en honderd
zulke aardighedcn, daar de taal der onbeschaafden vol
van is. - Het Kaapsch taaldgen vindt men in de Proeve,
,QP aies ! zoe I !JOnne 1

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
OVER KFLEIDING IN HET ALGEMEEN.

Wat afleiding is.
283. Afleiding noemt men in de spraakleer de kunst
om ww. tot hunnen oorsprong, tot hun eeuvoudigsten
vorm, bij_ overdragt wortel genaamd, terug te brengen.
Hoe dit geschiedt.
-· 284. Hiertoe worden alle voor- achter- en tusschenvoegsels van een w. afgescheiden, en alle letterverzettingen
en klankverwisselingen hersteld; nemen wij b. v.: ongestadigheid en snijden vooreerst on en heid als bekende
voor- en achtervoegsels af, dan blijft gestadig over; diezelfde bewerking herhalen wij met ge en i!J, en zoo krijgen wij stad; maar nu heeft bet nmw. stad met ongestadigheid niets te doen; dit leidt ons tot de gissing dat de
d eene ingeschoven letter is, gelijk wij die vinden in
n:ader ·en zwaarder voor na-er en zwaar-er, en zoo verluijgen wij den wortel sta van het wkw. staan. Een
tweede voorb. zlj nooddruftig: Nood is niet als voorvoegsel, maar wei als zelfs. nmw. bekend, en wordt als
zeodanig eerst van drujtig gescheiden ; maar wat is dit?
Snijd ik den uitg. i!J af, dan blijft mij drujt, dat mij, buite..n 'de: ~menst. nooddrujt, niet bekend is ; maar nu is t
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bij verkorting voor te een uitg. van zelfst. nmww.; ik
werp ze weg en behoud druf; nu valt mij in dat de r aan
verplaatsing onderhevig is, en daar ik uit druf niet kan
wijs worden, beproef ik bet met durf, en dit brengt mij
door eene gewone klankverwisseling tot derf, den wortel
van derven, behoeftig zijn. Wanneer wij langs dezen weg
den wortel van een w. zoeken, dan stellen we ons de aft.
ten doel, en bedienen ons daartoe van woordontleding als middel.
"Maar," zegt hier een oplettend lezer, "Is nooddrujtig nu wei voldoende verklaard? Beteekent bet dan behoifte hebbende aan nood ?''-Wij gelooven ja, mita men aan nood in deze zamenstellirig de bet. toekenne van !Jet 1100·
dige, en Bild. ze(t op bet w. nooddruft, dat noild oudtljds het noodige beteekende. Wij badden gewenscbt dat biJ dit met een enkel voorb. had aangetoond; maar ook zonder dit willen wij Bild. in dit gevalliever op zijo woord
gelooven, dan dat wij in de aft. van Adelung, die men bij Wei!. herbaald
vindt, berusten zouden.

Nuttigheid der afleiding.
285. Behalve de nuttigheid welke de afl., als middel tot opscherping van bet vernuft, met alle andere wetenschappen gemeen heeft, is zij in meer dan een opzigt
dienstig tot vermeerdering van onze taalkennis. Voor
eerst leeren wij daardoor de innerlijke kracht der ww.
kennen, voor zoo ver die in de oorspr. bet. der ondS.te bestanddeelen gelegen is ; en van deze kennis h_angt vaak
de juiste toepassing der ww., waarop alles aankomt,' af.
Ten tweede hebben wij bier, in veel gevallen, een rigtsnoer voor de spelling en de daarmede in verband staande uitspr. . Dit een en auder zal in bet vervolg blijken.

.

.Hoe zij beoefend moet worden.
286. Nergens voorzeker vindt men ruimer veld voor
een spelend en speelziek vernuft, dan in de afl.
van ww.; en hoe meer talen men zich heeft eigen gemaakt, des te ruimer wordt dat veld, maar des te meer
gevaar is er ook om te dwalen, wanneer men zich den
vrijen teugel viert, wanneer men (om met Ten Kate .te
spreken) het Onwis door het Onwisse bewijst, en zich met
waschen neuzen behelpt, die allerhande vorming aannemen. 1
Bedachtzaamheid is bij bet afleiden van ww. een hoofdvereischte ; maar niet minder noodzakelijk is opregt..,
heid. ~ Bij gebrek aan de eerste dezer eigenschappe~
kan ~en de dingen niet zien gelijk ~ij ~ijn, bij geJ.}~ek.
aan de laatste, wil men bet niet.
·
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• 1 Ter waarscbuwing van ben die bierin ligtvaardig te werk gaan, geven wij
bier de woorden van_Mr. B. Lulofs, die van bet terug brengen van stamww.
tot a! g. wortels sprekende, zicb a! Jus Ia at hooren : " In dier voege dringt
men met zijne bescbouwing tot den eersten oorsprong dertaal door, _en daalt
in diepten neer, nit welke scbatten van kennis en wetenscbap zijn op te delven, maar waarin men tevens, zoo koele bedaardheid, wijsgeerig verstand en
grondige taalkennis ons met bare fakkels niet voorlicbten, gevaar loopt, om
zich in allerlei kronkelgangen te verliezcn, en nutteloos steengruis, in stede
van kostbaar erts naar hoven te brengen." Zie 's Hoogleeraars werk getiteld: Ot:er Nederl. Spraakk. Stijl e11 Letterkennis als voo1·bereiding voor de
Redekunst. 1823.
'
2 Opregtbeid, zal menigeen denken, is immers ~teene eigenschap van bet
verstand, maar van bet hart, en wat heeft dat met de spraakk. te doen?
Misschien meer dan mer, denkt ; altbans Biid. verzekert in de voorrede van
zijne Spraakl. bl. xii., dat zij uit zijn hart g evloeid is, en de waarheid van
dat gezegde is ons op menige bladzijde van 's man werk gebleken. Maar geatelil dat bet hart eens aan zekere gelietkoosde tbeorien bangt, hoe zal bet
dan met de spraakk. gaan ? Hoe zal bet dan vooral met de aft. gasn ? Hoe
veilig kan men daar bet gros der lezers misleiden I Hoe weinigen zijn in rtaat
om iemand van uitgebreide taalkennis in die kronkelg11ngen na te gaan, en te
zien of hij wei onpartijdig alles opzamelt wat hem voorkomt, dan of bij juist
datgene uitkipt wat tot zijn oogmerk dienen kan !

Wat er tot de ajleiding als wetenscliap behoort.
287._ Hiertoe wordt in bet algemeen vereischt de
uitgebreidste taalkennis, maar in het bijzonder de kennis
dier talen, het zij levend bet zij dood, die met de taal,
wier ww. wij trachten af te leiden, op een gemeenschappelijken' wortel gegroeid zijn, 1 vervolgens geen geringe
~ate van bedrevenhe1d in de geschiedenis, • en eindelijk
eene beobelijklieid om logisch te redeneren. En dit
laatste is vooral niH liet minste, want hoe meer daadzaken ·wij binnen ons bereik gebragt hebben, des te grooter
~al de verwarring zijn, indien wij aan onze gedachten
geene leiding weten te geven.
1 Het Nederd. spruit nit den Oud·Duitscben stam, wiens oudste takken
zijn bet M oeso.Gottiscb, Angel-Saxiscb, Oud- Friesch, Allemanniscb en
Frank-Duitscb. Met uitzondering van bet Oud- Friescb, zijn ze doode talen,
die in weinige overblijfselen van vorige eeuwen moeten beoefend worden.
Van bet Angel-Saxiscb heeft men nog wei bet meest; maar bet oudste gedenkstuk is bet Evangelinm Gotbicum van Bisschop Ulpbilas, nit de vierde
eeuw. De oudste -handschriften in bet Vlaamsch, dat wij thans Boll. of
Nederd. noemen, zijn van de elfde en twaalfde eeuw. Onder de nieuwe
talen die wij tot vergelijking raadplegen konnen, bekleeden bet Hoog-Duitsch
en bet Eogelsch de eerste plaatsen. Zie voorts over dit onderw. Ten Kate,
D. I., bl. 55 en volgg.
2 En wel de gescbiedenis in a! haar vakken. Dit kan onder anderen blijken
uit verscbeiden voorbb. van aft., die wij als eene toegift op dit Hoofdst.
geven zullen. Hoe de kennis van daadzaken ons voor dwalingen beveiligt,
zien we onder 'anderen ook in bet woord luipam·d. Zeer natuurlijk toch is de
aft. van luipaa1·d, luipard, of luypert van bet wkw. luipen, gluipen, (bet
Eng. to prowl) omdat bet dier a! luipende en sluipende zijn prooi bespringt;
maar wanneer men weet dat dit dier in Europa niet te huis behoort, dat bet
dus in de vroegste tijdvakken van onze taal aileen nit Plinius en andere Latl}nacbe scbrijvers kon bekend zijn, dan beschouwt men de benaminJ als
eene ver.b aaterini nn leopardus, en de overeenkomat met bet' wkw. luapen,
ala !outer toenl.
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Welk gedeelte van . die wetenschap binnen ·des schrijver1
bestek valt.
288. In een werk dat op diepe geleerdheid geene aanspr. maakt, kunnen we ons op het gebied der afl. niet
ver buiten bet thans gangbare Nederd. begeven. Onze
oudheid gaat niet hooger dan Van Marnixen Koornhert;
en terwijl wij de verstorven taaltakken, als bet MoesoGottisch, Angel-Saxisch enz. voor de geleerden Iaten,
zullen we ons zonder schroom nu en dan op de frissche
spruiten begeven, die met onze taal op denzelfden stam
gmeijen, in de hoop van binnen het bereik, zoo niet van
alle, nogtans van de meeste onzer lezers te ·zullcn
blijven.
Nadere bepaling der stof.
289. In onze aanwijzing tot het beoefenend gedeelte
der afl. of woordontleding,- bepalen we ons tot zuiver Nederduitsche ww., wier bestanddeelen in onze taal aanwezig zijn ; bastaardww., als absentie, incompleet, gedetermineerd enz., komen niet in aanmerking.
Veel minder kunnen we ons, ten_ gevalle onzer Kaapscbe lezers, tot uit·
etapjes in bet Maleitscb, Javaanscb, Mozambiekscb enz. verledigen, boewel
wij niet ontkennen dat bet bij wijze van af!visseling DOi al uitlokkend
~ijo 2:ou.
·
·

Gewoon heloop der afleiding.
290. De oudste bestanddeelen van Nederd. ww., voor
zoo ver wij binnen het gebied van het eigentlijk Nederd.
blijven willen, zijn in de ongelijkvl. wkww. te zoeken.•
Gelijkvl. wkww. stammen van ongelijkvl., het zij
onmiddelijk, gelijk stotteren van stooten, bedelen van
bidden, het zij door tusschenkomst van een zelfst. nmw.,
gelijk krijgen, oorlog voeren, van krijg, en uit van bet
ongelijkvl. krijgen, kreeg, gekregen; heleedigen van leed,
en dit van lijden.
Zelfst. nmw. zijn "\teelal tot ongelijkvl. -wkww. te huis
te brengen; maar sommige zijn van te hoogen ouderdom
dan dat men hunnen oorspr. met eenige zekerheid zo-q
kunnen aanwijzen.~
Bijv. nmww. en bijww., wanneer zij geene uitgg.
hebben, moeten we ons ook getroosten als grondww. te
beschouwen, omdat hunne afl. buiten den kring onzer
nasporing ligt. Hetzelfde geldt ook van de meeste
voorzls. en voegww.
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1 Wie de moeite nemen wil om Ten Kate te Iezen, kan zich hiervan over=
tuigen, en hij zal na de Iezing vrij wat wijzer zijn, wat het stuk van aft. betreft,
dan toen hij begon.
• De benamingen der meest in bet oog Ioopr.nde natunrverschijnselen, · als
z on, maan, ster1·en, hemel, aarde, Iicht, Iucht, enz. die van de deelen des
mei'Jschelijken Iigcbaams, die van bloedverwantschap enz. klimmen noodzakelijk tot de hoogste oudheid op ; hun oorspr. is ongetwijfeld in bet Oosten,
de wieg van alle talen te zoeken. Hiertoe zou men gerust van voren kunnen
besluiten; maar bet is door Abr. van der Mijle reeds meer dan twee en eene
halve eeuw geleden aangetoond, in zijne verhandelin~~: de antiquitate lin~rt:ae
Belgicae, en in den Iaatsten tijd door Hamaker, in zijne Akademische Voorlezillgen. Hoe ongelukkig de pogingen om zulke ww. van Nederduitsche
wortels afte leiden zijn uitgevallen, kan men in Bild. Verklarende GeslachtIijst zien. Men sla b.v. op: been, oog, oor, wang, arm, duim, kin, keel;
zoo .ook zon, maan, ster enz.

Algemeene hegi'nsels.

291. Om niet op een Iossen voet te werk te gaan;
dient men bij de afl. bet volgende in-bet oog te houden :
1. Het zakelijke deel van een w. wordt dogr den klem::toon aangewezen. 1
2. In de afl. mogen geen medeklinkers, die tot den
wortel behooren, verwaarloosd worden.
3. Geen verwisselingen van letters, bet zij kls. of
medekls., moeten ondersteld worden, die niet door
analogie kunnen worden aangewezen.
4. De geschiedl\undige waarscbijnlijkheid mag niet
verwaarloosd worden ; even min de gang der ontwikke~
ling van bet mensclielijk verstand. ~
-5. Bloote overeenkomst van klanken is geen genoegzame grond van afl. 3
Wij mogen bierbij niet langer verwijlen, want bet is
tijd om van bet algemeene tot bet bijzondere over te
gaan.
I Bniten de wkww. met den bastaarduitg. eren en de nmww. met den vervrouwelijkenden uitg. in, ontleenen 'l'fij de volgg. uitzz. op dezen re11el, uit de
gemengde aanmm. van Mr. L. Ph. C. van den Bergh, in het II D. van h.
Taalk. Magazijn, bl. 209: 66rsprong, v66roudera, openbaar, tJreesachtiu, 6vermaat, regelmatig. In oorspr6nkelijk en voor6uderlijk keert de regelmaat
terug ; van openbtiar en vreeaachtig spreken wij nader in bet volgend'e
hoofdst. ala ook van ordlntelijk dat door het H. D. 6rdentlich te rert gewezen wordt, gelijk het leUndig der Dni.tscbers door ons llvendig.
• Zoo zijn b. v. : aile uitdrukkingen van het 6nstoffelijke voortgesproten uit
nrgelijking met het stoffelijke, dat natnnrlijk eerder werd opgemerkt en vee!
vroeger bet onderw. der taal was. Men zou dna verkeerd gaan indien men
ww., ·tot de tweede soort van voorww. betrekkelijk, wilde afleiden van ww.
waardoor voorww. van de eerate soort worden aangeduid; of wanneer men in
het opsporen van beteekenissen, bet Ietterlijke uit bet figuurlijke wilile afleiden. Het bijv. nJl!w. stomp is eerder op snijdende werktuigen toegepast dan
op vers~inlelijke vermogons, en van ~:ulke voorbb. Ioopen aile talen over.
- • Wij' zagen dit hoven bij luipaard (§ 287. in de aant.) en zullen het zieu'bij
kraakporcelein ( t 292) en in meer andere voorbb.
.
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Toegift van voorbeelden van afleiding tot aanprijzing van
dit v'.Zk van taalkunde.

292. " Niets natuurlijker dan bet w. dalers of daalders van deelen af te leiden, als zijnde deelen of schijven van de oude ronde staafjes zilver, welke, door openbaar gezag gekenmerkt, in den handel gebruikt werden,
en waarvan men, naar vereischte, een schijf v'ln meerder of mindet· dikte afsloeg. Ook drukt Ulphilas bet
Lat. nummus door dailo (deel) uit, en de Angelsaxen
gebruikten van ouds stik voor penning. Dau, de historic wet·pt deze afl. omver, daar wij weten dat de
daler ~igentlijk St. Joachims-daler beet, en van bet St.
Joachimsdal, in Bohemen, genaamd is, waar men een
zilvermijn opende, uit welker zilver de eerste muntstukken van dien naam gemaakt zijn." (Zie Bild. Verb. bl.
168.)-Adelung heeft in zijn Woordenb. dezelfde afl.
Minder gelukkig leidt Bild. pekelzonde af van het
Ital. picciolo, of het Spaansch pecadillo dat is kleine zande; bet gebr. leert ons dat bet oude zonde beteekent,
waarvoor wij de straf, die als bet ware in de pekellag,
nog te goed hadden.
De mol heeft haren naam van het wroeten in het mul
of mol, oulings zeide men molwerp (Maulwurf) d. i.
aardopwerper.
·
Slang is slingerdier, om hare kronkelende, slingerende
beweging..
Snep is snebbevogel, d. i. vogel met een langen bek,
als 't ware langbek. (Zie Lulofs, bl. 30.)
Vernuftig is de atl. van akefietje uit aqua vita, den
ouden kunstnaam voor brandewijn (eau de vie in bet
Fr.) Het w. beteekent iets lekkers, eene versnapering.
Deze afl. komt voor in de Vaderl. Letteroef. van April
1838, in de recensie van Hoeffts Proeve van Bredaas
taaleigen.
,
Miniatuur van miniator, een die met minium, zekere
verwstof, de roode aanvangletters der handschriften tee-:
kende. Dat door nade1·e toepassing dit miniator ook beteekende iemand die de kunst beoefent van handschriften
op den kant met allerlei veelkleurige figuren te versieren
{te illumineren) laat zich begrijpen; en van zulk een
kunstenaar tot den miniatuur schilder, is een sprong
~ie niemand verwonderen zal, die fraai gelllumineerde
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handschriften gezien heeft: Deze Afleiding is uit L. A.
J. W. Sloets voorlezing over het uiterlijk aanzien van oude
handschriften. Zie letteroef. van Mei 1838. Van dat
illumineren hebben de Engelscben limner, dat in de bet.
van portretschilder onder anderen in Goldsmith's Vicar
of Wakefield voorkomt. Uit deze afl. van miniatuur
blijkt; dat men b\j dat w. nict noodzakelijk aan een afbeeldsel denkt, kleiner dan bet afgebeelde, maar of de
boer, die zijne vrouw levensgroote in miniatuur wilde Iaten
afbeelden, dat wist, durven wij niet verzekeren.
Kartebelletje. In bet middeleeuwsch Latijn heette een
papieren zegel, in tegenoverstelling van een gouden,
looden enz. charta bulla. Dat men zich van zulke zegels aileen voor weinig beduidende geschriften bediende, is zeer begrijpelijk. Van daar dat kartebel een voddig
. stukje papier beteekent. (Sloets voorlezing als hoven.)
Kraakporselein, heeft dien naam niet van het kraken,
maat· omdat het met Portugesche schepen, die karaken
(bij intrekking kraken) beeten, werd aangebragt. (Zie
Weil. Taalk. Woor·denb.)
•
En nu, ten slotte, een paar voorbb. uit de Kaapsche
spraak. Hij 's een aarrige kerel, ik willievers nie mit hom
te doen hebben 'nie. Wat is bier aarrig? Is het verbastering voor aardig! Waarschijnlijk niet. Wij zouden
den wortelliever in ar zoeken, dat wij nog hebben in de
spreekwijs in arren moede, dat is in toorn; van dit ar
zou dan arrig, tot toorn geneigd, ligt geraakt, opstuivend en daarom in den omgang lastig, afgeleid kunnen
worden ; dit arrig wordt bij in trekking arg, en door eene
gewone klaukverwisseling erg;* van bier dat zich ergeren
(Kaapsch zich verergen) boos worden beteekent, en dat
bij de Duitschers de aartsvijand der Arge heet, gelijk wij
zeggen de booze. Nar schijnt ook niet anders te zijn dan
ar met eene voorgevoegde n; de Duitschers gebruiken
dat w. om elkeu gek aan te duiden, maar Bild. verklaart
bet door lastig mensch. Cats noemt Nahal ergens een
regie Nar. Zoo zou dan een arg of arrig mensch betzelfde zijn als een narrig mensch, en dit loopt met bet
H. D. Narr (gek) niet zoo ver uiteen ; want lastige en
kwal'tige menscben zijn zelden heel wijs, of bet moest in
den Kaapscben zin van dit w. zijn; en dit brengt ons
"' De Groningsche spr. heeft aan!ig ziek voor erg.
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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 particular, captious) en in dien zin zegt men nog ontkennend van iemand: hij valt niet vies. Wij geven bet voor
beter; is er in gedwaald, dan is er uiet veel aan verbeurd ; maar is onze gissing juist, dan beeft men kwalijk gedaan met vijs in vies te veranderen, dan is misschien wijsneus weleer vijsneus geweest: al te keurige
menscben zijn neus-op-trekkerig, en daaruit blijkt niet zoo
zeer hunn e wijsheid als wei hunr1e· vijsheid.
1

Of men wei doet vijzevaas met dit t•ijs in verband te brengen, is twijfelach·
Het w. is verouderd en beteekende eene beuzeling, gelijk thans wivewasje, dat misschien onder eene andere gedaante hetzelfde w. is; en dit
laatste is bl ijkbaar het H. D. Wischwasch, beuzelpraat, van wasschen, bahbelen, waauwelen, met eene verdubbeling gelijk in WirTWa!'l', Mischmasch

tig.

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 analogie van haberdasher uit llabt ihr das, volgens S. Johnson.

Z EVENT IE N DE H 0 0 F D STU K.
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Verdeeling van het onderwerp.
293. Bij bet ontleden van ww. heeft men op zesderlei
bijzonderheden te ]etten, namelijk: voorvoegsels, achtervoegsels, ingeschoven letters, zamentrekking, letterverzetting 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 beteekenende kracht des woords ligt; en met betrekking daartoe
staat al het overige voor of. achier.

