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V l E R DE H 0 0 F D STU K. 

VERBUIGING. 

Wat verbuigen is. 
96. De toevallige veranderingen, welke sommige rede

deelen ondergaan, naar zekerc volgorde aan dezelve 
uitdrukken, noemen wij verbuigen. Met betrekking tot 
werkww. zegt men daarvoor vervoegen. 

Van waar de naam. 
97. Het kunstwoord verbuigen ontleent zijnen oor

sprong daarvan, dat men zich den zoogenaamden I. nmv. 
als den regten, en alle afwijkingen als verbogen voorstelde. 

Van waar de verbuiging. 
98. Alle veranderingen aan een woorcl, als tceken, 

hehben haren groud in het bijkomende, dat wij in onze 
gedachten met het hoofddenkbeerd, door zooclauig woord 
uitgedrukt, verbinclen. 

Wat dat bijkomende is. 
99. De bijkomende omstandigbeden van een hoofd

-deukbeeld, waarop men bij de verbuiging te ]etten heeft, 
zijn getal, geslacht en geval. 1 Toonen wij dit in bijzon
derheden aan. Het hoofddenkbeeld zij leeuw. Zoo 
lang ik in mijne gedachten daar niets bijvoeg, bl~jft bet 
woord o.uveranderd: Een leeuw is een vie1·voetig dier. 
Maar nu stcl ik mij bet denkbeeld leeuw als meer dan 
een voorwerp van dezelfde soort voor, en dit bijkomende 
druk ik door bet bijvoegsel en uit: b.v. L eeuwen zijn 
vleeschverslindende dieren. Zie daar het getal. Vootts 
.voeg ik bij het denkbeeld leeuw dat van zoogster van 
jonge leeuwen, en zeg: De leeuwin laat zich ha1·e jongen 
niet ontnemen. Zie daar het geslacht. Eindelijk breng 
ik mij den lecuw als bezitter van iets voor d n geest, en 
zeg: De tanden des leeuws kenmerken hem :vleesekver
alindend. Zie daar bet geval. 

t Wij zu\Ien ons bier voornamelijk tot het laatste bepalen, om op getal en 
lleslacht in afzonderlijke hoofdstukken terug te komen. 

Onvolledige buiging in onze taal. 
100. Wij noemen de buiging in onze taal onvo1ledig, 

en zij is bet inderdaad,_ vooral ten opzigte van de naam
--~--~a1len. Immers bet zelfst. nmw. blijft in de meeste ge-

------._ 

'-
\ 



VEUUIGINO. 37 

vallen onveranderd. Sornmige voornww. zijn vollediger 
van uitdrukking, gelijk wij hierna zullen aantoonen. 

Gedeellelijke voorziening in dit gebrek. 
101. Hetgeen aan het zelfst. ontbreekt, wordt gedeel

telijk door bet bijv. vergoed. Zoo ondergaan bijv. 
nmww. en voornww., inzonderheid het lidw., zekere ver
anderingen, om bet bijkornende, dat bij het hoofddenk
beeld gedacbt wordt, aan te duiden : b. v. Simson ver
sloeg eenen leeuw. Hier wijs ik door verandering van het 
lidw. aan, dat ik m\j de~ leeuw als voorwerp eener han
deling voorstel. Wanneer ik zeg: De belijders van ket 
Christendom werden door de Romeinen den Ieeuwen voqrgc
worpen. dan kenmerkt den van het lidw. de Ieeuwen als 
doel eener handeling. 

Ontoereikendheid van dit hulpmiddel. 
102. Veel blijft er in de bijkomende omstandigheden 

van het boofddcnkb., dat wij niet doot· verandering noch 
van het zelfst., noch van bet bijv. woord kuuuen aan
duidcn; en in zoo verre kan dit hulpmiddel ontoereikend 
heeteu : b. v-. /, e jongen koopt eene groote lei. Bier is 
noch in het lidw. uoch in het bijv. nmw. iets dat mij de lei 
als voorwerp eenet· handeling doct kennen. Ik wandel 
met mijne oudste dochter. Hiet· is wederom niets in het 
voomw. noch in het bijv. naamw. waaraan ik zien ·kan 
dat dochter in bet geval van bepaling staat. 

Vergoeding van het ontbrekende. 
103. Dit kan op driederlei wijze geschieden. 
Vooreast, door het verband, dat is, de zamenhang, 

waarin een woord voorkomt : in bet eerste voorb., de 
jongen koopt eene groote lei, leert rnij het verband, dat 
jongen onderw. en lei voorw. is, en niet omgekeerd, want 
eene lei kan niet koopen. 

Ten, tweede, door de volgorde der woorden, 1 daat· het 
onderw. gewoonlijk v66r, en het voorw. achter het wkw. 
geplaatst · dt. Ook hieraan ken ik dus het geval van 
jongen en J n het eerste voorb. 

1 Hoe armer aan uitgangen eene taal is, des te meer is zij aan deze volgo.rtfe 
«ebo11den : b. v. Den zoon strqft de vade1' uit lief de ; den misdadiger wnnif,t 
de regur ala handharer van de wet. Dit kan men niet vertalen: " Tile sop 
punis/les the father; the crimi11al condemns the judge;" want dan werd de 
v~11r JUtr•.ft, en de regter gevonnisd. Hetzelfde gebrek aan l!it&'PI~ll · v.o.i· 
bledt zulke omzettingen ook in pet Franach. • 
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Ten derde, door middel van een voorzetsel. Dit komt 
in het tweede voorb. te pas, waar met eene omstandig
heid van plaats aanduidt, die aan dochter bet geval van 
bepaling toekent. 

Wat naamvallen zijn in de leer der verbuiging. 
104. De veranderingen die een woord in de verbui

ging ondergaat, zullen wij, met bet aangenomen kunstw., 
naamvallen blijven .noemen. W\j onderscheiden ze dus 
van gevallen, waarvan wij (§ 91) de bepaling gaven. 
Met betrekking tot dat onderscheid zou men kunnen 
zeggen : gevallen zijn de toevalligheden van zaken ; 
naamvallen, -de toevalligheden van woorden. 

Hoeveel naamvallen wij hebben. 
105. Het Nederduitsch heeft op zijn hoogst vier naam

vallen, en in de meeste verbu igingen vrij wat minder, ge
lijk wij straks bij eene beschouwing van eenige voorbeel
den van verbuiging zien zullen. Daar er echter vier 
onderscheiden buigingen aan een woord kunnen voorko
men,' doet men wel van overal vier naamvallen aan te 
nemen, en ik geloof niet dat men ze heter noemen kan, 
dan eerste, tweede, derde· en vierde naamval. • 

1 Het pers. voornw. van den 3. persoon beef!, sedert dat men hun als 3. 
van hen als 4. nmv. onderscbeidt, vier verscbiilende buigingen. Ook in 
de verbuiging van zelfst. nmww., beeft bet lidw., in den deftigen stijl, eene bui
ging, die, in bet V. en in bet 0. gesl. den 3. van den 4. nmv. onderscbeidt. 

2 Hoe zou men ze anders noemen? Nanr de uitgangen? Maar dezen 
doen dikwijls tweederlei dienst; zoo zou dan N-naam·val in bet M. 3. of 4. 
nmv.; en R-naam1•al in bet V. tweeden of derden beteekenen. Naar de 
beteekenis van den Casus kan men ze niet noemen, zonder tot de · oude dwa
ling terug te keeren, van aan den naamval toe te schrijven, betgeen aan bet 
geval eigen is, en alzoo de beteekende zaak met bet teeken te verwarren.* 

Vergelijking der naamvallen, als teekens met de 
gevallen als denkbeelden. 

106. Eer wij de voorbb. van verbuiging in hun meer
deren of minderen rijkdom van uitgangerf beschouwen, 
zul\en wij trachten de waarde, of Iiever de heteekenis 
van elken nmv. aan te toonen, door er de gevallen bij te 
stellen, die daardoor vertegenwoordigd w: den. De 

* Misscbien beeft de lezer van deze aanteekening wei Iimlacht over de 
gedrogtelijke kunstwoorden N-naamtal en R-naamml. Lie ezer, gij weet 
niet hoeveel bekoorlijks bet in heeft, aan oude dingen nieuwe namen le geven, 
hoeveel men zich laat welgevallen, om zonde1·lzng te zijn, en dat menig 
een liever bespot wil worden, dan onopgemerkt blijven. lri zeker nieuw 
~erk, .getiteld : Sprachdenklehre, dat is Spi-aakdenkleer! bee ten de naam• 
vallen: Werjall, Wessenjalt, Wenifall, Wenfall; dat is, Wie-naam-ral, 
Witnl·naam~ql, enr:. Wat zegt gij van zulke geV<tllt(jt'$ ~ 
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lezer gelieve § 93 nog eens door te gaan, dan kan hij 
zich overtuigen dat wij zeven gevallen hebbeu, welke wij 
door vier naamvallen vertegenwoordigen, en wei op de 
volgende wijs : 

I. nmv., Onderw. en aanspreker 
2. nmv., Bezitter 
3. nmv., Doel 
4. nmv., Voorw., helper en bepaler. 

Eerste voorheeld van verhuiging. 
107. Zelfst. naamw. met een bijv. naamw. en bet uiet~ 

bepalend lidw. · 
Mannelijk. 

Enkelv. 
I. Een wijze vader 
2. Eens wijzen vaders of van 

eenen wijzen vader 

Meerv .. 
Wijze vaders 
Van wijze vader&' 

3. Eenen (aan eenen) Wijze of aan wijze 
wijzen vader vaders 

4. Eenen wijzen vader Wijze vaders. 

Vrouwelijk. 
Enkelv. 

J • Eene goede moeder 
2. · Eener (van eene) goe

de moeder 
3. Eener (eene of aan 

eene) goede moeder 
4. Eene goede moeder 

Enkelv. 
I. Een zoet kind 
2. Eens zoeten kinds 

Van een zoet kind 

Onzijdig~ 

3. Een of aan een zoet 
kind • 
(Eenen zoeten kinde) 

4. Een zoet kind 

Meerv~ 

l. Goede moedera 
2. Van goede moeders 

3. Goede of aan goede 
moeders 

4. Goede moedera. 

Meerv. 
I. Zoete kinderen. 
2. Van zoete kinderen 

3. Zoete of aan zoete 
kinder en 

4. Zoete kint:leren 

Beschouwing van het hovenstaande voorheeld. 
108. Eene naauwkeurige beschouwing van dit vqorb. 

leert ons: ' 
I. Dat bet zelfst. naamw. slechts eenen uitg. heeft, 



40 VERBUIGING. 

te weten sin den 2. nmv. M. en 0. enkelv.• \Vant de 
e, als -uitg. van den 3. nmv. 0. is verouderd, en men Jaat 
dezen nmv. thans onverbogen. 

2. Dat de uitg. en in bet bijv. naamw. aan aile ge
bogen nmvv. van bet M. enkelv. gemeen is. 

3. Dat in het V. de' evan bet lidw. kenmerk van bet 
gesl., maar niet van den nmv. is. 

4. Dat het 0. enkelv. aileen den 2. nmv. verbuigt. 
5. Dat in bet meerv. bet zelfst. zoowel als bet bijv. 

nmw. gebeel onverbogen blijft, wat nmvv. betreft, en aileen 
bet teeken des mcervouds aanneemt, dat voor bet bijv. 
e en voor bet zelfst. s, n of en is. • 

1 Waar de 2. naamv. op s niet wei luidt, wordt hij meestal met t1an om
schreven. Slechts weinige woorden hebben en als kenmerk van den 2 naamv. 
Wij kennen er geen andere dan : mensch, vorst, graqf; prins, !tart, getuige 
en bode. Jlrtde heeft des m·edes en des vredens. 

In woorden op s wordt in enkele gevallen eene e tusschen de sluitletter en 
den uitgang ingeochoven, en de eerste s waar de uitspraak zulks vereischt 
gaat dan in z over: huis, des huizes. 

2 Er zijn er die in den 3. naamv. M. en 0. mrv. de uitgaande n voorstaan en 
wij:en vaders zotlen ki11de1·en enz. sch rijven. In sommige gevallen kan deze 
n de nuttighdd hebben van ondu;delijkheid voor te komen ; maar zij heeft 
voor bet oor, dunk t mij, iets gedwongens, en is in de meeste gevallen ont
beerlijk. Bij s. Mijlleest men at/en vreemdelingen. Wat bet mrv. kinde1·en 
aangaat, daar zullen we in bet boofdst. over bet getdl op terug komen. 

Tweede voorbeeld van verbuiging. 

109. Zelfst. naamw. met een bij\'. en bet bepalende 
}idw. 

Mannelijk. 
Enkeiv. 

l. De arme herder 
2. Des armen herders of 

van den armen her-der 
;3. Den ,(aan ilen) ar-men 

herder 
4. I)en, armen lt.erder 

Mcerv. 
1. De arme herders 
2. De1· (van de) arme 

herders 
3. Den armen herders of 

a an '7le -arme kerders 
4. ~e arme herders 

Vrouwelijk. 
Enkelv. 

1.-De witte hen 
2. Der of van de witte hen 
3, Der; de .of ag,n de witte 

hen 
'~. DeJwU!Je ~ -

M-eer-v. 
De witte hennen 
Derof van de witte hennen 
Der, de _of aan de witte 

hennen 
Dewitte hennen 
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Onzijdig. 
Enkelv. Meerv. 

I. Het blanke zwaard De blanke zwaarden 
2. Des blanken zwaards of 

van het blanke zwaard 
Der of van de blanice 

zwaarden 
3. Het of aan het blanke 

zwaard 
Den blanken of aan de 

blanke zwaar.den 
(Den blanken zwam·de J 

4. Het blanke zwaard De blanke zwaarden 

Beschouwing van het bovenstaande voorb. 
110. Vergelijken wij dit voorb., nmv. voor nmv. met 

ltet vorige, dan vinden wij in het enkelv . geen ander 
onderscheid dan dat bet hijv. nmw. in den l. nmv. vart 
bet 0. de verzaebtende e beeft; en in bet meerv. dat de 
3. nmv. eene n in het lidw. en bijv. naamw. van het M. 
,en 0. aanneemt. 

Bilderdijk geeft deze n ook aan bet V. Zie 's mans spraakl. bl. 88 en 98, 
en verbuigt: Den bmven v!'OU •t:en. Ten Kate (D. I. bl . 340 .) deed dat niet, 
en van de lateren , zoo veel ik wect, buiten B. niemand. h het uiet vreemd 
<h t h .j ter plaotse waar hij opzettelijk over verbuiging handelt, ve•·zmmd 
heelt ons te berigten, waarom hij in dezen vap bet gevestigd gebruik afwijkt? 

Derde voorbeeld van verbuiging. 
Ul. Zelfst. met bijv. naamw. zonder lidw. 

Enkelvoud. 
Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

l. Oude wijn Zwarte wol Wit brood 
2. Ouden wijns of . Van zwm·te wol Van wit brood 

van ouden wijn 
3. Duden, of aan Zwarte, of aan Wit, of aan wit 

ouden wijn zwarte wol brood 
4. Ouden wijn Zwarte wol Wit brood 

Meervoud. 
OJ.tde wijnen Zwarte wollen Witte broaden 

.en zoo vet·volgens gelijk in bet l. voorb. Uit dit voorb. 
merken ·wij op hoe arm onze verbuiging van naamww. is, 
wanneer wij de bulp van bet lidw. ontberen. 

Vierde voorbeeld van verbuiging. 
112. Zelfst. naamw. met bijvoegelijk voornaamw. 

Enkelvoud. 
Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

I. Mijn broeder Mijne zuster Mijn kind 
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2. Mijns broeders 
of van mijnen 
broeder 

3. Mijnen of aan 
mijnen broeder 

4. Mijnen broeder 

Mannelijk. 

·vERBCIGING. 

.~.Wijner zuster of 
van mijne zus
ter. 

Mijner, mijne of 
aan mijne zus
ter 

Mijne zuster 

Meervoud. 
Vrouwelijk. 

Mijns kinds of 
van mijn kind 

Mijn of aanmijn 
kind 

(Mijnen kinde) 
Mijn kind 

Ouzijdig. 
1. Mijne broeders Mijne zusters Mijne kinderen 
2. Mijner broeders Mijner zusters Mijner kinderen 
3. Mijnen of aan· Mijner, mijne of Mijnen of aan miJ-

mijne broeders aan mijne zusters ne kinderen 
4. Mijne broeders Mijne zusters Mijne kinderen 

• Dit voorb. leert ons dat de bezitt. voornmww. met een 
zelfst. nmw. gelijk het bepalend lidw. verbogen worden. 
Hierbij valt aan te merken, dat ons in het M. de verzach
tende e heeft, als onze broeder, onzes broeders enz., en 
dat hun in de verbuiging de n verdubbelt. Gelijk de 
bezitt. worden ook de aanw. en vrag. voornmww. met 
een zelfst .. naamw. verbogen. 

Vijfde voorbeeld van vetbuiging. 

113. Zelfstandig naamw. zonder bepaling. 
Mannelijk. Vrouwelijk. Onzijdig. 

1. Wijn Deugd Geld 
2. Wiijns of van wijn Van deugd Gelds of van geld 
3. Wijn of aan wijn Aan deugd Geld of aan geld 
4. Wijn Deugd Geld 

In bet meerv. zijn geen buigings uitgg.; en in bet 
enkelv., gelijk bet bovenstaande voorb. leert, kqmt ai
leen des in den 2. nmv. M. en 0. voor. En dat ook 
deze uitg. slechts in zekere gevallen gebruikt wordt, zul
len wij nader in de Syntaxis zien. 

De naam van het Opperwezen wordt eenig_zins volle-
. diger ~erbogen : 

I. God 
2. Gods, Godes of van God 
3. Gode of aan God 
4. God. 
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Persoonlijke voornaamwoorden. 
114. Dezen bebben in de ge\\·one taal 1 slechts eene 

buiging of liever verandering, die ~oor derden en vier
den naarnval dient. Zoo verapdert ik iu mij 

· gij in u 
hij in hem 
zij in haar 
het blijft onveranderd. 

In bet meervoud verandert wij in ons 
gij in u 
zij in hen of hun~ 

1 De 2. nmv. dezer voornww. beeft met bet geval van lJezitter niets 'ge. 
meen, maar is een overblijfsel van een verouderd en thans aileen in den kan· 
•elstijl en in den dichterlijken schrijftrant ganghaar spraakgebruik, volgens 
betwelk sommige werkwoorden en bijv. na.mww., in navolging van bet La
tijn, eenen 2. nmv. beheerschten: b. v. Gedenk onzer, onife>·m u miJn• ot 
mijner; zijns geduchtig, mijns onwaa•·dig enz. • 

2 Het onderscheid van hen of hun is niet van ouds in onze taal aanwezig, 
want bet voomw. werd zonder onderscheid nu met dezen dan met genen vokaal
klank gebruikt, en hen was soms 3. nmv. en hun 4. Thans is bet gehruik 
gevestigd, en wei zoo, dat hun V\lOr :~ . en hen voor 4. nmv. staat. Men 
noeme dit onderscheid willekeurig ; maar zonder nuttigheid is bet niet. 

Betrekkelijke en vragende voornaamwoorden. 
115. Enkelvoud. 

Mannelijk. Vrouwelijk. 
I. Welke welke 
2. Welks welker 
3. Welken welke 
4. Welken welke 

Meervoud. 
I. Welke welke 
2. Welker welker 

Onzijdig. 
hetwelk 
van hetwelk 
aan hetwelk 
hetwelk 1 

Gelijk bet 3. Welken of aan welke, of aan welke mannelijke. welke (welker) 
4. Welke welke 

Die ats betrekkelijk voornw. wordt aldus verbogen: 
Enkelv. Meerv. 

M. V. 0. M. V. 0. 
l. Die, die, dat Die die die 
2. Ontbreekt ontbreekt 
3. Dienof Die of aan dat Die die die 

aan dien die, 
4. Dien, die, dat Die die die 
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De ontbrekendc naamv. wordt van het vrag-. ' 'oornw. 
wie ontleend. Welke is als vrag. voornw. bijvoegelijk, 
en wordt in het l\1. en V. gelijk het betrekk. welke ver
bogen : bet 0. luidt welk, welks, welk, welk. 

Wie, dat zoowel betrekk. als vragend voorkomt, wordt 
aldus verbogen: 

Enkelv. Meerv. 
M. v. 0. M. en V. 0. 

1. Wie wie wat Wie ontbreekt 
2. Wiens wier wiens Wier 

(vanwat) 
3. Wien wie tvat ' Wie of aan wie 
4. Wien wie wat Wie 

I Ook in bet I\1. en V. gesl. voegt men somtijds bet bepalend lidw. 
voor het betrekk. voornw. Wij gelooven niet dat dit navolging verdie11t. 

ll6. 
M. 

I. Deze 
2. Dezes 
3. lJezen 

Aanwijzende voornaamwoorden. 

Enkelv. Meerv. 
V. 0. M. V. 

deze dit Deze deze 
dezer dezes Dezer dezer 
deze of de zen, dit Dezen deze of de-
dezer zer 

4. Dezen deze dit Deze deze 

I. Gene · gene gene Gene gene 
2. Genes gener genes Gener gener 
3. Genen gene genen, gene Genen gene, gener 
4. Genen gene gene Gene gene 

Voornww. met de en die zamengesteld. 

0. 
ontbreekt 

gelijk bet 
M. 

117. In de,qene en diegene, welke aanwijzend zijn, 
worden beide ww. verbogen, en blijven nogtans aan 
elkander gehecht. 

Enkelv. 
- M. v. 0. 

I. De gene de gene hetgene of hetgeen 
2. IJesgenen of van der,qene of van desgenen, van het-

dengenen degene geen 
3. Dengenen of aan dergene, degene aan hetgeen 

dengenen of aan degene 
4. 1Jengenen de gene hetgeen 
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M. 
Meerv. 

v. 
lJegenen degenen 
Der,qenen dergenen 

o. 
degenen 
dergenen 

of van degenen voor aile geslachten. 
Den,qenen der- of degenen dengenen 

of aan degenen voor alle drie 
Degenen voor aile geslachten. 

Volgens dit voorb. zegt men ook: diegene, diegene; 
dat.qene; diensgenen, die?"!}ene, van datgene enz. 

Dezelve, dat betrekkelijk is, behoort volgens het tegen
woordig spraakgebruik tot de voornww., 1 en moet dus 
niet met bet bijvoegelijk dezelfde verward worden. 2 

1 Het g-epas~ gebruik van dit voornaamw. zal in de Syntaxis aangewezen 
worden. 

2 Hoewe! Bilderdijk (Sprn•k!. b!. 126.) ons leert , dat onze grootvaders 
onverschillig deze!t·e en cleze/j(/e ~chreven , gelnoven wij dat onzegrnotmclel's 
het uiet kwalijk nemen zouden. iurli en zij wist.en dat hunne kleinki11cle•·m 
!1ier een onder•cheid maken. Het ; , er meue gelegen als met hen en hun. 
Tweederlci spraakgebruik was aanwezig. me n heeft aan elk eene bijzondere 
verrigting aanJ~:ewczen, en dus partij getrokken van betgeen te voren ner~ens 
toe diende. Wij zouden er zelfs voor zijn, dit onderscheid nng duidelijker 
aan te toonen. door dezelt•e altijd aan een, en de ze/fde gescheiuen te schrij
ven. Wat het spraakgebruik van nette schrijvers hieromtrent lee rt, en of 
bet waar is dat deulfde gelijk dezetce verhogcn wordt, zullen wij in het hoofd· 
stuk over de voornuamwoorden onderzoeken. 

Verbuiging van dezelve volgens Weiland. 

Enkelvoud. 
M. Vr. Onz. 

1. Dezelve, Dezelve, Retzelve 
2. Deszelfs, Derzelver, Deszelfs of 

of Deszel- Deszelven 
ven, 

3. Denzel-
ven, 

4. Denzel
ven, 

Dezelve, Hetzelve 
(Derzelver) 
]).ezelve, Hetzelve. 

Meervoud. 
M. Vr. 

I. Dezelve, Dezelve 
2. Derzelver, Verzelver 

3. Denzelven, JJezelve 
( De'l'zelve?'} 

4. Dezelve, flezelve 

Onz. gelijl> bet mannelijk. 

Twee of meer bijv. naamww. bij een ZPljst. 
liS. Waar dit voorlwmt worden beide verbogen: des 

goeden ouden mans; den lieven vromen Jozef. 

Onverbuigbare bi;jv. naamwoorden,. 
119. Onverbuigbaar zijn vooreerst die by:v. Iillamww. 
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die wij stoffelijke noemen, omdat zij de stof uitdrukken 
waarvan iets gemaakt is: zij gaan in alle nnwv. op en 
uit: b.v. De houten bak, de blikken emmer, de steenen 
trog zijn voor het vee ; wij menschen drinken uit zilveren 
bekers, glazen kelken of porceleinen kopjes. Ten tweedc, 
die van namen van steden door bijvoeg. van er ontstaan : 
het Haarlemmer orgel, Nurenberger speelgoed, Straatsbur
ger snuif. 

Het bijv. naamw. alleen. 
120. Hier zijn twee ge,·allen mogelijk: 6f bet bij1r. 

wijst op een zelfst. dat reeds genoemd is, of nog ge
noemd wordt ; 6f bet staat op zicb zelve, als plaatsver
vanger van bet zelfst., dat daaronder gedacbt wordt. In 
bet ecrste geval vcrbuigt men het bijv. als of bet bij bet 
zelfst. stond: Pieter heeft twee appelen gekocht, een' 
zoeten en een' zuren. Ziedaar twee soorten baksteenen; 
wilt gij harde of zachte? Hij sprak vrijmoedig, zoowel met 
den vorst, als met den geringsten van deszelfs onderdanen.' 

In bet twcede geval verbuigt men bet bijv. als zelfst., 
zoo namelijk dat het meerv. altijd op en uitgaat: De 
Heer doet zijne zon opgaan over goeden en boozen, en re
gent over regtvaardigen en onregtvaardigen. Maar ten 
opzigte van het enkelv. beerscbt verschil. Wij zullen in 
bet hoofdst. over bet bijv. naamw. onderzoeken hoe 
goede scbrijvers ons daarin voorgaan. 

1 Dit voorb. ontleenen wij nit Weilands Spraakk. bl. 100 

Bezittelijke voornaamww. zonder zelfst. 
121. De bczitt. voornww. aldus geplaatst, nemen 

veelal het bepalende lidw. voorop, en worden aldus ver
bogen.' 

M. 
De mijne, 
Des mijnen, 
Den mijnen, 
Den mijnen, 

M. 

Enkelvoud. 
Vr. 

de mijne, 
der mijne, 
de of der mijne 
de mijne, 

Meervoud. 
Vr. 

De mijnen } 1 D .. voor a! e geslachten 
er mwnen . 

Onz. 
het mijne 

' des mijnen 
het of aan het mijne 
het mijne 

Onz. 
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Den mijnen, de of der mijnen, den mijnen 
lle mijnen voor aile geslacltten. 

1 Of men in bet meerv. ook dan den gebruiken moet, wanneer bet voornw, 
op een zelfst. terug wijst, b. v neem mijne paarden, ik zal de Ulcen nemen
hierover in bet hoofdst. over v-Jornaamww. 

---- -.. .,, __ ,,.,,.., __ -
VIJFDE HOOFDSTUK. 

GRSLACHTEN. 

Inleidende aanmerlcingen. 

122. Dat de ww. naar geslachten onderscbeiden wer
den in de gesproken taal, eer men nog aan eene ge
scbreven taal dacbt, is ten minste hoogst waarschijnlijk. 
Immers, van waat· zou dit onderscheid in de gescbreven 
taal gekomen zijn, indien bet niet nit het eenmaal gang
bare spraakgebruik ontleend ware? De geslacbten zijn 
dus van booge oudheid, ja van zoo hooge, dat wij tot der
zelver oorsprong onmogelijk opklimmeu kunnen. 

Moeijelijkheden met de leer der geslachten verbonden, 
waaman toe te schrijven. 

123. Van welk beginsel men in bet toekennen der 
geslachten van ouds uitging, moet altijd een moeijclijk 
vraagstuk blijvcn, omdat wij bierin den gang der taal, 
om de bovengemelde reden, niet boog genoeg kunnen 
opsporen, en omd.at het taalgebr. zel ve zich niet overal 
gelijk gebleven is. Indien men, van den aanvang tot 
op onzen tijd, eenheid van beginsel in de geslacbtrege
ling kon ontdekken, dan zou men dat beginsel slechts 
beboeven aan te wijzen en daarop eenige regels te gron
den, die de gansche leer der geslacbten zouden omvat
ten. Ma~tr welk beginsel men ook aanneme, zal men 
op zoo vele afwijkingen stuiten, dat men allerlei kunst
middelen te baat moet n~men, om het daarop ge
bouwde stelsel voor instorten te hewaren. 

Het oudste be:;insel van geslacMregeling. 

124. Indien men aanneemt, hetgeen ons hoogst waar
schijnlijk voorkomt, dat men op verscbillende tijden van 

• 


