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spreekt bet van zelf, dat waar de uitspr. verdubbeling_
.eiscbt geene verzachting te pas komt: bej, beffen; bus,
bussen.
Meerv. van eigennamen.
152. Het mrv. der eigennamen is aan dezelfde regels
gebonden als gemeene namen: De Cicero's, de Catilina's,
de Nero's en Caligula's (volgens § 144. II). De beide
Brutussen; .er waren onder de Romeinsche Keizers meer
Domitianen dan Titussen.
Men vond te allen tijde
onder de koningen meer Rehabeams dan Saloma's of
Davids.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
OVER BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN.

Bepaling.
153. Een bijv. nm~., zeiden wij § 73, is de naam van
eene eigenschap of omstandigheid, welke ik mij voorstel als in of aan eene zaak aanwezig-welke ik, in gedacbte, als bet ware daarbij voeg.
Dat de wijze van voorstelling bier alles afdoet, blijkt daaruit, .dat de
eigenscbap in bet af~etrokkene bescbouwd, niet anders dan door een zelfst. nmw.
kan uitgedrukt worden. Zij wordt, om met Bild. te spreken, ve1·zeljstandigd.
b. v.: De dikke boom, de 'Olugge jongeling; de dikte des booms, de vlugheid
desjongelings. In bet eerste paar voorbb. bebben wij een enkel.voorw. door
zekere eigenschap gewijzigd; in bet tweede paar, twee aftonderlijke voorww.,
waarvan bet eene als bezitter van bet andere voorkom t.

Gevolgtrekking.
154. Het bijv. nmw., als zoodanig,' geeft derbalve
niet een voorw., maar de wijziging van een voorw. te
kennen, en is dus streng genomen voor get., gesl. en geval niet vatbaar, welke allen attributen van voorww. zijn.
In zoo verre bet van uitgg. verandert, geschiedt dit om
deszelfs betrekking tot bet zelfst. nmw. aan te wijzen,
om bet ontbrekende in de verbuiging hiervan aan te
vullen, of eindelijk, om den boogeren of lageren graad
waarin eene eigenschap wordt toegekend, aan te duirlen.
t Als zoodanig zeggen wij, want zoodra bet als zelfst. gebruiktwordt veran- dert bet van aard : Er kan in een floek veel nieuw., en tevens veel waars veroat
~n; maar wat baat het, wanneer het ·~ieuw_e ~iet waa1·, en het wa1·e niet
nuvw is? Het wezen van een rededeel hgt met m de gedaante van een w.,
maar in ·deszelfi beteekenis in bet verband der rede.
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Som·ten van bijv. naamwoorden.
155. Men zou bijv. nmww. ge\'oegelijk naar hunne
beteekenis in eigenschaps- en omstandigheidsww. kunnen onderscheiden; en de nuttigheid dezer onderscheiding is daarin gelegen~ dat men onder de t'vveede benaming vele ww.~ die te onregte anders genoemd worden,
trJt de bijv. nmww. betrekken kan. Zoo zijn dan bijv.
nmw. nict alleen die cigenschappen aanduiden, maarook
I. T clww. en aile minder bepaalde benamingen van
hoevcelheid: als veel~ weini,q, geen,, beide, menig, ieder, elk,
alle, eenige~ etteli;jke, sommige enz.., of wer va~: hoedapigheid: al!? zulk~, der,qe.li;jke, andere, hoedanige~ ~oo_a(lnjqe-,
dezelfde~ allerlei, allerhande enz.
·
·
Voorts, 2. tijd- o( plaats-bepalingen, als: verleden;
toekomend, aanstaande, t.egenwoordig; verwijderd; verafgelegen, naburig, belendend enz.
Eindelijk; 3. aile deelww. Dezen wijzigen niet zoo
zeer het voorw. ·als deszelfs bestaan: Een zittend mensch,
een loopend paard, een gelczen boek.
Nadene beschouwing. der verbuiging van bijv •. nmw.w .
156. Na hetgeen over dit on.de1.1w. io, het Hopfd;S.t-.
Verbuiging gezegd is, kunnen '~ij. OJ.l.ll ~~ d~ vq)g!:J;l.cl~
bijzonderheden b,epalen. (Zie al,daar §· ~20.)
.
I. Een bijv. nmw. met een voornw. vomrop, wordt even
zoo verbogen als met het bep. lidw.' (Zie tweede voorQ~
van verbuiging § 109.)
II. Na de ww. menig, eenig en zeker bHjft een, bij;v~
nmw. in het M. en 0. veelal onyerbogen: me'fli,g.8tQJ/J.
kind, zeker oud koopman, maar niet in het V. : menige
zwakke moeder.
III. Wat de verbuiging van een bijv. nmw. zonder
~elfst. in het enkelv. bett·eft, hieromt~ent is het gebrui-k
nog wankelend.. De beste schrUvers schijn,eu_.b~t: daar..
heen te rigteu dat men aan den ~. n11,1v. aileen de ~ zou
toekennen, dus: de wijze, des wijzen, qen wijze, d~IJ.
wijze.~
·
IV. Hst weglaten der verzachtende e van het bijv.
nmw. M. na het niet bep. lidw. is dikwijls niet on~e:r•
schillig. Wanneer namelijk het zelfst. eenGn wet·}5er of
ook eenen ambtenaar te kennen geeft, dan wordt door
de gez.egde e weg te la,ten, de eigenschap door het bijv.
nmw. uitgedrukt, II)e~r op. de; verrig.ting, dan. ?.~.. <!~n
F
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werker toegepast: een sterk looper, eter, rooker enz ., is
iemand die sterk loopt, eet, rookt, zonder dat bij juist
sterk van ligcbaam beboeft te zijn; een groot schilder,
eengoed koning, zijn als schilder en koning groot en goea;
maar een groote schilder, is er een van meer dan middelmatige gestalte, en een goede koning, is goedaardig en
toegevend, en misscbien door overmaat daarvan geen
goed koning.* Een oud student, een oud soldaat is een
die lang aan de akademie of in dienst geweest is; maar
een oude student en een oude soldaat zijn reeds bejaard,
maar kunnen daarom nieuwelingen aan de H. S. en bij
l;let leger zijn. s
V. EindeJijk merke men op dat de buigings uitgg. zoo
wei van bet bijv. nmw. als van bet Jidw. en bezitt.
voornm ~ dikwijls verzwegen worden. De welluidendbeid moet bierin tot rigtsnoer zijn.
Hetgeen door een net spreker verzwegen wordt, kan
ook in de meeste gevallen bij bet schrijven weg gelateu
worden. Niemand, die geen liefbebber van teemen is,
zal zeggen of scbrijven : "Door eenen regelmatigeren
voortgang zullen ook verhevenere waarbeden door ons
bereikt worden." Men zegge en scbrijve kort af een
regelmatiger en ver_hevener. ~
<

1 Weiland (Spr. bl. 88) wil de bezitt. voommww. bie"an uitzonderen; maar
wij bekennen dat wij de klem zijner redenerin~ niet voelen, wanneer bij zegt:
"Sommigen willen dat men·b. v. mij11 lie'fe ktnd scbrijve; docb verkeerdelijk,
dewijl men nimmer zal zeggen: zljn wreedegeweld, mijn scherpe zwaard." Is
dat wei zoo zeker? Wij zouden meenen dat men in zijn wreede geweld de e
van bet bijv. zou kunnen missen, omdat de eerste lettergr. ·van bet volg. w.
denzelfden doffen vokaalkl. beeft; maar waarom men niet even goed mljn
scherpe zwaard als mijn sche1·p zwaard zeggen zou, kunnen wij niet bevroeden. Zie bier een ander voorb. : De gierigaard kan van zijn lieve (lief?)
geld niet scheiden.
2 Wij zullen over dit onderw. de resultaten van ons onderzoek kortelijk
mededeelen; en boewel bier bepaaldelijk van bet enkelv. gesproken wordt,
znllen wij, om er niet op. terug te komen, ook om trent bet mrv. bet noodige
aanstippen. Dat de tbans meer en meer veldwinnende wijs van bet bijv.
enkelv. te verbnigen, iets nieuws is, blijkt daaruit, dat S. Stijl, Borger en
v. d; Palm, waa"an de eerste in 1804 en de laatste in 1841 overleed, eenparig
den als sluitletter in aile verbogen nmvv.'gebruikten. Bij nieuwere scbrijvers
vinden wij den 3. en 4. nmv. zonder"; waarbij, zoo ala bet pleegt te gaan, een
trapswijze voortgang op te merken is. Bij M. C. van Hallleest men b. v. op
4!ene plaats: de standt:astigheid van eenen wijze, en op eene andere : het
laatste geschenk van eenen wijzen . Zoo bij J. de Vries: den•schuldi~re te
•trqffen; den grootsten letterku11di:re enz. en elders : dien medegevolmagtigden.
Bij des Amorie van der Hoeven is bet gebr. gevestigd, zoo lezen wij b. v.
den 3. nmv.: "Met eenen ernst die den ruwste en hardvochtigste door merg en
btenderen dringt," en den 4. nmv.: "Met zijne 1pijt over den hem ontganen

. * Er ia voor
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8chat, vereenigen zich toorn en wraakzucht. Kon hij den eerste vergoeden,
aan de laatsten voldoening ve,·schqffen !" Zoo ook: den geleerde, den aangekluagde enz. zonder eenigen teruggang, voor zoo ver wij opgemerkt hebben,
tot bet vroeger spraakgeb. Bij Lublink Weddik (in zijne Gespr. in Socr.
vorm) wisselt bet oude met bet nieuwe af; maar dit gebrek nan eenparigbei d
in dergelijke kleinigheden is dikwijls aan den correctol' de.r proeven te wij•en;
om niet te zeggen dat de welluidendheid ook wei eens bet oude hoven het
nieuwe kon doe!l verkiezen. Uit a! het aangebaalde komen wij tot bet besluit,
dat de nieuwe ~ijze van verbuiging zich aanbeveelt. niet aileen door den voorgang der opgenoernde schrijvers, maar ook van andere die niet minder gezag
bebben, en dat de voorstanders daarvan de regelmaat volgen van bet zelfst.
nmw. getuige, hetwelk ataus verbogen wordt: de getuige, des getnigen, deu
getuige. ( :l:ie § 108, aant. 1.)
Wat nu bet mrv. betreft, geldt in bet algemeen bet van ouds gevestigd gebrnik om de sluitl. n te bezigen waar geene terugwijzing is op een voor~f
gaand zelfst. nmw. en daarentegen den weg te Iaten, zoo vaak zulkj! terugwijziug plaats vindt; hetgeen overeenkomt met § 120: Maar ·met_opsict tot
bet laatste kunnen er twijfelachtige gevallen voorkomen, waarom wij dan ook
bier tweederlei gebruik bij goede scbrijvers aantreft'en. Zie bier in bet kort
onze bevinding:
a. Wanneer twee bijv. nmww. zonder zelfst. bij elkander staan, wordt b~t
eerste al• bijv. en bet tweede als zelfst. gebruikt: Zoo vele anderen v. H.; dze
ingebee/de wijzen v. d. H. En naar denzelfden regel in bet enkelv'. den welmeenenden oude L. W.; den grootsttn letterkundige. J.d. V.
b. Bij de uitdrnkkingen de eerste en de laafste in beide getallen, beeft men
we! toe te zien of zij als plaatsvervangers staan, dan we! als bijv. nmww. waar bet
zelfst. bij gedacht wordt. Dit onderscbeid is bij den anders keurh:en S. Stijl
niet aldjd in acht genomen, en wordt oak door latere nette scbrijvers wei eens
verzuimd. Uit bet boven aangebaalde voorb. van v. d. H. kan onze bedoeling
bet best blijken: " 1\let zijne spijt over den hem ontganen scbat, vereenigen
zich toorn en wraakzucht. Kon bij den eer8te vergoeden, aan de laat8ten
voldoeniog verscbaft'en I'' Dit bouden wij voor jnist. want bier 1s bet geval
van plaatsvervanging. Zoo ook bij Stijl: " Nietttgens_taande · be~- verschil
tusscben de wispelturige Grieken en de bez~digde Hollanders, Wllrm ll.eze
scheuringen bij de laatsten de gevaarlijkste," dat is bij de Hollanders; niet
bij de laatste Hollanders. Niet minder juist zegt bij elder~: " ·De Nederlanders en de Franscben badden op dit stuk strijdige inzigten. De eersten
meenden dat zij genoeg zouden gewonnen hebben bij eene vaste vrede, de
laatsten enz. lndien bet aangebanlde, zoo als wij vermeenen, juist is, dan
zijn de volgende voorbb. onjuist: door Anjou en Leicester, vooraldool'Clenlaatsten. S. St. Onde1· het bevel van den laatsten (namelijk Cesar). v. B.
Slaven kunnm niet bestuurd worden als vrije mannen : het is niet over de
laatste dat Augustus zich als opperhee1· lteeft doen 8tellen. v. H.
c. Groote oneenparigheid hebben we opgemerkt in de verbuiging van een
bijv. nmw. onmiddelijk v66r een 2. nmv. Hier komen vooral de woorden
•ommige, eenige, vele, de meeste en voorts de overtreffende trap in aanmerking. M. C. van Hall zegt ergens: den b1·aaj'sten der Romeinen. Wij erkennen dat bet eene barde invulling zijn zou, om te zeggen: den braajsten Ro·
mein der Romeinen, maar wij kunnen er tocb niets anders bij denken, en
houden de verbuiging in bet aangehaalde voorb. voor jnist.
Naar deze regelmaat bouden wij de onderstaande voorbb. in de eerste kolorn
voor juist, en die in de tweede, voor onjuist:
Vele zijner instellingen. S. St.
Eenigen onzer eersfe graven. S. St.
Vele zijner papieren. S. St.
De be>ten der menscben. S. St.
Sommigen nwer. v. d. H.
Sommigen der overpriesters. v. d. H
Vele zijner reizen. v. d. P,
Vele bunner. :'d. C. v. H.
'
In de meeste dezer Ianden. Ham.
Anderen hunner vrienden. M. C. v. H.
Op vele der kronkelpaden. Ham.
De voornaamste11 onzer landgenooten. M. C. •· H.
Bij eenigen mijner lezers. L. W.
Men is blijkbaar zonder bewustheid van eenig vast be11;insel te werk ge&un
e!l wij gel!loven dat in vele der aan&ebaalde voorbb. de weJluid~n<!Jleicl
ngtanoer 11 aangenomen. ·
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Wa.n neer de 2. nmv. met onder of van omscbre'l"en wordt, gelooven wij da~
bet bij,v. nmw. als zelfst. kan verbogen worden. Zoo iezen wij: de ~er : n ge 'l
en behoeftigen onder zijne landgenoote11 v. d. H. door sommigen van Jac.tbus
tijdgenooten v. d. H.
Maar ook bier, wanneer er van zaken, niet van p~rs o nen gesproken wordt,
zouden wij den liever missen, omdat bet bijv. nmw. dan noodz •tkelijk op h et
zelfst. wijst, dat nog komen mo et, immers zeg t men: sommip:e of eenige
van mijne boeken zijn veri oren geraakt; zoo lezen wij : vele val' hare ove•·gevoerde waren ve1·kocht zijnde. S. St.
3
Nog iets anders is oud, wanneer bet met bet zelfst. tot een w. zamen~te•
trokken is ; immers een ouc/burgemeester is niet een burgemeester die zijn
ambt reeds lang bekleed, n och oak em die booge j aren bercikt beeft, maar
eigentlijk .in bet gebeel geen burgemeester: hij is hetgeweest. Even zoo is het
met oudkerkeraad, oudouc/erlin«, ouc/c/iaken enz. Het bijv. maakt dan met bet
zelfst. een w. uit, en blijft bij gevolg onverbogen. In bet mrv. zegt men
(J.udburgemeest.ers, oudkerkeraden enz. Tot dezelfde regelmaat beb oort grooti~hil(ler, dat ia een ditt.groote beelden scbildert, en grofsmid. Voorts laat
bet gebruik toe dat men v66r man en mensch even eens dee van bet bijv. verzwijgt: een goed mensch, een verstandig mall. Wie er lust toe beeft mag
biervan de reden uitpluizen. Zeer lezenswaard ig is over dit onderw. Ten
Kate Aanl. van bl. 3fii tot 3i3; en niet minder belangrijk Bild. Vcrhand.
over het gebr. van bijv. nmww. met of zonder uitgaande e. Zie 's mans
Taal· en Dichtk. Verscbeidenbeden, D. I.
• Tot een rigtsnoer voor dezulken, die hun gehoor in dezen niet vertrouwen,
volgt biereene reeks VRn voorbb. Men zal daaruit ontwaren dat de uitlating
meest plaats vindt. wanneer een toonlooze lettergr. :vooraf gaat of volgt:
Zijn eigen aloud {(eslacht. v. H.
Het bloeijend land. L. W.
Het toepnsselijk deel. v. d. H.
R et thans let·e!lcl geslacht . L. W.
Dat goerl geweten. v. d. H.
£1· is eene andere, een hooger stem.
Een logge•· denkwijze. S. St.
v . d. l'.

Zonder het heimelijk beginsel. S. St.
G•·oote1· misslagtn. S. St.
Op, wijde1· qfstand. S. St.
Hel~~&huilend kw®d~

•.

S. St.

Eme zachter verklaring. v. d. P.
Het prachtighnf. B.
Het grootst gedeelte. B.
J.'an ~en ope11' b•·iejroorzien. v. d. P.
Zii heejt een hooger' zin. Ham.

Het ontbreekt echter niet aan uitlatingen wnar geene opboopin~r van toou•
]ooze lettergrepen plaats vindt, en dan is de aanleiding in de welluidendheid
van den zamenbang (den oratorischen numerus) te zoeken, b. v.:

Een' vroe!(tijdigen dood. S.
Een'woestengrond. v. d. P.
Een jodin van qfkomst. v. d. P.
Emstad; van een' naam. v. d. P.

In welk em tif~r•·ond. v. d. H.
Ret Ieven u:ordt tot een last. v. d. H.
.Alles he•ft ziJn' tijd en plmtts. S. St.
Uiteen schri.Jvert:an minder waarde.
S. St.

Men ziet uit bet bovenstaande, dat zelfs het uitlatingsteeken menigmaal
acbterwege blijft.
Ook in den 4. nmv. van zulke voorbb. ala wij § 156. IV. bebandelden, blijft
bet lidw. een onverbogen: de naam ran een zwaarmoedig 'dweepe1·. v. d. H.

Van een hevig vijand en vert·o/ger des Christe11doms, werd hij in een warm
v!'iencl en ijve1·ig .Apostel ran Jezus hersch11pen. v. d. H.
Om kort te gaan, a! wat wei luidt en daarbij niet met de duidelijkheid
atrijdt, is in dezen veroorloofd.

Verbuiging van telwoorden.
157. De grond getalleu, dat is de getalnamen, zijn
onverbuigbaar• met uitzondering van een, en de telwoorden van orde worden ~ls ge\vone bijv. nmww.
verbogen. ~
\
I In zekere %eggingen zijn nogtans ook hier sporen van verbuiging:

U'V

zij11nut ons ltceiin, t:ieren enz. Zoo oak k..-artier over d.iren; -des nacbts na
twashlin enz. Althans Weil:Spr. bl. 181 heeft: 11iet lang na ze1sen; maar
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:ivij zijn niet vreemd von het gevoelen dat de n bier bij abuis aangevoegd Is;
bet grondgetal toch staat hier voor het telw. van orde; en gelijk men twaalf
ure, zea, t:ijfure enz . zegt voor de twaalfde u•·e in het enkelv., zoo zou men
dan ook tu·afllt:e, usse enz. met de verzachtende e zrggen. H iervoor plelt
ook bet bijbelsch gebr. de t1cault:e en de eire, voor de twaa!fdiscipelen enz.•
2 Hiertoe brengt men ook de onbep. uitdrukkingen: de hbeveelste en dt
zooveelste.

Het telw. een met het bep. lidw. verbogen.
158. M.
V.
0.
1• De eene
De eene
Het eene
2. Des eenen
Der eene
Des eenen
of van den eenen of van de eene
"of van het eene
3. Den eenen
Der, de eene
H..et of aan ·het ·eene
of aan den eenen of a an de eene Het eene•
4. Den eenen
De eene
1 Op drzelfde wijs verbuigt men mijn cene, uw une enz.
Een, als tegen~
overgestelde van ande1·, beett ook een mrv. b.v.: Weinig menschenhouden dit
juiste maat: wat de eene te vee! doen, doen de andere te weinig.
.

De algemeene telwoorden.
159. Zoo noemt men gemeenlijk de onbep. hoeve·eiheids-benamin gen, § lb5 onder I. opgegeven. Wat
hare ve!·buiging betreft merken wij bet volgende aan:
I. Veel, weinig, wanneer geen bep. lid. of voornmw.
voorop gaat worden niet verbogen, en staan zelfs bij ~et
rnrv. van zelfst. nmww. zonder e als teekelf des mrvs.
Men zegt even goed veel menschen, weinig boeken, als vele
menschen, weinige boeken. Daarentegen: De weinige berigten die tot ons gekomen zijn. Dit weinige voordeel.
II. Geen, eenig, menig, ieder en elk kunnen volledig
als ieder bijv. nrnw. verbogen worden; 1 maar de 2. nmv.
wordt altijd met van omschreveu. Zulke spreekwijzen
toch als : "vVij hebben geens dings gebrek," zijn verouderd; men zegge: aan geen din:J. Elk en ieder op
zich zelven:, dat is zonder zelfst. nmw. dulden een 2.
nmv. M. of 0. op s: Ieders geloof is in zijn oqg het beste.
Elks huis behoorde in tijd van nood een toevlugt voor allen
te zijn. Zoo ook een ieders en een iegelijks. •
III. Ettelijke en sommige hebben uit den aard geen
enkelv. Ovk van deze ww. en van veel en weinig omschrijft men liefs t den 2. nmv. 3 Alle en beide dulden
alter en beider : " Alle1· oogen wacMen op U." Beicier
voorbeeld staat ter onzer leering opgeteekend.
• 'I n f 75 hebben wij aangetoond dat een telw. zoowel zel£st. ala bijv. 11ij1l
bn. Zeltat. telww. worden niet verbogen; bijv., wei: daaro.m .mleAdea
"ij clat !let JUer de pla&ta wa• om van verbui&inr van telw. te lwldelm.
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.· IV. Of heide buiten verbinding met een zelfst. nmw.
eene n behoort aan te nemen, wordt door sommigen in
twijfel gesteld, en het gebruik is hieromtrent niet eenparig.4
V. Al kan v66r een bep. lidw. of voorn. w. onverbogen blijven. Al de koningen, al onze kinderen enz. 5
Wanneer het in het mrv. bij een voornmw. staat, of door
een overtr. trap voorafgegaan wordt, luidt bet allen. 6
VI. Alle geldt zoo veel als elk - of ieder in zeggingen
gelijk deze: alle oogenhlik, alle uur, alle dag, alle jaar enz.
Alle man spreekt er van. Alle waar is naar zi;jn geld.
Alle kout- u.geen timmerkout.
1 Maar bet is erer ver van af datdifaltijd zou geecbieden; integendeel vindt
men in deze en dergelijke ww. al zeer dikwijls de buigingsuitgg. verzwegen.
Zie bier voorbh.
In de strikken van een ieder. S. St.
1'ot het een zoowel ala tot !let ander.
S. St.
Die aan een ie_qetijk onzer gaven uitdeelt. v. d. H.
Een ie_qelijk werden de oogen geopend. S. St.
Dit moest een iegelijk mishagen.
S. St.
Elk der wortels. Ham.

13ij den een duurt deze staat Zanger
Wij beklagen een ieder'. B.
dan bij den ander. v. d. H.
' Elkeen en iedereen bebben in den 2 nmv. elkeens en iedereem, en bet
laatste bij omzetting een ieders, maar niet gelijk Weil •. (Spr. bl. 186) opgeeft,
een& iedera en nog minder eens iederen. Zoo ook in den deftigen stijl

~en_ieg~lijks.

• Dit is niet zoo te verstaan als of wij de uitdrukking sommiger gevoelen en
aergelijke mee~, die onder anderen bij van der Palm voorkomen, als taalfout
aaumerkcm. Het spraakgebr. moet niet aan banden liggen.
- • · Zie bier eenige voorbb. van beiderlei gebruik :
Beide waren rampzalig. v. H.
Zoo zullenwij heiden weten. L. W.

Wanneer ik u heidt zal ontvangen.
v. H.
Mijne trouwjegens heide . v. H.
Vreugde en droe.fheid heide. v. d. H.
Ons verst and eu gevoel beide. v. d H,
Gedurigtusschenbeidetegaan. S.St.
13eide zijn zij tot pa•·tijschapJJen opgehitst. S. St.
Onder Anjou en Leicester beide. S. St.
Beide zo11den ons wei willen wija
maken. Ham.
Bij een oppervlalckig inzigt van
beide. Ham.

Hetwelk u beiden begeerlijk toeullijnt. L. W.
Nieuwsgierigheid en hoop heiden.
v. d. P.
Een van heiden moet plaats llebben.
v. d. P.
A ls war en die heiden te gelijk voort.
gebragt. v. d. P.
Bet zou jammer voor on• heiden
zijn. S, St.
Beiden woonden op de landhoeve.
v . d. H.
J.Vaar zij beiden aankwamen. v. d. P.

Weegt men bet gezag der bovenstaande voorbb. dan zal men niet ligt tot
een be&luit komen. Zij die doorgaans de uitgaande n gebruiken, scbijnen
daarin de regelmaat van alle, dat buiten verbinding met bet zelfst. allen luidt,
op bet oog te bebben; maar alle heeft een· enkelv, en dat beeft beide niet,
maar geeft uit kracht van zijne beteekeilis even goed eene meerderheid te
kennen, als twee, dde, t:ier enz. Waarom dan ook de uitgaande 11 onzes be.
dunkens overtollig wordt. Er zijn er die zicb aan ons gevoelen aansluiten,
maar nogtans meenen de 11 niet te kunnen missen, wanneer beide op twee
voorwerpen terug wijst, die elk voor zich mrv. zijn. Wij hebben bij S. Stijl
en anderen,c sporen van dat J!evoelen meenen te vinden in zulke voorbb. ala
. dit : De '!4tu11r Jbr.e11gt .iinkele :menschen voort, die bekwamer zijn en. teve11•
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meer lust hebben, om qf te breken, dan om te bouwen. Eene ergere 6oort is er
van zulken, die zt/fs hun eigen werk, eer het half voltrokken is, door ontiJdige'
drift in duigen slaan . Leicester had met heiden eenige ovet·eenkomst. S. S. Ook .
in zulke gevallen zouden wij de n gerust achterwege Iaten, en ons met bet
Latijnscbe spraakgebr. van utrique niet bekreunen. Hoe minder slaafsche·
navolging van bet Latijn men zich aanwent, des te meer kans beeft men om
zuiver liollandsch te spreken.
5 Wij zeggen kan onverbogen blijven, niet moet. Men boude dit wel in
het oog, en onthoude zicb van bet vrije spraakgebr. door willekeurige voorscbriften te boeij en. Wij maken deze aanm., omdat men in deze Kolonie,
op gezag van "de eerste beginselen enz. van Hagoort" heeftdoorgedrongen,
dat al v66r een bep. lidw. of voornw. nooit verbogen wordt.
6 Het gebr, is hieromtrent zoo eenparig, dat wij ons met weinig voorbb.
v ;rgenoegen kunnen :
•
WiJ allen hebben. v. d. H. Niet allen zijn· wij. "·d. H. De landbouw, de
tluttigste kunst t!an allen. s. s. Een en.te! punt, maar het g~•te van.
allen. S. S. De stad Delft was de moedigste van allen. S. s.
Wanneer aile door omzetting van bet zelfst. verwijdert is, acbijnt bet ~re·
bruik verdeeld.
De deuren waren allengesloten. v. H.
Mijne boeken zult gij nu wel alle kennen.' v. Heusden.
Wij bouden bet met het Jaatste voorb.
.
Wederom lezen wij bij v. Hall: de beelden. zijner voorvaderen, .allevoorziet&
van opschriften,-waar wij allen als plaatsvervangend zouden verkiezen.

Bijvoegelijke naamw. onverbogen.
160. Gelijk de grondgetallen onverbogen blijven, zoo
is het ook met de ww. allerlei en allerhande, eener-,
veler- en menigerlei of eener- veler- menigerhande en met
de zoogenaamde stoffelijke bijv. omww;als hout~, zfiden,
gouden enz.
_
Voorts blijft ieder bijv. naamw. onverbogen, wanneer
het niet onmiddelijk voor het zelfst. staat: b. v. Deze
huizen zijnfraai (nietfraaije). Voor zoo rijk eenen man
is de plaats niet duur, (niet rijken en dure).
Over trappen van vergelijking.
161. Dezelfde eigenschappen vertoonen zich in ver•
schillende voorww. in meerderen of minderen graad.
Dit meerdere of mindere als wijziging der eigenschap,
maar niet van het zelfst., wordt door zekere buiging van
het bijv. nmw. uitgedrukt, en daarom. schrijft men aan
bijv. nmww. trappen of graden van vergelijking t.oe.
Welke, en hoeveel er zijn.
,
162. Wanneer men aan eenig voorw. eene eigenschap
in ruimer mate toeschrijft dan aan een ander, dan beet
dit de vergrootende of verhoogende trap: De deugdzame·
arme is gelukkiger dan de rijke booswicht. Kent men eene:
eigenschap in de ruimste maat aan eenig yoorw. toe,:
dan heet dit de overtreffende trap : Cresiu was de . tjkite

j'9
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~bning van zijnen tijd.
Van alle vogels is de struis de
grootste, t·n het kolibrietje de kleinste. Oneigentlijk
noemt men het den stelligen trap van een bijv. nmw.,
wanneer eene eigenscbap buiten vergelijking aan een
voorw. wordt toegekend: een ernstig man, eene onderhoutlende geschiedenis enz.
Er zijn dus twee tmppen van vcrgelijking: de vergrootende en de overtreffende.
Hoe zij uitged1·ukt worden.
163. Voor den vergr. trap voegt men er en voor den
overtr. at acbter het bijv. nmw. gelijk men in de voorbb.
hierbon''n · gegeven kan oprberken. \Vanneer het bijv.
nmw. op r uitgaat vlecht men welluidendheidshalve ecne
d in; , maar difook acbter n en l te doen is onnoodig:
men zegge dus zwaar, zwam·der; guur, guurder; maar
klein, kieiner; vol, voller, niet kleinder of volder. De overtr.
trap wordt somtijds versterkt door voorvoeging van
aZZer: De allerfraaiste muzijk. Zoo ook allerbest, en in
de gemeenzame taal opperbest.
Hoe omschreven, en wanneer•.
164. In plaats van en st bedient men zich van meer
en m~est v66r het onveranderde bijv. nmw. om de trappen van yergel. te omschrijven ; en dit heeft plaats -zoo
dikwijls de welluidendheid zulks vordert. Onder anderen in deelww. van wkww. die op twee toonlooze lettergr.
uitgaan: ontluisterend, verbijsterend, verteederend, b. v.:
Het meest verteederend gedeelte van den brief werd bij het
voorlezen verzwegen. Deze daad is voor zijn karakter nog
meer ontluisterend, dan al zijn overige misstappen.
Hoe met zamenstellingen te handelen.
165. In zamengest. ww. voege men de uitgg. aan
hct laatste gedeelte : volkomener, welhtidender, goedhartigste, zwaarlijvi,qste, hardvochtigste, niet z waarderlijvig,
hardervochtig. Zoo ook goedkoop, goedkooper, goedkoopst.
Wil men met sommigen liever beter koop, best koop zeggen ; het laat zich ook verdedigen. 1

er

1 Over de vraag welke van beide uitdrukkingen de voorkeur verdient was
verschil van gevoelen tusschen Bild. en Siegenb. De ontmoeting was van
dim 'Kant ..an B. om er het minste van t e zeggen, niet a! te heusch; terwijl
liet proces hangende was, werd er door Professor Cras met Professor Kinker
oYer gecorrespondeerd. De bricvPn van Cras over dit onderwerp zijn voor
lteYD!!Ieslacht verloren. De overig_e stnkken va·n bet proces zijn te vifiden
aild. "S"I\r.lbt.11D-lii I Sltrenb. 'Taalk~ Bedenlt. bl. B9 en Kinken Beoord.
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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 k ost, 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 omacbrijving 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., waarover men § 155 van I. tot 3. kan nazien ;3. Aile zamenstellingen die den bedoelden graad
waarin men eene eigenschap toekent naauwkeurig bepalen : 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 hebben : 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.
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Derzelver aard en vm·deeling.
168. Hierover is § 80 uitvoerig gehandeld. Wij houden oils intusschen aan de gebruikelijke onderscbeidjpg,

