
OVER DE VKRTMLE VORMEN TN HET
SOENDANEESCH.

DOOR

G. J. GRASHUIS.

§ 1. Onder aw^woorrf wordt in dit opstel verstaan: een
wortel, stam of afleiding, waarvan de oorspronkelijke of gewone
beteekenis zoodanig is, dat daarmede een joer/fcia^ of /!oe« â«rf
van een persoon of zaak wordt aangeduid. Het begrip van een
dergelijk woord kan somtijds in den zin optreden als substan-
tief, maar eigenlijk en hoofdzakelijk komt het voor als verinat,
d. i. als uitdrukking van al wat van een onderwerp wordt ge-
zegd , gepraediceerd. Voorbeelden zijn de Soendanesche wortels:
l o s , h o s , r a s , g è k , p o k , en de stammen: l u m p a n g ,
ni o d a r , i n g e t , d i j o e k. De vier eerstgenoemde wortels be-
teekenen: gaan, sterven (creveren), zich herinneren, zitten,
even als de vier opgegcveu stammen; zij worden echter thans
niet meer op zich zelve als verba gebezigd, maar alleen,
gevolgd door en in het begrip als 't ware één geworden met
die stam men. Zoo is: t o e l o e j los l u m p a n g , daarop ging
hij (weg of heen); b a n g k o n g t è h hos i n o d a r , de kik-
vorsch creveerde, ging kapot; r a s in g e t , hij herinnerde zich,
en gèk d i j o e k dje lema t è h , de man zat neder, ging zit-
ten. De wortel pok komt steeds voor met het suffix n a , en
beteekeut dan: zijn (haar) zeggen of woord, hij (zij) sprak;
daarna worden de gesproken woorden opgegeven met of zonder
voorafgaand k i j u (aldus).

Andere voorbeelden zijn: h è è s , slapen, u j a t o e , eten,
n j a h o , weten, b o g a , hebben, bezitten, stammen, die een
toestand of eene werking aanduiden, — en n g i n o e m , drin-
ken, n g a l e b o k , vreten (v. e. mensch met verachting spre-
kende), m u w u u g , kaauwen, t i p o r o s , met den voet in een
gat of door den vloer raken, t i t ad j o n g , met den voet tegen
iets stooten (bij ongeluk), k a t j e p è t , ergens tusscheu geklemd
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OVKR DE VERBALE VOKMKN IN HET SÜKNDANEESCU. 5

zittten of raken, afleidingen, waarvan de drie eerste oene wer-
king en de drie laatste een toestand beteekeneu.

§ 2. Wat den worn der stammen betreft, deze is in den
regel tweelettergrepig, en het is slechts zelden doenlijk de.
stammen in verband te brengen met wortels, die of in liet
Soendaneesch, of in de verwante talen voorkomen. Enkele stam-
men zijn drielettergrepig, b. v.: h a r è w n s , fluisteren, s o l è d a t ,
in t i s o l è d a t , uitglijden (op glibberigen grond).

§ 3. De afgeleide vormen worden van stammen gemaakt door
voor-, achter- of invoeging van letters of lettergrepen, van welke
sommige nog voorkomen als woorden, andere met in het Soen-
daneesch of elders voorkomende woorden in verband staan,
terwijl enkele wat den oorsprong betreft, uit de taal in haren
tegenwoordigen toestand niet kannen worden verklaard. . ..,

§ 4. De «eróafe vormen zijn te.n opzigte der beteekenis van
tweeërlei soort: I. i$7</>/«://<?t'e, en II . öi/ec^'ewe vormen, al
naarmate zij dienen om iets te zeggen, te prediceren, of van
een subject, d. i. van eeu persooii of zaak, die in den zin
voorkomt als handelende, of als in eeu toestand verkeerende, —
6f van een object, d. i. van eeu persoon of zaak, die wordt
voorgesteld als iets ondergaande, als bewerkt wordende, hetzij
van de bewerkende oorzaak al of niet wordt gesproken, of wel
als in eeu toestand verkeerende, die een gevolg is van omstan-
digheden.

§ 5. De iSKi/<«tf»«>e vormen zijn: K ee«rw<^« werk-
woorden (wortels, stammen of afleidingen); 2». a<tfiet>i? werk-
woorden ; 3o. <ra«*^ier;e werkwoorden; 4». cawtfa^eue werk-
woorden, en 50. rfoe^awrffoaworife», benevens 6». reci/wjwe en 7».

werkwoorden. De oè/ec '̂ewe zijn: 1».
en 3».

§ 6. De opgegeven vormen kunnen in den zin op drieërlei
wijze voorkomen, namelijk: lo. als </e«e r̂/e, om eeue werking
of een toestand te benoemen; 2<>. in den W/M&^ÏV/" . d. i. ook

wel als #É?Z<?̂ J<», echter niet om aan te duiden dat eene wer-
king plaats heeft of een toestand aanwezig is, maar om te kennen
te geven dat de spreker wtf, weasel , «oor^e/^ of «erfoW* dat
zal geschieden, wat door het werkwoord, toestaudswoord of
passief wordt gezegd, of 3«. in het /«^rM/«, om aan te duiden,
dat eene werking of een toestand als toekomstig wordt gedacht.
Voor deu voluntatief eu liet futuruin heelt liet Soeudaueesch
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6 OVER DE VERBA1.K VORMEN

eigen vormen en uitdrukkingen, die evenwel niet in § 5 zijn
opgeteld, dewijl zij op zich zelve, buiten den volzin, niet als
zelfstandige woorden of vormen kunnen worden beschouwd, en
om die reden beter afzonderlijk kunnen worden behandeld.

§ 7. .EeHwoM^e werkwoorden zijn de zoodanige, wier be-
teekenis in het tegenwoordig spraakgebruik neerkomt op ée'n
enkel begrip, ééne enkelvoudige voorstelling, die den spreker
voor den geest staat, wanneer een ^e««ow% werkwoord, ook
al is het eene afleiding, door hem van een persoon of zaak als
gezegde wordt gebezigd. Het woord « M W O » ^ drukt dus de
tegenstelling uit van deze soort en alle andere soorten van
werkwoordsvormen, waarbij nog andere begrippen worden aan-
geduid, die èii in den vorm, èn in de beteekenis dier soorten
opgesloten liggen. (Voorbeelden in § 1.)

§ 8. Enkele a/eaVftw^B vinden hare plaats onder deze soort,
dewijl zij thans voor het gevoel van den Soendanees het bij-
zondere en eigenaardige begrip niet meer hebben, dat oorspron-
kelijk werd aangeduid door het vervormend deel, hetwelk aan
het grondwoord is toegevoegd. Verder verdient opmerking, dat
mede onder den naam van eenvoudige werkwoorden zullen wor-
deu opgenomen alle bijvoegelijke naamwoorden, die in den zin
voorkomen als gezegde. Voorbeelden van de eerstbedoelde soort
«jn de aan het slot van §1 genoemde vormen: t i po ros - , t i ta-
rt j o n g , die, hoewel blijkbaar afgeleid van de niet gebruikelijke
stammen /»«» en <arf>«y, steeds voorkomen alsof zij grond-
woorden waren, en waarbij dus de eigenaardige beteekenis
van het praefix *» is verdwenen; verder woorden als: n j a n g -
ho en dj ar , zitten, met de beenen horizontaal uitgestrekt,
(Aomrfjor niet gebruikelijk), en n j a r a n d è , tegen iets leunen
(rasrfè of *ara«rfi, niet gebruikelijk). Een voorbeeld van de
laatstgenoemde soort is p a è h , dood, ook: sterven. Zoo betee-
keut: anoe p a è h , de dooden, maar: r èk p a è h , hij zal
(gaat) sterven.

§ 9. v4c**«;e werkwoorden zijn benamingen van w e r k i n -

g e n , en hierin komen zij overeen met die <?e«w«%« werk-

woorden, waarmede eene werking, aan een persoon of zaak

toegekend, wordt aangeduid. Zij hebben echter nog deze eigene

beteekenis, dat zij de benoemde werkingen aanduiden eu voorstel-

len, nb v a n d e n p e r s o o n of d e z a a k u i t g a a n d e , als

werkingen van een als s u b j e c t , als z e l f s t a n d i g en w e r k -

z a a m gedachte persoon of zaak. Deze grondbetekenis der
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IN HET SOENDANEESOH. 7

actieve werkwoorden heeft in den loop der tijden natuurlijk velerlei
wijzigingen ondergaan, en toepassingen erlangd, die oppervlakkig
beschouwd minstens vreemd schijnen, maar voor welke onge-
twijfeld grond en reden was op het oogenblik, toen de wijziging
of toepassing zich voor het eerst bij een of ander woord ver-
toonde. Het is dus thans niet meer doenlijk de reden op te
sporen, waarom bijvoorbeeld e t e n en d r i n k e n , als organi-
sche verrigtiugen beschouwd en benoemd, worden uitgedrukt,
het eerste door het eenvoudige werkwoord (stamwoord) n j a t o e ,
het tweede door het actieve werkwoord n g i n o e m , terwijl men
voor v r e t e n , van een persoon met verachting sprekende, het
actieve werkwoord n g a l e b o k bezigt. Evenzeer als het ons,
Westerlingen, duister is en blijft, waarom in sommige gevallen
de Soendanees werkingen, althans voor ons begrip en naar ons
spraakgebruik, aanduidt met een eenvoudig werkwoord (stam-
woord), zooals t j u r i k , weenen, al spreekt hij ook van den
persoon, die weent, als van een subject, die het geween
maakt, — evenzeer is het ons onverklaarbaar, om welke reden
een begrip als liggen, zooals van een persoon, die rust, of een
voorwerp, bijvoorbeeld een flesch, wordt uitgedrukt door het
actieve werkwoord n g e d e n g . Het is , in één woord, ondoenlijk
altijd en overal de verklaring te geven van verschijnselen in de
taal, die zich somtijds bij vele woorden vertoonen, zoodat
de taalwet in algemeenen zin kan worden opgegeven, maar niet
alle schakeringen kunnen worden onderscheiden en beschreven,
welke bij eene gelijksoortige reeks van verschijnselen door het
spraakgebruik in het leven zijn geroepen. Doenlijk is het even-
wel onder de groote menigte actieve werkwoorden zekere soorten
of rubrieken te onderkennen, waarbij telkens de eigenaardige
beteekenis van den hier behandelden werkwoordsvorm te voor-
schijn treedt, en na de beschrijving van de wijze van vorming
dezer werkwoorden, zal een klein aantal voorbeelden worden
medegedeeld ter opheldering van het gebruik en de beteekeuis
van dezen belangrijkeu afleidingsvonn.

§ 10. Een arói?/" werkwoord wordt van een grondwoord
(stam of wortel) gevormd door vervoeging van den neusklank
(»), of van de lettergreep «^a, al naarmate de beginletter van
het woord een h a r d e s t o m m e letter is, namelijk: £, £, p ,
of een z a c h t e s t o m m e , namelijk: ^ , r/, £. J)e sislettcr (*)
en de verhemelte-tf (/,/') worden als h a r d e s t o m m e n behan-
deld , en de kliukers, de harde blazing (/<), de verheiuelte-d
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OVBR DK VERBALE VORHE.V

# ) , de half klinkers (./ en » ) , de smeltletters (r en / ) , bene-
vens de tieuslette» ( « . , « , « / en *^) als z a c h t e s t o m men.
Bij de voorvoeging van * werd echter * - H i t o t « ? , » - | - f
tot » + j> (later alleen «) en « H- < tot » , zoodat de begin-
letters * , C, /> als 't ware vervangen worden door «^, « e n » ,
terwijl « -f- , en * -f- 0 overgaan in «/. Met een aanvangs-
klinker wordt «^a tot . y , zoodat »£« -f- a in ^ « , «,« •+- i
in *^i , »^ -f- w in « ^ , , „ - ^ * i„ „ ^ en «^ -f- o in « ^
overgaat. Voorbeelden zijn:

GRONDWOORD. ; A O Ï I S F WERKWOORD.

kèdjo, gestoomde rijst, ngèdjo, rijst in stoom koken-
tejang, grondvorm van nèjang, naar iets zien, naar iets

'-..-• - zoeken;
puntas , overzijde (v. e. water), muntas , naar de overzijde gaan-
saoer, grondv. van njaoer, roepen, ontbieden;
t jokot , // * njokot, aanvatten, grijpen, pak-

- ken, nemen;
gant jang , met spoed, ugagant jang, zich haasten;
oegdèg, grondv. van ngadègdèg, beven;

bobodo (van óorfo) , „ ugabobodo, foppen;

^ « " » " « . " • • , » ngadjoeroe, baren; . ; ,'^
, ' " ngais , in een doek op zijde

dragen;
* * nginoem, drinken;

oesup, vischhaak, ngoesup, hengelen (visschen),
èwè, vrouw, wijf, ngèwè, beslapen (plat woord);
omoiig, woord, wat men zegt, ngomong, zeggen, praten;
hoeroen, grondv. van ngahoeroen, zamenbinden, een

bundel maken (van brandhout
voornamelijk);

woeroek, » » ngawoeroek, onderrigten, leeren;
J "* ' * " ngalijuk, naar iets kijken;

n jenjen (van njeri) „ , nganjenjer i , pijn, smart ver-

oorzaken, aandoen.
Voorheen werd 6 in deu regel behandeld als JD; b. v. b o r o

wordt moro, jagt maken op, najagen, en buwnng wordt
muwung, kaauwen. Ongewone vormingen zijn nog nj iun,
maken, van dj i jun, n j u u n g , zien van d j u u n g , en n e e ^ e l '
bijten, van g è g è l . , n a t

§ 11. Wat de beteekenis en het gebruik van het actieve
werkwoord aangaat, daaromtrent valt hoofdzakelijk op te iner-
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IN HET SOEVDANEKSCII. 9

ken, dat het in den regel wordt gebezigd, wanneer sprake is
van eeue handeling, eeue daad, eene verrigting van een persoon,
of van eene als persoon voorgestelde zaak, die wordt gedacht
als subject, d. i. als werkzaam, en bezig met de door het grond-
woord aangeduide werking.

V o o r b e e l d e n . In de //Eadja Djoemdjoeman// wordt aan
Nabi Isa de volgende bede in den mond gelegd: ' /Kaoela
neneda ka Goesti J a n g Agoeng iju tangkorèk ma-
singua bisa ngomong, soepaja kaoela munang nauja ka
iju t angkorèk tèh w, d. i. Ik smeek den Heer, den Allerhoogste,
dat deze schedel moge in staat zijn om te spreken, opdat ik
dezen schedel kan ondervragen. — De actieve werkwoorden in ge-
noemden zin zijn, behalve het Javaansche neneda, ngomong,
muuang en nanja. Owo«^ is: woord, het zeggen, b. v. b.
0«o«£«a £y«, zijn zeggen was aldus, hij zeide (namelijk het
volgende), en «^mo»^, spreken, iets zeggen.. Bunang drukt
het begrip van mogelijkheid uit, maar steeds van een object,
b. v. b. *« è««a«£, het gaat niet, het kan niet, het lukt niet,
en «wasj i is: kunnen, gebezigd van een subject. Ta«/a, de
grondvorm van «a»/a, vragen, eene vraag doen, — kanalleen
voorkomen in den imperatief.

§ 12. Van de bijvoegelijke naamwoorden duku t , nabij, en
djaoeh, veraf, worden gevormd: ngad uk ut en ngadjaoeh, zich
nabij houden, zich ver houden, en zoo wordt in een godsdienstig
geschrift gezegd dat de mensch zich moet ^aow/tó Aa ^Ma/i
en H^arf/aoe/4 £a rfoe«/a, zich nabij God houden en zich ver
houden van de wereld. Van de zelfstandige naamwoorden k o p i ,
koffij, en sawah, bewaterd rijstveld, zijn afgeleid: ngopi ,
koffij drinken, en njawah, sawahs bewerken', en van pu t i ng ,
nacht, komt mut ing , overnachten.

§ 18. Een t rans i t ief werkwoord wordt van een grondwoord
of van een actief werkwoord gevormd, in het eerste geval door
het voorvoegsel « of »^a, geheel op dezelfde wijze als bij de
actieve werkwoorden, en door het achtervoegsel a», — in het
laatste geval alleen door het achtervoegsel a». Zoo is maèhan,
dooden, vermoorden, van paèh, en nan jaan , *ma»<* ten
huwelijk vragen, van nanja. ..-..•

§ 14. In beteekenis komt het t r ans i t i eve werkwoord 1».
overeen met het act ieve, maar 2». is er nog dit begrip in
opgesloten, dat de werkwoordelijke zin wordt gebruikt op eene
bijzondere manier, met eeue eigene en bepaalde toepassing,
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10 OVER DE VKRBAT.E VORMEN

namelijk zóó, dat de spreker zich rfe « W & B ^ va« ^ *«i;W
voorstelt *»«! Jrfrafc&agr &tf e«» oi/crt, hetzij dit wordt genoemd
of niet. Voorbeelden zijn: nanjaan, van nanja, vragen, eene
vraag doen, iets vragen. In § 11 komt voor n a n j a ka d. i. •
een vraag (vragen) doen aaa, of ondervragen, want daar wordt '
gedoeld op het «?o<?» van de vragen, natuurlijk aan iemand, •
aan den schedel, maar niet op den persoon tot wien de vragen ;
zouden worden gerigt. Wordt echter een «a«/a bedoeld, waarbij 5
de persoon, tot wien de vraag komt, in de gedachte van den '
spreker op den voorgrond treedt, dan bezigt hij den vorm na- ,'
njaan, d. i. i<?»»a»d iets vragen, imasrf een vraag doen, en ;
wel in den zin van: een huwelijksvoorstel doen, de hand eener
vrouw vragen, of zoo als wij ook wel zeggen: een meisje «ra-
£««. P a è h is: dood, dood zijn, sterven, en m a è h a n : het i
sterven teweegbrengen bij A»»a«rf, ze»aa»</ ombrengen. Van ."'
bèdja, berigt,. tijding, komt ngabèdjaan, i w r i berigt ;
geven, mededeeling doen van iets; van tembej , p i t embej , I
ongebruikelijke woorden, mi tembejan , met iefc beginnen; van ï
saroewa, gelijk, n jaroewaan, gelijken op m « / o f ^ . •

§ 14. Vele werkwoorden op a« worden gebezigd in den zin ;
van een meervoud of veelvoud, hetzij dat degenen, die de ^
handeling verrigten, of die de werking ondergaan, als in grooteu i
getale aanwezig worden gedacht, of wel dat de handeling her- • M
haalde malen of op velerlei manieren plaats vindt.

§ 15. Een causatief werkwoord wordt gevormd als een
t rans i t ie f , met dit onderscheid dat het achtervoegsel *«» is,
terwijl eene bijzonder soort van causat ieve werkwoorden, die
ter onderscheiding en om den wille der beteekenis met den naam
van remplacerend causatief kan worden aangeduid, nog
bovendien het voorvoegsel «a«£ aanneemt. Zoo is maèhkun ,
den dood (van iets) veroorzaken, maken dat iets sterft, ver-
stikken van paèh , en mangngangonkun , voor iemand (tevens
in zijne plaats) weiden, hoeden, van ngangou , actief werkwoord.

§ 16. De beteekenis van het causat ieve werkwoord is, in
het algemeen, lo. die van het actieve, en go. wordt er nog
bovendien mede aangeduid, dat rf« werft^ va» 4«< „,fi/«.< eea
^.vW,, J«yji Jy , „«a <,ƒ*•« ^ ^ - ^ H e t r e m p l a c e r e n d e
c a u s a t i e f beteekeut daarenboven, dat de w e r ^ plaats heeft
4e» ^e/W/ ^ i ^

Zoowel bij het transitief, als bij het causatief ligt in den
ssm vau den werkwoordsvorm opgesloten dat er een object i s ,

#
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IN HET SOENDANKESOH. 11

hetwelk de door het werkwoord aangeduide en benoemde wer-
king, verrigting of handeling ondergaat. Bij het t r ans i t i e f
wordt de werking gedacht als betrekking hebbende op dat
object, als staande daarmede regtstreeks of middellijk in verband.
Soms is de persoon of zaak, waarvan gesproken wordt, wor-

der handeling, zooal bij «zaè//a«, iemand dooden. Soms
, als bij wgtarfa^oaM, iemand afwachten, op iemand wachten;

een ander maal is de betrekking tusschen het werkend subject
en het object alles behalve naauw of innig, maar is er niet-
temin betrekking, als bij «/aroevaafl, zich vertoonen, gelijk
aan iemand, gelijkende op iemand, op iemand gelijken. — Bij
het causatief wordt de werking van het subject altijd gedacht
als hebbende een gevolg bij, aau of in een object, als veroor-
zakende en teweegbrengende dat een object, van hetwelk als
voorwerp of doel wordt gesproken, in werkelijkheid de hande-
ling van het werkwoord ondergaat, en wel op zoodanige wijze
dat het uitwerksel der verrigting zich vertoont, of als werkelijk
wordt gedacht. Nu eens is de persoon of zaak, waarover wordt
gehandeld, woraw^, zoo als bij n^o/a^K», in het leven roepen,
het aanzijn geven, eigenlijk: maken dat iemand of iets er is,
van a/a, er zijn, aanwezig zijn, bestaan; dan eens óoeZ, als bij

iets verhalen, van //aréla, verhaal; dan weder
, als bij nm^t t» , iets tot koopprijs doen dienen, koopen

voor of met eene zekere som. En wanneer sprake is van eene
eigenschap, eene hoedanigheid van een persoon of zaak, wordt
die ook wel als «itoerfee^ en o?m&7jWeWy/l- ^ewfy der handeling
gedacht, als bij »^a£/a/Mw», op (4/«£) maken, verteren, er
doorbrengen, en «^ariwi/te^Ktt, beknopt, verkort (n«#£e#) voor-
stellen, een overzigt of kort begrip van iets leveren.

§ 17. Die beteekenis van het causatief blijkt vooral, waar
het nevens het actief of het t r ans i t i e f van een grondwoord
wordt gevormd. Zoo is maèhan , iemand ombrengen, vermoor-
den, en maèhkun , maken dat iemand of iets sterft, d. i. het
jtraè^, sterven, teweegbrengen, ook onopzettelijk. Nan ja be-
teekent: vragen, natuurlijk, ietf» aa» ie/«a««?, en nan jakun
is ook: iets aan iemand vragen, maar bij het laatste wordt
vooral gedacht aan datgene, waarnaar men vraagt. N g a d è n g è
is: iets hooren, en u g a d è n g è k u n : naar iets luisteren, en van
h id jum, te leeu, is n g i n d j u m , te leen nemen, en ngin-
dj urn kun , te leen geven.

§ 18. Van sommige eenvoudige werkwoorden komt eeu vorm
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^ OVKR DE VKHBII.K VORMKN

voor, die een eigenaardige bcteekenis heeft, en uitsluitend alleen •
dan gebezigd kan worden, wanneer ™« *««„, / wordt gespro-
ken, en dus, zoo als wij zeggen, al leen in den derden

^ persoon. Die vorm, aan welken ter onderscheiding de naam
van toestandswoord is gegeven, heeft het aanhechtsel ««
dat oorspronkelijk en eigenlijk eene objectieve beteekenis heeft,
en dient om van personen te zeggen dat zij in den toestand
verkeeren, die door het grondwoord wordt aangeduid. Enkele
malen komt deze vorm voor als eene afleiding van andere dan een-
voudige werkwoorden. Voorbeelden zijn: daèkun , willen, zin
hebben m of aan het doen van iets, van daèk , willen, van zins
«ju; sijunun, bang zijn, vrees hebben, van sijun, vreezen-
njahoun, met iets bekend zijn, iets weten , van njaho, weten.

§ 19. Réciproque werkwoorden zijn zamensteliingen van
werkwoorden met het woord s i l ih , dat er voor gevoegd wordt
en zooveel beteekent als: ,««««fcr, ,„„ . «, „ ^ Achter silih
wordt de neusklank » of het voorvoegsel «^« weggelaten b v
mojok, bespotten, en s i l ih-pojok, elkaêr bespotten, maèhan
ombrengen, vermoorden, en s i l ih-paèhan, elkaêr ombrengen!

§ 20. Frequenta t ieve werkwoorden, die het veelvuldig der
handeling, het herhaaldelijk voorkomen van den toestand be-
teeken, worden gevormd van eenvoudige, transitieve of causatieve
werkwoorden door invoeging van ar achter den eersten mede-
klinker van een woord, of door voorvoeging van ar als liet
woord begint met een klinker, b. v. t j i t j ing , zitten, terneer
zitten; ook: stil zijn, t j a r i t j i ng , zitten, gebruikt van wfc» •
oel iu, spelen, zoo als kinderen, aroel in , spelen, van „ „ /
kiuderen.

§ 21. De passieve vormen van het «wvtowon* zijn in het
Soeudaueesch tweeërlei, namelijk: het objectief en'het sub-
ject ief passief. Een derde soort met passieven (objectieven)
zin is het objectief toes tandswoord, dat in vorm naauw
met het objectief passief verwant is, maar in beteekenis'meer
overeenkomst heeft met een toes tandswoord, dan met een
passieven vorm. De vorming der passieven van eenvoudige
werkwoorden heeft plaats door voorvoeging voor het grondwoord
en b.j transitieve en causatieve werkwoorden door voorvoeging
voor den van neusklank (») of voorvoegsel « ^ ontdanen vorm
van *a b.j het objectief en rf» bij het subjectief passief. Objec-
tieve toestandswoorden hebben het voorvoegsel *a en het achter-
voegsel a« , verhouden met een grondwoord. Voorbeelden zijn:
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IN IIKT SOEXDA.VBKSCH. ' 18

van dèugè (ngadèngè, hooreu), Aarf^è , gehoord, ter ooren
gekomen; van tjokot (njokot, neinen, grijpen, aanvatten)
ffó/otó, aangevat, genomen, hij (zij) neemt, zij nemen; van
paèh, dood, sterven, ^a/wè^a», fiaauw gevallen, in zwijm,
en van inaèhan, vennoorden, rfi/jaè^a», vermoord.

§ 22. De beteekenis der beide juameo<?« is deze, dat daar-
door van een persoon of zaak iets wordt gezegd, terwijl die
wordt gedacht als object: en wel, bij het awdj/ec^'e/ passief, als
object van de werking van een bepaalden en genoemden, of
althans min of meer duidelijk aangewezen persoon, en bij het
oi/rttfïe/" passief, als object van eeue werking, zonder dat de
werkende persoon wordt genoemd of aangeduid. Wanneer dus
de boteekenis van het grondwoord medebrengt, dat een persoon
als subject moet worden gedacht bij de werking, waarvan sprake
is, kan alleen het subjectief passief worden gebezigd. Daaren-
tegen, indien van het object iets wordt gezegd, dat wel is waar
daaraan wordt of is gewerkt en gedaan door een subject, maar
dat echter niet eigenlijk en uitdrukkelijk wordt opgegeven en
beschreven als uitwerksel van de daad of de werking van be-
doeld subject, dan kan alleen het objectief passief voorkomen.
Zoo is van waè^aw het passief ^a/jaèAatt onbestaanbaar; alleen
<fr/jaè/4a» kan men zeggen in den zin van: hij (zij) is ver-
moord , zij zijn vermoord, namelijk door iemand. Van w»'/fc««,
iets geven, verschaffen aan iemand, is £a6z'£»a ondenkbaar, en
alleen rfitów?* in gebruik, beteekeuende: het wordt (werd) ge-
geven, hij (zij, men) geeft of gaf, zij geven of gaven. En van
de eenvoudige werkwoorden «^a^ar^i, begrijpen, H^a/fè»^?,
liooren, «yd^W», zien, zijn de passieven £a//ar(!ï, /{w/èft̂ è en
£ar/K/?4 in gebruik om aan te duiden, dat een object is: ver-
staan, gehoord of te hooreu, gezien of te zien.

§ 23. Het objectief toestandswoord beteekent een toe-
stand , waarin een persoon of zaak verkeert, evenwel niet louter
in den zin van die eenvoudige werkwoorden, welke toestanden
benoemen en aanduiden, zoo als j»aè/i, dood, /vw^»7, weg,
verloren, te zoek, maar bepaald in dezen bijzonderen zin, dat
de toestand veroorzaakt wordt door omstandigheden, waarvan de
persoon of zaak het object is, door iets dat hem of haar over-
komt. Zoo is £aa«^*«£«, aan den wind blootgesteld, door wind
get ruiten, van a?/^z», wind; /fca/W^aw, door duisternis overval-
len , van /)<?<?£, donker, duisternis, en /fca,j0e,sa4a«, in moeite
geraakt, van #öft«a ,̂ moeite, bezwaar.
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• ^ OVER DE VKIIBAI.E VOKMKV'-

• § 24. Javan ismen . — Enkele malen komen in het Soen-
daneeseh vormen voor, die eenigzins burgerregt hebben verkre-
gen , hoewel zij eigenlijk van vreemden oorsprong zijn. Behalve
het verwerpelijke, aan het Maleisch ontleende m a n g e re t i
( m e n g a r t i Mal.), wordt de Javaansche toestandswoordvorming,
namelijk invoegsel om of voorvoegsel ra, aangetroffen in woorden
als d o e m u h u s (van <*«4IM) = n g a d u h u s , voor een meer-
dere verschijnen, tot een aanzienlijke naderen, en m a n g k a t ,
van en = a n g k a t , het hooge woord voor: vertrekken, gaan!

AA NTEE KENINGEN.

Het voorafgaande stukje is de korte inhoud van een hoofd-
stuk eener Soendanesche spraakkunst, die ik eenmaal hoop te
kunnen uitgeven, en waarvoor de bouwstoffen reeds sints eenige
jaren zijn en nog worden bijeengebragt. Zoodra er mogelijkheid
bestaat, dat die voorgenomene uitgave plaats heeft, zalïk gaarne
elk vrij oogenblik wijden aan eene studie, die mij, bij alle
andere bezigheden, altijd na aan het hart ligt. lian zal ook
met eenige uitvoerigheid kunnen worden aangetoond, «wan»
mijne beschouwing en opvatting van sommige dingeu, en waarom
in enkele gevallen mijne terminologie en mijne definitie ver-
schilt van hetgeen wordt geleerd in de spraakkunsten der ver-
wante talen, ik bedoel hoofdzakelijk de Javaansche van Prof.
ROORDA, de Maleische van Prof. PIJNAPPKL en de Bataksche
(Tobasche) van den heer NEUBRONNER VAN DER TUUK.

Omdat in de voorgaande bladzijden slechts een overzigt wordt
geleverd, zal het niet ondienstig zijn bij enkele §§ duidelijk-
heidshalve eene korte aauteekening te voegen.

§ 1. Omtrent mijne spelling van het Soeudaneesch te dezer
plaatse niet uitvoerig kunnende handelen, geef ik alleen op dat
de è klinkt als de Fransche è in joère, en de « gebezigd wordt
tot aanduiding van den langen pepet-klank, terwijl e de korte
pepet weergeeft. Oc is onze oe-klauk. . . . . . . ' ....... v
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§ 6. Over wo/MwteÜe/ en /wtor»m wordt in de onder handen
zijnde Spraakkunst in afzonderlijke hoofdstukken geliandeld.

§ 11. De tm/wralie/' behoort te. huis in het hoofdstuk over
den vol untatief.

§ 12. Eene uitvoeriger bespreking van voorbeelden zou, voor
het doel van het geleverde opstel, te ver afleiden,

§ 16. Het rm^aeeri?«<f ca«.?^"i?/" wordt ten onregte door
v. D. Tinne (Tobasche spraakkunst bl. 179 in de Aant.) als een
passief beschouwd; niet slechts ^a? /̂«w^«m^?<« is Soeudaneesch,
maar ook: «aaM^MM^w^M» en <&'/?aK /̂»«fa«*»/fa?{.

§ 20. /4r wordt a/, wanneer 't stamwoord op r uitgaat b. v.
/feafooer en niet ^waraoer, van #ao«-, en ook als het met £
begint.

24 Maart 1873.
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