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Langen tijd was er weinig aan de leer der woordvorming gedaan.
In 1847 was Jacobi’s werk »Untersuchungen über die Bil-v
dung der Nomina in den germanischen Sprachen”

verschenen en tot 1869 duurde het eer er weer een werk in het
licht kwam, dat zich op uitgebreide schaal met dit deel der taal

studie bezig hield.

Het werk dat in 1869 het licht zag, was Leo

Meyers Gotische Sprache; een boek, waarin haast alles, wat
men van den Gotischen taalschat bijeengesteld kan wenschen, is op
geteekend. Zimmer’s aanmerking op dit werk, aus um‘ichtigen prämissen lásst sich kein richtiger Schluss zieken, moge hard zijn, ge‘
heel onverdiend is zij niet. Omtrent de juistheid der‘ feiten toch,
waaruit de gevolgtrekkingen, die dikwijls zeer gewaagd en willekeu‘
rig zijn, gemaakt zijn ‚ bestond bij den Schrijver meestal niet de minste
twijfel. Toch is volstrekt niet alles wat stam of buiging betreft, in
het Gotisch zoo volkomen zeker; integendeel, veel is er, wat de

stammen en suﬂixen der nomina betreft, of wat de conjugatie. der
verba aangaat, dat of slechts door vergelijking met andere talen meer
of min is uit te maken, of volstrekt niet opgehelderd kan worden.
Schlüter’s werk »Die mit dem Suffix ja gebildeten
d e u t s c h e n N 0 m in a” (Göttingen, 1875) hield in hoofdzaken vast
aan Leo Meyer’s werk. Zijne theorie, het suﬁix ja identiek met het
part. fut. pass., werd in korte trekken weerlegd door H. Zimmer
(Anzeiger f. D. A. I, ‘242), die in 1876 zijne in 1875 door de Straats
burgsche universiteit bekroonde oplossing der prijsvraag: »Die N o
minal-Suffixe A und,

in den germanischen Spra-

chen” (Strassburg, Trübner) in het licht gaf. Viel er aan opvatting
en uitwerking hier en daar wat af te dingen, toch werd in dit werk
een nauwkeurig overzicht del‘ beide suﬂìxen gegeven, zooals bij geen
ander nog te vinden was, en, wat hij vorige schrijvers niet het geval
was, voor veel van hetgeen duister was werd geen gezochte verkla
ring gegeven.

\'I

De zwakke zijde der methode en der uitwerking werd door Sievers
J en. Litt. Zeit. 1876 N“. 340 in ‘het licht gesteld. Niet alleen
te Straatsburg, ook te Leipzig was blijkens Osthoﬁ"s eerste werk

»Forschungen im Geb’iete der indog. Nom. Stamm
b ildung” de aandacht weder op de woordvorming gevestigd. Zijne
»Abhandlung über die mit dem Suffixe -clo‘, ‘culo’,

‘cro-gebildeten Nomina instrumenti des Lateini
schen en Ueber -ra, -la als instrumentales Suffix
der indog. S prachen” getuigde van goede methode en veel om
vattende kennis. Snel zijn in de. laatste jaren werken over deze onderwerpen elkander opgevolgd. In de Beiträge 3, 335 schreef hij
Ueber die Suffixform ‘sla-, in K. Z. 23, 313 Ueber das
eingedrungene s in der nominalen Suffixform
-stra- en een groot deel der Morphologische Untersu
chungen welke door hem in vereeniging met Brugman worden
uitgegeven, is hieraan gewijd. In de Beiträ.ge zijn, behalvejn
andere stukken verspreid, over dit onderwerp verschenen D as N o’

minal-suffix ‘tra im Germanischen van Sievers 5, 519,
Die Vocale der Flexions- und Ableitungssilben
van Paul (5 en 6), die Bildungen mit -lìh van Henrici
5, 51, Germanisòhe Dentalverbindungen van K6
gel 7, 171, waarmede vergeleken moet worden Brugman’s Dentale cxplosiva + t im Indogermanischen in Morph.
Unters. 3, 131. Eene belangrijke bijdrage leverde ook Karl von

Bahde’r in zijne »von der Philosophischen Facultîtt
der Universität Heidelberg gekrönte Preisschrift:
Die Verbalabstraeta in den Germanischen Spra’
chen”, Halle 1880.

Hier te lande bevatten de Taal‘ en Letterbode

en 'l‘aalk. Bijdragen verscheiden opstellen van Kern, 0. a. over d e
minutief suffixen ('l‘. en L. B. 11, ‘100), overel(V.9), over
v 0 1 k s n a m e n o p i, an en art ('l‘aalk. Bijdr. I‘, 99 en vele andere.
In geen dier werken werden echter de adiectiva. meer opzettelijk ’
behandeld, hoewel hier en daar over deze woorden belangrijke mede
deelingen te vinden zijn. Weinig is er in dit opzicht vooral voor het
Angelsaksisch gedaan. In de eerste plaats meende ik was echter samen—
stelling van het materiaal in het Gotisch noodig.

\'ll

Eene geheele vergelijking der adiectivaal-suﬂixen in het Germaansch
ligt buiten het plan van dit werkje. Mijn doel was slechts de Goti
sche adiectiva bijeen te stellen naar de suffixen, waarmede zij ge
vormd zijn; die, omtrent welke onzekerheid bestaat, te scheiden
van diegene, ‘wier suffix uit het Gotisch blijkt en aan te geven om
trent welke meerdere of mindere zekerheid bestaat, wat de ﬂectie of

vorming betreft.
Dientengevolge heb ik slechts in zeer korte trekken het systeem
der verschillende wortelvormen aangestipt en verwezen naar de wer
ken, welke er meer uitgebreid over handelen, terwijl ik ook de
kwestie in hoeverre sufﬁx a door samentrekking kan ontstaan zijn
en de wortels een- of meerlettergrepig kunnen zijn (vgl. Paul Beitr.
VI, 118 aanm.) niet heb aangeraakt.
Bij het aanhalen der wortelvormen heb ik de vormen pi‘, m1.‘ enz.
gebruikt, waar ik par, mar enz. had moeten schrijven, iets wat ge
makkelijker en meer consequent zoude geweest zijn. Zoo ook is de
op blz. 12 gebruikte benaming secundair sufﬁa: a eigenlijk onjuist,
dewijl in deze woorden eigenlijk niet kwestie van een sufﬁxais, daar
zij, later gevormd van andere woorden, naar analogie der a-stammen
worden verhogen. Ik hield mij echter in dezen aan het algemeen
gebruik.
Dat mijn arbeid ten opzichte der sufﬁxkwestie verre van volkomen
is, is niemand beter bekend dan mij zelven. Ik wilde hem echter
niet ternghouden, in de hoop, dat misschien mijne fouten anderen
zullen opwekken om eene betere oplossing der verschillende kwesties
te geven; tevens hen hierbij eene kleine bijdrage van bouwstoffen
biedende, die hen mogelijk kunnen dienen.
J. H. GALLÉE.
U tre c ht, April 1882.
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Q‘ 1. Even als de easusuitgangen dienen om de verandering
van betrekking in den zin der verschillende nomina uit te druk
ken, zoo dienen de suﬁ‘ixen om de wijzigingen van het begrip
van den wortel of het stamwoord aan te duiden. Dat de beteekenis
der suﬂixen aanvankelijk algemeener is geweest dan in later tijd,
kan blijken uit de verschillende beteekenissen, die zich soms,
hetzij door begripswijziging ten gevolge van analogie, hetzij door
beperking van het begrip , bij één suﬂ‘ix hebben ontwikkeld. Daar
bovendien een adiectivaal begrip zeer licht in een substantivaal
kan overgaan, en omgekeerd een substantief door zijne stelling
in den zin de beteekenis van een adjectief kan krijgen, ziet men
dat dikwijls dezelfde suﬂìxen dienen om substantiva en adiectiva
te vormen. In de indisehe talen is, zooals Whitney Indische
Gram. g 322 zegt, „die grenzlinie schwankender als irgendwo
anders.” Zoo worden ook in Grieksch en Latijn woorden als
im'micus,

êx5po'g en è'x5paa enz. gebruikt voor cĳandig, vijand,

en vĳandschap. In de germaanschie talen is dit evenzeer het ge
val geweest. Wel zijn substantiva en adiectiva in het Gotisch
reeds geheel gescheiden, wat ﬂectie en beteekenis betreft, doch
uit hun gemeenschappelijk bezit van verscheiden, vooral primaire
suﬂixen, blijkt dit ten duidelijkste.
Verscheiden substantiva, die nomina agentis zijn, zouden dus,

wat de grondbeteekenis betreft,

de adiectiva kunnen gebracht

worden; uit praktische gronden scheen het mij echter niet raad

zaam deze hierbij op te nemen — alleen zijn dus in de volgende
1
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paragrafen die adiectiva behandeld, welke in het Gotisch inderdaad
als zoodanig voorkomen.
g 2. Bij de woordvorming vindt men ten opzichte van de
gesteldheid van den stam of van den wortel dezelfde indeeling,
welke men bij de ﬂectie kan waarnemen. Die stammen toch,
welke daarvoor vatbaar zijn, vertoonen twee- of drieërlei ge
stalte.

kunnen sterk en zwak, of sterk, zwak en zwakst

voorkomen; in de naamvallen met sterken stamvorm valt het

accent op den sterken vorm (sommige zijn om bepaalde rede
nen hiervan uitgezonderd); in de zwakke casus, even als ook,
wanneer
voorkomen, in de zwakste casus, rust het accent
eenlettergrepige op den naamvalsuitgang. Bij woorden van
meer dan een lettergreep rust het in de zwakke casus, wan
neer daarnaast zwakste voorkomen, op den stam of op het suﬁìx,
zoo dit geaccentueerd is, doch in de zwakste op den uitgang;
1). v. náús doch nàvá en näubhís; pratyáízcam en pratyágbhis,
doch pratícám.
Het verschil in stamvorm schijnt derhalve oorspronkelijk af
hankelijk te zijn geweest van het accent; thans echter vertoo
nen vele adiectiva zoowel in de Europeesche talen als in Sanskrit
sterke wortelvocaal, terwijl het hoofdaccent op het suﬂìx rust;
zelden komen zwakste syllaben geaccentueerd voor. Dat de zwakste
vorm zich uit de zwakke ontwikkeld heeft, doordat het accent

in dit geval op den naamvalsuitgang rustte, zou men mogen
opmaken uit zwakke vormen in de Veda’s voorkomende, welke
later in zwakste zijn overgegaan; b. v. pitá behoudt in zijne

zwakke naamvallen het accent op het suﬂix, derhalve pitáram,
doch in den Big-Veda komt de gen. daal. pitarós voor , met ac
cent op den uitgang, welke vorm in later Sanskrit met uitval
der a tot pitrós, is geworden. Bij luide uitspraak werd wel
altijd voor r en l wanneer een consonant volgde eenige toon
gehoord.

De toon, die voor r, I, 11 of m gehoord werd, was

die van eene doffe o tot ú’ naderende. Dientengevolge vindt men
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in de Germaansche talen o1’ of or en al , un en um, waar het Sans
krit in de zwakste casus enkelen sonant 1) heeft of uw‘, ur uit ’.r

ontstaan, b. v. pûrna van par. In de zwakke casus daarente
gen e te‘genover Sanskrit a, dus en, e’m, ei en er.

Dit zelfde ziet men bij de woordvorming. Bovendien ziet men
dat tegenover e, o en a in Grieksch en Latijn het Sanskrit a,
a (in gesloten syllabe) of ä (in open syll.) enavertoont. In het
Germaansch beantwoordt, zooals Saussure, Osthoii', Paul,Kluge
e. a. hebben aangetoond, e, a en a aan deze Gr. s, o, az. Aan de
guna van 1 en u in Sanskrit beantwoorden in het Germaansch ai en

au, overeenkomende met Grieksch o1 en on, terwijl in eenige andere
gevallen met Gr. au , aan in het Germaansch ai en au overeenkomen.

Met Paul, Kluge e. a. aannemende dat uit de vocalen in de
sterke vormen zich die in de zwakke en zwakste ontwikkeld
hebben, vindt men in het Germaansch:
in de sterke wortelvocalen

a (grieksch o) 6 (Gr. na) ai (Gr. o1) au (Gr. oz1) ar al an am,

inde zwakke wortelvocalen
e (Grieksch r) a (Gr. ûû) ei (Gr. s1) en (Gr. sn) er el en em,
in de zwakste wortelvocalen
'è“ (niet geaccentueerd) à (Gr. 02) i (Gr. 1) u (Gr. u) or al unum.
waarnaast ai = Gr. au, au : Gr. ûw, welke uit de verbin

ding van twee klanken ontstaan zijn, en de verlengde vocalen

e, 'û, i, a‘.
Voor het Gotisch derhalve:
sterk a

.

zwak ai of i

o

ai

au

- ar al om am

a

ei

iu

air il in im

zwakst ai of i en c a en a ") i en ei u i") en u aar ul un um
l) Voor de uiteenzetting van de verhouding der verschillende talen ten opzichte
dcr klanklcer zie de Saussurc Sm‘ ie Sysfème .Primifif (les voyelles, M0rp/Lal. Um‘er‘

suclzungen, Klugc Zur Germ. Cmy'ugation, Bezzenb. Beitr. 111, 157, Paul Beitr. 71
108 e. v. l\’ögel Beitr. 7111, 102, Uurtiu.x Stua'ícn IX, 285 enz.

2) In open lettergreep, of bij wegval van nasaal.
3) .‘m voor /1.
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Bij nasalen en liquidae kan ook omzetting van de vocaal
achter den consonant plaats hebben.
Verder is nog de tweeklank ôu in alle germ. talen voor een
sonanten tot 6 overgegaan, voor vocalen in het Gotisch in au.
% 3. Suﬁlx a ‘).
Het

aantal woorden , hiermede gevormd, is zeer groot en

verschillend, wat den wortelvorm betreft.

Ook ten opzichte van: het accent heerscht er verschil. Bij de
verbaalabstracta, waarbij het verbaalbegrip sterker op den voor‘
grond treedt, rust het accent op de wortelsyllabe, doch bij no
mina agentis en adiectiva, bij welke het personaalbegrip meer
uitkomt en het suﬂix dus meer de beteekenis gewijzigd heeft,
heeft het suﬂix het accent. Naast ésha het ijlen staat eshá ijlcnd ,
naast káma wensch, liefde, kämá begeerig, naast gäka gloed
goká gloeiend; in het Grieksch zijn te vergelijken ’rpo’p(,o‘; loop
rpoxo’g loopend, looper, cäxpog bleekheid en û’ìxpo’r,‘ bleek e. a.
In het Sanskrit komen de a-stammen voor met guna in den
wortel of ä, evenzeer als met i, u, korte a en liquida (so
nans); b. v. dargá zichtbaar, bhräjá schitterend,sväná klinkend,

vená verlangend, rochá schitterend naast kar-á makend, k3‘gá ma
ger, sa/wi krachtig, givá gunstig, jiva levendig, tura snel, gûshá
gillend. Eenige hebben echter accent op den wortel, o. a. ge'va
gunstig, gráva klinkend, sána oud enz.
In het Grieksch is hetzelfde het geval; de meeste zijn oxy
tona: Mmo’g, Àsuxû’g , xamo’g, o‘ocpo’g , .ÈnavSo’g , vrsÀo’g ‚ enkele paro

xytona, b. v. M2Äog, xo’Àog, CDÍMg of properispomena als uoüíl>og ,
Àsïog (voor Àerog).
In het Latijn is hun aantal niet zoo groot als in de andere
talen, men vindt er echter met verschillende vocaal: glaucus,
divus , novus.

1) De vocalen 21, i, enz. zijn hier behouden, niettegenstaande de wetenschappe

lijke ontwikkeling eigenlijk o, enz eischte. Uit praktisch oogpunt is dit geschied.
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Óok in het Gotisch is in dit opzicht geen eenheid en vindt
men adiectiva van den sterken , zwakken en zwaksten wortelvorm.

1) Adiectiva met sterken wortelklinker of met
de tweeklanken au (Gr. ûw), ai (Gr. au).
wortelvocaal ai, Got. ai.
*braids breed; os. brêd, ags. bwîd, ohd. preit, onrd. breiô‘r,

verder onbekend.
faihs filufaihs bont; os. jéh, ags. fáh, ohd. fêh, Gr.
7ronc/Àoz,‘ (zelfde wortelklinker met ander suﬂix) Skrt. pegala
schoon, eigenlijk versierd, van pig: versieren.
h ai h s eenoogig; volgens Cnrtius te vergelijken met Gr. a-mm'g ;
beter met Saussure pag. 69 te vergelijken met Lat. mams;
derhalve ontstaan uit en + i.
hnaivs laag; v. /meivan nijgen.
garaids bereid; ohd. gereit, onrd. greiô‘r, ags. gerâd; door
Schmidt Voc. I, 60 verklaard uit rand]; en zoo met rädh, le pers.
praes. 1'äd/momi, in verband gebracht.
vraiqs krom, verdraaid. Voor de vocaal vergelijk onrd. reik
wankelheid en Snskrt. ‘03:7’ naast vrnj buigen etc.; vgl. Lat.
vergere, zie Schmidt Voc. I, 60.

hails (ga-, un-hails) heel, gezond, wordt in het Got.

naar de a-stammen gedeclineerd, unhaili echter subst. ja st.
ohd. hail heil, os. hé], ags. hâl a-stam,onrd. heill, in ﬂectie heilir

en heilar, vgl. Gr. Ĳ.Àî'g naast Snskrt. kalya. De ai naast In
dische en Grieksche x is nog niet geheel verklaard.
wortelvocaal au, Got. au.

baups doof, stom; vorming onbekend.
daubs doof, verstokt; ohd. toub ags. deáf, nederfrauk. ps. «Ìouf‘,

onrd. daufr. Het wordt met dumbs in verband gebracht, doch de
b(
van daubs wijst op idg. p terug, terwijl men voor dumbs
met den wortel in den zwaksten vorm d(h)amáhs in het ìdg.
kon verwachten.
Bovendien is dan de u niet anders te verklaren dan door

G
uitval van den nasaal in dumbs, in welk geval dan uit den
zwaksten wortelvorm de sterke vorm daubs zou ontstaan
zijn. De oudere geschiedenis van dit woord is dus nog en
bekend.
flauts snoevend; ohd. ﬂoozlîhho elate. Verder onbekend.

gaurs treurig; met ander sulﬁx in ohd. görag beklagenswaard;
vgl. Skrt. ghora vreeslijk, dat, even als goka op vuck, op een
zwakken stamvorm g/iur terugslaat.
hauhs hoog, ohd. haoh, hôh, os. hôh, ags. heá/z, onrd Íuír.
Blijkens got. hiuhma was de zwakke stam hub, welke waar
schijnlijk voorkomt in huhjan opeenhoopen,I Kor. 16, 2.
laubs, (ga‘, filuga-, ungalaubs) kostbaar; ohd. geloub
Graiî. II, 71, uit Boetius De Consol. phil. eed. s. Gall. 825,

vgl. galubs en liubs.
lans (ook achter substantiva) los, ledig, enz.; ohd. lôs, ags.
leás, ofriesch lâs, os. lâs, onrd. lauss, v. liusan.
rauds rood; ohd. rôt, os. rôd, ags. redd, onrd. rauô‘r;vgl.

gariuds.
usdauds ijverig; onzeker wat de geschiedenis van het woord

betreft, vgl. secundair suffix a.
skavs behoedzaam eigenl. uitziende, met bijbeteekenis of
er gevaar nadert; hieruit ontwikkelt zich de beteekenis van zich
behoeden, welke men ook in onrd. skaunn , schild, beschermer

aantreft; onrd. skä1’, vgl. Cleasby 542.
favs weinig; ohd. fao, os. foîhora, ags. feá, onrd. fár. Vgl. Gr.
‘ 7rvzúw en met ander suﬂix Lat. paucus en Gr. z‘azûpog weinig (azu uit ou).
wortelvocaal ö.
fro d s en frobs wijs; os. fmot frôd , fruod, ohd. fr0‘t ,
fruot, ags. frôd, onrd. fróâ‘r. vgl. fra,bjan , fro,b.
ganohs genoeg; ohd. ginuog, kinuoc, os. ginóh, ginuog, onrd.
gnógr; ganah qzpxsï wijst echter niet op a, daar het tot de 2e groep
der abl st. w. w. behoort.
go d s (gob s), goed; ohd. guot, côt enz. os. gôrl , ags. .qód onrd.
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góô‘r; oorspronkelijk passend, vgl. ohd. gaton samenkomen enz.

ags. gegada, os. gigado genoot.

‘

vods, bezeten; ohd. wuot, wuat, ags. wôd; onrd. o'ô‘r; eigenl.
hevig, met drang sprekend, v. (vadan) ondr. vaô‘a, ags. vadan,
doorgaan, voortdringen. Morph. W, 190.

* unandsóks onwederlegbaar, vgl. unandsakans met dezelfde
beteekenis, part. praet. v. sakcm bestrijden; onzeker, vgl. de lijst.
wortelyocaal am.
hamfs lam, beroofd van hand of voet; ohd. /aamf, os. háf.

‘vgl. Gr. xaz/Ĳrú)‘og krom, gebogen, en Skrt. kamp sidderen,
beven, waarvan kampa (subst.) het beven en kampana (adj.) bevend,
terwijl kumpa, met zwakken wortelklinker, lam aan de hand

beteekent.
stamms stamelend, ohd. stam in ﬂectie stamm, onrd. stammr

doch ook stamr, evenals mnld. stamer en ags. istamer. De vorm
met mm wijst terug op onder mb, nog aanwezig in Skrt.
stambh verhinderen, terwĳl stambhita en s;ambhana ophoudend,
beperkt in ’t gebruik der vermogens beteekenen.
wortelvocaal an.
laggs lang; ohd. lang, lank, os. lang, ags. lang, onrd. langr.
Lat. longus. (Saus’s. Mem. 8. l. Syst. Pr. 115) vgl. ohd. lingan in
gilingan en misselingan verkr1jgen, en mhd. lingen voortstreven,
dat met Skrt. lang/z zich voortbewegen verwant is; de over
gang van beteekenis is echter onduidelijk.
wortelvocaal m‘.
svarts .zwart ohd. svarz, os. swa’r‘t, ags. sveárt, onrd svartr,
zwart of donkerkleurig. Denzelfden stamvorm bezit Lat. sordes
vuil en sordiclus vuil en donkergekleurd. Zoo men den bij Fes
tus voorkomenden vorm surdus = donkere kleur kan vertrouwen ,

wijst deze op den zwakken vorm.
]ì arb s noo:lig; onrd. ]mrfr nuttig }2arfsamliga aangenaam, ags.
‚beaì‘f, arm,

nood. Vgl. Skrt. tïp voldaan worden, genieten.

De overgang van beteekenis van voldoende tot nuttig en noo
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dig blijkt uit het Oudnoorsch. Ala]2arbs komt alleen zwak voor
vars behoedzaam; ohd. in giwar, os. war behoedzaam glwar
opmerkzaam; ags. vaer behoedzaam, onrd. varr behoedzaam en
opmerkzaam, vgl. Snskrt. v?‘ bedekken, behoeden.
wortelvocaal al.
dvals dwaas, evenals ohd. twelan, ags. dwelan met zwakken
wortel en ohd. tol, ags. dol os. dol met zwaksten wortelvocaal (uit

dvuls) van denzelfden stam gevormd als Skrt. dhvar ten val
brengen, vgl. ook d/maras nom. propr. daemon , eigenlijk verleider.
halbs half; ohd. hall), halp, os. half , ags. healfonrd. hálfr.

Het kan van den wortel klp zijn evenals Skrt. kalpa pas
send, overeenkomstig enz., als subst. o. a. beteekenende een

van twee gevallen (vgl. ook Zimmer Die Nam.
105), terwijl
het van klp (schikken, als causaal snijden, zie Petersb. Wörterb.

' i. v. kalp.) gevormde particip. in kshuraklpta de beteekenis heeft
van geschoren, in klptanakha die van wiens nagels in orde zijn en
Manu 9, 152 dagadhaklpta beteekent in tien deelen verdeeld.
halks gering: in andere talen is het woord onbekend.
halts lam; ohd. halz, os. halt, ags. healt, onrd. haltr, eigen

lijk hinkend, op een been springend, vgl. Sanskrit kürcl springen.
smals klein; ohd. smal klein , gering , os. smal gering, minder ,
ags. small dun, smal. Door Zimmer en Fick wordt /4.ĳ71o11 vergeleken,
bezwaar maakt echter de korte a tegenover de 11 voor ä staande.

untals onvoegzaam, ongehoorzaam; vgl. gatils en ags. til
goed, voortreﬂijk. Wellicht staat tals in verband met Skrt.
dî‘ (zwakste vorm), eerbiedigen, gehoorzamen; de verhouding
tot gatilon erlangen en til doel is niet geheel duidelijk. Mis
schien is deze dezelfde als tusschen bovengenoemd dî‘ (van I
conj. 6 cl.) en dr treffen (van de 2e conj. 58 cl.)
gastalds (in aglait gastalds naar schandelijke winst
trachtend), gevormd van gastaldan. Dit WW. moet echter van een
subst. gastald gevormd zijn (vgl. andstald) dat met suﬂ‘. ta van stal
gevormd is, zooals ook oud-italiaansch castaldo beambte, rent
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meester , gastaldan beteekende beheeren , bezitten, verwerven.

2) Adiectiva met den zwakken wortelklinker.
wortelvocaal e, got. i of ai.
friks (faihufriks) begeerig; ohd. frëh ags. frec. onrd.frekr
(os. frekni).
*ius (iusiza, iusila) gunstig, goed, uit evos. vgl. Skrt.
avas gunst, avami ik behaag.
hvairbs (ga-, hvaila-, ungahvairbs) zich vocgend, wen
dend; -- in ohd. en os. als adverb. (hwarb, warf —- , in ’t Gotisch

met denzelfden vocaal als /wairban, st w. Daar het in andere ger
maansche talen met a voorkomt, is het in het Gotisch waar
schijnlijk naar het verbum gevormd.
vairbs (ana-, and-, jaind-, vibra vairbs) zijnde, zich
bevindende ‚ zich wendende; vgl. Lat. versus, vertere, Sanskrit
cart (atm.) ; ohd. -werts, ags. weard, onrd. -verô‘r, ndl. waarts.

wortelvocaal ei, waaronder ook die met zwakste voc. ei (í).
1" reis vrij; onrd. frî, ags. freô , ohd. frî. Sanskrit pm'ya’s
bemind. De overgang van beteekenis heeft waarschijnlijk door
het substantief plaats gehad, dat vriend beteekende en,in tegen

overstelling van slaaf of dienaar , derhalve iemand die gelijke
rechten heeft. die niet onderworpen is. Daar de i voor een
suﬂix-vocaal in z‘ kon overgaan heeft de verdere ﬂectie naar de ja
stammen plaats. Vgl. Morph. U. 4, 13; W/n'tneyä 129 en 1148.
h v eits wit, onrd. /wîtr , ohd. hwîz, os. hwît, ags. hwît. In Skrt.

pvind wit zijn, schitteren, is de n ingevoegd, vgl. het part. perf.
gig;vidäna; Skrt. cveta is met guna van ;cvit gevormd.
leis (l ub a-l eis) kennende; speciaal Gotische vorm met den
zelfden wortelklinker als leisan, ervaren , st. w.
v eih s , heilig; ohd. wîh en wîhi, os. wîh-, de vroegere geschie- ‘
denis van het woord is onbekend
veis (fulla‘, hindar, un, unfaur-,

unhindarveis)

wijs, ervaren; onrd. vîss, ohd. wîs en wîsi, os. wîs. Van vid ge
vormd, volgens Osthoﬂ' .Morph. U. 4, 77, met suilix ta, terwijl de
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uit dentaal* dentaal ontstane ss na den langen klinker tot s ver
kort is. Oorspronkelijk behoort het dus tot de woorden met
suﬁ‘. ta gevormd; vgl. ook v. Bahder pag. 65.
wortelvocaal eu, Got. iu.
diups diep, ohd. tiuf, tiof, os. diop ags. deóp onrd. di-úpr.
Van denzelfden wortel komt voor ags. dûfan, intr. duiken st. w. zie
Grein i. v. Omtrent de oudere vormen en etymologie heerscht
onzekerheid.
liub s liei; ohd. liub, liob , os. liof, ags. leo'f, onrd. liufr. Grond

beteekenis was begeerd, vgl. Skrt. lubh begeeren.
liuts huichelachtig, bedriegelijk; onrd. ljo’tr hatelijk v. onrd.
lûta st. w. zich buigen, ags. lûtan zich buigen, gelutjan zich
verbergen. Oorspronkelijk dus gebogen, krom van lichaam, en
dit overgebracht op het karakter bedriegelijk.
gariu ds eerbaar; onrd. rioô‘r roodachtíg, ags. reód rood; vgl.

onrd. rióô‘a ags. rêozlan st. ww. in Snkrt. slechts u: rudhira
_ bloed , rood.
siuks ziek; ohd. siuh, os. sioe onrd. siúkr ags. .seóc vgl. Got.
siukan st. w. ziek zijn.
wortelvocaal em.
Hiervan komen er geen voor.
wortelvocaal en, Got. in.

blin ds blind; ohd. blint, plint, os. blind, ags. blind, onrd.
blindr van denzelfden stam als stw. red. blandan vermengen (vgl.
Saussure. Sur le Syst. pr. 183); de grondbeteekenis van blinde
was dus verward, dooreengemengd, duister, welke nog in Lit.

blandùs aanwezig is.
grin ds (grin d afrabjis) klein; vgl. ags. grina'an. ﬁjn malen ,
en ohd. grint, crint, grind, schurft, ndl. grind, grint ﬁjn zand,
meel, (in beteekenis overeenkomend met moude, mulde, ﬁjn
zand, v. malan).
invin ds verkeerd ; er naast stond invimlan , waarvan invimĳaiz
verdraaien gevormd is.
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sins in sinista en in sineigs en seneigs, ags. sinniht
os. sin- , ond. sin-; vgl. lat. sene.z, senilis, Skrt. sanas , oud.

svinbs sterk , krachtig; os. swîô‘ en swîô‘i, ags. svîd', onrd.
svinnr en svîĳ‘r (verstandig), verder onbekend.
wortelvocaal er Got. air.
Adiectiva , hiermede gevormd , komen niet voor.
wortelvocaal el Got. il.
*ga til s passend, leerzaam; ags. til vgl. untals , of met secundair
suﬂix gevormd van een neutr. subst. til, gelegenheid, voorkomende
Luc. 6, 7 ei bigeteina til etc.
3) Adiectiva met den zwaksten wortelklinker.
wortelvocaal i.
q in s levendig; ohd. os. ags. en onrd. hebben alle de vormen
kvik(v) en evenals Gr. Biog voor B1’roc; alle korte i. Lat. vìvus en

Sanskrit jìva met lange i. Of ì‚’ of i de oorspronkelijke vocaal
was , is onzeker.

wortelvocaal u of a.
g a 1 u b s kostbaar , eigenl. geprezen; ohd. kelop, os. gebula Hel.
Got. 1221 , ‚dat door Heyne e. a. geluba gelezen wordt, houd ik

met Sievers en Rückert voor verschrevèn voor lubega of lubiga ‚
zooals Hel. 2475 heeft.
m u k a in m u k a m 0 d ei zachtmoedigheid. Met 17‚ blijkens
onrd. mjúkr zacht, oudengl. meoc, mêc , ndl. meuk en meuken.

wortelvocaal a.
het (in batizo, batistas en gabatnan) goed; ohd. adv.
baz , adj. bezzer enz. os. bat adv. betaro, best adj., ags. bet , betera,
best, onrd. betr, betri. In Sanskrit bhadra met zwakken stam en suﬂix
ra = gelukkig, voortreffelijk , naast bhand (sterke stam) geluk
kig zijn, vroolijk zijn.
hlas vroolijk, verder onbekend.
lat s traag; ohd. laz os. lat , ags. laet, onrd. latr. Met ver-

lengden wortelvocaal letan. De niet versterkte stam komt ook
voor in Lat. lassus, voor ladtus, vermoeid.
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unvahs vlekkeloos, niet gebrekkig; vgl. Hel. 3951 en 5575
wah (subst.) verkeerdheid. In beide komt waarschijnlijk de zwakke
stamvorm met a voor, welke men ook in Sanskrit vakra (krom,
gebogen, en verder oneerlijk en valsch) aantreft. Onjuist komt
het mij dus voor met Braune hier ä aan te nemen. Wel wij
zen ags. vôh verkeerdheid, vôhgodu etc. op een indogerm. vorm
met (L doch deze ä is dan ontstaan uit den sterken vorm vanlr
(scheef gaan) terwijl in het europeesch de nasaal is uitgevallen
waarop ä, die in Lat. vüvillare nog voorkomt, in het Germaansch
in 6 is overgegaan.
wortelvocaal e (ä).
azets, licht, etymologisch duister, alleen in azetaba.

unleds arm, nog voorkomende in unle0li armoede en gaun
ledian arm maken, doch verder onbekend.

gareds adv. garedab a eerbaar; vgl. garedan iets behoeden ,
os. rcîdan zorgen voor iets met raad of ‘daad, ohd. rûtan onrd.

ráô‘a. Sanskrit rädh tot stand brengen.
svers geeerd, geacht; ohd. swâr en swâri, os. swâr en swâri,

ags. svaer, oorspronkelijk beteekenend gewichtig, (voor den
overgang van beteekenis vgl. Lat. gravis) van sweran, Got. svai
ran drukken, leed doen, vgl. Skrt. svr.
sves eigen; ohd. os. swcîs, ags. svaes.
wortelvocaal um.
dumbs stom, ohd. tump, ags. dumb; het kan blijkens de b

in ags. en p (in ﬂectie b) in ohd. niet met daubs samenhangen.
wortelvocaal un.
urrugks uitgeworpen; uit uz rugks ontstaan, wellicht in ver
band staande met Sanskrit lunch uitrukken, Lat. runcare.

wortelvocaal ul. Hiervan komen er geene voor.
wortelvocaal ur, Got. aur.
*ga]raurbs matig, voldaan zijnde met weinig, vgl. ]7arbs.
Terwijl

in

â‘4. Secundair Suﬂix a.
het Sanskrit de secundaire woordvorming,bij
l
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de adjectiva meestal geschiedt door vriddheering van den stam
en door het accent van het werkwoord in het praesens over te
nemen, wordt in de germaansche talen het secundaire suﬂix of
achter den vorm van het praesens of praeteritum van het werk
woord geplaatst, of achter den nominatief van het substantief;
of wel het adjectief wordt naar analogie van bestaande adjec
tiva van een substantief of verbum gevormd.
Van de gotische adiectiva, van bestaande woorden gevormd,
‚ zijn de meeste possessive composita, door de lndiers bahuvrìhi
genoemd; andere bestaan uit eene praepositie en een daarvan
afhangend substantief (eene soort van woordvorming, welke

zeer oud is, want zij komt reeds in het Oud-Indisch voor). Daar
deze adiectiva voornamelijk op personen betrekking hebben, ko
men zij in den gotischen bijbel veelvuldig voor als zwakke sub
stantiva; het aantal dergene, die bepaald als adjectief voorko
men is klein; van enkele komt zoowel de substantivische als

adjectivische declinatie voor. Die, welke alleen als substantief
voorkomen, behooren meer bij de woordvorming der substantiva, hier volgen slechts die, welke min of meer als adjectief
bij Ulﬁla gebruikt worden.
De possessive samenstellingen bestaan uit adjectief met
substantief, telwoord met substantief, of uit een adverbi
aal element (scheidbaar of onscheidbaar praeﬁx) en een sub
stantief.
ainfalbs (manig- fidur- enz.) eenvoudig;ohd.einfald, os.

ênfalcl, onrd. einfaldr van (fal])s) ohd. fald (i-stam ?)
lausavaurds ijdele taal voerend, dwaas; vgl. os. lôsword,
lóswere, slechte taal, slecht werk.

arma-, hauh-, hrainjahairts een medelijdend,hoog,rein
hart bezittende, van hairto.

framaldrs bejaard, eigenl. gevorderden leeftijd hebbend;
uit fram en aldr (zie beneden).
hauh-, mikilpulìts, groote gedachte hebbende van ]>uhtus.
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unhveils geen verwijl hebbende, zonder vertoef,bestendig,
van hveila, dat met suf. lä gevormd was.
a n d a n ei p s vijandelijk, eigenlijk nijd tegen iemand hebbend ,
af keerig; afgeleid met samenstelling van anda en nei,b (vgl. von
Bahder p. 41).
gaguds die met god is, die zich aan god wijdt, vroom.
g ali uga (-g 11 ds , - praufetus etc.), dit kan subst. zijn vgl.
liugna praufetus of met galiag gevormd van een ww. galiugan;
alleen liugan komt echter voor.
g ahlaib s hetzelfde brood hebbend ‚ als substantief genoot, v.
hlaibs.
galeiks etc. denzeltden vorm hebbende, van leik, ohd. lîh vorm,

lichaam.
svaleiks etc. zulken vorm hebbende.
lausqibrs een leege maag hebbende (zie beneden).
svalaubs zoo groot , eigenlijk: zulken groei of gestalte
hebbende; lau]7s in juggalau]>s is i-stam doch laudi ‘ja‘st. f. ge
stalte v. liudan groeien, os. leodan, ags. leódan.

gamaids zwak; ohd. kameit etc. dom , os. gemêd dwaas, ijdel
ags. gemcîêd dwaas. Of dit woord hiertoe behoort is niet zeker;
aﬂeiding onbekend.
gaskohs van een paar schoenen voorzien;‚vgl. gaskohi een
paar schoenen.
‘
gaviljis eigenlijk met secundair a van vilja doch om de ﬂectie bij de ja stammen genoemd.
Adiectiva bestaande uit eene praepositie en daarvan afhan
gend substantief:
i n ah s eigl. bij zinnen zijnde, verstandig , van aha verstand, zin.
ingards in huis zich bevindend, v. yards huis.
inkilpo zwanger van kil];ei uterus, in ulero gerens.
usfaírina (enkel zwak voorkomend) v. fairina zonder
schuld, schuldeloos.

us ven ans v. vens

hopeloos.

st.) buiten verwachting of hoop zijnde ,
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ushaista arm.?
usdauds zie boven blz. 6.
v

Even als leiks in liubaleiks, la]>aleiks etc., zoo heeft sama zijne

eigenlijke beteekenis min of meer verloren in lustusams, dat
dienst doet ter vertaling van s’1mro’Sm‘o1 zeer gewenscht, doch dat
de beteekenis van lief , aangenaam moet gehad hebben. Onze
ker echter is het of sams achter een woord de sterke ﬂectie ge- had heeft; ohd. en os. lustsam hadden dit wel, doch de Goten
kunnen het als een samenstelling met het zwak verbogen sama
beschouwd hebben, vgl. Oosijn in Noord en Zuid W, 298. Of sa
mans als suﬂix dan als samenstelling is te beschouwen kan voor
het Gotisch niet uitgemaakt worden.
5 5. Su.ﬂîx i.
Dit suii‘ix vormt van verbaalstammen ‚ behalve substantiva (no
mina agentis en nomina actionis), adiectiva, die zoowel de be
teekenis van een particip. praes. als die van een partic. praeteriti
passivi hebben. Terwijl verbaalabstracta, zooals door v. Bahder
p. 25 is aangetoond, zwakste wortelvocaal hebben en accent
op het suiﬁx, vindt men bij de adiectiva, even als bij de no
mina agentis, zwakste wortelvocaal en accent op het suﬂix of
zwakke wortelvocaal en accent op den stam, of ook zwakste
wortelvocaal en accent op de wortelsyllabe. b. v. Sanskrit svarí ‘
geraaàmakend gcúci stralend , g‚i‘bhi omvattend, kári jubelend;

Grieksch ’rpo’qD“; gevoed.
1) Van de Gotische adjectiva komen met sterke
wortel vocaal voo r: *gadobs passend; ags. gedêfe.
g a m a i n s gemeenschappelijk, onrein , ohd. gimeini, i-stam of
met suíf. ni gevormd ? vgl. Lat. communis (voor commoinis).
2) Met zwakke wortelvocaal:

* bl e i]) s goedig ohd. plîdi , os. blîô‘i , ags. blîô‘e , onrd. blîô“r
vroolijk etc.
3) Met zwaksten wortelklinker komen voor:

aljakuns (in-,

sama-) van elders enz. afstammend; in
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ohd. ja st. blijkens chunni, in Lat. vgl. alienigena enz.
bruks van nut zijnde; ohd. prûchi (vgl. Lat. frui v.frugvi,
frugi).
suts zoet eigenl. aangenaam; ohd. suoti, os. suoti, ags. svête
lat. suavis v. suadvis, Gr. áäúg Sanskrit svädus v. svad behagen,
eten, in ’t Germaansch dus waarschijnlijk u‘stam; vgl. Kluge
Beitr. VI, 380; Morph. U. IV, 192.

gafaurs bescheiden, unfaurs praatziek; ohd. gafuori,vgl.
Kluge Beitr. V[, 381, doch volgens Sievers Beitr. VI, 565 zijn

faurs en ohd. gafuori verschillende woorden, want Germ. ôu=
Got. ô voor consonant.
a nd a n e m s aannemelijk , aangenaam.
sels goed, onrd saell, ags. scel.
*vailamer loﬁelijk (vgl. achterstaande lijst), dit kan ook
possessive samenstelling metsecundair sulf. a zijn.
In hoeverre andasetjai, airzjai, birekjai, gatem(iba)‚ kaurjos
(of u st.), mildjai, sleidjai, spedizei, unqe]>ja, usgrudjans tot de
i- of tot de ja-stammen kunnen behooren, moge blijken uit de
achtergevoegde lijst.
,
â 6. SllﬂiX ja.
In het Vedische Sanskrit is ga na lange lettergreep meestal
als ia, d. i. twee lettergrepig, uitgesproken, na korte komt het
meer als eene lettergreep voor. Bij het participiaal suli‘ix was
ia de oude vorm, zooals o. a. Brugman in Morph. U. I, 2030 door
de vergelijking van woorden als Ved. säcia en lat säcius aan
getoond heeft. In de germaansche talen is na korte lettergreep
als de a niet geaccentueerd was ia tot je geworden in ’t Gotisch
tot ji, terwijl na lange lettergreep ia (io) in ie en i, Got. ei,
overging, zie Sievers in ‘Paul u. Braune Beitr. V, 127 e. v.

Morph. U. I en II, 195.
In de eerste plaats vormt dit sufﬁx adiectiva met de betee
kenis en den vorm van gerundiva (participium futuri passivi of
participium necessitatis). Deze worden meest van den zwakken
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stam gevormd (enkele als che'tya, ágohya, gamsya hebben ster
ken wortel) b. v. gúhya te verbergen, verborgen, peínya be
wonderenswaardig, drgga zichtbaar (naast dárpga); sommige ver
anderen hunne beteekenis in die van een part. praes. b. v. yújya
verbonden, bharg/n, wat moet zijn, vervolgens het zijnde of een
wezen, asamprrìpya eigenl. niet te genaken, doch vervolgens
niet aangeraakt hebbende. Het accent rust bij deze adiectiva
op den wortellettergreep.
In het Grieksch is het evenzoo a“t‘úymg, zilytog, waar naast

adiectiva op vog als 0‘7'uy11o’4; en aäyvo’g. Evenzoo komen in het
Latijn naast woorden als eximius vormen als eximendus voor.
In het Gotisch vindt men er behalve vopeís zoet en mid ai
z. p. 43, geen met sterke of zwakke wortelvocaal.
Met zwakste wortelvocaal.
*unnutjans nutteloos eigenl. onbruikbaar; van den zwak
sten stam van niutan; ja-st. evenals ohd. unnuzzi.

ä '7. Secundair suﬂîx ja
diende om van substantiva adiectiva te vormen, die aanduiden:

de eigenschap, die van het grondwoord uitgaat, er aan eigen
is, er mee verbonden, of er in aanwezig is. Het accent rustte
in het Indisch (vgl. Whitney) of op dezelfde lettergreep als bij
het grondwoord, of het kon op de wortellettergreep terug val
len, of geheel naar voren of op het suffix verplaatst worden;
b. v. ágvga tot het paard behoorend van ágva; däz'vya goddelijk
van devá, méghya in de wolk zich bevindend van megha’. Ditzelfde ziet men, blijkens de 1), dat plaats heeft gehad bij de
vorming van al];eis naast ald, vil]2eis naast wild. Verder van
sóma somgá op het soma-offer betrekking hebbende enz. In
het Grieksch van rrxry’p 1ralrpmg wat aan den vader eigen is of ‘
hem behoort, van alyopvl markt rêyopazïog, tot de markt behoorend

of zich op de markt bevindend. Lat. regius koninklijk van re.v, enz.
In het Gotisch behooren hiertoe:

alpeis oud. (westgerm. a-stam ald.) gevormd van [alta], dat
2
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met suff. ta van alan groeien gevormd is; eigenlijk dus: wat
aan een opgegroeide of oude eigen is. In het Gotisch moet
hierbij even als bij dau]2s (z. g 15) accentverplaatsing hebben
plaats gehad. Niet onmogelijk is het ook dat al]>s naar ana
logie van niujis tot de ja-st. is overgegaan.
niujis nieuw; ohd. niwe, os. niwi, ags. nive, onrd. ni1r. In
Lat. en Gr. a-st. nouus, vs’og. De verhouding tusschen den Ger
maanschen en Graeco-ltalischen vorm van dit woord is waarschijn
lijk dezelfde als van Sanskrit navyas tot navas en van Oud-Iersch
núe tot nu. In ’t Sanskrit heeft navas vriddhi, terwijl Gr. vs’F6‘;
en

Germ. niu den zwakken vocaal, Lat. novus den sterken

wortelvocaal heeft en het woord uû den zwaksten wortelklinker.
vilpeis wild; ohd. wildi, os. zuildi, ags. vilde. Waarschijnlijk
gevormd van wild a-st. neutr. dier, Szp, dus wat aan een dier

eigen is (]> niet d als in Westgermaansch, zie al]2eis).
silbaviljis, gaviljis eigenlijk possessieve samenstelling

van silba vilja z. bij de a-stammen.
De volgende kunnen, wel is waar, naar hetgeen er van den

vorm bekend is, evenzeer tot de i-stammen als tot de ja-stammen
gebracht worden, doch om de beteekenis en den vorm in verwante

talen behooren ‘zij waarschijnlijk tot de ja-stammen, vgl. de lijst.
afh aimj ai, anah aimj ai, zich van-, zich te huis bevindend,

van haims; alevjo van aleva- olijf; daupubljans ten doode
opgeschreven, van dau]>ublo, vgl. Sievers Beitr. V, 531, fairn
jana oud, fullatojis volkomen, ubiltojis x.znoupyog van

tavi; reikjane machtig, eigenl. wat een heerscher eigen is,
van reiks; unkarja zonder zorg zijnde, van kara zorg; un
darlejin laagste, volgens sommigen van undar met suff. la en
ja? daar de e onverklaard blijft , is het nog onzeker; u nsibj ai m
goddeloos, zich niet aan de wet houdend; ufaib ja onder eede
zijnde van ai]ìs met uf en ja, door samenstelling gevormd. De
beide volgende kunnen op deze wijze gevormd zijn, of door
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primair suffix ja: svultavairp ja den dood naderend van
svulta en vair]2s z. a st. samafrabjai gelijk gezind van sama
en fra]>i, possessieve samenstelling, gelijke gedachte hebbend

of van fraﬁjan gevormd.
ä 8. Suﬂîx u.
u vormt adiectiva met zeer uiteenloopende beteekenis; een
aantal hebben dezelfde beteekenis als het part. praes. act. De
wortelvocaal is even als in het Sanskrit zeer verschillend, ter

wijl ook het accent, hoewel meest op het suﬂix, toch in vele
‚ gevallen op den wortel rust, b. v. Sanskrit urú breed, gu.rzl
zwaar, rekú leeg, vidú vast, svûdú zoet, doch talku vlug, gh.ishu
vroolijk; evenzoo in het Grieksch: ‚súpú; , áâu'g doch íí‚u.wug ,
Sĳ).ug, 7rps’o‘ﬁug, rs’pug. In het Latijn zijn zij tot de i-st. over;

gegaan, vgl. gravis suavis, etc.
1) Met sterke wortelvocaal komen in het Go
tis ch vo o r:
a ggvus eng; ohd. angi, engi, os. engi, ags. enge, onrd. engr en
öngr, vergl. Lat. angere in ’t nauw brengen. Of het in de germaans
sche talen sterken vorm heeft of vocaal—|—nasaal is niet zeker. Gr.
a’êyxcu v'2yxz s’yyúg. Snkrt. amhu en ahu eng.
2) Met zwakke wortelvocaal.
paursus droog; ohd. durri, ags. d‘yrr, onrd. Purr, vgl.
Got. ga]>airsan st w. verdorren, en Sanskrit trsh dorsten.
Onzeker is tul g u s vast, alleen in os. als adv. tulgo (vastelijk,
zeer) voorkomend; wellicht met Sanskrit dädrh Rigd. 1 , 85,

10 van denzelfden stam.
3) Met zwakste wortelvocaal:
filu veel; ohd. filu, os. ﬁlu,ﬁlo, ags. faela onrd. fjol. Grieksch
echter wortelvocaal met o rroÀu’g , Sanskrit weder pulús (ved.),

purús (klass. Sanskrit) veel.
Onzeker zijn wat oudere vormen betreft; g 1 a g g v u s I) g 1 a g g
1) In dit woord is cvenals ook in triggvs de gg voor de w ingeschoven (Holtzm.
Gr. 42) in Got. en Oudnrd.; glagguus, ohd. glauue’r, os. glau, onrd. glöggr.
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v uba zorgvuldig, ond. glöggr, as gleáv; hard us hard, streng,
ohd. harti, hertz’, os. hard, oudfrankische spsalm, hard, ags.
heard, onrd. harô‘r.
manvus bereid,

Gr. xpazru’g? (Schm. Voc. II, 33, 37);

qairrus zacht, mhd. kürre, onrd. kvirr;

seibus laat, plaqus week. Als u-stammen in het Gotisch
zijn bovendien onzeker hnasqjaim week en kaurjos (vgl.
Skrt. guru) zwaar, gewichtig, welke in deze taal ook reeds
tot de i- of ja-sfammen kunnen overgegaan zijn; vgl. de lijst.
Possessieve samenstellingen zijn tv alib vin trus twaalfjarig
en lausahandjan; of het laatste woord hier behoort is onzeker.

ä 9. Suﬂîx as (es) Got. is.
De adiectiva, in het Sanskrit door dit suffix gevormd, hebben

de. wortelvocaal meest sterk, (guna), terwijl het accent op
het suffix rust. In de Europeesche talen hebben zij sterke
soms zwakke wortelvocaal, de Sauss. Sgst. Pr. 129, b. v. tavás

sterk (zw. tu), vedhás; Gr. \bsuäî1’g Lat. vetus.
Gotisch slechts: valis uitverkoren, geliefd, gevormd van een
verbaalstam var, vgl. Sanskrt. vr kiezen; in Onrd. over in Vol

sungr, Ohd. Welisunc, e. a.
â 10. Suﬁix na.
Het suffix na was oorspronkelijk een participiaal suíﬁ'x, aan
vankelijk wel niet met de passieve beteekenis, welke het in

het Sanskrit gekregen heeft.

De adiectiva hiermede gevormd

zijn dus oorspronkelijk participia praeteriti of naar analogie van
deze gevormd. Het accent rustte bij deze op het suﬂix, terwijl
de wortelvocaal den zwaksten vorm had --‘ in het Sanskrit
heeft i of u in open lettergreep guna.
B. v. Sanskrit: cûná van evä, girná v. gir, tunnel van tud,
niet van bekende verba krshná zwart, gloná lam; Grieksch:
o‘s,uvo’g v. o‘s’Bopwu, aruyvo’q v. erruysïv; Lat. plenus vol, egenus

v. egeo.
_
In het Gotisch komen naast die met zwaksten wortel ook
enkele met zwakken vorm voor:
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airkns heilig (unairkns) ohd. erchan zeker, echt, ags.
eorcanstân edelsteen, onrd. jarknasteinn, doch mogelijk uit het

ags. overgenomen, vgl. Vigf. p. 323.
fulls vol; ohd. fol, os. full, ags. ful, onrd. fullr; uit fulna. Lat.
plenus (met gewijzigde wortelvocaal), Sanskrt. purna van pr vullen
gairn‘s begeerig; ohd. kern en kerni, os. gern, ags. georn;
vgl. Sanskrt. h.r grijpen, waarvan harana grijpend,wegvoerend.
ibns effen, gelijk; ohd. eban, os. eban, ags. aefn, onrd.jafn;
(wordt door Windisch Ourt. Stud. z. Gr. u. L. Gr. II, 291
in verband gebracht met L. omnis uit obnis).
svikns rein; onrd. s.î/kn schuldeloos, volgens Bugge uit sre en
akns of ibns = aiyvog; dit is echter onzeker.
uslukns i. Mc. 1,10 usluknans open, v. uslukan’ st. w.
openen.
,
gavamms, usvamms onrein bevlekt, uit ramns; ohd. vam
(in ﬂectie vamm) ags. vam, vgl. Lat. vomere, Snkrt. vain,
eigenlijk dus bespogen beteekenend.
vans ontbrekend, minder; ohd. wan, os. wan,ags. van, onrd.
vanr; ten onrechte door Osthoﬂ‘. Morph. Unt. IV, 121 onder

de woorden met ni gerangschikt op p. 369 echter bij die met
na; eigenl. u —|— ana; Gr. s5wg is met ander suffix gevormd,
doch Sanskrt. una minder, ontbrekend, beroofd, met hetzelfde

s’ufﬁx zonder a. Naast vans met zwakke vocaal komt au]>s met
sterke vocaal en suﬂix ti voor; z. o.

Met ina is gevormd: gaf ulgins verborgen eigenl. part. praet.
van ﬁlhan verberg'en, begraven, vgl. onrd. fela part. folginn.
galaubeins geloovig; van galaubjan of met suff. eina van
een subst. galaubo, niet voorkomend, vgl. echter os. gilôvo.
ä 11. Suﬁ‘ix ni.
Terwijl het suf‘ﬁx na achter den zwaksten stam gevoegd wordt,
komt het suff. ni in het Gotisch meest achter dei1 sterken stam
(eens, zoover bekend, zwak); het accent rustte in het Sanskrit
of op den stam, of op het suffix, vgl. prem' beminnend, tarni
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haastig, prcm’ bont, vz. Whitney‚ê 1158. Het Grieksche sr’íw;
bewijst voor het accent niet veel; in het Latijn zijn te verge
lijken adieetiva als lenis.
1) Met sterke wortelvocaal komen voor:
analaugns verborgen, vgl. liugan eigenlijk de waarheid ver
bergen.
hauns nederig; ohd. hôni veracht enz. ags. heán laag, ver
acht, vernederd. Wellicht met Sanskrit kur.zi verlamd, gebrek
kig, km.n.ta stomp, verslapt, verzwakt, in verband staande.
hrains rein; ohd. hreini, os. hrëni, onrd. hreimz.

skauns schoon; ohd. scôni, os. 90ôm’; van denzeliden stam
als skavs, eigenlijk dus wat schouwbaar is, wat gezien ver

dient te worden.
2) Met zwakken wortelvocaal alleen:
anasiuns zichtbaar, vgl. middelnederl. siene, schoon , voor
naam, onsiene , zelsiene.

‘à 12. Suffix ina. Got. eina.
Van substantiva afgeleide adiectiva, ‘die te kennen geven dat
de eigenschappen, die het stamwoord bezit, aan iets verbon
den zijn, of dat iets op het stamwoord betrekking heeft, wor
den behalve door ja door eina gevormd. Uit den aard der
zaak is dit suíì‘ix secundair. Meest is de voorlaatste lettergreep ,
soms de laatste geaccentueerd; b. v. Sanskrit pravrshína tot
den regentijd behoorend van pravrsh, samvatsarína jaarlijkseh
v. samvatsara jaar, doch satímí. In het Grieksch heerscht de
zelfde verscheidenheid. Gentilia en deminutiva zijn properis
pomena: xopxxïvog. Stofnamen brengen het op de derde van
achteren: Ĳ’Snmg,

xspaêrmg; andere zijn oxytona als a’azpwo’g,

Êxspwo’g, ûËÀĲSWo’g.

In het Latijn zijn aldus gevormd adiectiva

als divìnus, etc.

In het Gotisch:
airbeins aardsch, aarden; ohd. irdîn, erdîn, v. air]2a;
aiveins ewig ohd. êwîn, os. êwîn, van aivs; barizeins ger

sten, het grondwoord bam's komt niet voor, doch vgl. ags.
bere, onrd. barr gerst; eisarneins ijzeren, ohd. îsarnîn, v.

eisarn ijzer; f adreins (als subst. gebruikt, voorvaderen) van
fadar; gul]aeins gouden, ohd. guldîn, os. guldîn, ags. gylden,
onrd. gullinn, van gulp; gumeins manlijk v. guma; pisti
‘ keins echt, v. Gr. 7r10'1‘mo'g; silubreins, zilveren, ohd. sil

berîn, os. silubrin, ags. sylforn, v. silubr; sinteins en seitei n s
dagelijksch, het grondwoord komt niet voor, doch voor de vor
ming is wellicht te vergelijken het Sanskrit sanätama voortdu- ’
rand, dat van den abl. sing. Sanät, altijd, gevormd is ‘(sanät
wordt als adverbum gebruikt, evenals de ace. sing. neutr. sanad
altijd); staineins steenen, ohd. steinîn, v. stains; triveins

houten v. triu ÈúÀov Me. 14,‘ 43, 48; baurn eins doornen v.
]mumus.

5 13‚ SIJÍH.X ma.
Het komt primair en secundair voor; secundair echter alleen
bij de vorming van den superlatief waar het achter to (Got.
tu) komt
Bij de vorming der adiectiva is het primair. Meestal rust
het accent op het suiiix; in dit geval hebben de wortels met
i en u zwaksten vorm, die met r hebben echter steeds ar,

evenzoo dus al, het Grieksch heeft rp, het Gotisch ar en il.
Accent op het suﬂ:lx hebben b.v. Sanskrit tigmcí scherp v. tij
scherp zijn, bhïma vreeslijk etc. Grieksch fìsp‚z.w’g s'S‘sîv/„uo’g äoyj
,uo’g. Accent op den stam hebben meer bepaald nomina actionis,
doch ook enkele adiectiva in de oudere talen, b. v. Sanskrit

gushmá zissend, Gr. s’pĳpcog, Êroï‚u‚ûg‚ die later proparoxytona
zijn geworden. In het Latijn is te vergelijken almus van alere.
De Gotische adiectiva zijn: arms arm s’Àswo’g, ohd. arm, os.
arm, ags. eurm, onrd. ar’mr.
rums breed, ruim, ohd. rûmi, doch os. rûmo adv. ags. rûm;

omtrent de lengte der vocaal zie Morph. U. IV, 126.
usfilma verschrokken; in onrd. is nog hetzelfde woord te
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vinden in de samenstelling felmsfullr en fjalmsfullr verschrikt;
verder is het onbekend.
varm s warm; ohd. warm, os’. warm , ags. vearm, onrd. varmr;

vgl. Snkrt. gharma hitte van ghr schijnen.
‘à 14. Suﬁx ra.
Achter den zwakken wortel gevoegd en meestal met accent
op het suﬂix, dient dit achtervoegsel om adiectiva te vormen ,
die meest alle eene actieve beteekenis hebben. In Sanskrit
wordt het of onmiddellijk achter den stam geplaatst of ver
bonden door a, i, í of u, evenzoo in het Latijn en Grieksch.

Ook in de germaansche talen wordt een klinker ingevoegd ,
doch niet in het Gotisch.

Vgl. Sanskrit gukra'. schitterend (v. gu‚c/z schijnen), gakrá mach
tig (bijnaam van lndra) , vakrá krom, doch enkele, als dhìra ver—

standig, met accent op den stam; met vocaal voor r: patara’
vliegend (v. pat), badhirá doof, gabhîrá diep, vithw1’á wanke
lend, proparoxytona sthávira vast, gávîra machtig, yádyra om‘
armend; Grieksch: Àx‚lz.n‘po’c;, Àwypo’g, i3nzpo'g. Àmazpo’g 1) Sarirspo’g ,
(DÀsyupo’g doch a’2npog , Àî;po:‚ (subst.), (PÀúxpog. Latijn :pûrus (zuiver ,

vgl. Snkrt. pû reinigen) gnams, avarus, miser‘(voor miserus) satur
e. a. De verschuiving van het accent naar voren, die bij eenige
adiectiva voorkomt, is uit later tijd.
1) Met sterke wortelvocaal in het Gotisch ko
men voor:
baitrs bitter (hierover Beitr. VII, 516 en Illorph. U. IV,
163) overigens echter in het Germaansch zwakke stam: ohd.
pittar, os. bittar, ags. biter en bittor, onrd. ln'tr; vgl. Sankrt.
bhid breken, scheiden, verscheuren enz.

2) Met zwakke en zwakste wortelvocaal:
skcirs klaar, helder; in andere talen met snti‘. ra en ‘m’,
ohd. skîri, skîr, os. skîri, skîr, ags. Sc’îr onrd. skîrr; van den
zelfden stam als skeinan, skeima etc.
1) Zie over de waarde dezer az Morp/. U. ]V, 151.
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abr s hevig
verder nog in ab r a b a zeer ‚ hevig, en biabrjan ,
U’

zich ontzetten, overig. Met sutf. la in onrd. aﬂ kracht, ags.
abal, ohd. afalon arbeiden; oudere vormen zijn niet bekend.
fagrs passend, goed; os. fagar schoon, ohd. fagar, ags.
fwgr, onrd. fagr. zonder suﬂix ra ohd. gzïfag tevreden, terwijl
met sterken stam voorkomt gafôg. Van denzelfden stam doch
met suﬁ'. na zijn: os. fagan, ags. fwgen verheugd, onrd. fagna
(composit.) .‚ waarvan Got. faginon, os. fagan0‘n, ags. fwgnjarz
onrd. fagrza.
hlutrs zuiver; ohd. hlûtar, hlûttar, os. hluttar, ags. hlu
tor, /zluttor; vgl. Morph. U. IV, 157 en Beitr. VII, 111.
snutrs wijs; ohd. snottar ervaren ags. motor, snottor, onrd.

snotr wijs. (volgens Grein Ags. Wörterb. emunctae naris.)
In framaldrs is niet het sufïix ra aanwezig, doch dit is
eene samenstelling van fram adv. verder, voorwaarts, en aldr,
in got. niet meer voorkomende, wel in ohd. altar n, os. aldar

n, ags. ealdor n, onrd. alô‘r m. De beteekenis is dus: die van
gevorderden leeftijd is, bejaard; eigenlijk derhalve met secun
dair suff. a gevormd. Even zoo lansqibrs eene leege maag

hebbende (voor qi,‘bra naast qijms, vgl. Sanskrt. jathara maag etc.)
In het Sanskrit komt naast ra ter vorming van adiectiva het
sufﬁx ri voor, met accent op de wortellettergreep of op het sufﬁx:
gubhrz' schoon, bhûri rijkelijk. In het Latijn komt evenzoo doch
veelvuldiger ilis voor: agilis, fragilis. In beteekenis stemt hier
mede overeen Got. riurs (vgl. de lijst), vergankelijk, onrd.

rĳrr; van den stam ru, ook in Lat. ruere storten en in ruina
aanwezig.

’

ä 15. SIIÍHX 1a.
Dit suﬂix, dat eene latere wisselvorm van het voorgaande is ,

en, volgens Lindner, in de Vedische Samhitä’s nog betrekkelijk
weinig voorkomt , maar eerst later toeneemt, evenzeer in het Saus‘
krit als in de Europeesche talen, komt in accent en ten opzichte
van den wortelvorm, waarachter het gevoegd wordt, met het
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’suﬂix ra overeen. In het Grieksch en Latijn staat het nume
riek vrijwel met het voorgaande gelijk, doch in het Oudger
maansch heeft het zich reeds aanmerkelijk uitgebreid; (over la
en sla bij verbaalabstracta vgl. v. Bahder 149 e. v.)
Van denzelfden stam heeft men in Sanskrit gukrá schitterend
en gukla wit van kleur.
Zonder verbindingsvocaal, evenals in Skrt. cuklá schitterend ,
pälá beschermend, sthûlá groot, Grieksch ‘1‘USPM’4, o'7'ps‚87to'g,

3ĲÀo'4; en Lat. pullus, vindt men in het Gotisch:
agls schandelijk naast aglus moeilijk, vgl. Skrt. aghala erg
en agha gevaarlijk, als subst. schade, zonde. Het ww. agan en
subst. agls van denzelfden stam met gewijzigde beteekenis; Leo

Meyer. Got. Spr. 395.

‘

f uls vuil, stinkend; ohd. fûl, vûl, ags. fûl, onrd. fûll,van
denzelfden stam als Gr. z‘üor , Lat. pûs, Skrt. pûtä stinkend , vuil.
Even als er naast adiectiva, met ra gevormd, andere voor
komen met ara, ira en ura, zoo vindt men naast la de suf

ﬁxvormen ala, ila en ula. Het accent rust bij de zoo gevormde
woorden of op het suf'ﬁx, of op de eerste vocaal van het suf
ﬁx of op den wortel. De oorzaak van de invoeging dezer vo
calen is nog niet met zekerheid aan te wijzen; bij sommige
woorden zijn zij door svarabhakti ‘) ontstaan, bij andere ten
gevolge van de aanhechting van het suﬂix aan een op een de
zer vocalen eindigend stamwoord. ln het laatste geval zijn het
dus denominativa en is het suﬂix secundair. Van vele is geen
stam of grondwoord te vinden.

1) Daar de etymologie van vele dezer adiectiva onbekend’ is, valt het moeilijk aan
te wijzen, bij welke dit sut‘ﬁx, evenals ook ra, achter bestaande woorden gevoegd

is. Uit enkele mag men opmaken dat het niet uitsluitend achter nomina voorkwam
maar ook achter verbaalstamhien gevoegd werd. Misschien is het voorkomen van
‘ila, ula‚ ala bij denominativa aanleiding geweest tot de achtervoeging van dit suﬁix
achter verbaalstammen, of wel er is overeenkomst tussehen deze vormen en de

sterke en zwakke vormen der liquide, zoodat men in het accent eene oorzaak moet
zoeken; dit punt vereíscht echter nader onderzoek.
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In Sanskrit b. v. trpála vroolijk v. trp, salila' golvend v. sr

golven, doch ‚gîtala koud v. ‚cîta koud en koude, madhûla(ka)
en madhura zoet v. madhu zoet, honig. In het Grieksch: mea

7rÚMg gekromd, denomin. 1‘poxxÀo"g loopend v. rpoxo’g, ììâúÀog
v. áäúg‚ 0‘1y11Ào’9’ v. cnyxí. Of 1rom1’Ào4, Skrt. pegala, van een adj.
is afgeleid overeenkomende met Got. faihs (zie boven), of van
een verbaalstam is onzeker; voor het‘ eerste zou pleiten de sterke
vorm van den wortel. In het Latijn: querulus, bibulus, remulus,
nub’llus van verba, van nomina bubulus, simul (ôaazìle'g), parvulus

en andere deminutiva.
In het Gotisch:
met ala: slahals geneigd om te slaan, naast slahuls (I Tim.
3, 3 A) van slahan of van slahs (dit is echter i stam).
met ila: leitils klein, onrd. lîtill. Verder vindt men nog in
het Gotisch met korte î, welke, vgl. Ostholi' M. U. IV, uitì ont- v
staan kan zijn , lita, litjan en liteins. De vormen met tt, te en ze

voorloopig er buiten latende, treft men nog aan met iu, a en
u; got. luton en liuts, onrd. lûta, ags. lûtan, onrd. lûtr en liotr,

os. lut en l’lut, ohd. liuzil, ags. lp/tel (litel) e. a. Van oudnrd.
lûta, ags. lûtan was de beteekenis zich nederbuigen, zich klein
maken; onrd. lûtr beteekende nedergebogen, gedeemoedigd (wat
beteekenis betreft dus te vergelijken met nederl. klein in klein
gekregen, klein gemaakt = gedeemoedigd), het begrip zich dee

moedigen vindt men ook in het Got. liteins knieval.

De be

teekenis van os. lut en liut (Hêl. Got.) ndl. lut, ohd.liuzil, ags.

lytel was dus oorspronkelijk ter aarde gezonken, laag bij den
grond, derhalve niet groot. Aan den anderen kant zijn uit
zich nederbuigen verder voortgekomen de begrippen zich verber

gen zijne gedachte verbergen, dus huiehelen.

Deze vindt men in

Got. luton bedriegen , ags. geluty'an verbergen lutegian huiche

len, got. lltjan huichelen, ohd. lizzon veinzen, got. liuta huiche
laar en liuts bedriegelijk.
Men vindt dus, wat de vocaal betreft lat, lul en liut, uit
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welken laatsten vorm leit (lìt) alleen in Gotisch en Skandiùa
visch zich ontwikkeld heeft door eene nog onbekende oorzaak.
In os. luttil, luttik, ohd. lutzil en luzzil wordt een achter
voegsel t voor het suﬂ'. ka of la gevonden. Is in ndl. lutje nog

een deminutief suﬁ‘ix je achter lut gehecht, ook hier kan deze
t daarmede eenigszins gelijk staan.
‘
Met t—j-la wordt evenzoo gevormd hd. einzel, nederd. eentel
lich : eeniglijk, terwijl ndl. enkel, voor ênkel, k heeft. Waar
schijnlijk is deze t te vergelijken met de 3 in ,:ïqrâmg, zie
hierover Kern Taal- en Letterbode II, 108. Even als ohd.
kuonzio e. a. suf. t+ja heeft, zoo heeft luttil t+la, beide even

als k+la deminutief-sutﬁx.
mikils groot; ohd. michil, os. mihil, ags. micel, onrd. mi
kill; van denzelfden wortelvorm. Gr. ‚us'yxg, in verbogen vorm
ook met suﬂix la pzsyoiìrou (vgl. over ‚as'yoeg en Skrt. mahánt

en het onderscheid met magnus Ascoli KZ. 17 , 274 en Saussure

S. 1. Sgst. Pr. 64).

’

‚

nbils slecht; ohd. ubil, upil, os. uvil, ubil, oudfrank. ps.

uoel, ags. yfel, mnl. evel in westelijke stukken, waar meer e voor
en gevonden wordt (knekel = kneukel c. a.), in oostelijke euvel, ovel
en oevel.
De vergelijking van Leo Meyer met upári gaat niet op. Hoe
wel het tot de etymologisch duistere woorden behoort, ver
moed ik dat het van denzelfden stam als Got. uf gevormd is.
Got. uf beteekent als praepositie en in samenstelling onder,
beneden; Snkrt. upa beteekent behalve nabĳ ‘als praepos. onder,
en in samenstellingen onder, laag, b. v. upagraha minder he
mellichaam, upadhi slechte daad , upabhâsha minder dialect,
upavîra booze geest en upadrava ziekte gebrek. De beteekenis
van ubils uit uf —|- ila zou in dit geval eerst die van laag (on
qler met betrekking tot iets, dat hooger staat) vervolgens van

kwaad en ziekte, zedelijk laag of slecht geweest zijn.
met ula: sak ul s strijdlustig v. sakan strijden of van (sake) os.
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saca ‘strijd, onrd. saku (op Runsteenen en in sökuclölgr enz.)
nicuwnrd. sök.
skabuls schadelijk ohd. scadhal, scadal, scatel.

slahuls z. slahals.
veinuls aan den drank, v. vein wijn.
ä 16. Suﬂix ta.
Oorspronkelijk diende dit suffix om van verbaalstammen of
verba participia te vormen, aanvankelijk zonder praeteriti pas
sivi of activi beteekenis. Later kregen zij bij transitieve werk
woorden de beteekenis van een partic. praet. pass. De woor
den, welke hiermede gevormd zijn, komen in geschiedenis en
beteekenis overeen met die, welke met suﬂ‘. na gevormd zijn,
z. g 9. De wortelklinker wordt niet versterkt, en bij de niet
samengestelde verba rust het accent op het suﬂix.
‚
In Sanskrit heeft sthitoi de beteekenis van staande, bhìtá van

vreezende, pìtá van pä drinken zoowel de beteekenis van ge
dronken hebbende; als van gedronken zijnde, gatoi van gam , gaan
beteekent gegaan, mrtá van mr sterven. beteekent gestorven
beide intransitief; uktá, van van spreken, heeft echter passieve

beteekenis: gesproken zijnde, jnátá van 1‘nä kennen e. a. In
het Grieksch zijn het nog verbaaladiectiva; sommige komen
zoowel met actieve als met passieve beteekenis voor, andere alleen
actief of passief. p.spurro’g b.v. beteekent zoowel gelaakt als be
rispend (Soph. Tr. 446), ÀĲB>1TÜ’G beschimpt en beschimpend;
intransitiva komen meest met actieve beteekenis voor, b. v. ‚5u
To’r; vlietend, SIMTJ’g sterfelijk; passiva komen in grooten getale
voor b. v. äszro’g, ai,aĳro’g, yìwrrro’g, :<pu1rro’g e. a. In het Latijn

heeft e.vpertus nog beide actieve en passieve beteekenis, veritus
pransus, potus gedronken hebbende alleen actieve, terwijl factus
putus rein (vgl. pûrus) ruptus v. rumpo, e. a. geheel partic.
praet pass. zijn.
‚
’
Bij sommige woorden, vooral bij afgeleide verba, vindt men

in het Sanskrit íta in plaats van ta, enkele verba hebben beide
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vormen‘ Zoo heeft pat vliegen als partic. patitá, trsh dorstcn
tq’s/n'tá, jinv helpen jinvitá, doch gup bewaken, bergen, heeft
guptá en gupitá, mad dronken worden mattá en maditá, dron
ken. In Latijn komt naast altus van alo een part. praet. pass.
alitus voor, van domo domitus, van moneo monitus; zoo ook

Grieksche als aipm‘o’g.
In navolging van participia, aldus van denominatieve verba
gevormd, worden ook onmiddelijk van substantiva door middel
van dit suffix adiectiva gevormd, welke het bezitten van het
grondwoord aanduiden.
In Sanskrit b. v. mälita omkranst van mälá krans, in het

Grieksch b.v. scov’rw‘ro’g van riemen voorzien.

In het Latijn is

hun aantal veel grooter en komen er vele voor met a, 1’, u,

us en es, al naar de uitgang van het grondwoord is; b. v.
/zastatus van /wwta, crìm‘tus van “rinis, of avitus van 0wus, arbustus

van arbos (arbor) e. a. Zij zijn te vergelijken met woorden in de
nieuwere talen, welke evenzeer naar analogie van participia ge
vormd zijn, als b. v. gelaarsd , breed getakt , Eng. rorned, barefo oted.
In het Gotisch zijn slechts een paar woorden op deze wijze
gevormd bekend.
[framabs] waarvan afgeleid framaPjana. dat dus van fram
zou gevormd zijn, of wel framajbjana is met suﬁ‘Î. ati gevormd
(vgl. Whitney over ati g 1157, 3).
Met a voor ‚1), doch waarschijnlijk niet bij laatstgenoemde
behoorende, is gevormd naqabs naakt, ohd. nacot, ags. nacod.
Blijkens naqadana enz. viel het accent op het suﬂËix. In het
Sanskrit is het niet met tá doch met ‘rui gevormd, nagná naakt,
waarschijnlijk is naqabs dus participium.
Van verba op jan zijn vele participia op i}m; om slechts eenige
te noemen nasijbs, afdauz'jas, afmaui]>s, enz. vgl. hierover Beitr.
V, 99, VI, 152, VII, 156.
Na 8, f (indg. p) en h (idg. k) hebben de adiectiva met dit

sui’ﬁx gevormd niet d doch t.
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Aldus gevormd zijn:
met e (G. ai) -|- liquide, of liquida —|— e en volgenden con
sonant in den wortel;

bairhts (intransit) schitterend; ohd. peraht, os. berht, ags.

beorht, onrd. bjartr. vgl. Skrt. bhräj schijnen, schitteren.
raihts recht; ohd. rekt, os. rekt, ags. m'ht, onrd. re’ttr, vgl. _

Lat. rectus.
slaihts effen; ohd. sleht, onrd. sle’ttr.
met 0 (Got. au) + liquida en volg. eons. in de wortel
syllabe:
‘
faurhts bevreesd; ohd. foraht, os. forht, foroht, foraht,
ags. forht.
baurfts behoeftig; v. ]murban noodig hebben.
vaurhts fra‘, handuvaurhts gemaakt, v. vaurkja-n.
met a in de wortelsyllabe:
hafts gehouden hebbende, liugom hafts, audahafts,

qibuhaft; ohd. haft, os. haft, v. haöan hebben, houden.
gahts, unatgahts ontoegankelijk of dit van gaggan met
uitgestooten nasaal gevormd is en dus á heeft, of van den
zwakken vorm zonder nasaal, vgl. Snkrt. gach-, gevormd is en
de a dus kort is, is niet uit te maken.
sahts in unsahtaba onbestreden, v. salam.

met ï en a of u’ in den wortellettergreep worden gevonden:
leihts licht ohd. lîht en lîhti, ags. leóht, onrd. léttr; kan
in Got. ook ti stam zijn.
biuhts gewoon, met praeﬁx bi-; vgl. Snkrt. uc/n'ta v. uch
behagen vinden in. gewoon zijn.
In deze adiectiva moet reeds vroeg het accent zich op dan
wortel verplaatst hebben, daar anders de spirant met stemtoon
niet kon gebleven zijn.
In de volgende is de d waarschijnlijk aan de volgende 8 toe
te schrijven, terwijl de d in verborgen naamvallen voorkomt,

wanneer geen 8 volgt In eenige gevallen schijnt de pdoor den
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nominatiefvorm

ook

in

de

andere

casus

te

zijn doorge

drongen. Na consonanten is d in het Gotisch gebleven; bij
eenige woorden, die ‚2; in plaats van d vertoonen na n of 1, is

dus het voorkomen van ]> toe te schrijven aan de boven ver
melde verplaatsing van het accent van het suﬂix op den wortel, of aan den invloed van andere gelijkluidende woorden; b. v.
bal]2.s, hul]ìs vairps.

Even als bij de bovenstaande treft men ook hier sterke en
zwakke wortelvormen in het Gotisch aan:
balbs in balbaba overmoedig, koen; ohd. bald, os. bald,
ags. beald, onrd. ballr. Sanskrt. bhg‘ta, doch met zwaksten vorm,
beteekent:

hebbende, bezittend, vermogend; uit deze laatste

kan dan de‚bijbeteekenis machtig en over'moedig, steunde op
kracht zich ontwikkeld hebben.
‘
dan]3s gestorven, ohd. tôt, os. dôd, ags. derid, onrd. dauô‘r,

met suff. ta van hetzelfde verbum als divcmo (part. praet. subst.) over
den vocaal vgl. Sauss.Î p. 77 en over den consonant K. Z. 23, 123.
hulbs ‘genadig; ohd. hold, os. /rold, ags. /zold, onrd. hollr

(trouw) z. Morp/a. U. IV, 94.
kun]2s bekend, ohd. c/umt, os cz217‘, ofr. psalm. curzd, ags.

cúô‘, onrd. kziô‘r, part. praet. v. kunnan, z. K. Z. 23, 123 aanm.
rabs in rabizo licht, gemakkelijk; vgl. Skrt. rta pas
send, juist, goed, uit welk begrip de beteekenis goed gaande,
licht, gemakkelijk gaande zich ontwikkeld kan hebben; de an
dere beteekenissen kunnen in het Gotisch wel bestaan hebben,

want alleen in het bijwoord ra];izo is het woord bewaard.
vairbs waard, ohd. werd, os. werô‘, ags. reorô‘, onrd. rerä‘r;

de eigenlijke beteekenis was uitgezocht, uitgekozen, vgl. Snkrt. ‘
vr kiezen.

llij de volgende was de wortellettergreep niet geaccentueerd:
kalds koud, ohd. chalt, os. (‘ald, ags. reald, onrd. kaldr. vgl.

onrd. kala st. w. part. kalz’rm en ohd. adj. chuoli; Skrt. jala
adj. koud. Lat. geläre enz.
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kunds (innakunds enz.) geboren, onrd. kund1’ zoon, vgl'
Skrt. jütá voor jantá van‘jcm.
‘
munds (alleen in aﬂeidingen) z. Verner K. Z. 23, 123.
skulds in skuld ist’het is passend, particip. v. skulem.
vunds gewond ohd. wunt, os. wund, ags. mmd; partic. v.
winmm st. w.; vgl. Vedisch áväta : ongedeerd van van, aan
tasten, bedwingen, winnen, overwinnen; vunds is dus gedeerd.

Met au komt voor usdauds ijverig; duister wat geschie
denis van het woord betreft; het kan ook a-stam zijn.
Wanneer de stam van het woord, waarachter ta gevoegd werd
op dentaal uitging en het snﬂ‘ix hetjaccent had, ging de verbin
ding tt in ss over terwijl bij barytona tt tot st werd. Naast ss bleef
echter tt in sommige talen bestaan. vgl. Kögel Beitr.Vll, 171.
In het Gotisch vindt men zoo:
hvass scherp, streng, hvassaba, hvassei; ohd. /zwazs,
hwas, ags. Iwees, onrd. hvass, waar naast os. /wat,mênhwat, ags.

hvwt, onrd. ltvatr, welke zonder wil‘. ta van (hvatcm), (waarvan
nog hvatjan wetten), gevormd zijn.
missa in missa‘taujands, -deds verkeerd, ohd. missa, mis
en mes, os. ags. onrd. mis, miss, uit idg. mit-ta verloren, ontbre
kend nutteloos, slecht; mit is te vergelijken met mit in mit

tere part. missus, laten varen, verliezen. z. Kögel. t. a. pl.
gaqiss overeenstemmend, v. gaqij>an reﬂ. bespreken, ruw
1‘1’3xm1, Joh. 9 , 22.
‘
ungatass ongeregeld; vgl. Tasso, ”assilo (Graff V, 460) naast
Tatto (Langobard. Denkm.) en Tattinc (Grafl‘. V, 381) dat dan
de regelaar, dus de bestuurder, de heerscher beteekent.
nsviss ongebonden, enz. v. vidan in gavi,ban verbinden (‚b
blijkens ags. wiô‘u en ohd. withi, vgl. Kögel Beitr. VII, 175).
unvis onzeker heeft s voor ss blijkens ohd. wisso, gawisso.
os. Hêliand 1938 wissan friô‘u, van (vìtan) zien, vgl. Lat. visus
uit vidtus; in de overgang van beteekenis is het gelijk aan certus,
zeker, van cemere zien.
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Met suﬂix ti is gevormd:
aubs ledig,

woest, eenzaam; ohd. 6di, os. o‘ô“i, ags. ed‘e

(Daniel 78); vgl. Sanskrt. uná met suﬂ‘. ‘na (z. vans) en Gr. szhmg
met ni gevormd (z. Morph. U. IV, 369).
ä 17. SI.IÍÏÌX ka.
In kracht komt ka overeen met bovengenoemd suﬂix ìna.
Beide beteekenen wat het grondwoord eigen is, wat er toe be

hoort. In Sanskrit staat b. v. naast een adj. als pravrshî’na van
pravrsh, oárshika van varshá.

Oorspronkelijk was het waarschijnlijk secundair , daar het voor
namelijk achter substantiva en adiectiva gevoegd werd; in
Sanskrit komt het in enkele gevallen achter verbaalwortels voor
b. v. gúshka droog, doch meest achter substantiva en adiectiva,
dientengevolge smelt het met de eindvocaal ‘van het grond
woord samen en wordt het verder gebruikt als ika, uka en
aka. Het accent is verschillend en voegt zich dikwijls naar
het grondwoord; b. v. ä1.zdíka eendragend v. är‚zdá, äbhúka zon
der inhoud van äbhú, doch ekaká eenig v. e’ka, várshilca v.

varshá.
In het Grieksch zijn het denominativa met accent op het suﬂix,
dat meest als mo’g voorkomt: rrxp3svmo’g (Hom) ,r.wwrlxo’g voor
spellend v. pwäv-ng, aìpxmo’g tot de heerschappij behoorend van
.xpxá; enkele met vocaal van het grondwoord, b.v. xxpämmo’g
v. zazp5íx, Ëm).uxo’g weeklijk v. ÊîĳÀug , en met onechte u aiauxo’g
zoutig v. áéÀg.

Naar analogie van deze zijn waarschijnlijk verbaaladiectiva
als ypûzq)mo’g tot schrijven geschikt, BÀazrrrmo’g verderfelijk c. a.
gevormd.

In het Latijn vindt men ons, acus en icus: priscus, juvencus,
eivicus, modieus, postìcus, meracus v. merus, opacus enz.,‘ van

verba pudícus, cadueus, enz.
In het Germaansch schijnt, wat het accent betreft, dezelfde
afwisseling bestaan te hebben als in het Sanskrit. Blijkens de
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afwisseling in het Gotisch tusschen h en 9’ bestaande had in
sommige gevallen het sufﬁx, in andere de voorafgaande letter
greep den hoofdtoon.
‘De vormen , waarin het suﬂ‘ix zich in ’t Gotisch vertoont zijn:
h, ah, ik, {1, 0{/, eíg, î'g, ug. Achter een op nuitgaand grond
woord kon
uitval van de nasaal de h blijven of nh ging
over in gg.
Met ha wordt gevonden:
]1vairhs toornig ohd. dwerah, dwerih, dwerh, twerh, ags.

.ô‘veorh, van (]>vair) ohd. twer, ondr. ]>verr.
juhiza comparat. v. juggs heeft h, met voor h uitgevallen
nasaal, van den zwakken wortel jím uit jíwn vgl. Lat. jûnior
en oudind., oudbaktr. yímì.
‚
Met aha.
ainaha eenig ohd. einag, einac, os ênagt Misschien is in
dit woord het suﬂix nog als ha opgevat daar het fem. ainoho
heeft Luc. 8, 42; het komt alleen in de zwakke verbuiging
voor: Luc. 7, 12; 9, 38.
unbarnahs kinderloos, van bam.

niuklahs z.% 17.
stainahs rotsachtig ohd. steinag, steinac, doch Tatian 75, 2
steinahi rotsachtige plaats en 71 , 2 steinaht rotsachtig.
vaurdahs woordelijk v. vaurd.
Met iha.
barihs a’êyvx3ìog, kwestieus woord, dat door Leo Meyer en
Bernhardt met Gr. 1'pa’ìxúr; vergeleken wordt, waarvoor de 95
echter m. i. moeilijkheid oplevert.
Even als ahs meest alleen achter a-stammen gevoegd wordt,
zoo vindt men ag hoofdzakelijk achter a-stammen , doch in enkele
gevallen ook achter woorden wier themavocaal u is, terwijl eigs
achter 1.‘ en ja-stammen voorkomt; ugs komt zelden voor, doch
verschijnt zoowel achter een i-stam als achter u-stammen. Voor
deze samensmelting van de themavocaal met het suﬁx verge
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lijke men de Latijnsche en Grieksehe sufﬁxen mo'g, ieus, uuo’g.

Met suffix ag zijn gevormd:
audags gelukkig; ohd. ôtag, os. ôdag, ags. eádig; v. [aud]
in audahafts, ags. ea’d, os. 6d geluk, rijkdom.
gredags hongerig; ohd. grâtag begeerig, os. grádag, ags.
grwdig, onrd. gráâ‘ugr; v. gredus honger.
unhunslags onverzoenlijk, eigenl. die geen verzoenings
offer wil brengen; v. hunsl.
in an ag s veel, ohd. manag , maneg, mam’g , os. manug , maneg.
modags toornig,

ohd. muotz'g, os. módag, môdeg, môdig.

ags. máa’ig , moedig. in beweging gebracht, van mád Supco’g, öpya’.

vainags ellendig, ohd. wênig, wêneg,beklagenswaardig,on
gelukkig, gering, klein; analogievorm van het ww. (vairzou) ohd.
weirzon klagen, beklagen, gevormd.
vulbags geeerd, heerlijk, v. vul]ms heerlijkheid.
Met ei g:
ansteigs, gunstig, ohd. enstîg, enstîe; v. ansts.

andanemeigs gaarne aannemend v. andanems aangenaam
äswro’g.
hrobeigs roemrijk, ags. hrêô‘ig zich verheugend, onrd.
hrôà‘ugr roemrijk, van [hrôjn]; vgl. ohd. hrôd, ags. hréâ’, onrd.
hróô‘r roem.
’
laiseigs geschikt om te leeren, ohd. lêrîg; van laisjan ge
vormd, z. vainags.

listeigs arglistig, ‘ohd. listîg; v. lists.
mahteigs machtig, ohd. mahtîg, os. mahtîg; v. mahts.

sineigs oud., van sins in sin[ista], vgl. Lat. senea: naast se
m'or. Z. p. 11.
uhteigs tijd hebbende,

vroeg, I Kor. 7, 5,

en er naast

I Kor. 16, 2 uhtiugs, (zie beneden), van uhtvo vroege morgen.
In samenstellingen als ohd. uhtisang morgenzang komt ook i in
plaats van a voor; het is echter mogelijk dat eigs reeds als een
geheel opgevat achter uhtvo is geplaatst, terwijl het thema va
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weg viel, hoewel dit blijkens vaurstveigs niet vast geschiedt.
va urstveig s werkzaam; v. vaurstv (ex-stam), of van vaurstvja
— om de ei is dit laatste ’t meest waarschijnlijk.
gavizneigs vroolijk, v’. vizn in var'lavizrzs.
biubeigs goed, zegen hebbende v. []>iu]ìij zegen (verbaal
subst. in ,biu]>iquiss, woorden sprekende, die zegening veroor
zaken, voorkomende.)
Naast gabigs M. 27, 57 e. a. komt voor gabeigs L. 16, 1,
II Kor. 8, 9 c. a.; de laatste vorm is de juiste, want ohd. heeft

als afgeleid subst. gebîgi en het grondwoord van gnbeigs, gabigs
rijk, luidt gabei rijkdom, ohd. kepî.
'
ugs komt voor in:
handugs geschikt, verstandig, onrd. höndugr behendig wordt
alleen door Schade Wörterb. vermeld; v. handus, doch vgl. Paul.

Beitr. VI, ‘192.
_
uhtiug, in de uitdrukking bibe uhtiug: örauv süxcoupáa‘y
voorkomende, is volgens Bernhardt schrijffout voor uhteig. Even
goed echter kan hierin het suﬂ'. ug achter uhti gevoegd zijn,
daar ug niet uitsluitend achter u-stammen voorkomt en men
zoowel de vormen uhta en uhtvo als uhti vindt.
de onze
kerheid omtrent den oudsten vorm en den oorsprong is eene
beslissing nog bezwaarlijk.
Met suffix g onmiddelijk achter den stam is gevormd juggs,
jong.
Dit woord behield de n , welke in den comparatief bij den zwak

ken wortel uitviel; uit juvan (z. Snkrt. yuvtm) ontwikkelde zich in
Let. met suff‘. ka juvencus, adj., en, van dieren gezegd, ook sub
stantief naast juvenis; in het Germaansch werd 7‘uvn—j—ká tot

junka en vervolgens tot jung, Got. juggs.
Het adverb. unveniggo is evenzoo met g achter het zwakke
adj. vena (usvena) gevormd.
De Ic in Got. ibuks terug, rugwaarts (met e(i) naast l1d. os.
a in apuh, aimh verkeerd afgewend) is nog niet geheel verklaard.
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ä 18. Ka in samenstelling met andere suﬂìxen.
Met Got. is samengesteld is ka onverschoven gebleven. Oor
spronkelijk is iska waarschijnlijk door den invloed van samen
stelling van woorden op is (es) en het suffix ka ontstaan, wier
nominaaluitgang, even als bij i en u, met ka tot een geheel
samensmolt en zoo een afzonderlijk suffix vormde. In Sanskrit
wordt ka aldus gevoegd achter samengestelde possessieve adiec
tiva, terwijl het echter de beteekenis niet verandert; b. v. van
aretás geen zaad ontvangen hebbende aretáska, van saeiras met
het hoofd saciraska; bepaalde samenstelling van aska achter
woorden, die niet op as uitgaan, komt, zoover mij bekend,
niet voor. In het Grieksch in deminutiva als z‘x1âio‘xog van 7rxïg,

vsxvímcog v. vsazw’ozg e. a. In het Latijn komen zij nog minder
voor, misschien in fuscus en luseus, meest in deminutiva met
suff. lus weder samengesteld in Latijn uit later tijd, als lacus
culus, ramusculus, of in namen als verbascum, lentiscus,marisca

(vijgensoort), welke misschien oorspronkelijk adiectiva geweest zijn.
De Gotische adiectiva op isks zijn gevormd van alle soorten
van nomina.
barnisks kinderlijk van barn.
gudisks goddelijk van gu]>s.
mannisks menschelijk. ohd. mennisc, os. mannise, mennise,
ags. menm'sc van manna.

unaivisks die zich niet behoeft te schamen, ags. wvisc.
untilamalsks onbezonnen is volgens Saussure 262 geene
aﬂeiding met slca doch met Snkrt. múrkhá te vergelijken.
In haibivisks woest van hailbien judaivisks joodsch v‘an
7'udaius vindt men eene 1:, die bij het laatste woord uit de u
van judaius te verklaren is.
Samengesteld met la komt k voor in: ainakls eenzaam ne
derl. enkel te vergelijken met Lat. singulus, dat voor sinculus
staat. Wanneer men mag aannemen dat Is hier onverschoven
is gebleven voor 1, dan kan dit evenzeer het geval zijn met
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het duistere niuklahei, dat van een adiectief niuklahs kan ge
vormd zijn. ‘Even als ainakls van aina gevormd is, kan ook
niukls, dat aan niuklahs ten grondslag moet gelegen hebben,
van [niu], met Snkrt. navas overeenstemmend, gevormd zijn.
niukls moet dan dezelfde beteekenis gehad hebben als het La
tijnsche adiectief novitius van novus, d. i. die nieuw is, die
nieuw in het leven of jong is, niuklahs vervolgens de eigen
schappen van een jonge, van een kind, hebbende, dus hinder
achtig, en niuklahei derhalve kinderachtigheid.
ä 19. Suﬂîx va.
De geschiedenis van dit suffix is nog duister. In Sanskrit
komt het in enkele woorden -pakvá rijp, vákva golvend c a.
primair voor, in andere secundair, b. v. kegavá behaard, gan

tivá weldadig. In het Latijn in parvus, laevus e. a. in annuus
dividuus, eonspimus, soms ìvus, lascìvus enz.

In het Gotisch in: balve (balvaresei) slecht, ohd. balo (gen. ‘
balawes) ags. bealu, balu, on. böl subst. n.
taihsva rechter, ohd. zeso (zesawër) naast Gr. âsË‚idg, Lat.

darter.
lasivs zwak, mhd. erleswen zw. w. verzwakken ags. lesre
slecht valsch, naast onrd. lasinn vernield.
Met voorgevoegde gg voor de v:
triggvs trouw, triggvaba; onrd. tr.yggr, ohd. triuwiags.
treo’ve, os. triuwi. Tegen de vermeende verwantschapmet Skrt.
dhruvás, vast,

bestendig van dhr vasthouden bestaat bezwaar

om de t. De vorming is nog onzeker.
Tot welke unmannariggvs wild gebracht moet worden
is niet bekend.

Over het schijnbare suffix vu vgl. Kluge.. Beitr. 2. G d. G'.
Conj. 46 en 130, en boven in à 7 bij de u-stammen.
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LIJST VAN ADIE‘CTIVA, WIER FLECTIE UIT DE VOORKOMENDE
VORMEN NIET VOLKOME‘N BLIJK'I‘.

abrs n. s. n1. Luc. 15, 14, ìo'xupo'e, a-stam blijkens abraba
M. 27, 54 e. a., z. blz. 25.

afhaimjai n. pl. m. I1 Kor. 5, 6, 9(s’xäzpuìu) anahaimjai
n. pl. m.

II Kor. 5, 9, (s’uäzieû'ìv)

anahaimjaim d. pl. m.

II Kor. 5, 8, i- of ja‘stam; waarschijnlijk het laatste, als door
samenstelling met praepos. van een subst. a-st. afgeleid adjectief.
agl. n. s. n. I Kor. 11, 6, aihrxpo’e. Suﬂix la, vgl. Finsch
ailas (smart), naast ailut voorkomende, evenals agl naast aglus.
airzjai n. pl. n1. II Tim. 3, 13; Me. 12, 24, 27; Gal.
6, 7. vrMmá‚usrûg. Ohd. irri, irre, os. irri (Hel. 5060) ags.yrre.
alevjo a. s. in. zw. Me. 11, 1. râzv s’ÀÜĲÖV, waarschijnlijk
ja-stam, gevormd van alev (alevabagms) , z. bl. 18.
andanemeigs n. s. m. Tit. 1, 9. aËvrsxo’pesvog. a‘stam blij
kens het sufﬁx ka.
andas‘etjais n. pl. m. Tit. 1, 16. Bâs).uwro'g. i- ofja-stam?
ansteigs n. s. m. Eph. 1, 6. gratiosus a-stam, blijkens
suﬂix ka.
aubjamma d. s. m. Luc. 9, 12. aubjana a.s m. Me. 1,
35; Luc. 4, 42. aubjaim d. pl. m. Me. 1, 45. aubjons

gen. s. fem. zw. Gal. 4, 27. ohd. ódi, ôde; os. ôâ‘i, ôthi; ags.
ê17‘e, onrd. aud'r. Z. p. 33.
azetizo M. 9, 5; Luc. 5_, 23:, Me. 2, 9; 10, 25.süxorrcôrspog.

a-stam blijkens het adverb. azetaba II Kor. 11, 19.
batizans a. pl. 111. M. 10, 31. batizo n. s. 11. L. 5, 39;
Joh. 18, 14 enz. batista v. s. m. L. 1, 3. upsïo‘o‘ou,xpárm‘roe;

compar. en superl. van een verloren bat, a-stam? te vergelij
ken, wat stam betreft, met Snkrt. bhadra goed; ohd. comp. en su
perl. pezzir, pezzist adv. baz; os. betaro, best, adv. bat, bet;
ags. betara, belet enz., adv. bet, onrd. betri, beztr, batztr, adv. betr.
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birekjai n. pl. m. Luc. 8, 23; bireikjai n.pl. m. IKor.
15, 20. periclitans; hiernaast II Kor. 11, 26 bireilteim d. pl. f.
xíväuvog. i- of‘ ja-stam?
biuhts u. s. m. M. 27, 15; Me. 10, 1. siw9cág. z. blz. 31.
bleibs u. v. m. Tit..1, 8. ©1Àû2y123o;. ohd. plîdi, plîdhi; os.

blîô‘i (C) blide (M), onrd. blîô‘r; ags. blîô‘e. i-stam., z. blz.15.
braid n. 8. n. M. 7, 13. 7rÄ.arrúg. ohd. breit, preit; os. brêd;
ags. brâd; onrd. breiô‘r. a-stam; z. blz. 5.
daububljans a. pl. n1. I Kor. 4, 9. s‘1nâzwlrm. Met suf
ﬁx blja gevormd; in ohd. -ﬂi (in discuﬁli)‘; onrd. dau,byﬂi. Zie
Beitr. V, 531 waar dit suﬂix door Sievers behandeld is.

dof zie gadob.
-dogs in ahtaudogs n. s. n1. Phil. 3, 5. fidurdogs
n. s. m. Joh. 11, 39. Vgl. onrd. doegr (Vigf. 94), in de be
teekenis van etmaal, naast dagr. a-st? even als dags.
fairnjana a. s. m. M. 9, 16; Mc. 2,21; L. 5, 36.fairn
jamma d. s. u. I Kor. 5, 8. fairni a.s.n. L. 5,39. fairn

jans a. pl. m. M. 9, 17; Me. 2, 22; L. 5, 37; fairnjin
d. s. 111. zw. Me. 2, 21; L. 5, 36; fairnjan a. s. m. Eph.
9, 22; Col. 3, 9; fairnin d. s. n. II Kor. 8, 10; 9, 2. n‘al

Muog ohd. ﬁrni, ags. fyrn, os. fern, mnl. vern. ja-stam, n. s.
fairneis.
’
framabjana a. s. m. Bom. 14,4; Joh. 10,5; framabjai
n. pl. m. Eph. 2, 12; 4, 28; framabjaim d. pl. m. II Kor.
10, 15, 16; I Tim. 5, 22; framabjane gen. pl. m. Joh. 10, 5.

„zm’me. ohd. framadi, fremidi; os. fremicï‘i (e. 2501) fre
midi
2501); ags. fremede, fremâ‘e. z. bl. 30.
fra]ajai, zie samafrabjai.
fuls n. s. m. Joh. 11, 39, in fuls ist =ô’ë‘s1; gevormd

met suffix la.
‘
gadob n. s. n. Eph. 5, 3; 1 Tim. 2, 10; Skeir. 38, 10:
40, 14; gadof n. s. u. Tit. 2,|10‚ ‚7,05’1‘5‘1; blijkens ags. ge
eléfe i-stam, z. blz. 15.
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gaguds n. s. m. Me. 15, 43. súa‘xáast‘v, a-stam blijkens het
adv. gagudaba.
gatils u. s. n1. Me. 6, 21; Lc. 9, 62. 5636roq, a-stam blij
kens adv. gatilaba Me. 14, 11. z. blz. 11.
gabaurbs n. s. m. Tit. I, 8. Ë’yupx‘t‘z’;. 2. blz. 12.

gavizneigs n. s. m. Rem. 7, 22. laetus; a‘stam van vizns
met suffix ka.
grindafrabjaus, zie samafrabjans. z. blz. 19.

haibivisk .‚. . s.in. Me. 1, 6. ‚27...... a-stam blijkens het

suﬂix, zie blz. 38.

'

hauns ‘n. s. m. II Kor. 10,1. rxrrmc"g. ohd. hóni,ags. heán;

met suiﬁx na of‘ ni gevormd? zie blz. 22.
hnasqjaim d. pl. n. M. 11, 8; Luc. 7, 25. /.eûcìiaxo’g. ags.
hnesc met dezelfde beteekenis; onrd. hnaskr, geestig; mnl. neseh,

nesk, zoowel zacht als dwaas beteekenend; u- of i-stam.
hulbs n. s‘ m. Luc. 18, 13. propitius. ohd. hold; os. hold;
ags. hold; onrd. hollr. a-stam, met suﬂix ta gevormd.
ibnaskaunjamma, zie skaunjai.

kaurjos n. pl. f. II Kor. 10, 10. Bzzpúg.

Dit woord komt

in het Westgerm. alleen in de afgeleide mnl. woorden coren

(subst.) _-= last en coren (verbum) : kwellen voor. Oorspron
kelijk u-stam, vgl.. Sanskrit gurús, zwaar, gewichtig, Gr.
Bazpúg, terwijl Lat. gravis tot de i-stammen is overgegaan. z.
blz. 20.
laiseigs u. s. m. I Tim. 3, 2; II, 2, 24. â1äxwrmo'g; a-stam
blijkens het suﬂìx.
lasivs n. 9. m. II Kor.

10,

10; lasivostai n. pl. n1.

I Kor. 12, 12. da‘Elswìg. ags. lesve; onrd. lasinn? Blijkens de o
in I Kor. 12, 12 a-stam.

lausahandjan a. s. m. Mao. 12, 3 xsvo’;; waarschijnlijk u
stam evenals handus.
leiht (hs. hveiht) n. s. n. I1 Kor.4,17. s’Àx.,’ûpo'g, leihtis
(substantivisch) g. s I1 Kor. 1, 17. ohd. lîhti en lîht; ags.
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leóht; onrd. le’ttr, os. liht in lihdlîeora Hêl. M. 2055. Waar

schijnlijk met sufﬁx -ta gevormd, vgl. blz. 31.
midjai d. s. f. Joh. 7, 14; midja a. s. f. L. 17, 11;
midjaim d[pl. m. 110. 9, 16; 14,60; L. 2, 46; 4, 35;
5, 19; 6, 8; midjansa pl. 11. L. 4, 30; 7, 8, 59.

as’crog.

ohd. mitti; os. middi (ac. s. m. middian); onrd. miô‘r (ac. miâ‘ian);

vgl. ook Lat. medius; Snkrt. márlhyas. ia-stam.
mildjai, zie unmildjai.
modags n. s. m. M. 5, 22; Luc. 15, 28. û’pyizo'asvo;. a‘

stam blijkens het sufﬁx.
‚
rabizo n. s. n. L. 13, 25. p'qlâwg. Ags. rede, doch Latijn
ratus; a- of i-stam. z. blz. 32.
reikjane gen. pl. Neh. 6, 87. sàäau,awv. ohd. rîchi; os.
rîki; ags. rîce; onrd. rikr, (vgl. Wimmer Fornnord Formlá'ra

g 83; ja-stam.
riurjana a. s. m. I Kor. 9, 25; unriurjana a. s.m.
I Kor. 9, 26; riurja n. pl. n. II Kor. 4,10; 11. 3; riur

jan a. s. m. (zw.) Eph. 4, 22; riurjo n. s.n. (zw.)I Kor.
15, 53; unriurjai n. pl. m. I Kor. 15, 52. QS'siPÛ’ILsVoQ',
û'i‘íps‘ozp‘rog. In Westgermaansch komt het niet voor, zie g 14.
rums n. s. m. M. 7, 13. sópúxapog. mhd. rûm; ags. rûm;
onrd. rúmr, a-st. doch hiernaast ohd. rûmi, mhd, rûmefz.ä 13.

samairabjai n. pl. m. Philip. 2, 2, rò ê‘v <Dpavoz'zvrsg,
grindafrabjans a. pl. m. I Thess. 5, 14. o’Ĳyozbúxoug,
zie blz. 19.
sinistans n. pl. in. (zw.) M. 27. 1; Me. 7, 5; 11, 27;
14, 53; sinistane g. pl. Me. 7, 3; sinistam d. pl. M.
27, 12, etc. z‘psaBúrspog, zie blz. 11.

skaunjai n.pl.m. Bom. 10,15; ibna-skaunjamma
d. s. n. Philip. 3, 21. aäpxïog. Met suffiy ni gevormd, vgl.ohd.
scôni; os. scôni; ags. sejme; Finseh kaum's. z. blz. 22.

slahuls A slahals B n. s. 111. I Tim. 3, 3. slahals
Tit. 1, 7. 71'À'4’K’1‘ng. a-stam, zie 3 15.
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sleidjai n. pl. m. M. 8, 28; sleidja u. pl. n. II Tim.
3, 1. x.zÀwr.ig, os. slîd‘i, in composita slîâ“‘slîô‘môd; ags. slîâ‘e,
slîd‘heard; onrd. sliô“r, d. s. f. slíd‘ri. i- of ja-stam, zie Q 5.
smalista n. s. m. I Kor. 15, 9.

s’Àaìxw‘rog,

ohd. smal;

ags. smael; onrd. smala in composit. smalamaô‘r. a-stam.
spedizei u. s. f. M. 27, 64; spedistamma d. s. in.

I Kor. 15. 8 etc.; spedumista Me. 12, ‚22. Uit den com
parat. en superlatief en uit ohd. spâti, mnl. spáde blijkt niet

of het i- of ja-stam is.
sunja n. s. f. Joh. 8, 14,17; sunjana (c. sunja)
a. s. n1. Joh. 17, ‘3. éÀzSú‘7. Ja-stam blijkens den nom. s. f.

en het adv. sunjaba.
svart a. s. n. M. 5, 36. as'Ĳag. a-stam, zie blz. 7.

svultavairbja o. s.
amsw. Ja‘stam. zie Q 7.
ubilvaurds n. s. m.
zie g 4 lausavaards.
ufaibj a n. pl. m. Neh.
uhtiug n. s. n. I Kor.

m. (zw.) L. 7, 2. ‚us’Mcuv ûìîi‘ûSuáI Kor. 5, 11. Àoíäopog. a-stam,
6, 18. Ê’vopxeog. ia-stam, z. g
16, 12. sù’mxrpog. Met sui’rix ka ge-’

vormd.
u n an d s o k a. s. n. Sk. 47, 20. irrefutabilis. a-stam, z‚ blz. 7
unatgaht a. s. n. I Tim. 6, 16. aì1rpo’a‘1rov. z. blz. 31.

unbarnah s n. s. n1. L. 20, 28, 29. ärsxvog. a-stam, blij
kens het suiﬁx. z. blz. 35.
undarleijin d s. m. Eph. 3, 8. s’Àxx1o‘ro’rspog, onzeker
wat vorming betreft, vgl. g 7.
unkarja n. s. m. (zw.) I Tim. 4,14; unkarjans a.
pl. n1. Me. 4, 15, incurius. ja-stam, z. 5 7.

unmildjai n. pl. m. II Thess. 3, 3. a’êo‘ropyog. friabvamildjai n. pl. m. Rom. 12, 10. @Mo’o‘ropyog. Ohd. milti;
os. mildi; ags. milde; onrd. mildr; alle met beteekenis van mild,
welwillend, barmhartig, liefdevol; Snkrt. mrdus zacht. In het
Gotisch i-, ja- of u-stam. z. blz. 16.
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unnutjans ac. pl. In. I Tim. 6, 9. dvo’wroe. ohd. nuzzi,
unnuzzi; onrd. ny’tr, ny'tiligr. ja-stam.
u nqebja ac. pl. n. 11 Kor. 12, 4. û’ëppzrog. i- of ja-stam.
unsibjaim d. pl. m. I Tim. 1, 9; Mc.15,28; unsibja
ac. pl. n. Mat. 7, 23. dvo‚zzoe, ja-stam, z. blz. 18.

usgrudjans n. pl. m. (zw.) L. 18, 1; II Kor. 4, 1, 16;
Gal. 6, 9; Eph. 3, 13; IlThess. 3, 13. vair'ban usgrud

‘j ans : l=’yxxxsïv; het is onzeker of het i- of ja-stam is.
vailamer n. s. n. Philip. 4, 8. (vailameri Gab. Loebe)
sû’qoĳiiûg. ohd. mâri in liutmâri ; os. mâri; ags. mu‘era; onrd. mcêrr,

n de onrd. eigennamen Bjartmár, Hreiô‘már, Granmár (waarin
már voor márr) wordt á niet ze gevonden, daar zij, volgens Vigfus
sou, gevormd zijn in een tijd, toen de umlaut nog niet gewerkt had;
zoo ook mariz in runen op het scheedebeslag van Thorsbjerg. Dit
alles maakt het waarschijnlijk dat vailamer i-stam is. Met Go
tische eigennamen als Gibimer, Walemer, Ricimer komen wel

bij Tacitus e. a. namen als Ingumarus, Chnodomarus e. a. over
een, doch hierbij is misschien de uitgang us terstond achter
den nominatiefvorm gevoegd, terwijl oudhoogduitsche namen
als Danehmâr, Dietmcîr e. a. even als bovengenoemde oudnoorsche
namen in den nominaitiefvorm, dien zij voor de werking van
umlaut hadden, zijn blijven voortbestaan, juist omdat zij eigenna
men waren. De in het Latijn bovendien nog voorkomende vormen
als Vadomarius, Fraomarius e. a. komen overeen met ohd. woor
den als

Gisalmari,

Wilmari enz., omtrent welke ik niet durf

beslissen of zij deze i aan de casus obliqui te danken hebben’
dan of het ja-stammen waren.
vainags u. s. m. Bom; 7,24. rxì.xírrwpog. a-stam, blijkens

het suffix.
veinuls u. s. 1n. 1 Tim. 3, 3; Tit. 1, 7. rrdpon‘og. Uit het
suﬂlx blijkt dat het a‘stam is.
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