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Het eerste wat misschien opvalt, is het woord OLEXUXDN in (1), dat waarschijnlijk ‘boeken’ betekent
(denk aan het Franse OLYUH, het Latijnse OLEHU en natuurlijk het Spaanse OLEUR). We zien dan al gauw, dat
OLEXUXD ‘boek’ betekent en OLEXUXDN kennelijk het meervoud ‘boeken’ is (1, 6). Op dezelfde manier
herkennen we dan snel HVNXWLW]D N ‘brief, brieven’ (2, 4, 7, 10), KL]WHJLD N ‘woordenboek(en)’ (3, 8) en
RSDULDN ‘geschenken’ (9). Zo komen we tot tabel A:
$ =(/)67$1',*1$$0:225'
(lijdend voorwerp)
ENKELVOUD

MEERVOUD
N

- 
‘boek’

OLEXUXD

OLEXUXDN

KL]WHJLD

KL]WHJLDN

HVNXWLW]D

‘brief’
‘woordenboek’

HVNXWLW]DN
RSDULDN

RSDULD

‘geschenk’

N.B. 1 — Het teken gebruiken we in de taalkunde om een ‘niets’ aan te geven. De term dus: ‘na het woord zelf komt er JHHQ uitgang’.

betekent

Op basis van tabel A kan het niet moeilijk zijn om straks in zin (1b) het woord RSDULD als ‘geschenk’ te
vertalen.
Vervolgens richten we ons op het eerste woord in elke zin. Als we nu eens veronderstellen dat de
Baskische zinnen ‘gewoon’ beginnen met het onderwerp, zien we als snel dat dit klopt. De
persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp moeten dan als volgt zijn: QLN ‘ik’ (4), ]XN ‘jij’ (7), geen
voorbeeld van ‘hij’ als onderwerp, JXN ‘wij’ (1, 9; 5 is een probleem, zie onder), ]XHN ‘jullie’ (2, 6), KDLHN
‘zij’ (meerv.; 3, 8, 10).
Bij elk tweede woord in de zinnen (m.u.v. 5) valt dan op, dat ze vaak dezelfde stam hebben als de
persoonlijke voornaamwoorden die we zojuist ontdekt hebben. Bovendien hebben ze de uitgang -ULof
-L. Dat zou wel eens een naamval van het meewerkend voorwerp kunnen zijn. Na vergelijking blijkt
dan, dat ook dit klopt: QLUL ‘(aan) mij’ (2, 7, 10) , ]XUL ‘(aan) jou’ (3, maar hoe zit het met 5? zie
hieronder), KDUL ‘(aan) hem’ (8), ]XHL ‘(aan) jullie’, KDLHL ‘aan hen, hun’. Je kunt nu meteen afleiden dat
de vorm JXUL straks in zin (1b) ‘aan ons’ moet betekenen.
Dan blijven er nog twee vormen over, die ook zulke stammen hebben, maar eindigen op UH: de
woorden QLUH (3) en ]XUH (7). Na vergelijking met de vertaling kunnen deze woorden alleen maar het
bezittelijk voornaamwoord aanduiden: respectievelijk ‘mijn’ en ‘jouw’. Op basis daarvan besluit je dan
dat JXUH in zin (1a) ‘onze’ moet betekenen.
Met betrekking tot de persoonlijke voornaamwoorden kunnen we tabel B nu als volgt opstellen:
% 3(56221/,-.92251$$0:225'
STAM


‘ik’

QL

‘jij’

]X

ONDERW.

MEEW. VW.

N

QLN
]XN

QLUL

]XUL

ULL
‘(aan) mij’
‘(aan) jou’

BEZITTELIJK
QLUH

]XUH

UH
‘mijn’
‘jouw’

‘hij’
‘wij’
‘jullie’
‘zij’

KD

"

KDUL

‘(aan) hem’

]XH

]XHN

]XHL

‘(aan) jullie’

JX

KDLH

JXN

KDLHN

JXUL
KDLHL

"

µ DDQ RQV¶

JXUH
"
"

‘aan hen, hun’

±

µRQ]H¶
±

±

N.B. 2 — Misschien lijkt het vreemd dat de uitgang Nhier het onderwerp van de zin aangeeft, terwijl
we in tabel A zagen dat deze Nhet meervoud aangeeft van zelfstandige naamwoorden. Bij nader
inzien is dat echter niet zo gek; ook in het Nederlands en andere talen komt zoiets wel voor. Denk
maar aan de uitgang V, die in het Nederlands dient als aanduiding voor meervoud (YDGHU±YDGHUV),
maar ook bezit kan aangeven (3LHW±3LHWVERHN).
Daarna zijn we toe aan het hoofdwerkwoord. Het lijkt erop dat dit uitgedrukt wordt in het voorlaatste
woord. ‘Geven’ moet iets zijn met HPD (1, 3, 5, 8); ‘schrijven’ is kennelijk iets met LGDW] (2, 10);
‘sturen’ moet dan ELGDO zijn (4, 9); en ‘brengen’ wordt uitgedrukt door HNDU (6, 7). Hoe zit het met de
uitgangen van deze werkwoordsvormen? Bij nader inzien moet blijken, dat deze overeenkomen met
de tijdsaanduiding van de zin. De opgave bevat zinnen in drie verschillende tijden: voltooide,
tegenwoordige en toekomende tijd. Anders dan in het Nederlands, waar dit gebeurt door middel van
hulpwerkwoorden, gaat het in het Baskisch met een achtervoegsel aan het hoofdwerkwoord.
Voorbeelden van voltooide tijd: HPDQ (1), LGDW]L (2), HNDUUL (6); voorbeelden van tegenwoordige tijd:
HPDWHQ(3, 8), HNDUW]HQ (7), ELGDOW]HQ (9); voorbeelden van toekomende tijd: ELGDOLNR (4), HPDQJR(5),
LGDW]LNR (10). Dit levert ons de volgende tabel op:
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‘geven’
‘schrijven’
‘sturen’
‘brengen’
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- 

WHQW]HQ

HPDQ

HPDWHQ
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LGDW]LNR

HNDUUL

HNDUW]HQ

HNDUULNR

ELGDOL

ELGDOW]HQ

ELGDOLNR

Op basis van tabel C kun je bepalen, dat in (1a) de vorm HNDUULNR ‘brengen (toek. tijd)’ moet betekenen,
dat in (1c) de vorm LGD]WHQ niet anders kan zijn dan ‘schrijven (teg. tijd)’; en dat in (1d) ELGDOL staat voor
‘sturen (volt. tijd)’. De verandering van W]!]in LGD]WHQkun je negeren; die vorm is gewoon gegeven.
Dan nu de laatste woordjes in elke zin. Wat is de functie daarvan? Het valt op dat ze allemaal
beginnen met een stam GL, waarna verschillende elementen volgen. Deze herkennen we in veel
gevallen als de stam van de persoonlijke voornaamwoorden: -]XH, -JX, -]X (zie tabel B). Dan zou het
een soort hulpwerkwoord kunnen zijn; werkwoordsvormen hebben vaak een element dat overeenkomt
met het onderwerp van de zin, en dat blijkt hier heel goed te kloppen:
In de zinnen (1) en (9) is het onderwerp JXN ‘wij’; het hulpwerkwoord eindigt op -JX. In de zinnen (2)
en (6) is het onderwerp ]XHN ‘jullie; het hulpwerkwoord eindigt op -]XH In zin (7) is het onderwerp ]XN
‘jij’; het hulpwerkwoord eindigt op -]X. In de zinnen (3), (8) en (10) is het onderwerp KDLHN ‘zij’; het
hulpwerkwoord eindigt op WH (dat is een andere vorm, maar ze hangen kennelijk wel samen). In zin (4)
is het onderwerp QLN ‘ik’; het hulpwerkwoord eindigt op W (ook dat ziet er anders uit, maar dat hoeft
geen bezwaar te zijn). Dus concluderen we dat het hulpwerkwoord aan het einde een element bevat
dat overeenkomt met het onderwerp.
Als we dit hebben uitgevonden, is het niet moeilijk meer om te zien dat het voorlaatste element in het
hulpwerkwoord steeds overeen blijkt te komen met het meewerkend voorwerp: zo hebben we
herkenbaar ]XHL‘aan jullie’ naast ]XH- (1, 4), ]XUL‘aan jou’ naast ]X(3). Qua vorm minder voor de
hand liggend, maar even systematisch, zijn de vormen KDUL‘aan hem’ naast R (8), QLUL ‘aan mij’
naast GD (2, 7) en tenslotte KDLHL ‘aan hen’ naast H (6, 9).

Dan blijft alleen het tussenvoegsel ]NLover. Het blijkt steeds voor te komen in zinnen waarvan het
lijdend voorwerp in het meervoud staat, en dat is dan ook de functie ervan. Dit elementje komt

overeen met het lijdend voorwerp: - - (niets) als het lijdend voorwerp enkelvoud is en ]NLals het
meervoud is.
Dit alles levert tabel D op. Een concreet hulpwerkwoord kan worden gevormd door van links naar
rechts één element uit elke kolom te nemen.
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Nu we de structuur van het hulpwerkwoord hebben geanalyseerd, zien we dat deze werkwoordsvorm
altijd informatie bevat over het onderwerp, het meewerkend voorwerp en het lijdend voorwerp (voor
zover het enkel- of meervoud is). Dat verklaart waarom we in een zin als (5) (PDQJRGL]XJXde
persoonlijke voornaamwoorden JXN‘wij’ en ]XUL‘aan jou’ aan het begin van de zin kunnen weglaten;
aan het hulpwerkwoord kun je diezelfde informatie immers al aflezen. Een vorm als GL]XJX moeten we
in feite analyseren als GL ]XJX. En deze vorm bevat, gelezen van achteren naar voren, de volgende
informatie: ‘wij’ is het onderwerp, ‘aan jou’ is het meewerkend voorwerp en het lijdend voorwerp is
enkelvoud (verder wordt het niet nader genoemd, dus kunnen we dat in het Nederlands weergeven
met ‘het’). (PDQJR betekent ‘geven (toek. tijd)’. Samen wordt dat dan ‘Wij zullen het aan jou geven’.
Met behulp van de tabellen kunnen we nu de opdrachtzinnen zonder probleem vertalen:

2SGUDFKW %DVNLVFK1HGHUODQGV
(1a) 1LN]XHLJXUHOLEXUXDHNDUULNRGL]XHW

,N]DOMXOOLHRQVERHNEUHQJHQ


Het hulpwerkwoord zit als volgt in elkaar:GL ]XHW. Van achteren naar voren geeft dit de volgende
informatie: ik – aan jullie – lijd.vw. is enkelvoud (zie tabel D). In het Baskisch zou je hetzelfde dus ook
kunnen zeggen met weglating van de eerste twee persoonlijke voornaamwoorden: *XUHOLEXUXD
HNDUULNRGL]XHW.
(1b) =XHNJXULRSDULDHPDQJRGLJX]XH
-XOOLH]XOOHQRQVKHWJHVFKHQNJHYHQ


Lees hier het hulpwerkwoord als GL JX]XH: jullie – aan ons – lijd.vw. enkelvoud (van achteren naar
voren).
(1c) (VNXWLW]DNLGD]WHQGL]NLRJX.
:LMVFKULMYHQKHPGHEULHYHQ
In dit geval moet het hulpwerkwoord worden geanalyseerd als GL]NLRJX: wij – aan hem – lijd.vw.
meervoud. De persoonlijke voornaamwoorden *XN ‘wij’ en KDUL‘aan hem’ zijn hier weggelaten, maar
dat is dus geen enkel probleem.

(1d) %LGDOLGL]NLRW.
,NKHE]HKHPJHVWXXUG.

Het hulpwerkwoord zit als volgt in elkaar: GL]NLRW (van achteren naar voren:) ik – aan hem – lijd.vw.
meervoud. Ook hier zijn de persoonlijke voornaamwoorden voor ‘ik’ en ‘aan hem’ weggelaten. Omdat
het lijdend voorwerp verder niet genoemd wordt, maar je aan het hulpwerkwoord wel kan zien dat het
iets in het meervoud is, moet je de zin vertalen zoals hier is gebeurd: ‘ik heb ze (d.w.z. de dingen) aan
hem gestuurd’. Als je hier had vertaald: ‘ik heb hem de dingen gestuurd’, was dat natuurlijk ook goed;
met ‘de dingen’ geef je aan, dat het lijdend voorwerp meervoud moest zijn, en dat is ook zo.
2SGUDFKW 1HGHUODQGV%DVNLVFK
(2a) ,NVWXXUKXQPLMQZRRUGHQERHNHQ
1LNKDLHLQLUHKL]WHJLDNELGDOW]HQGL]NLHW
Alle woorden zijn eenvoudig in de tabellen hierboven op te zoeken. Het hulpwerkwoord zit als volgt in
elkaar: GL]NLHW, ik – aan hen – lijd.vw. meervoud. Natuurlijk kun je de persoonlijke voornaamwoorden
QLN ‘ik’ en KDLHL ‘aan hen’ zonder bezwaar weglaten: 1LUHKL]WHJLDNELGDOW]HQGL]NLHW
(2b)

-HKHEWKHPGHERHNHQJHEUDFKW
=XNKDULOLEXUXDNHNDUULGL]NLR]X

Ook hier raadplegen we alle tabellen. Het hulpwerkwoord GL]NLR]X bevat de informatie: jij – aan hem
– lijd.vw. meervoud. Ook hier kun je ]XN ‘jij’ en KDUL ‘aan hem’ gewoon weglaten: /LEXUXDNHNDUUL
GL]NLR]X
(2c)

-XOOLH]XOOHQPLMGHEULHIVFKULMYHQ
=XHNQLULHVNXWLW]DLGDW]LNRGLGD]XH

De tabellen geven uitsluitsel over alle losse woorden. Het hulpwerkwoord is GL GD]XH, d.w.z. jullie –
aan mij – lijd.vw. enkelvoud. Je kunt ook zeggen: (VNXWLW]DLGDW]LNRGLGD]XH
(2d)

=HKHEEHQKHWMXOOLHJHJHYHQ
+DLHN  ]XHL HPDQGL]XHWH

Ook nu raadpleeg je weer de tabellen. Interessant is hier, dat het lijdend voorwerp niet nader
genoemd wordt in het Nederlands; we weten alleen dat het enkelvoud is. Dat laatste betekent dat we
het element ]NL- in het hulpwerkwoord weglaten; ‘aan jullie’ drukken we uit door ]XH en ‘zij’ door WH

aan het einde: GL ]XHWH. De kortere vorm is weer: (PDQGL]XHWH

