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Het Nederlandse prefix ge- in
historisch perspectief
‘Ge-+werkwoordstam’-afleidingen in
grammatica’s, woordenboeken en teksten

Het Nederlandse prefix ge- in historisch perspectief biedt allereerst een algemeen
overzicht van de ontwikkeling van de woordvormingspatronen met ge- en
schenkt daarbij speciale aandacht aan het participiale ge-. De kern van het
boek bestaat uit een uitvoerige analyse van de ge-+werkwoordstam-afleidingen
van het type geblaf. De diachronie van deze in het hedendaags Nederlands
zeer productieve ge-afleidingen werd tot op heden nauwelijks onderzocht.

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van dit type ge-afleiding in de
periode tussen 1200 en 1900. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie
verschillende bronnen: contemporaine grammatica’s, woordenboeken en een
voor dit doel samengesteld digitaal tekstcorpus. Die gevarieerde benadering
levert een duidelijk beeld van de ontwikkeling van deze ge-afleiding in de
geschiedenis van het Nederlands en van de factoren die daarin een belangrijke
rol hebben gespeeld.

Dit boek is bedoeld voor een ieder met belangstelling voor morfologie,
historische taalkunde of de geschiedenis van het Nederlands.

ISBN 978-90-78328-82-7

205



 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Crop style 1, width 0.30, length 20.00, distance 10.00 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 17.717 x 12.598 inches / 450.0 x 320.0 mm
     Sheet orientation: wide
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0001
     20.0001
     1
     Corners
     0.2999
     ToFit
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20111005141804
       907.0866
       SRA3
       Blank
       1275.5906
          

     Wide
     402
     249
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



