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In deze en dergelijke Toorbb. zjjn k.nderlen, en ,onne 4. nmT. Zoo ook
-anneer het wkw. dat Tan doen of latin, afhangt, op zlJne benrt een nmT.
bebeerscht, b. 1'.; Ik zal Aem zvne les dom leeren; vnJ %UIlen Aaar Aet
geneeam.ddel laten gelJruiken. Hler zljn Aem en le8, Aaar en geneE811lidde'
4. nmT. De oplossing dezer Toorbb. zonden wIj aldus geven:

1i zal doen (dat is te toeeg brengen); hem leeren (dar hV leere); zunI
Ie,. Wtj mUen 'aten (d. i. te toeeg brengen); haar gebrualen (dal zij gebr.);
h. genee,madde'.

Wlj zullen echter niet betwisten dat men in deze en dergelijke Toorbb. de
onbep. W. ook lijdelijk verstaan, en den pers. zich in den 3. omT. Toorstellen
kan; en dan zan de oplossing deze ziJn: Ik z. doen (d. i. te weeg brengen) ;
Jeeren ZlJne les (dat z. les geleerd worde) hem (aan of bij hem). Er zlJn ge
Tallen wurin de zamenhang duidellJk aanteont, dat de pers.3. nmT. is; en
dan kan ook de onbep. W. niet auders dan lijdeliJk worden opgevat. Zle
hier voorbb.: Ende Pharaoh liet AemfiJne l.nnen kleederen aantrekken. II
zal Aem de handen dom banden. In la.lt Aem een' b,..V ,chnjDen, eeMII rok
makm enz , dient men weI te weten of hem 3. of 4. nmT. is. In het eerste
,eval wordt de brief aan hem geschreven, de rok Toor hem gemaakt;
10 het tweede. scbnjft bij den brIef en maakt den rok. Zoo is het met I .1
Aell haar eenen arm zien a/zelten; beschouw ik haar all 3. nmT., dan is
afzetten hJddlJk, maar moet haar Toor 4. nmT. gelden, dan 18 de onbep. W.
bedrijvend.

6. De derde nmv. Tan den pers. gaat niet in een 1. nmv. over, door het
bedr. wkw. in een liJdend te Teranderen. Aan deze onnaauwkeurigbeid
maakt men zich aan aan de Kaap dlkwijls schuldlg door navolging van het
Engelsch: b. v. We are credIbly ,nformeil that, &c. 1 am noC aUowed to BfJ,1/
my opinaon. W" toorden geloqfwl.ardig bengt dat enz. 11 toord raiet toe
geBtaan mun pevoe/en te zeggen. Dlt moet wezeD: ORB ICordt ber'igt, mij
toordt Riet toegeBtaan; want berigten en toestaan regeren in den bedrijT.
Torm 3. niet 4. nmv. van den persoon.

1. De IpreekwIJs iemand «an iets 1&erill7,eren. in plaats van (emand (of aan
ipm«nd) .ets henRneren ilonnaauwkeurlg. en beboort als zoodanig uit elk
opstel geweerd te worden: Zie bIer voorbb. Tan het juiste taalgebr.: h'fi kad
hem de lessen Nn den grootell boetr;ezant hnnen 1iennneren. T. d. H. Hd
Aerannerde aall de eergtideri"K wat 6.em gebeurd toM. T. d. P.

8. Uit het laatst aangehaalde voorb. ziet men hoe de omschrijving van
den 3. nmv. met aan dlkwlJls tot de dUldelykheid beTorderlijk zJjn kan. Het
Teelvuldig gebr. Tan deze omscbrljving, waar de 3. nmv. zonder «an even dui
debJk zou zljn, ii, dunkt ons, een van de kenmerken van den gemeenzamen
styl. Zie hler twee Toorbb. uit de II Gesprekken in Socratilchen vorm,"
waar aan JUIst in den Itijl van het opstel past: Zoo tollt g'fi dan aan den god,
dae'Mtzge'll man t:erbieden dat zVn ger:oel toerke? L. W. Dat w1i oolc «tin Aen
regt lateta toednvaren. L. W.

9. De 3. nmv. bij MnKerenen dorslen, beboon tot het oude Ipraakgebruik.
als mu II01lKert, hem dorst: van dlen aard zi.Jn oak en"e hem tDtI8 bang.
(Geo. uxii. 1). Schoon OM benalluwd aBo B.

Tot deze regelm88t behoort mtj dunkt, dat nog in elken stijl gebruikt wordt,
hoewel het veri. m"f} dacht in de gemeenzame taal eenigzlnB ItlJf klinkt.

Wkw.gevolgdvan 4. nmv.
365. Bedr. wkww. regeren een 4. nmv. van het voorw.

der handeling, en dat doen ook derzelver deelww.: Wij
moeten goede 'Voorbeelden 'Volgen, onze medeme'll8chen be
minnen en het lcwade vlieden. Hem ziende en zijn gekerm
hoorende, werd ik ontroerd.

Bier moeten wij op het wkw. laten terug'komen en onl eeue kleine uitwei
ding Teroorloven, over de Trug, welken nmv. het bij zich hebben moet,
wanneer bet een ander wtw. in de onbep. W. bebeerscht. Dat bleromtrent
in d. taa1 del omgangl tweederlei gebrulk aanwezil ii, dat men b. T. nn eenl
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• oort: lAat mij 8'Glln, faat Aem blij"ta: en dao weder: laat ij 6atn1, 1. Av.
61.; en in bet mn. zoowel: Zaat 01U ,.tWI, 14llt 1a,7I bUJ"era, all ldten tDij
,., latera 6ij bl., kan nlemand loochenen. Ret onderscbeid in de tweederlei
segging il door Ten Kate (D. I., bl. 522) aangetoond daarin te beslaao, dat
'dt, met 1. nmv., opw,kiend en met verbogen nmv. (batsij 3. of 4.) verlof
verzoekend il. Maar met 1. nmv il de 3. j)erl. ook tlergunnend. b. Y. :
lAten ., wKblijwn dil nid ko7l&tll willen. Zoo hebbeo wij dan, zouden de
geleerden zeggen. met den 1. nmv. een mod'" l&ortab"". en een moil... conee•••i"".. Aan zulke benamingen il zeker bitter weinir gelegen, maar aan de
nak zelve des te meer. Dit verlchilleod gebruik un latent il oen. eigenbeid
in onze taaI, die we op pri)1 mogen stellen. Maar hoe II het er mea gelaan P
Niet tevreden met zioh van dien rijkdom to bedleheo, wllde men ook weten.
hoe blj latera, dat toch een bedr. wkw. is, een 1. om... Itaan kan. Hier kOIl
men geen voldoende verklaring op vinden. en daarom werd het .fJt8keurd J
Zekere Nanninga ".1 de eerste, zoo veel wij weten, om er sijne oficurl'lll,
door gronden geltaafd, ovpr te uiteR; dlt zou misachlen welnig kwaad ge..
daan hebben, bad niet Weil. (Spraakk., bl. 273) zjoh op hem beroepen ell
aan die afkeuring ziJn zPlI;el gehecht. Is het wonder dat men no. begon te
wankelen? Immerl had Weil uitspraak gedaan, en zljne Spraakk. WII alp'
meen ingevoerd, in "aam etl op last IlIIlIAe' .taatllbeBt"ur. Zoo ziet QlClB
dan deze schoone eigenheld onzer taa], bij lateren tienmaal verlobChPDd. yoor
&So maal dat men ze gebrulkt. Gelukklg nogtanl erkent de tasl geenll wet..
,evers, en beeft zlch bet verscblllend gebr. nn laten, lR de Ipraak des om ..
langl, gehandhaafd. Dildo en Kink. (DIet .ltljll nn -"6n gevoelen) hebbpn
.Ikander bier de hand gereikt en het algemeen gangbars taalgebr. in hunno
bescberming genomen. Dlt kon niet zonder ultwerkin~ bliJven ; maar nOI
meer Terwachten WIJ van het vertoog van do Jager, in bet Taalk. Mag., D.
HI., bl. 265- 294. Daar vindt men !!lanDing. weenegd; daar vindt mOll
uvenl een mode] hoe dergeliJke vraagltnkken behooren bebandeld te worden.

Toen ik mijn kleinen voorraad nn ulttrekselloYerzag en begon to schlften,
kwam bet miJ voor, dat Ichler alenze Icbl'1Jvers van naam dlsclpelen van Wei·
land geworden waren; dan, bit nadere overweging vlel mij in, dat Killk,
mil~chien ruim zoo vee1a]1 W. bad bi.Jgedragpn, om althanlln opstellen voor
den kanse], bet taalgebrll1k in dezeu te wlJzlgen, door zljne onderscbeidmg
tUllohen laat met 1. nmv. all II zaOOte gemoedeblke opwekking," en laat met
4. nmv., all" krachtiger, plegtiger aanmanJng."-Eene onderscheidlDg, dIe
men ook ter aangehaalde p]aatl door de Jager kan wederlegd Zlen. Htlt te·
genwoordig taalgebr. il Itelbg v66r den 4. nmv., en ik zoo. een nuttelool werk
doen met de reekl van voorbb. op te geven, die lk daarvan gevonden heb blJ do
Tolgende Ichnjvera: E. A. Borger, M. C. van Hall, Abr. del Amone van
der Honen, J. de Vries, Ph. W. van Beusde, H. J. Spljker, Lubhnk
Weddik. Liever geef ik bier de voorbb. van het tegenovergestelde gebr., die
mij blj deD bungen S. HtlJl voorkwamen t Laten wtj Mt zien. Laten rerJ
Ad ge.ulfde ft0f: wat ophelderera. LateD tD" beproeten qf hd mogellJk :llJ.
Ltden IOU met d, Engel8chfJ pie. aanvaJ&gen. Latt7& wu n" de ",r·
gelijking makeft.-Hlerbtj yoeg Ik nog eemge uit dpn lobat van voorbb.
ter aangebaa]de plaatl door de Jager blJeel1 gelteld c Laot Ii lifJl:er de
scAet. voltoo4jen, v. d. P. Latm we eerst on:le aa"dachl t:elltigt'f&. v. d. P,
Laten dan d, eeretombm met reid.eke op,chrl!ten prUken. J. (Ianlse,
Laal ii het Gn'wOOf'tl 8chulll'8 blyWH. Lulof.. Laten daadzaim .prf{rf7t.
Streso.

Met dat al il de 1. !lmv. bij latsli nog nipt verklaard. Wij suJlpn onl bier
vergenoegenmeteen' blooten wenk te geven, of ill gevallen nl' opwPkkln1
late. ook het ouele :lieA gAelalen II, zoo datloten wv gila", zoo "eel betee.
kent all glaelatera Wv on. I' gaan, dat is, laten we fin, ,laelat", Ie gallf&.
ZloA gl&elaten. beteekende, YOOreerlt, den IchlJn van ICt~. aannemen, en daHr
na ook weI zleb aan iets hegeven, of zicb.. gellJk meQ ,Pgt, tot ietl in postuuf
.etten. Zoo zegt de Duitscher: SioA •• etfDfU af48teJlen: 1ft den IIln waarll\
bet Eng. zegt: 7'0 lIet abo'" doing CI thIng I en bet Fr.: S, _eltr, en devolt
Il,/air. guelguet'/un••

Het eenvoudlge lGten komt bij Coornbert yoor in dt'n zin van rioA f1erfofl_
,.I1I-.taan: Ho. ,o"d~ dqf lat~ 1 en zoo Ipreekt bet H. p( J\o~,

;p
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2. Sommige wkww. regeren twee 4. nmyv., als tloemen, "eetlft, molm,
uitroepen. kroonlft enz: God tloemde Aet laeAt dog, en de dui8temtl
noemde Bij nachl. Gd "eel mii mee,te,.. Ik zal u ftB,clltr. dtr menBcAm
make... DikwlJls wordt de tweede 4. "Dmv. door tot geregeerd : Maaltt
niel het Auu Imj". Vader' tol eera AUII 171'm loophandel. Dit is ook met
u"Toepen, kroonm, eo zal"e", de gewone wds van sicb uit te drukken : B,.
dll doornenbo,cA zeide tol dll boofMJI: indien gi; mrj in del' waarAeid tol
,enen lOfting o"er Usa(ft ens. (Rigt. ix. 15) Op gebJke ",ijB: lem.d tol
ridder 'laon, '0' opsiener aarutellera, tot opfJolger tenoemen enz.

3. Niet zelden hebben O. wkww. een 4. omv. bij zich, en dit vindt
'fooral pIRats bij bepalingen 'fan tijd of maat, b. v.: Den gtm6cAen da.f1 zitten#I,,,,, urerr 1001lm. een "alf uurfje pf'alm; m(in kind iB drie duim gtgroe.d
",lert gl) laatll Aiel' waarl, ".Une kamer i, tlDee "oel Aooger dan de ulDe;
Deze 0' weegf 800 1101&d; mun 60ei koll fJier gulden. Het valt niet gemak
kelijk van dlt Ipraakgebr. eene "oldoende verklaring to geveD. Men kan
ar ztch met HelJle en aoderen "an af maken, door ta zeggeo, dat bet een
caltU abBOlutu8 is, maar wlj tWljfelen of het daardoor dUldellJker wordt.
'Achter den vergr. tr. der blj". omww. verlcbJ1t OOB Ipraakgebr. van dat
der Franscben, Engf'IBCben en Duitscherl, die allen een "oorzl. beztgen :
Hij i. een' "eel Aoofd grooter dan ii, luidt in het Fr.: 11 ,,1 plu. grand.
,ue moj de loute la ttle; in het Eog.: He II taller tA. 161/a w/wle lead;
In het H. D.: Br id u,,, timn gt.DIZlft Kopfgro88er all icA.

Beheerschi'1lg door voorzls.
366. Voorzls. beheerschen doorgaans een 4. nrov.

Wege en halve bebben den 2. nmv. en staan achter bet
woord dat zij bebeerschen: .AI wie deB voordeelshalve
zijn geweten lJezwaart, is gewis een dwaas. Het weder ,:an
verleden maand Z01J, ik, uwer gezondheidwege, niet terug
wenscken.

1. Het olld Holl. gebruikte veelvuldig den 2. nm". bij yoonll.; en dlt
~bruik helOft in maniga spreekwJjs stand gehouden. Zoo lIelEgen wiJ nog :
Blnnen '.lalld., 6ulten " land•• binnm', mond" lu,cAen dei., "oor'.
Aand., onder '. ""nu. "a" oudl, tol "e"el"7I', tot fDa/genl, tot ,te"en,
toe. 6d t,jd,. Ook ontbreekt het ODS niet aan dergehJkp voorbb. van den
3. omv.: In d,.r da.d, 6d der "a"d, in der trid. in aller fil, ter goedn' ur"
fDe' ler IIpraak, ter goeder troulD; filet der woon, uat del' mate, 1m da'II,
ten Auaze, in den lande, i" den bl.nde, """ loningldken 6/0ede, uil d,n
Aooge. v. d H. Mel durera eede. S. St. enz. WJj merken bierblj op. dat
de aangebaalde voorbb. van den 2. Dm"., all ook de V. voorbb., van den 3.
nm". in eiken Ipreektrant geboord worden' tarwljI de M. "001 bb. van den
3. Dm"., tot den deftigen Itiji bebooren. Voorts kunnen wlj de Icbrijfwljl
in de daad, IJd de Aand, niet aanbevelen, omdat wij geen voldoende reden
Vlnden kunnen, waarom men zulke overbldflela der Ipraak oozer "oc)rouderl
zou moeten uitwislchen.

All 3. nm". blj een "oorzI. zijn ook aan te merkeD. de Ipreekwijzen: Ina
gelale, len fJedrage, in gebrele, zoo ook "001' dezen. b. St. In dtsm, in de
bet. van Aierin, blj ". H. en de Vr.; en 61) dezen: de lIladen, die ai 6"; destll
_tinen Zarrdgeraooten aan6iede. ". H. (Verg. § 193.)

2. O\"er de verbuiging van bijv. lnbw•• en "oornmww., Bcbter ten en ie,.,
heerlcht eeDIg verlchil. Veelal voegt men het buigingBteekeo zoo weI achter
bet voorzl. als achter bet voorDmw. of bijv. omw. Zle bier "oorbb I Ten
.Ilen erjde, ten dam einde. S. St. Ten aUllen ger:alle. ". d. H. Te. allen
Ujde. H. Ten :lynen opaagt" d. Vr., en in het V,: 7'er zvner eere. Slegenb.
Ter zelfder Iyd.. ". d. 1'. Tel' goeder fl,r~, S. St. Tw k1Dader uur. v. d. H.
Ter m~ner t.eNntlDOordinB'. L. W. Met lIulks Damen ala achter deze yoorbb.
Itaan onder bet oog, dUrYen "'Ij niet met den Heer Bomhoil' ('faalk. Mag. D.
1, bl. 26) seggen, dat men" tegen den aard oozer taaillondigt," wanDeer
IDeo sich aidu. u.tdrukt. Liever louden wQ, om do wdlUldendbeid, aaobe"e-
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len, om in het M. den uitr. van bet yoorzL. zoo die al moet gescbreyen wor.
den. in de uitspr. te yerawijgen, en dUB I' 81left tijde, I' diDa einde te seg.
cen. De V. voorbb. souden we ongemoeid laten. Wij yoegen bier no,
••nige bijzonderbeden btj :

G. Voor aanw. voommww. wordt thane 't'eelal het bloote 't'oonl. gebruikt:
2'. gHlM dag,. 't'. d. H., 2lr dier tvd. v. d. P., 2', denr gelegenA6Id. Id.

11. Voor oen bijw••ebijnt wellutdendheid het eenig., nlt.ooer; immer.
Jezen wlj teft onder lJrengm, ler nedcr,cArU"en. 't'. d. H., terwijl men aile.
meen segt t, iOt1en, t, bilen gan, I, iinn,n irengen.

e. In den overtrefFenden tr•• na len, wordt than8 yrij algemeen de .Iuit."
welgelaten: 2'en i/ar,te S. St•• zoo ook t". laal",. ten manlte. ten iell,.
bij allen, ge1JJk men in den pOlitiy.. altJJd len irDade, ten goede eoz. gezegd_ft.

d. In ten eenen fIIIIG' heencht tweederlei l(ebr., all t,JI eenetJtllal B., en
met't'ersachting ten ,en""al,. 't'. d. H •• en blJ d. Vr., nu eenl Ie eeneRmIlr.,
flan weder ten eentmlafll. Het Jut.te 8cbiJnt weI het ~ebruikelajkste.

e. In te poll ,n Ie paard, te ""ur,. I, zwaard, bhJft Ie onverbogen ; niet
.Iaoo in I,r:lee en Ie land. S. St.
f. In ver8cheidea 8preekwiJzen duidt het verbogen yoorzl. on. bet oud.

ge81aeht van een w. aan: Ten di,,,,,,, ,'aan, Ie,. ,lld,r ure. I". dood lJrenUHI,
ler oore iomm. v. d. H.•-niet gehjk het Taal"k. Woordenb. opgeett I"
oor,n. Zoo ook I' dier IVd. v. d. P. - T'II prooi en ler 1!!ooi, worden door
elkander gebrnikt, gehJk dan ook bet w. bij Siegl!nb. en Well. ala V. en bij
Bild. al. M. opgegeven wordt.

3. Weg, en haloe worden oneilentlijk yoorzla. genoemd. Bet eerlte i. de
wortel van bewegeft: Uwer geaondhiadweg', i.tDt'ge••, "aJl tDege aIDe Ilea.,
dat i. I _rDe gez. m'; daarloe bewegtJUk. Hal" Itaat in verband met h,lpe:
De. "oordeel. hal"e. il ten behldpe, ten duumB van bet voordo. gehJk in
mijnnalhalN. ulCeflt1u&11'll eoz. Dat beide nmww. ZIJn, kan daarnit bbJken,
dat men ze ook met een voorzl. gebroikt, a18: Ya. ,tadllwegB. 0111 de"lit:ld,
Aal"e, naar de regelmaat 'fRO om de. "redtl ",&1,le.

4. Belaalr:en. is, volgen8 8i1d. (Spraakl. bl. 243), verI. deehr. van belloa·,,,
of behaldeft, waarom hij dan ook 90lstrekt de slult.ra bebouden wiI. Wat he'
eer.te betreft, gelooven wij dat hij gehjk heeft; het laat8'e is vrij onver.
sehUU,. zelfs pleit het tegen.....praakgebr. yoor hehal"e. Eene andere
wug J8: vanwaar aehter behalv, mpnigmaal een 1. nlllY., en dan ...eder een
3. of •• ? Ve reden van dit ver.chijn8el J8 juist daarJD te zoeken, dat "ehalee,
even al8 het gebJkbednidende 1C1tllenomen, een deelw. i., want all zoodaDlg kan
het met bet voep. dati oen aodel wkw. achtar Bleh nemen I 1lr l&eb nitt,
lega de" .,n beluJlr, do.t h'; mv %uar dannel. Wanneer nu het wkw. na dal
hetaelfde il dat vooraf gaat, dan wordt het met voelw. en al verzwegen, maar
de 1. nm". blajft: Niem,uuJ Aetft AnA g,zura ieMI", ii, dat i.: beh,dfJB thli ik
Aem genen heb. De verbogen nm't'. bij bekal"e, Iaat zleh op gelljke wij& door
mvuUing verklaren. maar kan ook onmlddelllJk van behaZw alhangen. Met
,dtgtnomeJl il de con8tructie l"olkomen dezelfde.

i. Door lommigen wordt foaarl, onder de yoorzll. opgegeVPD, dio ach·
tor hunnen casul ltaan. Wij .elooven dat het een bYw. iI, afgeleid van
uaren, pan, gelljkflKk. (vlup) ....n ,,'iegen; 'er looIM, 98n loopeR; de I of
d aou un eene ingeschoven letter aiJn. De bet. van eene rigtlDg ligt dan
aiet in tDaart., maar in het 't'erswegen8 '" lauwart. i. dan I. Allllre. dl\t ii,
flaClr hail gaande. De gewone ad. van W4IIr:l, eeJl oud w, voor oord, komI:
OM minder natuurlijk yoor.

6. lSomtljd8 is het \'rij onver8cbillig of een vool'zl...I dan niet herbaald
worde; maar doellooze herhaling heeft altijd ietl daauw.. Men zegge dan
Diet I HUtDoonl met zUne "rou,o'" fIIel ziJn, iilld".,. f)_ilen, maar kart at
.el:l. w. en kind,rerl. Veelal wordt de herbahDI nagelaten, wanneer het
t ...eede w. zeer na in bet. of op eene andere wij8 met bet eer.te "erwant IS,
b. 't'.: Me' Aa"e en goed.; "an Teali en ,teen; tJUtI man .. muiB; mel laand
.,. tand; Olle,. ./ok en lJlok; door I." en bedrog. Maar in leval van tegenBtel.
ling is de berbaling verkieahjk: De mm.c4 tDordt fJ,rzoc"t door t'ukdom 1M
door armoed, I in gelJrek ,n an 0",trI110,~ ligl em ,'nk",rborqe.. Zv :lullen
lomen .11 ket oDden en catl Ael tDeden. De genoegenl tHIn den 60m,,. en tlertw,"'", StjD aan beide pmeen. maIL]' die "4n dell .omw ,JI lOan d." wiNt",
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zijn blijkbaar ondenebpiden. Men zeltge dan: de ienmerien "Oft den "";end
ttl "aft den "ijfJftd der deugd I de Aeld",. waft dt'ff ouden 8ft waft den ftrtutDen
Idrl~ enz. 'l'u8,chen wordt DIet berbaald. (§ 274. h.)

1. Voorzls. bebben dlkwijis eene onbep. W. als 4. nmv. acbter zieb: 1ft 1&et
loopeft, zonder om til Zlen, nep "'''' uit. Bet Eng. gebrulkt daarvoor het
tegenw. deelw.: 1ft ruftftlRg, &0.

Hoe eell, wkw. eene onlJep. W. lJeheer8cht.
367. Ben wkw. neemt vaak een ander wkw. in de

onbep. ,"". achter zich, zoodat bet Iaatste bet voorw. des
eersten is: Ik meen te weten, dat tAW vriend van mij", ge
voelen iI.

I. Doorgaans wordt het 2. wk':. door Ie voorafgegaarl, als voor eerlt, ach
ter wkww. dIe eene gemoedsbeweging uitdrnkken: Ii qeloqf, Aoop. ""eea,
veru}(lclIi. wmICA, "er/fJftf/, deni enz. Aem Ie nen, ti f:erblljd, 6edrotlf,
,,,rwonder, fJerheuf/ mlj het te "ernemeft; ten tweede, aehter wkww. dIs
een bevorderen of verninderen te kennen geven: Ii poog, IracAf, "t'r
608k. raad, "ermaaft, gelJied, "erlJied. weiger, ielel enz.; en ten derde,
Behter zitten••taaft en ,if/gen, waar het Eng. een deelw. gebrnikt: filialontl
I' pralen. He .tood talilftg I Ii leg te lezm, enz.

Maar zondt'r te staat het wkw. aebter Zlen, Aooren en "oeleft, ""anneer do
onbep. W. ook aan bet deelw. der Engt'lseben beantwoordt: U zag hem 100
pen. I,aw ham ruftnlng I sebter komen, gaaft en illj"eft: lk kom u .neft. era
IJlijfwat met u praten, eer;k ga eten; en aebter doen. dUrflen, latm, Aelpm.
leeren. zullera, Willen. nftne'l, mogen, moden, heeten en "inden. Ma'lr
$len en iomen verelsehen, in eene andere bet., bet woordje teo b.v. : Zie Aem
loell eeM te 8preien, dat is, tracht Aem enz.. Indaen Aet Aui• .twafll In t.
"allen. If the AOUBe .1I0uld happen to tf/mble down.
, ElDdellJk staat de onbep. W. zonder te, wanneer zij het verieden deel".
Yenangt. WJj bebben (§ 258) van dit taaigebr. een wenk gegeven en

1 komen er tbans op terng. Uitvoerig bandelt Ten Kate over dlt onderw. (D. I.
bl. 515) en voillg. Zeer opmerkehJk is het, dat deze '9'el'WJsseling van het
deelw. met de onhep. W •• zleh doorgaans tot dJe 18 wkww. bepaalt, die zonder
Ie met bet volgende wkw. verbonden worden: Wv Aellben hem lunnen, mogtft
tra moetcft ontvaftgen. HelJ Ii u niet Aelpen dragen' Wle Aeift hem leerm
.cA";"e.' LlgQen••Iaan en zdten, mdken ultzondering, want men zegt: Ik
Aeb zatt".,. .chru"en, Ilggen .Iapera, Btaan praten, hoewel men Ii zat ttl
.c"r(jf1era enz zeggen moet.

De volgende 'oorbb. strekken ten bewijze, dat bet spraakgebr. niet altijd
binnen de palen eener aangewezen anaiggie bhJft: Ed had het pogen t •
.doefa. v. d. P. Nag onlanQ' Aad Ay Aem Ult z~ne landpalen pogen fe "er
1Ddderen v. d. n. God Aetlt u zoeken te leiden lot eeuwlg {(e/ui. SplJker•
. Nog mmder IS men in de taal des omgangs in het gebruik van deze eon
...b'uctJe tot de boven opgegPYf'n )8 wkww. beperkt. Dat bewIJzen de
yo]glf. 'Voorbb. dJe wlj uit Kmk. Beoord. enz. ovememen: Ii ben !&em
we.en zien. 1k he" hem zoekeft oller te 1&o.len. Ii heb hem niel 6t'geereft Ie
zaen. Ii Ae6 kel meene. te 6e8peureft. Toen eer.t Ae6 Ik Aet beganneft 1ft t,
zi"ft. WI; ubben het zien te .chlkken, Men Aedl hem weten te "inden
Hij i. !#omen te ot:erlrjden. 1k 1&o.d dat niet beAoe"era Ie d08n. GV had mti
bel&ooren Ie wQar,cl&uwen. Wle ongedwongen Bpreekt, drukt zich in de tad
deB oma:anp;s z66 nIt; en de bovenstaande voorbb. kunnen, met weiDIg uit
sonderingen, In elk opstel weI ged1,11d worden.

2. Daar de onbep. W., behaive door te, ook weI door om l'oorafl{egaan
_ .wordt, zou men konnen vragen. wanneer bet Iaatstgem. voorzi. te pas

komt. WIj vonden dlt om gebtulkt• .yooreerst DB een zelfst. nmw : Denil
fliel dal 1&et Paulru QfIft moed O1Itbrak, om dlt ger:aar 1&e1 hoqfd ttl bzeden•

. " do. P. Ret I' ",rjft oOlf'lllerk ftlel. om Me88alafe pnJzm. v. H. Maar ook
weI verz.we~en, als c Waaf't'an ak geen reden tn7ld uJ" te gaaft. v. d. H. Ten
tweede aehter een b,j" nmw., dal het moBuelaji is om ge.preiieft te .cAr~
I:t'll. L. W. ~oo ala het ook toeJl filet "reemd was, om .1Ie .owt I:all Mlilluift·
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del Ie drij"en. v. H. l1et iB onmorelljk 0111 tUBBchm redenaa,.8 o7lderU"IJ
ultspraakte doen. v. H. Dan ook hler wordt bet dlk\o\1Jl8 weg gelateD. Die
al",ftR maghg geweelll as, atle 01lUlandU(heden al8 hulpunddelen aan ZlCh If
onderwerJlen. ~. St. Maar wei het a-eest komt om voor achter eeD wkw••
'\'oornamehJk om het doel of de strekklD(( eeDer hllndehng a/.ln te dUlden:
Verbitlen7lg spoorde I.en aan om zuh In pe1Boon derwaarts Ie bt:g~en. v. d. P..
~~ "Ielen aan op hel huu van JallOn. om zvne gasten daaru.t Ie halen. Id..
.Ilen wllkndedwmgen, om hef "e"b1w"an l.Jaulus te openba"en. ld. Strak8
1D0rden ee"tge Joden 'IIIlar Berea oje e"aardlgd, O'm ook aldaar het gra/lulD 1']1
II , "Ven. Id. Tot dtd Sala8 en TimotheulJ hem kwamell opzoeken, om geza
menlUk de reis naar Kannlke te aantlaardex. Id.

WaDneer het verbaDd van toestrekking reeds duidelijk door het voorafgaan
de wk•• aangeduld wordt. kan men meestal dlt doel-aaowlJzende om ml8sen.
Overtolbg SChlJDt het daarom JD de volgg. voorbb.: Laat 071S trachtm om
tim meucA "eelzydlg te t:'07"mm. L. W. Waf zou II kunnen belette", om
dat doel te berllken. L. W. Het llgt in den aard der zaak, dat men In veel
gevallen om weglaten of gebruiken kaD, zODder dat er de JU1stheJd of volle
dlgbeld der uitdrukklDg onder hJdt; en het zou dwaasheld z1Jn, ooze vrlJe
taal In dezeD, door wlliekeurige bepabngen aan baDden te willen leggen.

Voorheen gebrulkte men na om, de oDbep. W., zonder te, zeggende: Bet
i8 moetje/I)k om doeR, hard om verdragen enz. Voorbb. hJPfVlln vindt men
in A. de Jagers Taalk. Handl. tot de Staten-Overz. enz. op h. w. om.

De onlJep. W. ala lJjv. nmw.
368. De onbep. W. staat somtijds v66r een zelfst.

nmw. en bekleedt alsdan de plaats van bet bijv.: Een
tJoor den avond Ie achrijven mel hield mijne gedachten
lJezig.

Door den vodgen regel over de bebeerecblo" van de onbep. W., kregen wij
aonleidlDg om dezeD regel hler ter plaatse In te laBscben, hoewel Z1J met de be
heencbJDg DIets gemeeD beeft. WI) zullen er Diet lang bJJ std staan en alleen
Il)k aaomerken, dat dlt gebruJk vun de oobep W. JD de meeste gevallen ietl
stlJfs heeft, waarom he~ dan ouk bij lI:oede schr1Jvers Weln1! voorkomt, en dat
zoodanige oDbep. W. Inch bezwoarbJk all bJJT. nmw. laat verbUJgeD. hoewel
dom. gaan en .rten, als zameotrekkJDgen, zonder wanklank, eene bUJglngs-eaan
nemen, ale: Eme nog Ie doene zaak, een te onderlJane draft nlet te tloor.rten,
gelJeurtenas.en. BJld. was van dlt 8praak~ehr.zeer afkeer1g, omdat hJJ meen
de, dat het Ult het H. D. ootleend was (Zie ~praakl. bl. 218 en volgg); KJD
ker heeft in zlJoe Iieoord. eDZ., (bl. 129 en volgg.) het ongegroode daarvan
aangetoood. WlJ berusten 10 zljne redeoenDg en bllJ9'en 'foor het ovenge
bJj het h1erbo'/en gezegde.

Beheeracking der aanv. W. .
. 369. Dat de aanv. W. als eeDe ondergescbikte zegging,
door het voorafgaande geregeerd wordt, daarover zal
men zoo ligt niet twisten; maar onder boedanige regels
men die gevallen van beheerscbing begrijpen moet, el\
bij gevolg, wanneer men al dan Diet de aanv. W. te
gebruikeD bebbe, is een del' verwardste vraagstukken
iD onze taal. Lctten wij op den voorgang van goede
8cbrijvers, en trachten wij daal'uit eeDige weaken tet
oozeI' besturing at tc leiden.
· Derzelver aard en lJenaming.

370. Over den aard del' aanv. 'V., in bet aJgempeo, CIt
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over derzehyer benaming, is boven (§ 200-203) het
noodige reeds gezegd. De aanwijzing van bet taalgebr.,
gelijk bet ons bij nette schrijvers is voorgekomcn, zal,
terwijl bet over deze moeijelijkbeid onzer taal meer licht
verspreidt, tevens bet hierboven gezegde moeten staveD
of omvenverpen.

Door schrij'Vers meer gelJruikt dan door sprelcers.
371. Het kan den oplettende niet ontgaan, dat de

aanv. W., in de taal des omgangs, schaars gehoord wordt.
Men zan al zeer gemaakt moeten spreken, om, b. v., te
zeggen ~ Ik 'Wefl,schte 'WeI dat Mfinheer N. ftU kwame,
opdat ik 'Van llem vernemc 01 de courant reeds aangekomen
zij enz.

Wat daaruit al te leiden.
372. Hieruit blijkt dat de aanv. 'V. in onze taal, eene

verfijning is op de spraak des omgangs, en dat zij tot de
duidelijkheid niet volstrekt vereisc,.ht wordt. Zij is met
honderd andere dingen uit het Latijn overgenomen.
Maar voIgt dan daaruit ook, dat wij ze maar we@r aan
een' kant zetten kunnen ? Voorwaar niet. Zij beboort
tot die bijzonderheden, die de taal van een geregeld
opstel van de spraak des omgangs onderscheiden en baar
zekere deftigheid bijzetten, welke men niet kan ver..
waarloozen, zonder beneden den stijI van zijn onderw.
af te dalen. Hieruit voIgt dan verder, dat men de lijn
tusschen gebruik en misbruik niet al te scherp tl"ekken
moet, dewijl men in eenerlei zegging, nu eens aant. en
dan weder aanv. W. gebruiken mag, naar eisch van het
onderw. en de gelegenheid,-eene vrijheid die men niet
als een gebrek, maar als een voolTegt moet aanmerken.
Wij zuBen ons niet aanmatigen hierover eenige voor
scbriften, hoe ook genaamd, te geven, alleenlijk uit onzen
voorraad van voorbb., uit goede 8chrijvers ontleend, het
taal~ebr. aanwijzende.

O'Verzigt van het gelw. der aanv. W.
373. Het volgende overzigt is dan niet van voren oot

worpen, en naar de regels van andere taleo, of naar de
voorscbl"iften onzer voorgangers in dit vak, gekneed of
gewrongen; het is na voorafgegane 8chifting der voorbb.
opgemaakt, om, ware het mogelijk, het bijzondere onder
bet algemeene bijeen te vatteD. Wie van den aangebo-
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den voorraad beter partij weet tc trekken, is aan ODS

overzigt even min gebonden, als hij zich tot de bier
gegeven voorbb. behoeft te bepalen. Wij hebben onzen
voorraad onder drie boofden gebragt, en onder clI( der
zelven hetgeen wij meenden daartoe te behooren, bij
elkander gesteld, als ,·oJgt :

ONZEKERHEID. TOESTREKKING. Vli.lRHINDERINO.

1.1. Twijfeling a. Noodzakelijkheid a. Beletten
b. Indirekte vraag Gehod b. Verbieden
c. Toegeving b. Vermaning c. Voorkomen
d. Mogelijkheid Opwekking ~ Waarschu-
e. Onderstelling Verzoek d. wen

c. Voorbeding Afmanen
Vergunning e. Vrees of be-
Hoop duchtheid

d. Wensch
Oogmerk

874. ONZEKBBHEID.

a. Twijfeling : De rede moet ona zeggen 0/ er waar.
liJk eene koogere openbaring Goda beata. v. d. H.

Waarom zO'Uden wiJ twiifelen of God eene orde en op
lclimming in zig'll, werk heblJe in acht genomen. v. d. P.

Wie twijfelt er aan of k; van dezelve gelJruik gemaakt
helJlJe ? Id.

0/ dit t;;dvak den naam verdiene, welke daaraqn gege
ven wordt ?-Deze waag enz. v. H.

Vraagt niet 0/ de uitkomst aan deze voorapelling helJlJe
lJeantwoord. B.

De wijageer durft vragen 0/ Hij rick kunne openlJaren
aan de kinderen der menachen. B.

Lieden van oordeel twiJIelden geenazina 0/ de fJolatrekt,
oppermagt tot karen oorapronkelijken boeze", wederge
keerd ware. S. St.

0/ AiJ aan deze uitnoodiging beantwoord helJlJe, wordt
niet vermeld. v. H.

. Zoo zal men geenen oogenlJlik meer twiifelen, 0/ dit
hunnen invloed op het ataatage8tel vermeerderd kelJlJe.
S. St.

Laten w; lJeproeven of het mogeliJk ziJ. S. St.
In de bovenstnande voorbb. wordt de aanv. \V. door

of aangekondigd; uit de volgende kan blijken, dat men
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zich na dat ook daarvan bedient, om twijfeling uit te
drukken. Het zij eena voor al gezegd, dat de aanv. W.
Jliet van een voegw. maar van den zin der geheele zeg
bJ1ng afhankeIijk is.

Gaat ket wei vast dat er ooit een OldenlJarneveld in de
tlJereld geweest zij? S. St.

Ten minste 8chiJnt de zaak zelve ona aan de hand te
DetJen, dat hun gezag toen eer6t eenigen klem tJerkre
Den helJlJe. Id.

Men wil dat JacolJa zich lJi velen hateliJlc gemaakt
A~lJ~W. •

Uit zulk een we'/l,8chel1jk tJoorlJeeld zou de nakomeling
6e81uiten, dat er gee", aterker ware. Id.

i. Indirekte vraag : Hierdoor l"erstaan wij cen voor
stet, dat, zonder eene vraag te zijn, nogtans door een
vraagw. wordt ingeleid. Uit de voorbb. zal men ontwa
ren" dat dit geval zeer Da met het "orige van tw;gelen
verwant is :

Hoe diep dit gevoel .Adam doordrongen helJlJe, kan lJlij
ken. v. d. P.

Dewijl men niet naauw1ceurig weet ll.Oever hunne magt
zich uitgestrekt /telJlJe. S. St.

Eene verdere overweging mag ona leeren hoe verre dit op
ona onderwerp toepaBselijk zij. Id.

Om daaruit af te leiden hoe gevaarliJk het ziJ. B.
Wie weet niet bU ondertJinding, hoe keilzaam die rijkdom

der taal zij. B.
Al8 wiJ deze dingen nagaan, dan 8taa", wi verbaasd hoe

het mogeliJlc ware, dat een Iterveling dit alle8 heeft
verngt. v. d. H.

WiJ leerm uit deze omwenteling hoet/anig het onderacheid
zij. S. St.

I! zal trackten aan te toonen wat er van Q1IB tJeTeischl
worde. B.

Om u aan te loonen waarin d.e Iterkte de8 gemoeda gele.
gen zij, en op welke grondslagen zj ruste. v. d. H.

Dan rijat de waag !JiJ on, op, wat het doel dan moge
gewee8t zijn P Id.

Ik weet bij ondervinding wat ket ziJ, op dien leeftiJd aan
;ick zelven overgelaten te ziJn geweest. v. Hde.

Ikt kan dienen om u alB in een levend tJoorbeeld te doen
zie", wat ket in keh6e, op gymnarien verwaarloosd te
;Vn geweest. v. Hde.
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lk heb noch lust ""oeh bekwaamheid om te onderzoeken
welke regeringsvorm de beste zij. S. St. 1

c. Toegeving: Dit geval heeft, oppervlakkig be
schouwd, veel overeenkomst met het volgcnde van
ondel'stelling. Men geeft iets toe, om des onvermin
derd eene stelling te beweren; men onderstelt, om het
geval aan te duiden waarin het beweerde gelden moet.
Zoo is er dan toch cen wezentlijk onderscheid: de
voorbb. zullen dit nog beter aanwijzen. Men gelieve
daarbij in het oog te houden, dat wij, om te bekorten,
in de meeste voorbb. het nazindeel onderdrukt hebben :

Wat denkbeeld men aangekleefd hebbe, welke Godsdienst
men belijde, een gevoelen is dat van allen. v. d. P.

Ik heb reden om te hopen dat giJ met deze uitspraalc
onzes Zaligmakers zult bevredigd ziJn, hoe wonder
liJk z(j ook 8chiJne te klinken. B.

Hoe dit ziJn moge. v. d. H.
Ifoe men ook over het Christendom denke. Id.
MenscheliJke 'Wijsheid, hoe schoon ziJ zieh voordoe, en

hoe luide zij warde toegejuichd, is in goddeliJke dingen
veelal dwaaaheid. J. CI.

En schoon hem dit mislukt ware. S. St.
Schoon er bij ona nog vriJ wat te verbeteren valle. v. Hde.
Het zij eens dat hij zulks te onregt geloofd hebbe. S. St.
Dit geval van toegeving vindt dikwijls plaats, zonder

door eenig voegw. aangewezen te worden, en is dan
aan den uitg. des wkws. alleen kenbaar. De volgg.
voorbb. van dit gebr. meenen wij, bij gebrek aan ande
re, uit de leerboeken van Bild. en Weil. te mogen
ontleenen: Ik verwierve eens miJn t:erzoek, ik bleef toch
dezel/de. De boosheid triomfeere, het is 8lecht8 voor een'
tijd. HiJ go. waar hij" wil, nogtana ontvlugt hiJ het niet.
Zoo ook in ODze gczz. :

Deze aru'de .ij em tranendal,
Yerdriet en moeile .ij "et al enz.

d. Mogelijkheid: Het is mogeliJk dat deze uitlegging
de ware zij. V. d. P.

Het i8 thana weI mogeliJk dat de alleenheer8cher ziJne
pligten en regtm, maar niet dat het volk de ziJne
kenne. v. H.

Misschien denken 80mmigen dat het aangevoerde voor-
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heeld onjuiat ziJ, en minder in aanmerlcing kunne !co
men. B.

Het i, even onmogelij1c dat de wie handel onder om
gevaar loope. v. Hdp.·

e. OndersteIling: Ilc toil eena "eronderstellen, dat oi
door het thans levend ge,lacht voor een groot man De
Aoudm wierd. L. W.

Be1laagt het de Voorzienigheid, riat eene lange reek, VIZII

nazaten de heminnelijlce hoedanigheden van den tege'll
woordigen Prins met het er!sladhouder,chap "eree
nige. S. St.

Na indien, of het gelijkbeduidende zoo, gebruikt men
weI de aanv. W. der verI. tijden, maar Herst de aant.
W. van den tegenw. T. Dit laatste achten wij niet noo
dig door voorbb. te staven :

Indien dU het geval ware geweest. v. H.
[ndien deugd en heili.qheid het sieraad van aIle men-

schen ware. v. d. H.
[ndien het hem gelukt ware. S. St.
Zoo ket mogeliJlc geweest ware; Id.
[ndien men ket kaar niet beZet haririe. Id.
[ndim het met miJne ziel even eens gelegen ware. J. CI.·
Bij ornzetting verdwijnt bet voegw.: Ware Hi een he-

drieger geweest. v. d. H.

I Dat in deze coDstructie de unv. W. niet altijd noodzakeUjk leacht
wordt, kan men ait de volgg. "oorbb. afDemen :

Wi' %tJI Oft, 6egqm Aoe dil gueAie4t g' v. d. P.
I" God' voord i, d,ndeltjk geueg aangetoezen, tDGAr Ael OJ) Ga" ko",'.

J.el.
In Aoe vwre tI, Prin, daarloe metI, tDwim ian, val tU prij, g, di, OIl

zijne pogingm tDordt ge",ld, 1Ilijke ait em edelm Irek. v. Bdp.
lOok in dit geva! ontbreekt bet niet aan Toorbb. TaD de aant. W.: 8M11-

flti,m gu,m dd deze In"g"cArnm g. T. do U.
I Zie bier een pur 'YOorbb. Tan een telenovergeBteld Cebraik :
lf1tIiera Eva in "et Partldrj, geilevm fDU. T. d. P.
Zoo de tijd mv fJwgllnd fDa,. de Vr.
Hetgeen wJj "an den tegeDw. T. beweerd hebben, wOrdi peIlUW door d.

Tolgende voorbb. om 'ter geatooten :
J4lB Ii mu in AaftnE" toatoM fJerplaatH eft miJ de OtItltl1llet&tlClfR1&etl...

fJoorBtell,. v. d. P. Wanneer ik aIDe leading daarl(J gmiete. L. W. Ik z(.I1
fJtrfJolgen. tlGftiooJlna, dallijaiBt om deze rldm de tDoordm, di, ik fJertledi
gt" motl, gekozm le1JlIe. S. ~t. In due en derpbjke gevallen soa men de
un1. W. met de "erzachtende e, waanaD zicb de redenaarmeniKlDaal bedient,
verkeerdelijk voor aanv. W. uDmen. Dit taalgebr. is wei gelijk ~ § 214
.eidea olld, mur Diet rwouderd; oo~ liet bet wuen Tan de wij"en des .kw••
Diet in den uitganC.
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375. TOESTREK.KING.

a. Noodzakelijkheid: la het noodig dat ik miJne mia
daden 6etreure en God om vergeving van dezelve
ameeke? v. d. H.

De noodzakelijkheid 'lJordert dat de Hooge Baad in eene
Itad geveatigd worde enz. v. Hdp.

Hierop moet noodzakeliJk volgen, dat de tweede kamer
verdu66eld warde in getale. Id.

b. Gebod, velomaning, opwekking: Art. 112 van de
grondwet, wil dat de open6are Ichatkiat alle kOlten
drage van enz. v. Hdp.

Wie 6loode en versaagd is, die keere weder en apoetle
zich naar het ge6ergte. Rigt. vii. 3.

Niemand meene dat het noodelooa ziJ. v. d. H.
Elk onzer beginne van zich zelven, en ondervrage ziJn

gezoeten. v. d. H.
Dat men dit nimmer uit het oog 'lJerlieze. L. W.
Wandelen wi} dan ,,'oort op dezen goeden weg. V. Hdp.
Gaan wij derhalve over tot het onderzoek der midde-

len. Id.
c. Verzoek, voorbeding, vergunning: Veroorloof mij

dat ik van u hoore. L. W.
AlleenliJk verzoek ik dat men de straka gemelde lJeginse

len in het oog houde. S. St.
Wi 'lJerzoeken met aandrang, dat het regt op het gellagt

ophoude onder de lasten van den Itaat fJoor te komen.
V. Hdp.

Bij het adre' wordt eent·oudig gevraagd dat de Hooge
Baad in het middenpunt des tiik, geveatigd worde.
v. Hdp.

Zij die eene heme18che open6aring aIleen willen eer6iedi
gen onder voorwaarde dat zij algemeen bekend ziti. B.

Mit' dat de vrede op billiJke voorwaarden te tre:ffen
ware. S. St.

Hun te vergunnen dd elk zijne moedertaal gelJruike.
V. Hdp.

d. Hoop, wensch, oogmerk: Dat God hem in gena·
de aangenomen he66e, hopen en wenBchen wil. v. d. P.

lie wen,chte dat uwe 'chert, ernat ware. L. W.
De evangelieleer wf/ke nooit uit on, hart. J. CI.
Het ware te wenschen dat ziJ ge6ezigd wierd. v. Hdp.
Daarom ia het wenschelfjk dat het werk aanstonds bij de

hand genomen worde. v. Hdp.
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Het oogmerk of de bedoeling wordt veelal door opia/,
ten einde, of iets dergelijks, aangekondigd, b. v. :

In al den weg, dien de Heere uwe God'll gehiedt, mit gij
gaan, opdat gij levet en dat het 'II wei gao Deut. v. 33.

Maar hetzelfde geschiedt yank door een betr. voornmw.:
Nog veel moeiJeliJker valt het, uit de vergelijking van

zaken, welker heginaelen zoo veel ver8chillen, eenig
licht te 8cheppen, hetwelk ona oordeelvoor verhij8tering
heware. S. St.

Dua vond men zich verpligt eenen middelweg in te 8laan,
die'1liet te min zooda'1lig ware enz. Id.

In zijn gelaat la8 Paulu8 den wenach, dat ook aan hem
zulk een teeken mogt ge8chieden, waardoor hij van
zijne kreupelheid verlo8t wierd. v. d. P.

376. VERHINnERING.
a. Beletten: Hi had willen heletten dat men Dewaar

wierd. S. St.
Zijne eigenlie/de duldt niet dat ziJn oordeel temg kome.

v. H.
Het gouvernement gedoogde niet dat de openlJare 8cholm

verlaten wierden. v. Hdp.
h. Verbieden: Zoo wilt gij dan den godadienatigen man

tJerlJieden dat zijn gevoel werke ? L. W.
c. Voorkomen: Te tJerhoeden dat men op het gymnasium

kome. v. Hde.
d. Waarschuweo enz.: Ziet toe dat u de va18che wi,

hegeerte niet verleide. B.
Gee", dwaze vree8 heklemme uw harte. Ev. Gez.
e. Vrees of beduchtheid: Ik vreeze hem, dat hij Riet

mia8chien korne en mij 81a. Gen. xxxii. 11.
Opdat geen groote toom over ona zij. Joz. ix. 20.

Nog tweederlei gelJruik van de aanv. W-
377. De drie bovenstaande paragrafen omvatten niet

aUes wat tot het gebr. der aanv. W. in onze taal betrek
king heeft. Ook vermeten wij ODS niet, dit onderw.
zoo af te handelen, dat er tot het bijeengebragte niet
eenige belaogrijke toevoegselen zouden kunnen gemaakt
worden. Eer wij van ditpunt afstappen zullen wij nog
kort.elijk aanstippeo, hoe door de aaov. W. voorwaarde
lijke toekomst uitgedmkt wordt.

De toek. tijd der aanv. W. voIgt niet aIleen op eeoe
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voorafgaande ondcrstelling, door indien, zoo, of iets cler
gelijks, aangekondigd: Zoo giJ met miJn kalJ niet had ge
ploegtl, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden;
maar ook op elken verleden T. van een wkw. dat op de
toekomst wijst, als vreezen, hopen, tJerwachten, beloven,
tJoorspellen, aankondigen eIJz. Over dit eeo en ander ill
geen verschil, waarom wij het ook onnoodig achten om
bet door voorbb. te staven. Liever wijzen wij aan, hoe
meo in plaats van de omschrijving met zouden, dikwijls
een veri. T. van de a~nv. W. des hoofdwkws. ge
bruikt:

Schoon de uitgestrektheid van het nieuw gewonnen kei
zerriJk zulks wei degeliJk vereiacht hadde. S. St.

Viglius, die aileen bekwaam geweest ware om de Neder
landers te leiden. Id.

Wi konden nu reeds de nieuwe grondwet AehlJen.
v. Hdp.

Een burger die zijn vaderland lie/heeft en Aet gaarne zag
bloeijen. Id.

In het voorbij gaan merken wij op, dat zag oloeijen,
aanv. W. is, al wordt zij niet door de verzachtende e,
die hier niet weI zou luiden, aangetoond. Tot dezelfde
Jlualogie behoort ook dit gezegde van Simon Stijl:

Deze vorst was geschikt geweest om Holland 'flog geluk
/ciger te maken, zoo Aili geweten had, wat aaartoe werd
vereischt.

De tweede bijzonderheid, die ons voorkwam der ver
meldiug overwaardig te zijn, is dat de aanv. W. bij
,,"oorkeur gebruikt wordt in eene zegging, welke afhan
kelijk is van eeDe voorafgaande, die ook reeds als afhan
kelijk, of ten minste als hypothetisch is aangekondigd:
Hetgeen wij bedoelen kan onder anderen uit de dric
laatste voorbb. van § 375 blijken. Ook de volgende zijn
van dien aard :

Te verhoeden dat men op het gymnasium kome, tJoor
dat de lee/tiJd er rijp voor zij. v. Hde.

Wij kunnen met Belgie eenen wapenstilstand sluiten, tot
dat Belgie zich verstaan Aehbe met den Koning.
v. Hdp.

Maar ook hier komt menigmaal de aant. W. voor:
Men kon geenazina beletten dat de schin dikwijls voor

Aet ware wezen werd aangezien. S. St•
.AI waren er in deze vergaderillg, bi welke de overtuigillg
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"an ket goddelijk gezag deB lJiJIJels niet leventlig iI,
ja, at waren er, die dit gezag "olmondig loockenen. B.

Wij berhalen ten slottc onze overtuiging, dat het niet
doenlijk, maar ook niet wenschelijk is" het vrije taalge
bruik aan regels te binden.

_..._-----------
NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

DE WOORDVOEGING, OF VOLGORDE DER WOORDEN.

Verdeeling van ket onderwerp.

378. Gewoonlijk neemt men bij de behandeling dezer
stof driederlei constructie of woordschikking aan" te
weten: de stellige of herhalendc" de aanvoegende, oak
wei afhankelijke genoemd, en de vragende; terwijl men
in vereeniging hiermede nog eene tweede onderscheiding
maakt, namelijk, die van regtstreeksche en omgezette
woordschikking. Wij gelooven dat men hier noodeloo..
zen omslag gemaakt heeft, en dat men met de laatstge
noemde onderscheiding alleen had kunnen volstaan.
Immers wijken de aanvoegende en vragende woordschik
kingen, slechts in enkele bijl,onderheden, van de stellige
af, terwijl al het overige zijne gewone plaats behoudt.
Wij zuBen dien~"olgens al wat wij over woordschikking
te zeggen hebben, onder twee hoofden brengen: Begt
8treekaclJ,e woordsckikking en omzetting, terwijl wij bij de
beschouwing van het laatste" eene onderverdeeling ma..
ken zullen van noodzakelijke en toetJallige omzetting•

.Regtatreekache 'UJoordachikking.
379. Beschouwen wij eerst de volgorde der boofdbe

standdeelen van eenen ,"olzin :
Q. Het onderw., met of zonder bcpalingen, staat v66r

het gezegde: Ik ben ; wi} dragen ; gfjlieden 'Wordt geeertl ;
lufje menacken "erarmen; goed te doen lJe1'ouwt niet; ge
durig ateunen en klagen miBhaagt; wie zel/ veel liegt,

.geloolt niemand; de man met de lJril op de neus apreekt.
Ook wanneer die bepalingen gedeeltelijk door een wkw.
met cell betr. voornmw. uitgedrukt zijn: De man met
het houten been, die kim- dageliJkB voorbij kwam, is dood.
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De flerdienstelijke man, die allen met raad, en niet wez",.
gen met .qeld ondersteunde, wien zelfs de booawicht zijne
hulete ",iet ontzeggen kon, wardt na zijnen dood nog ge
lasterd.

b. Het voorw., met of zonder bepalingen, staat achter
de eenv. TT. van bet wkw: Hij roept mij; ik bemin haar;
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet; de Bmid buigt !tet fjzer;
de wind draait het flaantje. David doodde den ontzagge
lijken, door de ovenge Israelieten zoo gevreesden, reus.
lie zag dan eindelijk, den algemeen lJewonderden, weleer
door mij en m{jne flrienden miskenden kunatenaar. J

c. Bij zamengest. TT. des wkws., staat het voorw.
met of zonder bepalingen tusschen bet bulp- en hoofd
wkw.: Ik heb hem gezien; MJ zal tnij lJezoeken; de koort,
heeft den reeds te floren zwakken lijder hevig aangetaat;

. flwe leerlingen heblJen de moeijelijkste flraagstukken overge
Blagen, zij zullen de flerwachtingen hunner ouderB teleur
,tellen.

Deze woordscbikking strekt zicb vervolgens uit tot aUe
woordcn, die met bet wkw. te zamen een denkb. uit
drukkcn:

Brave kinderen maken door hun pligtmatig gedrag, hunne
ouders gelukkig; woeste volken Blaan hunne krijgsgevange
",en dood; een braa/ man heelt goed en lJloerJ floor zfjn
fladerland fleil; min huis Btaat Bedert twee en een half jaar
te koop; de uitkomst Btelt vaak ·onze lJillijkste verwackting
en teleur; lediggangerB loopen lJij de geringste aanleiding
Ie hoop; dU geluk flalt ",iet allen menschen te beurt; Aii
maakt op uwe belo/ten geen Btaat; ik zet hem dien uitval
nog eenB lJetaald. II

Jets dergelijks vindt plaats bij de eenv. TT. van
zamengest. wkww., wanneer, namelijk, bet scheidbare
voorzl. geheeI aan het einde komt: De leerling zeg'
zfjne leB op; ik zie de noodlottige gevolgen van mijne dwa
Zing in; de eigenaar van het bOBch zeide mij de helft de"
oplJJ'engst toe en Btond mfj zijn jagtverlJlij/ af; de ~"ree.

f}oor de gevolgen zijner misstappen bliJlt hem onder aIle
omstandigkeden bij ; de geldzucht van den gierigaard Btraalt
lJii al zijne bedriven, in al zijn dom en laten, door.

J AlB uitz. op dezen regel ill bet a8D te merken, dat de onbcp W. bet
Yoorw. der handeliDJ voorop beeft: 'JfIU • .-sche,. OHS gelulr ce hevorder,,..
11 IMloqf. deN hraq Ie lI.llto,. toeze"dell. HJj 1HJO.ode ,mj Ie or:ert.ige,.,
tUfJr kon my niet helDegt1l hem Ie gelom:en. o"zeii Irjd wrklDiste. qf t:tr.
bntze"-ra, U OR' Inera r:erkorlera. Zoo ook met twee acbtereenvolgende onbep.
WW.: 1" tOmlChle diets luulenaar Ie leer". leta..".; hfj btweertk he' OM
tNf'P "Uee. 'e iunm .itDoerta. •
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I Tot deze regelmaat behooren: Gij kljkt mii dB flJoortk. uil dna tJIOJld:
de bed&n.dm elea m~ de OOf'etI lUIa de. kop; I&lj treld nch de laaren vit hel
Aoojd; wi; Idjken de kat uit dea boom; d, ka,telria Aaalde 0fI8 Ael ",1 ONr de
oore. ens.

Niet zelden wil het taalgebr. dat het bijw., door inlassching van het'Voorw.
der rede van het wkw. gelcbeiden worde. zonder dat men daar, 'Voor zoo ver
ons bekend ii, eeoige reden ....n geven kan: lie hemia mVReI. soon ttder; gij
belaandelt aw, kinderen ,freng; mea beoordeelt eenea "ntlld parlfjdig; de
KMjsalU'd beaehre(/' stjne o.geluUen aandoenliji. In al de opgenoemda
voorbb., waanan men de bjst nog aanmerkelijk zou kunnen vermeerderen,
kan men het 'VOOlW. niet wei anderl plaatlen. Daarentegen laten lommige
b'l"W" vooral die van tiJd of plaata. zich door bet 'Voorw. der rede niet "an
"het wkw. afscbeiden: De de"""d beiootal altijd hare. beot/enaar; If. boo.
"'iehl "indt nerge... rust; "'Ij ete. dagel'jk' "iaeh; htj .preekt selden de
waarhetd; te",i~1 wederom andere ons te dezen Ranzien. aile 'VrJJheld laten :
lie dOl M4Iltig maj/' weri en ile w m. w. hatUtig ; Ik kocht giltere. dill huu
en Ii koch' dot". gutere.. Waoneer het 'Voorw. door een voornmw. uitge
drukt wordt, kan bet niet wei door tUIscbenkomst ~an een bljw. ....n
het wkw. afgescheiden worden: Wv :dea hem dliwijl.; U"ij Aoorea hen
gaame; 1&ij bemin' fI Aartelajk 8DI.

Volgortle tler onderdeelen van eenen volzin.

380. a. Het bijv. nmw. staat vaar bet zelfst., en
neemt al wat tot bepaling of omschrijving dient VOOl"0P,
b. v.: De zwakke menach, de doorgaana, maar fJooral in
zijne kind8che jaren, zoo zwakke mensch; de fJoor ona, en
"oor allen, die het waar geluk zoeken, zoo onmislJare zegen
God8. Zoo ook met het deelw.: Wie zal 'II.og eenige
waarde hechten aan uwe zoo kerhaaldeliJk ge8ckonden lJe
lolten ? Wij lJewonderen zijne alle gelool te lJovengaande
fJluokeid. 1

b. Bet bijw. staat onmiddelijk achter het wkw.:'
Hij loopt hard; ik zit gemakkelijk; uw vader zingt voor
treffeUJk; en altijd vaar bet bijv. nmw. dat er door be..
paald wordt: ZiJ loopen ongelooleli;jk 8neZ; mijn fJriend is
gedurig ziek; de paradij8tJogel i8 uitnemendfraai; giJ zitit
onverzettelijk 8tiJIhoofdig.

c. Van twee ofmeer bijww. staat dat bet laatst, het
welk in den zin het naauwst met bet wkw. verbonden
is: Hij komt dikwiJ18 te laat, en gedraagt zich altid en
overal onbe8ckeiden. Maar dit geldt niet slechts van
bijww.; bet strekt zich ook tot aile bepaIingen van het
wkw. uit, die door middel van een zelfst. nmw. met
een voorzl. uitgedrukt worden: De tuinman kwam met
den koed op het koofd lJinnen; de gedaagde ver8cheen,
met een opgeruimd gelaat en eene onver8chrokken 1I,0u
ding, voor den regter; de 8chipbreukelingen kwamen,
niet zonder levensgevaar, tegen den avond, met de red
ding8lJoot, oelukkig san land. Uit dit laatste voorh.
kan men onder anderen ook zien, dat men in bet pl~at..
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sen van bijww. de bedoeling van den spreker in het
oog houden moet; men zou Diet weI kunnen zeggen :
K'Ioamen gelulckig '1I.iet z. levenagevaar enz. Immers zou
men dan te kennen geven, dat bet een geluk is om
aaIl leveosgevaar bloot gesteld te zijn; en dat kan de be
doeling Diet wezen.

d. Bij zarnengest. TT. treden aUe bepalingen van bet
wkw. tusschen bet hulpw. en het hoofdwkw. en weI in
dezeIfde orde als bij de eenv. TT.: De Bchipbreulcelingen
ziJn, niet zonder levensgevaar, tegen den avond, met de
reddingshoot, gelulckig aan land gelcome'1l.. Wij zullen,
morgen ochtend'V'l'oeg, met een paar wienden, Ie paard naar
de Btad riJden. lk hen gisteren avond, tegen ell ure, ge
rust ingeslapen. Doorgaans zet men tijdsbepalingen
voorop, maar men kan zich in dat opzigt aUe, met weI
luidendheid bestaanbare, vrijheid gerust veroorloven:
lie zal 1.1, met den hrenger van uw hriefje, voor den avond,
een antwoord zenden; of: ik zal u, voor den avond, met
enz.

e. Gelijk andere bijww., zoo plaatst men ook het ont
kennende niet achter bet wkw.: Ik BchriJI niet; met
ingevoegden verbogen omv.: lk schrijf hem niet; ik gee!
haar het hoek niet; en in zamengest. 'IT. hecbt het zich
aan bet hoofdwkw.: Wij llehhen uwe'll vader niet ontmoet;
deze trouwe mend zal mij in den nood '1I.iet verlaten.

Men plaatse, om de duidelijkheid, bet woordje
niet altijd zoo oa mogelijk bij bet woord waarop de ont
kenning slaat: Ik verheug mij niet hem gezien te hehhen ;
ik verheug mij hem niet gezien te hebben. In het eerste
voorbeeld wordt het verheugen, in bet tweede bet gezien
hebben, ontkend. Een dergelijk onderscbeid is ook in
de volgg. voorbb. op te merken: Het is ona geoorloold
niet te spreken, en het is ona niet geoorlooJd te spreken:
het is niet mogeliJk dat hij mij verstaat, en het is mogel;;k
dat hij miJ niet verstaat; ik ben niet zoo gelukkig geweest
van hem te ontmoeten, en ik hen zoo gel. gew. v. h. niet t6
ontmoeten. Somtijds is de verplaatsing van niet onver
scbilIig: De kat is zoo trouw niet, of niet zoo t1'OUW ala de
"'ond. s

f. Waoneer eeo wkw. een 3. en een 4. nmv. bij zich
heeft, &taat de 3. gewoonlijk eerst: 'WiJ geven kem geld,
en hfi levert ona mondbehoeften. Ik heb u raad gevraagd,
maar gfi bliJlt mij antwoord ,chuldig. fI Maar wanneer

Q
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beide nmvv. voornmww. zijn, dan staRt de 4. nmv. dik
wijls voorop: Ik heveel 'war u aan; ik draag hem u op ;
zij hegeerde den hond te hehhen, en ik schonk hem haar :
vooral wanneer het als 4. nmv. staat: Geef het miJ, ik zal
Aet u weder geven. Maar ook bier heeft men aIle vrijbeid,
die met duidelijkheid en welluidendheid bestaanbaar is :
Weiger mij het niet. De 4. nmv. staat ook veelal voorop,
wanneer bij door een bezit. voornmw. op het onderw.
der rede terugwijst : De overledene heefl al zijn goed zijnen
oudsten hroeder nagelaten; wiJ hehhen onzen hiJstand u
Riet geweigerd. Maar in veel gevallen is het onverschil
lig; immers belet niets ons te zeggen: Wij hehhen u
onzen biJstand niet geweigerd; giJ heht haar uwe weldaden
te hoog aangerekend.

g. Het voorzI. staat, overeenkomstig zijnen naam,
v66r den nmv. dien bet bebeerscht. Sommige spreek
wijzen maken op deze regel uitz., b. v.: Jaar uit jaar
in; den weg langs. Wat bet tweede voorb. betreft, is
bet misschien juister langs als bijw. en weg als 3. nmv.
te besehouwen, en het aidus te omschrijvcn: Hij ging,
wat den weg hetrefl, in de lengte. En dat dit de regte
opvatting is, daarvoor pleit dat langs, in eene andere bet.,
DIet aebter zijnen nmv. geplaatst wordt; immers zegt
men Dooit: ZiJ zitten den weg langs, lllaar wellangs den
weg, dat is nevens aan. Zoo ook: Gij l(Jopt miJ voorhiJ ;
ziJ ging de deur uit en Hom het venster weder in; waar
voorlJij, in en uit tot het wkw. behooren, en miJ, deur en
venster als 3. nmv. te bcschouwen zijn. De vergelijking
met andere talen sebijnt dit gevoelen te staven, b. v. :
Ihr geht an mir voriiher. She went out at the door and
in at the window. Zoo versebillen ik spreek tegen u en
ik spreek u tegen. Niet dat u in het tweede geval als 3.
nmv. te besebouwen is, maar het wordt door het wkw.
tegenspreken, niet door bet voorzl. geregeerd.

h. De onbep. W. van een wkw. neemt doorgaans al
hare bepalingen voorop: Willern schijnt zijnen oom nog
meer dan zijnen vader te heminnen; giJ henadeelt u groo..
telijkB door uwen tijd te verheuzelen; Jan heeft zich ver
moeid, door den herg al te mel te heklimmen. Dit geldt
ook wanneer de onbep. W. in plaats van bet tegenw.
deelw. treedt, gelijk in de volgg. voorbb.: MiJn oom
heeft menachen hiJ zich inwonen; ik had juist eenig geld
rentelooB liggen; wfj hehhen in elke kamer twee kaarsen
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hranaen. Maar wanneer de bepalingen wat lang zijn,
dan worden zij acbter de onbep. W. geplaatst: Wij
wenschen met u te spreken, over hetgeen dezen morgen,
gedurende uwe afwezigheid, geheurd is. Bier zau met u
te spreken, achteraan geplaatst, wat te ver van bet rege
rende w. wenschen verwijderd zijn. Het te vee] of te
weinig is ook bier zoo juist niet af te meten. De volgg.
voorbb., die voor ons geboor niets moeijelijks hebben"
kunnen bewijzen dat de onbep. W. al heel wat bepaling
en voorop nemen kan: Ik zie thana uwen voorheen zoo
zwakken hroeder, alle morgen vroeg, met een jikschen pas,
voorhiJ mijne deur stappen; de vliegende visch ontvlugt
zvnen vijand, door ZVn eigen element, het water, fJoor
korte oogenhlikken, met de luckt ie verwisselen.

1 Uitzz. op dezen regel maken zoodanig en zuI", wallrvan het eerste meest·
aI, en het laatste altijd het niet bep. bdw. tusschen zlch en het zelfst. nmw.
in nemen: zofldanig eene ondernemlng, door flulk emen man. Ook zegt
men geheel het land en het geheele IQnd. Hetzelfde l'indt dikwijla plaata
wanneer het biJv. nmw. door zoo voorafgegaan wordt: Zoo grool eene onder
neming, zoo zwaar eefle ramp, zoo hagchelJJk een oorlog enz. OpmerkehJk is
de plutsing van het bljl'. nmw. wanneer het eene eigenschap uitdrnkt die
als gevolg van de handeling des wkwa. voorgesteld wordt: Mm IIchrijft zljn.e
rnngerll krom; Iclulder dat huis grOefl; ik Ila het bilk7Jlat; het kind tlChreeuwl
%ljn keel heelch; gij praat mzj den iop gek; luj kajltl zjjll oogen blInd; die
jrmgenll razeJl mij de ooren doq[ j Ik lacll mlj IIlap; ZIt maj dood enz.

I Dat deze regel aan nitz•• onderhevig ii, kan men i 379, 2, Bangetoond zien.
:a In het voorbijgaan willen wij hier tweederlei gebrnik van niel Bllnatip

pen: Vuor eerst, m uitroeplDgen, waar het zljne ontkennende kracht Ter.
hest: hoe hetlzaam moef dlt op eene geheele unl"erlltetf nid werken I
v. Hde. Hoe heerlijie zeljlffXJldoenlng had. mlj1l "rlenddaJll1lJn ziJR ,1chnj"en
niet lId. ; Ten tweedll, achter wkww. die een verhinderen of ToorkomeD te
kennen geven, en hier is het gebrulk verdeeld. Blj Borger lazen wij : Zv.
belet dat wlj fliel OM evenwiot tsgen de kracht der zrmde "erllezen; en blj
8tIJI: Men k01l geensZIRB bezetten, dat de Bc1&1J1& dZkwlj18 fXJor het wezen tlJerrl
lJangezien. Wie zal tU9schen znlke mannen beslissen ? Maar is dat beslissen
dan wei zoo hoog noodig ?

4 Wlj hebben hoven reeds gezien dat een onz. wkw. met een bijv. nmw.
tot ~en denkb. l'erbonden, bedrlJvend worden kan. Thana kriJgen Wlj nit het
laatste voorb. BanleldlDg OlD, ten betoogll claarvan, nog eenlge Bpreekwijzen
un te halen: Schuldzg zlj_ qf blljeen; gewaar worden; krmd. doen, m to";,
worde,. zijn van dlen aard. De twee laatste zija tb.ana verouderd; men zegt
daanoor lJankondlgen en te wetm komen. GewaortOordenlaat .iCb ook dool'
O1Itu:arellof bespt'Uren nitdrukken. Voor Ichuldig zzj1l zegt het Kaapsch
IIchYlden, b. v. : hij IIChllldl mzj-of oak weI luj moet mv rJedgeld.

----------------
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TWEEDE GEDEELTE VAN HOOFDSTUK XXIX.

OMGEZETTE WOORDSCHIKKING.

Noodzakelijke omzetting.

381. De noodzakelijke omzetting betreft de drie boofd
beatanddeelen van eenen volzin; en daarbij is bet vol..
gende in acht te nemen :

A. Het onderw. verkrijgt zijne plaats achter bet wkw.,
of in zamengest. TT., achter bet hulpw. en weI in de
onderstaande gevallen :

a. Bij eene vraag: Spreekt uid? hoor ik iets? is dat
goed? heht gid met den kunatenaar gesproken? zal het
einde aan het hegin heantwoorden? wien roept giJ? wat
wil hiJ?

Ala uitzz. op dezen regel zijn de volgende gevallen aan
te merken:

1. Wanneer de vraag met een Yr. voornmw. in den
1. nmv. begint: Wat 8chnkt ona af? Wie heeft de wereld
geachapen ?

2. Wanneer men de bewering of bet vermoeden van
eenen ander als vraag voorstelt, om des te nadrukkelijker
te ontkennen: Ik zou midn eigen kind niet ontzien? hem
lJuiten noodzakeliJkheid op den rand eens afgronds atellen ?
geloof het nimmer.

6. Wanneer bet voommw. bij de geb. W. uitgedrukt
wordt: BIVt gij hier, ik zal hem te gemoet gaan.

c. Bij eenen uitroep: Hoe kort i8 de vreugd, hoe lang
het naherouw van hem, die zich voor zijne hartstogten laat
beaturen?

d. Bij cene opwekking of vermaning: Staan wiJ hi} dit
onderwerp een weinig atil; wijten wij toch noDit aan een
hlind toeval, hetgeen de hestelling eener wijze Voorzienig
Mid is.

e. Bij eenen wenscb: Was ik maar te huis I had ik
hem nooit gekend Ikon ik hem ook nu nog vergeten I

f. Bij uitlating van indien of wanneer: Doet hij zijnen
pligt, dan zal het wei zijn; had de goede man mij hegre
pen, dan zou er tus8chen ona niets hestaan, en had ik het
misveratand voorzien, dan zou ik het voorgekomen zijn.

g. Wanneer een of meer ww., nadrukshalve, voorop
geplaatst worden: Miaschien lJegriJpt uti miJ niet; morgen
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zal ilc de reis aanvaarden; twintigmaal Ji.elJ ik ket lJeproefd;
te midden van die woelingen kwam de jonge vorst aan de
regering.

h. Wanneer eene zinsnede met zekere voegww. be
gint. Wij bedoeJen voornameJijk de voJgende: AI, ook,
insgelidka, daarom, derhalve, echter, nogtana, tach, even
weI, zoo, zoodra en andere van geJijke bet.: Al kelJt giJ
mij .qezien; ook twijfel ik er niet aan; zoo zien wij het
gf!'l:olg van ona verzuim enz. Zoo ook met er: Er is nog
plaata; er is ,qeen geld; er komen heden menschen lJid miJ.

B. Het wkw. staat aan het einde der zinsnede, ne
mende niet alleen het voorw. der handeling, maar ook
aUe bepaJingen, zelfs het scheidbare voorzl. voorop, ter
wijl in zamengest. TT. het hulpw. achter het hoofdwkw.
gepJaatst wordt.

Deze woordschikking komt voor:
a. Achter zekere voeg- en bijww. 1

Hiertoe behooren : Ala, indien, daar, toen, gelidk, dewfjl,
tenoiJl, dat en voorts alle uitdrukkingen waarvan dat een
gedeelte uitmaakt of voorheen uitmaakte, als omdat,
opdat, voor- na- van dat, hoewel, lJehalven, uitgenometll
ten zij, mits, aangezien, nademaal enz.

Ala ik die grootheid vat/en wil; daar wiJ geene lJelooning
tJerdiend helJhen; toen de zon opging; gelijk de ouden ona
tJoorgegaan zijn; dewijl gij mij gezien hebt; terwijl ik met
de Bchildwacht sprak; ik weet dat gij mid lJelaaterd hebt;
omdat ik den man ken; flan dat ik i1i. dit land mijnen floet
aan wal gezet helJ enz. Q

Zoo ook bij of (whether): fk weet niet of het reeds zoo
laat is; of hij mid hegrepen heeft enz. Maar of (either,
or), en, maar en want hebben de regtstreeksche woord
schikking bij zich: De gezant is reeds aangekomen; of zal
niet lang meer vertoeven. W;; hehben u verdedigd, en zul~

len u in geen geval verzaken; maar uij kunt niet flergen,
dat wi; u in deze onderneming bijataan, want Aoogere
pligten verbieden ona zulks. s

h. Achter betr. voornmww. en die zamensteIlingen met
waar, welke op het voorgaande terugvoeren, als waaroml

waarmede, waarhij, waarin, waaruit enz. Hiertoe be
hooren ook weawegens en weahalve: De vriend wien ik
mijn flertrouwen geachonleen keh; het graan dat ik II aanlle
fleet; de leaning wiens hevel ik ala onderdaan geeerbiedigd
hell; de moeder wier liefde II dageliJks meer hlijken zal;
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het lcruia waaraan de Jood zich steeds geergerd heeft; de
wapenen waarmede wii het ongelooj bestriJden moeten, en
waardoor wii tJoorzeker de zege behalen zullen."

I In Weilanda Spraakknnst (§ 254) kwam ons erne onnaanwkeurlgheid voor.
Daar worden floglans en evenwet onder de voegww. opgegeven, die de verbin~

dende woordschlkking verelschen, terwijl de blJgebragte voorbb•• overeenkom~
stig het eenparig taalgebr., in de zooll:enaamde vragende constructie ataan. Zie
hier de voorbb. : E"enwel wu hI,] gelUk hebhen ; Rogtans .IOU het hem niet hate".
Immers zon de verbindende woordschikking deze ZIJD: E"efl1Del hij gslUk
hehbm wil: nogtans hel hem Riel baten .Iou. Maar zoo Ipreekt memand.

\I De verplaatsinl{ van het hulpw. is niet volstrekt noodzakeliJk. Men zeg t
zoo goed.. d"swljl ik hem niet heb gehoord, als- gehoord heb; nadat lCij kct
rwodige IUUIden gekocht, alB-gekockt hadden. (Verg. Bild. Hpraakk., bl. 323.)

Voort8 hondt het hulpw. \'olstrekt zijne pluts voor het hoofd~kw. 'Waoneer
dit in de oob. W. in plaa's van het deelw. staat, en van eene tweede oob. W. ge
valid wordt: Omdst Ik nooil had lelren lezen. of lezen geleer'd had. Het
lastste klmkt in onze taal vreernd, als hebbende meer van het H. D. lndien
ik u had zim .litten, laat Zlch niet in zitten gezim hall veraodereo, zonder de
taal ge'Weld aaD te doen; en dit geldt ook van die onregelm. wkww. dIe geen
deelw. hebben, Wllllrover men § 258 en 361 kan nUlen : Hoell ellk m1Jn h,d, ,.ad.
hnrlm ~erkoopen, Diet kUrl7leR "erk. had; ook Diet had re,.koopefl kunnen,
betgeen eeo germanlsme zljn zon. Wij merken bier in bet voorbiJgaan aa.n,
dat do Dnitschers oak boiten de vcrbindende woordscblkkmg hunne onbep.
W W. andera plaatBen dan wij. b. v : Ich wurde Ihn ',,~en lassen, Ik ZOM
hem Iaten loopen; wlr kOnnex sltzen blf1hen, tDij /cunnen biu"m z.ttm.

1I Want bad by onze vooronders de verb woordschikkiDg, b. v. : Want lij
door dim wegh laude "oorbrj gae,., Luo. xi.... 4 en meer andere voorbb. in de
Jagers Taalk. Handl. enz. Bl1d. heeft dit venchljnsel in zijoe Versch. III. 65,
tracbten te verklaren, door want un gewaawd af te leiden. Is bet niet meer
overeenkomstig de bet. des WB•• om het als zamentrekking voor wagent, dllt is.
bewegend to beschonwen? Dit komt ons vooral dan wBBrBchljnlijk voor,
wanneer wiJ bet bij maar "eplaatat vinden, b. v. : twelck ick "ghe,ondm
.oude hfJbhsn. maer, want Icle " flaet en wide lDaer te tlandm, ist bfj mrj be
wurl gAeweeri. Coomh. Het kan voor wegende, d. i.overwegende, in aan
merking nemende, staan: in beide gevallen moet dat ingevuld worden. en
"fan daar de verbindende woordschlkkmg. '

4 Het is aneen bij de betrekkelijke beteekenis van tom, dat do verb. con
Itroctie vereischt wordt; bij de aanwljzende bet. plaatst men de vrag. woord~
Icbikkjng, b. v.: Toefl (when) Ik dlt tlemam, was Ik te v"eden, want tom
(then) zag Ik in, dat .rUne 6edoeling zua"er was. In bet algemeen houde
men in bet DOg, dat de woordschlkkmg niet zoo zeer van het voegw. als Tan
deBzelfB bet. afhangt: Zoo blijft alies bl) het oude; zoo (mdien) gij blij"en walt,
i, het Koed; .oodf'a de adem "it den fTlentlch is, wordt haj koud; naet zoodra
JD(I' de adem er uat. oj men wilde hd bjk begTa"en.

Vrijwillige omzetting.
382. Deze bestaat hoofdzakelijk daarin, dat men in

eenen volzin de eerste plaats geeft aan hetgeeu men het
JIleest wil opgemerkt hebben, terwiji dan bij het volgen
de wkw. bet onderw. acbter komt, gelijk bij de vragen
de woordschikking. Deze vrijheid draagt veel tot eene
aangename verscheidenheid in onze woordvoeging bij,
en kan ook aan de welluidendheid van een opstel dienst
baar gemaakt worden. Uit de volgg. voorbb. kan men
~ien hoe schier ieder rededeel op zijn beurt vooraRn
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staan kan: Gaud ofgoed heb ik niet; vleeach kan ik u ge
tJen, maar brood niet ; delven kan ik niet ; te bedelen schaam
ik mij; boven is het goed wonen, maar beneden lean ilc het niet
uithouden; groene vruchten eet ik niet, en rijpe kan ik niet
kriJgen ; vaor het huia staan boomen, achter is een weiland,·
zander verlofgaan wiJ niet huiten de poort; de poort uit
mogen wjj niet; drie dagen heb ik gewacht; volgaarne wil
ik nag langer wachten, want mj onthreekt geen geduld;
haar ken ik niet, maar haren vader zien wiJ dageliJka;
ijzen moet men bij het gezigt van zulk eene daad; sterven
zult giJ, ellendeling I in de wereld zult giJ verdrukking
hehben; geheel kan ik u niet voldoen; flU heb ik geen geld,
en wachten wilt giJ niet ; groen moet hiJ zijne deur laten
Ver1J)tm, geen andere kleur; geslapen heeft de patient wei,
maar gerust niet; zwiJgen is de boodschap enz. 1

Niet zelden wordt het slotwoord onmiddelijk bij het
wkw. gevoegd, en dit geschiedt om de voortvarendheid
of drift des sprekers aan te duiden: Geef hier mijngeld;
laat staan dat kind; haal uit uw heurs ; neem af dien hoed.
Zoo luidt, bij het wenden van een scbip, waar aIles vlug
toegaat, bet bevel: Laat loa je hoeliJns J en bet cornman...
do bij bet laden van 't geweer: BiJt afpatroon!

1 Indien ik aIleen 'foor Hollanders schreef. dan had ik zeker met minder
'f'oorbb. kUllnen 'f'olstaan i want zelfe onge1etterden bedieneD .ich van allerlei
omzetting zonder er eens aan te denken I zoo 'f'~ is onze taal in dlt 0p'zigt.
Hee men van deze 'f'riJbeid in de mchtkanst p&rtiJ trekken bo. sullen wJj un
bet onderzoek van den lezer overlaten. Eea enkel voorb. uit ooze kerkgelang
en Is zoo goed ala honderd I

Van de velden. nit de Itroomen,
Uit de dJeptan van de He,

U1t de wolken. van de boomen,
Deelt O'onl mlldeJl segeD me8.

DERTIGSTE HOOFDSTUK.

HET REDEVERBAND.

Wat het is.

383. Het redeverband IS de onderlinge betrekking of
~amenhang van voorsteIlen in eenen volzin, en van vol
zinnen in eene rede.

Gewigt daarvan.
3M4. Dat van een juist redeverband de orde, en van
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deze de verstaanbaarheid van een opstel afhangt, kan
men nit de bovenstaande bepaling afleiden. De kennis
daarvan maakt dus een zeer gewigtig gedeelte nit van de
kunst, die men stellen of een opstel maken noemt.

Voorstellen hoe onderscheiden.
385. Het eene voorstel is met betrekking tot het

andere 6f toevoegelijk 6f ondergeschikt. Het voorstel
waaraan een of meer andere ondergeschikt zijn, heet
bet hoofdvoorstel. Zie hier vool'beelden van toevoege
lijke voorstellen: De zomer gaat 'VoorbiJ, en de herfst
nadert; giJ verstaat den brief niet, en ik versta hem ook
niet; de zon gaat onder, de Bterren treden te voorBchiJn,
en de maan neemt toe in glans. 1

In de volgg. voorbb. is bet tweede voorstel onderge
ISchikt: Wij bleven te huis, omdat het weder slecht was;
ik zal 'U belaanen, indien .QiJ miJ 'Valdaet; 'Valharding is
IoffeliJk, wanneer ziJ iets nuttigs ten dael heeft; een waar
Christen kan met zijn lat te vreden ziJn, al maet hiJ besten
dig met tegenspaed warBtelen.

s Iu dit voorb. is eene in den Bard der zaak gelegen ondergescbiktbeid van bet
tweede en derde Yooratel aan bet eerate: immera bebelzen de ww. de ZOJI gaul
onder de Ranleiding van het te YoorBchiJD treden der sterren, en den toene
menden glanB der maan.

Op'Valging der 'Vaorstellen.
386. In al de bovenstaande voorbb. bebben wij bet

boofdvoorstel voorop gezet, maar veelal vindt het tegendeel
plaats. Zie bier dezelfde voorbb. omgezet: Omdat het
weder slecht was, lJleven wiJ te huia; indien uid miJ 'Voldaet,
zal ik u belaanen; wanneer 'Valharding ietg nutligs ten dael
keeft, dan is ziJ laffe1idk; al moet een waar Christen be
8tendig met tegenspoed worBtelen, kan hiJ niet te min met
ziJn lot tevreden ziJn. In deze volgorde staan de voor
stellen in een redekunstig verband, waarover men § a48
kan nazien. Voorts merken wij op, dat alsdan in bet
nazindeel bet onderw. doorgaans achter bet wkw. ge
plaatst wordt.

Zie hier ee!l paRr yoorbb. van bet tegendeel: Hadde7a de Engelsc1&gezinda
den Graa/ Nn Naeuwenaar waf meer achting bewezen, zij ware" mWlchia
nog niet Nn 1&ef naBen geraakt. S. St. En Bchooll OM hier fer p,'aatBe win.
"an hunnB EfXJngehe-predilang in die .treken gemeld wordf. ""Ij mogen OM
«hter "er~ekerdhouden, enz. y. d. P.

Gewigtige dienat der tJoe.qww.
887. Het zijn de voegww., gelijk wij reeds § 277 aan-
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m~rkten, die bet onderlin~ verband der voorstellen aan
wlJzen. Om dit aan te toonen beboeven wij slecbts
twee onafhankelijke voorstellen door "erschillende
vocgww. tot elkander in verband te brengen. Neem
deze twee: Ik ga uit; giJ zijt ontevreden. Dewil ik uitga,
daarom zijt giJ ontevreden i omdat gij ontevreden ziJt,
daarom ga ik uit. Indien giJ ontevreden ziJt, dan enz.
Hoewel giJ ontevreden zijt, ga ik uit. Ofschoon ik tJ,itga,
zijt giJ enz.

Ingelaschte voorstellen.
388. Een ingelascht voorstel wordt veelaI door eeo

betr. voornmw. of een van deszelfs plaatsvervangers
(vergeI. § 192) ingeleid, en dient tot nadere aanwijzing
of beschrijving van bet voorafgaande: De man, die gis
teren hier was, komt morgen weder; het huis waarvan giJ
spreekt, is verkocht " aUe vogels, die lJestemd zijn om al
wadende hun voedsel te zoeken, helJlJen lange poote'll. Een
ingelascbt voorstel kan ook door een bijw. of door een
voegw. ingeleid worden: Oli/anten en kameelen, wanneer
zij vroeg daartoe afgerigt worden, kunnen, ala lastdieren~

gewigtige diensten doen. Dezeljde man, die tJ, tMns on
mislJaar voorkomt, kan, indien hij kwaad wit, tJ, veel onheil
lJerokkenen. (Men vergelijke hetgeen § 349 van de peri
ode gezcgd is.)

Mislnuik daarvan te vermijden.

389. Het misbruik van ingelascbte voorstellen is twee
derIei: 6f het betr. w. wijst niet duidelijk genoeg op bet
betrokkene, 6f de inlasschingen zijn tc menigvuldig.
In beide gevallen ontstaat verwarring, b. v.: Te vergeefs
wenschen wiJ, oud zijnde, den tijd om elken priJs terug te
koopen, die'Ji toij in de jeugd verkwist hehhen. Hier
scbijnt dien op prijs in plaats van op tijd te sIaan. Men
zegge daarvoor om elken prijs den tijd terug te koopen.
De man wien het huis lJehoort, dat verledenjaar gehouwd is
door dien koopman, die nu in een huurhuis woont, dat aan
tJ,wen oom hehoort, die in America geweest is, zou het
gaarne met winst willen verkoopen. Hier moet men gis
sen dat de namen, zoo weI van den koopman als van
den oom, a~n den spreker onbekend zijn, anders zon
hij al dien omsIag niet lloodig hebben; ook had bij voor
de man wien het huis lJehoort, kuI1nen zeggen: De rige-
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naar van het huis i en in plaats van de ww. dat aan
Ilwen oom lJehoort, ecnvoudig van uwen oom.

Nog erger verwarring ontBtaat er door perRo of bezit. voommww. die op
meer dan een 3. pera. tern~ wi.Jzen. Onze bedoehng kan best bbJken uit het
'Volg. voorb., dat wlj nit bet meergem. werk nn BeiJer ovememen: De mensch·
t!n zlen met fUjdige OOOlfU het gotde, hetweli anderen bezitten, en denie"
dal hun roem hen t:erdoxierl, en hunne 1J"ijsseltjke hoedanzghede11 hun an het
lachl 8taau; en daarom doen zi:] al wat zij kunnen om eenen Revel cmer dezelfle
te rerspreiden, ten einde de glanB hunner deugden hen nlel "erduzstere. De
geheele VOlzlD moet in eenen and"'ren vorm gegoten worden. b. v.: .A.fgun.
,t'ge laeden trachten den t'oem ffl de "erdzensten "au anderen Ie rerduiJItert!fl,
uit tn'eell van daarbiJ an de schaduw te geraken, of gellJk BeiJer op~eeft: De
nv,d1Xt zoeit eenen ftl'rtl cmer de deUlld t"an anderen te "ersprezden, opdat
lalj zelf niet door den glon, d,er deugd "erdulBterd worde.

Tusschenrede.
390. Eene tusschenrede is een invorgsel, dat, behou

dens den zamenhang ,"an het overige, zou kunnen weg
blijven. Daarom is het dat de tusschenrede door iuslui
tingsteel<:ens of zoogenaamde haakjes wordt afgeschei
den, aIs: Ik ging met uwen ouden vriend (dat waren ande
re tijden dan nu) twee maal's weeks naar een concert.

Niets is aan den geregelden Ionp der denkbeelden
hinderlijker dan veelvuldige tusschenredenen. Daar
orde en duidclijkheid hoofdvereischten van cen op
stel zijn, kan men het misbruik~ tusschen
reden£>n veilig als een kenmerk van georek aan smaak
aanmerken. In bet daaglijksch leven ontmoet men
waauwelaars, die het zwak hebben van bij elk verhaal,
van hetgeen zij bijgewoond hebben, aIle omstandigheden
van tijd en plaats te vermelden, zonder te bedenken of
die invoegsels weI iets gemern hebben met het hoofd
denkbeeld, waarmede zij hun verhaal begonnen, en dat
door de veelvuldige tusschenredenen weI eens verdrong
en wordt, en bij het slot geheel achterwege bIijft.
Zoodanig een spreker zal ons vertellen, dat hij in zijne
jeugd, te Dusseldorp .lijnrle, eene fraaije schilderij van
Rafael gezien heeft, en begint nu op deze of dergelijke
wijs: Ik helJ eens (dat zal nu tJidf en twintig jaren geleden
zijn----neen (ik vergia mij) vier en twintig-Jfl.u het doet er
niet toe---ik wou maar zeggen dat ik te Dusseldorp (ik
reisde toen met mijn' oom-je moet hem nog gekend helJ
hen-hiJ woonde daar op de Keizersgracht-hij droeg altijd
een groene lnilr-nu wiJ kwamen dan zamen te Dusseldorp,
en zouden de lJeroemde verzameling van 8childeriJen gaan
zien j en daar komende (mijn oom was een eerst liefhelJlJer
en lJeocfenaar van de kunst i ik zoo It nog van zijn weTk
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kunnen wijzen) ZOO ala men in de eerate zaal kwam (wantje
moet weten dat er veracheidene zalen waren-het grootate
gedeelte van. die kunatverzameling ia nu te Munchen-viel
het oog op een atuk van Rafael; maar kyk ! enz. Wie
kan zulk een gerabbel aanhoorcn; vooral wanneer de
tweede spreker in hetzelfde gebrek valt, en de een den
ander den tijd niet gunt om uit te spreken.

Zamentrekking van voorateUen.

391. Voegww. cn betr. voornmww. worden somtijds
weggelaten, en in plaats daarvan een voorstel door een
deelw. of bijv. nmw. ingeleid. Dit bevordert groote
lijks de levendigheid der voordragt, en dient tevens tot
bekorting, omdat, zoo doende, twee voorstellen, ala 't
ware, tot een zamengetrokken worden, ala: Ongevoelig
voor aUea wat hem toegevoegd oj aangedaan werd, zat hi}
ziJne hrieven te lezen; hewonderd door zijne henijdera, toe
gejuicht door ziJne hegunatigera, hleef de voortreffeliJke
man even nederig ala te voren. In het eerste voorb. zou
men kunnen zeggen: Daar hiJ 07lgevoelig waa enz.; en,
in bet tweede: hoewel hiJ hewonderd werd enz. Een ge
oefend zeeman, hedaard te midden van den gierenden
atorm, verlieat nooit ziJne tegenwoordigheid van geeat, dat
is, die hedaard ia of hlijft.

In navolging van het Latijn begint men ook weI met
een veri. deelw. waal'van bet volgende voorstel afhanke
lijk is, als: Genomen, hiJ had de daad ontkend; geateld
flat ik weigerde hem te gehoorzamen; gemerkt flat er geen
grond van heBchuldiging ia.

In openbare stukkcn verbindt men met zoodanige
deelw. ook weI een zoogenaamden casus absolutus, b. v.:
Gezien de noodzakelijkheid om het tolatelsel te veranderen,
overwogen de zwarigheden die aan zooaanige verandering
verknocht zijn, en gelet op de 'VoorBtellen hieromtrent in het
midden gehragt, zoo hehhen wiJ healoten enz.

Dat het gebruik van eenen casus absolutus, hoe"el minder aan ooze tau
dan aan het Lat. eigen, zich DIet tot aktenstukken bepaalt, zou men met
voorbb. uit de beste schrijvers kunnen aantoonen; wij bepalen on8 tot eene
enkele aanhaling uit van der Palms Gedenkstuk: Engeland "oor Nederland
gewonnen. was Raet aUeen. Nederlands hel'stel. maar ook Nederlands
geluk en roem "erzekerd. Door Efl.qela7ld erkend "oor eene "raje Ram, d~ keus
tum ons opperhoofd ira Londen. met geli;ke geestdrift gebzlbjkt als in. den HaBg,
WIU aan. alle bondgenooten de lelU gegef'en, om den. Nederlandschen grand te
ont.rien., Nederlallds ona/l&a7lkeli;klaead Ie achten en. te eerlJledtgen.. Den
tweeden 'Yolzin, beginnende met door zouden wij eene geWllBgde construetie
Daemon, omdat daar het deelw. eriend, BchiJubaar lander voorwerp. staat.
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Wie zal aan nu der Palm zulke vrijbeden betwisteu? maar bet moet al een
ongeoefend lezer ziJn, die niet uit bet voorgaande Nederland in gedachte in
"f'ult. en dan is de constructle in beide "f'olzmnen dezelfde. Bij bet beoordeelen
"f'an groote meesters, past het den beoordeelaar bever de algemeene toepasse
lijkheid zljner regels, dan de jnistbeld van bet opstel in tWJJtel te trekken.

Zle hier nog een casus absolutns van denzelfden schrljver: Vertl ouwde deel
l(mootm 'XUI al wat beraamd en "olfXJerd werd; jong l'f& wrig i hun gezigts
kring Diet beperkt door de denkbeelden nit "f'roegeren leeftiJd overll:ehouden~

6etteden zV .an de wljsheid "eerkracht baj. enz.

Wat men hij zamentrekking van voorstellen in acht
nemen moet.

392. Het is niet verkieslijk twee voorstellen op de
hierboven omschreven wijs zamen te trekken, wanneer
het wkw. van bet nazindeel iets anders tot onderw. heeft
dan hetgeen door het deelw. beschreven is, als: Het
weder zeer gunstig zijnde, gingen wij vroeg uit, in plaats
",an: daar het weder zeer gunstig was. Daarentegen
belet niets OIlS te zeggen: Het weder zeer gunstig zijnde,
lolete ons vroeg uit. Men zegge dan niet: De kogel in de
wond hlijvende, was de toestand des lijders hedenkelijle;
maar weI: maalete den toestand enz.; of zander zamen
trekking: Daar de leog. i. d. w. hleef, was enz.

Dit wordt ook door ODze beste schrijvers niet altijd in acbt genomen, en
wij durven de onderstaande "f'oorbb. niet bij den hootJ afkeuren:

ClJnsbaar aan "reemdm, m geper61 onder Aet vzerm Juk der Romeinen,
tDaB dB komst f'an den Mcmas Aet laatste plec/i.tanker "an def' Joden hoop. B.
Onbarmhartig RIUlr em "reemd land weggefJ06rd, m tot Blaoj aara Potf(ar
"erkocht, wordt door zune fJef'achtel(Jke .meeBtereB de hefJigBte aanf'al op 81j7UI
deugd gedaan. v. d. H.

Ongepaste vereeniging van het ongelijksoortige.
393. Zeer hindcrlijk is de vereeniging van ongelijk

soortige zaken, het zij door inlassching of door achtcr
aanvoeging, omdat elk lezer van oordeel dadelijk op
merkt, dat de schrijver bij bet stellen niet geregeld ge
dacht heeft, als: Na den dood van A.lexander den Groo
ten, die waarschijnlijk aan de gevolgen van onmatigheid
gestorven is, werd zfjn riJle onder zijne veldheeren verdeeld.
Cicero, de redder van z;jn vaderland, had op het laatste
van zijn leven weinig geruate oogenblikleen: hij was in de
Grieksche taal even zeer hedreven ala in het Latijn.

Eenheid van onderwerp.
394. Men wachte zich van gedurig van onderw. te

veranderen, of hetzelfde onderw. onnoodig uit den be
drijvenden in den lijdenden toestand te verplaatsen; de
wijl zulke overgangen de aandacht vermoeijen en de ge-
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dachten verstrooijen, aIs: MiJn buitenverbliJf ia aange
naam gelegen; miJne vrienden wonen om mij heen; de
rivier atroomt voorhij mi;jne deur en de atad is naauwelijks
een half uur gaana van mi;jn buitenplaata verwiJderd. Bier
wordt het onderw. viermaal veranderd. Hoeveel gelei
delijker is het volgende rede\·erband: Ik heh regt achik
in de ligging van miJn huitenverhliif, omdat ik daar nahiJ
de rivier, naauwelijka een half uur gaans van de atad, en
midden onder mijne vrienden hen. Zie bier een voorb. van
bet tweede gebrek: Beweging versterkt de ligchaams
krachten, door haar wordt de eetlust opgewekt, ziJ ver
achajt ons een gezonden slaap, en wij worden daardoor voor
allerlei ziekten hewaard. Beter: Beweging versterkt het
ligchaam, 'wekt den eetlust op, verschaft een gezonden
alaap en hewaart ona voor allerlei ziekten.

Besluit van dit hoofdstuk.
395. Wij waarschuwen, ten slotte, met een enkeI woord,

tegen al te lange of zoogenaamde overladen volzinnen,
als ook tegen versnippering tot kleiDe spreukmntige ge
zegden van hetgeen, door middel van een paar voeg
woordjes, in eeDen zamenhang had kunnen gebragt
worden, die in de denkbeelden aanwezig zijnde, ook in de
uitdrukkiDg eenige aanwijzing behoefL. Wij zouden vree
zen de grenzen van ODS leerboek te overschrijden, indien
wij nog over dE" evenredigheid der leden van eenen volzin;
over de verschikking der deeleD tot bevordering van den
oratorischen numerus, en over zoo veel anders, dat tot
bet gebied der redekunst behoort, wilden handclen.
Liever verwijzen wij naar Beijers Hand!. tot de Nederd.
Stijl, en nnar Blair's Lectures on Rhetoric, in het Ne
derd. bewerkt door Prof. Lulofs; en besluiten met eene
kleine toegift van voorbb.:

Voorbeeld van al te langen volzin:
Zulk eene toe,juiching was, ook in dien ti,jd, ver te ver

kiezen hoven het zoo spoedig geuit alB vergeten: braaf1
schoon! uitmuntend! waarvan de markt, de tempels, de
galeriJen, en ook de ofzonderlijke gehoorzalen in Rome
we~rgalmden, en met welke loflcreten, door de vleiJerij aan
geheven, en door eene onkundige menigte nagehaauwd, een
hongerig tafelschuirner zijnen riJken heschermer, die zich
dichter waande te zijn, voor desze1j's maaltiJden en geschen
fen, in dim tijd gewoon was te hetalen; zoo ala het ook
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toen niet vreemd waa, om eene aoort van ruilhandel met zijne
toejuichingen te drijven, ala wanneer men den opgeblazenen
zanger., in de openbare gehoorzalen ala eenen Alcaeua of
Pindarua hoorde begroeten. door hem, die, zich een Calli
machua of Mimnernua wanende, nieta minder dan een'
dezer namen ten tegengeachenk verlangde, en, zoo als van
zelj apreekt, ook op zijne heurt ontving. v. H.

Voorbeeld van gewaagde cODstructie aan het slot loan
eenen langen volzin:
-- aZZea alweder gevolgen onzer overeenatemming van

hoofd en hart, zoodat wid overleiden, voordat wij hegonnen,
en eens hegonnen, het onopltoudeliJk doorzetteden. v. Hde.
Gemakkelijk volt het den waanwijzen lezer dit aldus te
veranderen : En het eens hegonnene onophoudelijk doorzette
den; maar is bet daarmede ook verbeterd ? Gevoelt men
Diet bij deze verandering, dat de smaakvolle schrijver,
door een duister gevoel van welluidendheid geleid, de
stootende ontmoeting van hegonnene en doorzetteden beeft
willen vermijden ?

Voorbb. van sierlijke ellypsis :
Willen wid medewerken aan den opbouw van het rijk der

duiaternia ?-Maar deze achuld zoude'JJ wi; op ona laden,
wanneer wij door ona zwak geloof anderen tot aanatoot waren.
v. d. H. Hier is het antwoord op de vraag aan de toe
hoorders overgelaten; en zij zeggen in hun bart: "dat
verhoede God!" De spreker, als had hij dit antwoord
in hun binnenste beluisterd, hervat nu met eene tegen
werping: Maar enz.

Den ouden waa het, ala hadden zij een kind uit den dood
weder gekregen, de mannen een hroeder, de }ongelingen een
vader I v. d. P. in plaats van de slepende invulling: Den
mannen was het ala hadden ziJ e. hr., denjongelingen, ala
hadden zij e. v. wedergekregen.

Voorbeelden van sierlijke omzetting:
Zij zijn niet van hout of steen gemaakt, de staten, zeiden

ziJ, maar hestaan uit menschen, zelj werkzame menschen,
en hoe deze ziJn opgevoed en opgeleid, hoedanige zedelijke
lJeginaelen oud en jong daar lJezielen, daarvan hangt het aj,
of zij tot kracht en luister zullen komen, ataande zullen
blijven, of ten val neigen. v. Hde. Maar die uiterliJke
omstandigheden-wie plaatste ona in dezelven? v. d. H.

Die hartelijke lessen en vermaningen, zoo menigwerf met
teederen ernst herkaald-hoe waren ziJ mij t.£n ateun
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en scltild in de jaren, waarin het den jongeling zoomoei,ie
lijk valt zijn pad zuiver te houden I v. d. H.

IliJ verfoeide ze nu, die 8noode zondige lU8ten enz. Id.
Toen hij te Delft een ka8teel wilde stichten, wist men Item

zulks, overwmnaar als Mj was, te beletten. S. St.
Voorbb. van gewaagde cOllstructie, of, zoo men wil,

onnaauwkeurigheid :
Niets ook kan hem bewegen, om het edel beraep te ver

laten, 't welk hiJ eenmaal verkozen had, en sindsjaren
tot luister verstrekte. v. d. P.

De Groot, van Rotterdam vertrokken naar deze stad
enz.-werd door burgermeesteren verwelkomd, van
stad8wege ter maaltijd onthaald, een schip tot ziine
overtogt gereed gemaakt, en hem aUe goede diensten
aangeboden. d. V.

De Groots ijver voor godsdienstige vrijheid en verdraag
zaamheid is u genoegzaam, mijne Heeren, gebleken I"

anders meldde ik It onderscheidene kleine godsdienstige
8chriften, door hem, van dien aard des tijds; nu be
paal ik miJ te melden, dat !tiJ de Christenen in het
Oosten dit jaar, en vooral de pogingen der Grieken,
om volkomene V'l'iJheid van hunnen Godsdienst, naar
hunne wijze, te plegen, krachtdadig vooTstond. Id.

In het bovenst. voorb. weet men niet regt hoe de ww.:
door hem van dien aard des tijds, te verstaan. Vooreerst,
daar er te voren van geencrlei godsdienstige schriften
gesproken is" blijkt bet Diet welke aard hier bedoeld
wordt; men kan op zijn hoogst uit den zaLnenhang gis
sen, dat het schriftell zijn waaruit dr-s schrijvers ijver en
verdraagzaamheid bleken. Ten tweede, valt bet moeije
lijk de constructie vall des tijds aan te wijzen, omdat
deze adverbiale spreekwijs, door hare plaats, van het
voorafgaande aard afhankelijk schijnt; ten derde, is de
uitlating van het deelw.: geschreven, vervaardigd of iets
dergelijks, dubbel hard, omdat de tijdsbepaling nu zon
del' werkw. staat. De bedoeling schijnt geweest te zijn :
Godsd. 8chriften, des tijds door hem vervaardigd, die. van
de opgenoemde gezindheden de blijken dragen. In bet
tweede gedeelte der aanhaling lezen wij: Nu bepaal ik
miJ te melden, waarvoor wij liever lezen tot de vermelding ;
want men bepaalt zich tot iets, om niet te zeggen, da! de
herhaling van meldde en melden wanklankig is, waarom
men dan liever opgave, aanwiJzing in plaats van vermel
ding zou kunnen zeggenl In het voorstaan van de Cltria-
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tenen in ket Oosten dil jaar, en de pogingen der Grieken
staat, eensdeels, de tijdsbetaling dit jaar, niet op hare
plaats; en, anderdeels, hindert ons in Christenen en po
gingen de vereeniging van het ongelijksoortige. Einde
lijk zouden wij voor vriJ/teid van Godsdienst plegen, He
ver zeggen: om zich eene vriJe uitoefening van hunne
Godsdienst te verzekeren, omdat plegen in het opgegeven
verband verouderd is.

Zie hier nog een paar voorbb. van overladen volzinnen,
die ook DOg aan andere gebreken mank gaan:

De Groot betuigde Gode hartelijken dank, maar was door
deze noodlottige zeereis, gedurende welke hij zoo kwalijk
was gesteld geweest, dat hid noch spijs noch rust had geno
ten, dermate geschokt, dat hiJ met overhaasting, om eene
rustplaats te vinden, de vriendeliJke aanbieding der Herto
uinne van Pommeren afsloeg, zich liever van eigen onge
makkeliJk en open rijtuig, dan van vorstelijke overdekte koets,
lJedienende, en aldus naar Lubeck voortreisde.

Wat de huisvrouw van de Groot, wiens inkomsten wei
afwisselende, maar wiens omstandigheden altiJd bekrompen
en hoogst zorgeliJk waren, hieromtrent gedaan, hierin
geleden, hierdoor overwonnen heeft, is boven beschrijving,
en werd aUeen vergoed en verzoet door eene geheel vrije
{)verlating aan baar van de Groot, die haar hiervoor zoo
zeer berekend alB zich zelven ongeschikt gevoelde.

Ten laatste geven wij een voorb. van doellooze om
zetting:

Jakob gedacht toen aan ziJne gelofte. Zijne zonen
en geheel zi,in geslacht vereenigde hij te Bethel, tot eene
plegtige zamenkomst. Een' altaar Tigtte hij op. Offers
wijdde hij toe aan God. Nieuwe beloften van bescherming
en zegen ontving hiJ.

Men zon ook kunnen vragen, waarom die korte vol
zinnen, die allen op eene handeling betrekking bebben,
door sluitteekens van elkander gescheiden worden, in
plaats van door een koppelw. verbonden te zijn? Men
beproeve de volgende verandering: Jakob gedacht toen
.(Jan ziJne gelofte. Hi,i vereenigde ziJne zonen en geheel zijn
geslacht te Bethel, en aldaar een altaar opgerigt hebbende,
wiJdde hiJ offers aan God, en ontving nieuwe beloften van
./Jesckerming en zegen.

Maar wij geraken ongemerkt op het gebied der
zinacheidi'llg, waaraan wij een afzonderlijk hoofdst. moeten
toewijden.
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EEN EN DERTIGSTE HOOFDSTUK.

ZINSCI;IEIDING EN ZINTEEKENS.

Wat zinscheiding is.
396. Zinsl'heiding is bet doclmatig gebruik van

zckcre teekells, dienende om eene rede in deelen CD
onderueelcD Valleen te sl'heiclen; en derzeiver onderling
verband aan te wijzen.

Wat zinteekena zijn.
397. Zinteckens, gelijk de naam nanduirlt, diencn om

eene wijziging \"all den zin cener zeggill~ kcnnelijk te
maken, en daardo~r den lezer aan te kondigen, dat hij
zich van zckercn toon, nail zekere vorm van zegging
eigen, beLlicnen moet. Zoodanige zijn het vraagteeken,
het uitro~pjngstceken enz. Het doel van zinscheiding
en zintcekens beide, is verduidelijking van den zin, en
meerder gemo.k om uaal" eisch daan'an te lezen.

:\fen war.hte .ic~ vnor de dwalin~, lilt elkll verpoozil1g van de .tem, die
om wcl fe lez!."n vprl'itlcht wordt, llillt Iltfllln d,m elke wlJzi~dng vlln toon, d )or
de op;!.enoemde hulpmlddelen 'Volledig wordt aangeduid. lle lezer kiln bier,
eyen min Ill. bij de uitsprRllk, van de verJlhgung Qnlslagen word!."n. om ziJl1
oordl"el te Kebrulken. Oak W'lt de'n duur der 'Verpol)"ingen betreft, I. het
bern Diet genorg om bet le~ken alln te Zlen i mur hlj zlll dllllrbij in aanmer·
kmg nemen, of het opstel cen IIlDgzllam. dan wei een vlug tempo blj de ..oar
drag\ nrelBcht.

Hoe dit onderwerp te lJehandelcn.
398. Wil men dit onderwerp streng tbearetisch behan

delen, en aan elk zin- of scheiteeken, als 't ware, een
bepaalden wcrkkring aanwijzen, buiten weIken bet niet
moet voorkomen, dan zal men misschien een zeer regel
matig steJsel \'an voorschriften ontwerpen; maar neemt
men daarna onze schrijvers van smaak in de hand, en
toetst men hunne voartbl"Cngsclen aan die ,,·oorschriften,
dan zal men in het geval kamen van 6f hun taalgebruik
in dezen, 6f zijn systema, na aUe daaraan besteede
moeite, te moeten afkeurcn. Hct gebruik oak van onze
beste schrij"ers is zeker zeer oneenparig, en het ware te
wenschen, dat er wat meer eenheicl in te brengcD was.
Wij zullen in dit ge\'al eenen middelweg betreden, ter
wijl wij van den cenen kant ons aangenomen beginsel
Diet verloochcnen, am ODze regels te ontleenen nit bet

R
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taalgebruik van goede schrijvers,* en van den anderen
kant, met de voorschriftell en wenken \Tan J. C. Bt>ijer,
als onzen voornaamsten voorganger in dit yak van taal
kunde, ons voordeel trachten te doen.

A. ZINSCHEIDING.

De eerste zinscheiding of de komma.
399. De komma wijst de kleinste, door teekens aange

wezen, rust in hEJt lezen uan, en komt onder andereu in
de volgende gevallen voor :

a. Bij opsommingen:
1. Onze gewaarwordingen, gedachten en aandoeningen.

Bog.
2. Indien de omtrekken flaauw, gebrekkig of uitgewischt

zijn. Id.
3. Wat in het bijzonder stem en gehoor aanbelangt, zoo

werkt hunne ruwe, achtelooze, en, hoe vaak niet?
onmatige levenawijs ten ongunatigste op dezelve. Id.

4. Zijn onderhoudwasleerrijk, aangenaam, eenvoudig, on
gek-unateid, zonder eenige stijfheid en pedanterie. v. 'sGr.

5. Beminllelijk door eenvoudigheid, ongemaaktheid, ge
makkelijkll,eid, en oplettende belangstelling in hetgeen
binnen haar eigenen kri'llg ligt. Bs.

6. Zijne lalenten, geaa'rdlteid, en ontembare kracht van
1 wiZ, boden steeds elkander de hand. v. d. P.

7. Meer behoef ik niet bij te bren,qen, om mijn gezegde
te wettigen, dat ik met eerhiedigen schroom de pen
heb opgevat, om dit merkwaardig tijdpunt onzer jang
ste vaderlandsche geschiedenis te schetsen. v. d. P.

8. De ...V'ederlande7·s zijn 8cll,rander, geduldig, deugd
zaam, net, matig en spaarzaam. Beijer.

Uit de aan~evoerde voorbb. Kunnen wij de volgende wenken ontleenen :
Wanneer ue leden dl'r op8ommmg vlln ~el Jke grootte zlln, lad men de

kommll achlPrweRe v66r bet voPgw" dllt het laat!lte a>ln het voorlRlltste hd
hecht (\ erKelyk voorbb. 1, 2 en 8.) Milar wanDeer bl't laatste hd aanmer
kehJk langer 18 dan de ovengeD, stallt de komma ook v66r bet V'oegw. (Zie
'Yonrbb. 3. 6 en 6 )

Wanneer de Il'den der opsomming te Zllmen bet subject van het wkw. uit
mllken, en het loatsle lid el'D1gzlDs long 18, staat er oak tU8schen betzelve en
het \Il"kw. eene komrna, gehJk 10 voorb. 6

WanDepr het laatMte VIln twee biJv nmww. met het zelfst. tot ceo beltrip
't'ereemgd is, dan worden deze te zamen door het eerste blJV, nrn". gewljzlgd ;
er vmdt daD geeDe opsommmg plaats, en de komma worur niet gc:brulkt.
DaRrorn lltaat 10 "oorb. '1 geene zlnscheidiDI tU!l8chen JOngstB en "ader
lalldsche.

• Daor wij, in de behandeling van dit hoofdst., aanleidinlt kregen om
eenile IchnJverB aan te haleD, wier nameD in dlt werk DOg Dlet warea "oor
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h. Voor elk afhankelijk of ondergeschikt voorstel :
]. Met verscheidene diersoorten 'teeft de mensch het

gemeen, dut zi;jn Zevende adem zich tot geluiden vormt.
Bog.

2. Dan toch zal het duideli;jk worden, waarin het wei
spreken hestaat. Id.

3. Uw hroeder zeide miJ, dat gij naar Leiden waart
gegaan. Bcijer.

4. Hij heeft mi;j verzocht, om mij overeenkomstig den wil
mi;jner ouder, te gedragen. Id.

Men ziet nit deze voorbb. dat het ondergeschlkte 'feelal door een voegw.
of b'Jw. wordt BBngekondlgd i maar ook wanneer dlt ontbreekt. bhjft de
zinscheldlDg dezelfde: Wae ZOI& z,c!a verstoufen, (om) hem tegen te sprekfuI'

c. Tot afscheiding van bet ingevoegde :
1. Opmerking verdient het evenwel, dat, hoe veel de

eene taat van de andere ook afwijken moge, de eerste
ell, oorspronkelijke natuurgeZuiden of toone'll, ze toch
allen doorzweven. Dog.

2. Waardoor de stem zonder moeite, zoodra het noodig
is, van den eenen tOO'll, in den andere'll, kan overgaan.
Id.

3. De wiskundige wetenschappen, in zich zelve met eene
verhevene waardigheid prijkende, hezitlen hovendien
het o1tschathaar voorregt, dat hare hondige en vernuf
tige hesluiten zegeningen van allerlei aard onder tiet
menschdom verspreiden. v. C.

4. Tot dUB verre is er over het stem-orgaan, alB klank
gevend werktuig, in het algemeengehandeld. Bog.

5. BUderdiJk heeft het hun dikwijls, niet ~onder scham
perheid, verweten. Id.

6. Onder het agentschap van Van der Palm, is door ziJn
genie en geestkracht de grondslag gelegd van dat
schoolwezen, hetwelk, schoon ook nu nog niet vol
maakt, echter de hewondering van vreemde natien zoo
zeer getrokken heeft. Bs.

7. Chandler en Chevalier ziJn het, wien de eer toekomt,
de ware ligging van het oude Troje, hijzonder ",it de

gekomen. _nllen wij bier de verkortingen verklaren, waarvan wij
uDhalmgeD bedlend hebben :

.Hog. Itaat 'foor Mr. A. Bogaers,
Bs. u u N lcolaal Heets,
v. C... .. JohanneB Pieter nn Cappella
'f. 'I Gr. .. Mr. J. van 'I Grll.veDweerC
M. .. " W111em MeBscbert
'Y. L. n u Mr. J. 'fan LCDDep.

onl in Qo
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plaatselijke en onveranderUJke gebergten en den loop
der rivieren, 'Vergeleken met en getoetst aan de naauw
keurige beschrijvingen 'Van Homerus, die overalbewaar
heitl zijn geworden, onwederlegbaar geveBtigd te heb
ben. v. '8 Gr.

d. In gevallen van bijstelling, als zjjnde eene bijzon
derc 800rt van invoegselen, en als zoodanig onder de
rubriek c mede begrepen :

1. De ouden, die modellen in al wat schoon is, wisten
zullcs wei. Bog.

2. Toen wiJ 'Van het kerkhof terug keerden, sloeg ik een
lJlik op de onafzienbare zee, schaduwlJeeld dier eeu
wigheid, in welke Johannes Henncus 'Van der Palm
was ingegaan. Us.

3. Zoo bereikten wi; eindelijk Heraklea, een dier veertig
steden naar den held de Oudheid genaamd. v.'B Gr.

4. De Ruiter, de dapperste zeeheld zijner eeuw, was een
deugdzaam man. Heijer.

e. Tot afscheiding van een vooropgeplaatst onderge
8chikt voorstel :

1. Niet zonder mijne krachten Ie wantrouwen, waag ik
eene poging ler lJeantwoording. Bog.

2. Om deze 'Vraag behoorlijk te lJeantwoorden, moeten
wtj hooger opklimmen. Id.

3. Hoe zeer hij 'Voor de taak berekend is geweest, leertm
zijne schriflen. v. c.

I. Bij eene uitlating in bet eerste lid van eenen volzioJ

die in het tweede word t aangevuld :
1. Hii beslaat de ruiters zoo lang op te hauden, tot dat

de Baron weder terog, en de 'Vlugteling in zekerheid
ware. v. L.

2. 0 I wat lJehoeft, wat wenscht gii meer P v. d. H.
g. 'Vanneer bet bijvoegelijke nader gewijzigd is, wordt

er dikwijls tusschen hetzelve en bet zelfstaudige eene
verpoozing noodig, die door de comma. wordt aange
wezen:

1. Een verborgel1. kamertje, dat, in de dikte van dell
mUUT gemetseid, twee onderscheidene, van lJuiten be
dekte, uitgangen had. v. L.

2. Langa den, in dit jaargetiJde alleen lJerijdbaren, bo
'Venw.eg. Id.
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3. Het oneindige, de gansclte menachkeid omvattende~

plan van God. Beijer.
h. Bij korte tegenstellingen:
I. Haren gang ver/ragen, of versnellen. Bog.
2. Hi) spreekt gepast, niet afgepast: hojfelijk, niet

hoofsch. Bs.

De tzoeede zinscheiding of het kommapunt.

400. Het kommapunt kondigt eene langere ,"erpoozing
der stem aan dan de komma, en wordt onder anderen
in de \"olgendc gevallen gcbruikt :

a. Tusschen voor- en nazindeel :
1. Wanneer men overweegt, dat het spraakvermogen niet

aan een klein getal hevoorregten, maar aan aUe men
achen is geschonken, en deze door hunne veTstandelijke
en ligchamelijke henoef/en telkens genoodzaakt zoorden
om het te .qe6ruiken en te oefenen; dan zeker mag net
eenige hevreemding wekken, dat overal, zelfs onder
hen, Ivier maatschappelijke hetrekkingen hun de verplig
ting 'Opleggen, om d~kwerf in het openhaar het woord
te voeren, en hi} wien men derhalve, in dit opzigt,.
duhhele vaardigheid en hekwaamheid zou mo.qen ver
wachten, er nogtans zoo weinigen gevonden 'Wordtn~

van foelken men, in den letterlijken zin des woorda,
zeggen kan, dat zii wet apreken, dat ziJ waarlijk wel
aprekend ziJn. Bog.

2. Staat nu eenmaal redeneerkundig vast, wat voor- en
nazindeel is; zoo is ook net gehruik van net komma
punt heslist, de voorstellen mogen dan lang 01 kort
ziJn. Deijer.

Niettegenltaande de nitapraak nn Beyer, in bet bo"enst. Yoorb., wordt bet
kommBpunt tnslcben "oor- en oazindeel dikwiJII door de komma YenaogeD,
Yooral wanneer bet DUlDdeel door een lang toeYoegsel 'f'erriJkt il. da~ op .IJne
beurt door bet komma~Qntvan bet oyerlge wordt arge~cbelden. b. Y.: III Ad
gottI. dot de flU'Jllch ZrjJlfl lCourde fA zljne re{(#efI 'unne, hrt ill wiet mmdfr
/[fled, dat ltij de keranill Z1Jner {(t'riJlgllrld, zwakhrid r71 rei kferdlrt"d dourme
de "erunige; opded getme aflngemutrgde f:oort7t'(Iebjklle'd hem 101 jummer
IlJke zel!lI-ml8hnnlJlg Vt'rroere, ,.n onder dell .dUIi t'IUI Z1JftI! rtgttA Ie doell
gtldell. Ilem ,rj/le dUllJllte til helllgllte rerpligtmgm met rot'tn, dot! iredI''' I
Y. d. P. Stood achter rurellige een .luJUet'ken, dan zou ouk achter Iot.'7l7l'
bet kommapllnt moeten staan. ~en geoetend lLzer aal ciaarom de kOlOma
achler kt'llne met die IIchler grrillg/lt'ld 1I1et yerwarreo.

h. Dij eenigzins lange tegcnstellir:gen :
). Waar, in eenige vergadering, de rede op eene gepaste

en voor oog en oor hehaagli,ike manier voorgedragen
tlJordt, daar luiltert de menigte met aandacht en ge-



238 ZIXSCHEIDING EN ZINTEEKENS.

noegen, en geeft ziJ, ala het ware, het hart bloot voor
den indruk, dien de redenaar maken wil; terwijl in
het omgekeerde geval, zelfs wanneer de zaken goed
zijn, onoplettendlteid en vervelillg de meerderheid der
hoorders, gedurende de slechte voordragt, overmeeste
ren, en den spreker zijn oogwit, geheel of gedeeltelijk,
doen missen. Bog.

2. Er zijn die niet nalaten kunnen, ltUnnel." dierbaarsten
schat met ve:rrukking aan te wiJzen; er zijn die hem
opsluiten in het hinnenste heiligdom hunner harten.
Bs.

3. Het verstrekt gewisselijk onze vroegere landgenooten
tot groote eere, dat zij met ongemeene naarstigheid de
8chriften der oudheid hebben flagespoord, dat zij de
diepste geleerdheid, de uitstekendste schranderheid
aan de verklaring van deze hebben te koste gelegd, en
in. dit opzigt schitlerende diensten aan Europa bewe
zen; maar het is niet te prijzen, veeleer als hekrom
penheid aan te merken, dat er een langdurig tiddvak
heeft bestaan, waarin met overeenstemming en blijk
bare goedkeuring van de meesten, die toe"" den toon
sloegen, zoo zeer aan deze oefeningen de voorkeur werd
gegeven, dat daarbi,j de ovenge vakken van kennis en
heschaving werden verdonkerd, tot een staat van ver
nedering gebra.'lt, ja de Vaderlandsche Lettcren zelve
met minachting bejegend. v. c.

4. Men zij gevoelig 'l)oor nationalen roem, maar verdon
kere nimmcr het voortreffelijke dat elders uitblinkt;
men verheldcre daardoor veeleer zijn eigen licld, en
hreide het uit, zoo vcr zijn vermogen toelaat. v. C.

c. Dy opsommingen wier leden niet enkele woorden,
maar zinsned~n uitllloken :

1. Vergaderingen te heschrijven; de gevoelens en raad
gevingen van velen in te nemen; aan velen op te dra
gen, wat door weinigen volhragt kan worden; zijn de
zekerste middelen, om door groQten omslag weznig
uit te voeren. v. d. P.

2. In het ,oogenhlik van het Bpreken, hebbe de redenaar
het volate besef van hetgeen hiJ zegt; hij ziJ er met
ziJne gansche ziel hi} tegenwoordig; hiJ zelf neme het
levendigste aandeel in de zaken, die hij voordraagt.
Bog.

3. Gem gezelschap in de academie-stad, waar h;; niet
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ongenoodigrl welkom zou geweest zijn; .,!een burger op
hare straten, die den hoed niet voor "mynheer ?'an
der Palm" lichtte; geen kind, dat zitin naam niet
kende; geen grijsaard, die hem niet de hoogerhand
gaf. Bs.

d. Tot afscheiding der onderdeclen van een lang voor-
of nazindecl :

Wanneer hi} zijnen koorderen niet slechts de 'Waar
heirJ, maar ook de geheele waarlteid, en niets dan de
waarheid mededeelt; wanneer hi) niet naar hetgeen
hun aan.'lenaamst, maar hetgee'lt hun nulligst is te
roeten, zijne rede inrigt, niet verzwijgende hetgeen zij
ongaarne lworen, en nogt'ans hooren moeten; wanneer
hi} minder zich toelegt, om hun te heha:;en, dan om
hen zich zelven te doen mishagen; waar zijn pligt hel
eischt, hunne vooroordeelen, of geliefkoosde hegrip
pen niet versclwont, en, door menschengunst noch
menschenvreea gedreven, na'lr de goedkeuring van God
aUeen en hoven alles tracht: zulk eenen leeraar noe
men wij gelrouw in de voorstelling der EvaTlgelische
waarheid; en van zulk eene gptrouwheid strekt ook
Paulus ten hewijs, naar 't geen Lukaa in den tekst van
hem verhaalt. v. d. P.

e. Tot afscheiding van al wat eenigzins langer rust
vereischt dan de kom rna. Een voorb. zij bier genocg :

Binnen het verloop van weinige-niet jaren, noch
maanden-maar weken, zag men eene natie, verdrukt
door de wreedste overheersclting, vernederd zoo diep
zij vernederd kon worden, ja uitgedelgd en vernietigd;
wier ongeluk men naauwelijks durfde lJeklagen, omdat
men vreesde haar te moeten verachten; hinnen weinige
weken zag men haar uit die schande en dat niet ver
rijzen, hare Jcetenr::n afwerpen, haren rang onder de
volken ',ernemen; zag men haar door gansch Europa
achten, eerhiedigen, toejuichen, en haar maatschappe
lijk geluk ala' eenig en henijdenswaardig roemen. Een
wonder in de geschiedenis der wereld. Gelijk somtijds
het menschelijk ligchaam, in den hloei der jaren en
krachten, door een ras toenemend hederf wordt aan
getaat; zoodat de kranke van erger tot erger, van
hanger tot hanger lijden voortgezweept, eindelijk afge
streden, roerloo8 daarneder Zigt, gereed om naar het
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oral gedragen te worden: maar de kwaal heefe 'Uitge
!lJoed j diep verlJoT,qen glimt nO,7 eene entele levens
!wnk j de weldadige natuur heeft het heletael "eT
wijderd, dat haar onderdrukte j nu gloort zij weder
op, ontvlamf. en Btort nieuwe levenawarmte in aderen
en 'Vaten; kracht, werlrzaamheid, hloei, aUes keert
'met snelheid terug; en de 'Uitgeteerde prooi des grafs
8taat, 'Ver}ongd, met jriasche sappe'II" hlozend 'Van
leven en gezondheid~ ala een wonder "oor onze oogen /
v. d. P.

J. Ook wordt bet kommapunt in eene reeks van vra
gen of uitraepen g-ebruikt, terwijl men !Jet vraag- of
uitroepingsteeken "001' bet laotste lid del' reeks bewl1ort:
('In dit gescbiedt ,·ooral, wanneer zij cell gemeeuschappe
lijkcn aanhef h(..bbcn :

1. Kan het ontkend worden dat alle dingen in de werela
wija zamenhangen en elkandfr onderateunen; dat aer
zelver ve-randeringen "tiet andera zijn, dan eene onop
houdelijke ontwikkeling van aUe soorten van leven ell
"orming; dat zij allen daarop uitloopen, om voor de
levp.nde wezena allea ie hereiden, wat zij tot hun
levenaonderhoui noodig helJlJen; dat wij aan haar zelfa
aUea verachuldigd zijn, wat ona li,qcltaam verkwilct en
'Voedt, en onzen geest opklaart en onaerri.'lt? Heijer.

2. Waa hij niet in ona oo!J ala het zinnelijk heeld !'an
de hoo!Jste w9s1teid; en werd hij ontl daardoor niet het
'Voorheeld tevena, het hoDge voorheeld, dat wi} ona ter
navo/gin!J 'Voorstelden, en 8edert zochten te evenaren ?
v. Hde.

3. Heeft dan de Vader der Barmhartigheid niet genoeg
gezorgd, dat gij den !oeg ten leven van den weg ten
doode zoudt kunnen onderkennen; dat gfj weten zoudt
wie God zij, Jehova of Baal? B••

4. Hoe diep gevoelen wfj ona hij onze dwaasheden lJe
8c1l.aamd; /we geweldig door dezelve ttT nedergedrukt
en verplefterd! Beijer.

De derde zinac1l.eiding of het dublJele punt.

401. Dit teeken wordt onder anderen in de onder
staande gevallen gebruikt :

tJ. V661' bet aangekondigdc :
1. In de navolgende opmerking ligt het Ilntwoord: waa1'
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gevoel en ware '"artstogt alleen vermogen &iJ anderen
medegevoel en .qeestdrijt te verwekken. Bog.

2. Onder de menigvuldige gewetensvragen, welke men
met regt aan den schriJver van eenig boek mag doen,
behoort ook deze: met welk bepaald doel hi,j zijne
denkbeeiden tot geschrevene woorden maakte, en ver
volgena door den druk verapreidde? L. W.

3. Thee eigendommen heeft ieder mensch, en hiJ bewaalct
dezelve ala ziJn twee oogappels: zijn regt en zijne
godadienstige overtuiging. L. W.

b. V66r eene aanhaling:
1. Zoo geBterkt in den geeBt, en met het oog op het kruia

van Ohristus, Bchikte hij zich tot zijn langzaam 8ter
ven, zeggende: "mijne hoop is op den Heere Jezua; ik
ga henen in vrede." Bs.

2. Joanne8 de Dooper is de Pro/eet van wien gezegd
wordt: "Ziet ik zend mijnen Engel voor uw aange
zigt, die u den weg lJereiden zal." B.

3. God aprak: "daar zij licht /"
c. V66r een verklarend toevoegsel:
1. De held, die op het doode blad herleeft,. 8ta daar,

gelijk hij eenmaal Btond in"t leven: in ziJne deugden
en ondeugden, in zijne grootheid, en in ziJne gebreken.

L. W.
2. De geschiedenis zal blijven wat zij geweest is, vo6r en

na Cicero: de leermeesteresse der wereld, het licht
der volken, de toetsteen der waarheid. Id.

d. Tusschen veelledige voor- en nazindeelen :
Leeft er in onze borst een ongelescht verlangen naar het

ware, goede en 8choone i behooren wi} niet tot het
getal der zoo geheel dagelijksche menschen, die met
kost en kleederen ie vreden zijn, en zic-h liefst nict
bekommeren over datgene wat eens geschied is, en
nag geschieden kan i zoeken onze vor8chende blikken
naar den niet geerfden of gelcochten adel der ziel,
welke zich verbergt onder het gescheurde kleed of de
grove pij i brandt er in onze ziel een. verlangen naar
ieta, dat beter, krachtiger, waardiger is, dan datgene
wat het zoo dikwijls eenzelvifJe en slepende leven ona
aanbiedt: dan, inderdaad / ligt er een eigenaardig
genot in, am een gl"Oot, goed man, ala uit het graf
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terug te roepen, om hem te volgen waar hi} gaat, om
zijne moedige pogingen ie zien, zijne drijfve~ren te
hespieden, zijne worstelingen te hesckouwen, zijne
teleurstellingen te beklagen, en zijne gebreken met
onpartijdi.qheid en lie/de Ie heoordeelen. L. W.

e. Tusschen twee voorstellen, die tot elkander in zeker
verband staan, hetzij dat het eene tot aanvuJling of
uitbreiding van het andere dient, hetzij dat het laatste
de reden bevat van bet eerste, zonder zulks door want,
of eenig ander redegevend voegw., aan te kondigen :

1. Een antler delft het iJzer, een ander smeedt het kou
ler, een ander ploegt de aarde, een ander is ket die
zaait, een ander die den oogst inzamelt: en wat po
gingen worden aangewend, om de rijkdommen en ge
noegena van dit leven te vermeerderen, onontbeerlijk is
ona de bijstand van anderen, om in 01tZe ondernemin
gen naar wenach te Blagen. B.

Dat de bijstand van anderen ons onontbeerlijk is,
maakt hier bet hoofdvoorstel uit, terwijL de uitbreiding
daarvan in het vorige deel van den volzin,vervat is.

2. Het oog van Hem, met wien wtj te doen kebben, ziet
niet aan hetgeen van buiten is, let niet op de hoo/den
die ala biezen hangen; maar doorsckouwt ons tot op
den bodem van ona kart: en al kunnen wi} ons zelven,
al kunnen wij de ganscke wereld, bedriegen; voorwaar,
f)oorwaar, dat oog laat zich niet verblinden, de Alwe
tende zich niet bespotten. B.

Hier geeft het eerste voorstel de reden van het tweede :
immers komt de hoofdinhoud van den volzin hierop
neder: Men kan God niet bedriegen, want Hij ziet wat
in den mensch omgnat.

In het voIgende voorb. is de reden in het tweede
voorstel vervat :

Deze geveinsde Vorst liet in deze vergadering den sluijer
val/en welke hem hedekte: hiJ voorzag, dat indien I.et
ontwerp van hervorming ter UitVOfri",g gebragt werd,
al den roem daarvan op zijnen ambtgenoot ~ou af
dalen. S. St.

Het Bluitteeken.
402. De naam van dit teeken duidt gfnoeg deszelfs

bestemming aan, am den volzin te sluiten:
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Zoo veranderen de tooneelen der aarde. Edel i8 de
wedstrijd der volken om den koogsten rang in ket
gehied der heschaving, indien kij openlijk gesckiedt.
"Wie ook de overwinning ten deel valle, de zegeningen
daarvan zullen niet falen. Alles toch sluit aan, in,
en werkt op elkander. In de stoffelijke wereld wordt
niet8 vemietigd; onthinding verwekt oj onderkoudt
nieuw leven, en Mj gestadige afwisseling, 8taan alle
voorthrengselen in het naauwste verhand. Ook in den
werkkTing van '8 menschen geeat gaat niet8 verloren.
De oorsprong, loop en opvolging zijner gewrochten is
zoo geregeld, dat er onderlinge gemeenschap he8taat,
en allen hlijken dragen van zijne Goddelijke afkomat.

v. C.

B. Z I N TEE KEN B.

Het vraagteeken.

403. Dit teeken staat aan het slot van eene regt
streeksche vraag:

Wat i8 deugd, die niet 8taat op den, wortel de8 ge
loqfs? Ds.

Waartoe die eeuwige 8trijd over de meerdere of mindere
waarde van Bondige Wetenschappen in vergelijking
met F'raaije Let/eren ? v. c.

Heht giJ ooit een groot man gekend, die niet gaarne van
zijne leermeester8 en medeleerlingen sprak, en onder
riat 8preken, u heseffen deed, hoe waard zig hem nog
waren? v. Hde.

Achter eene indirekte vraag vindt Olen tweederlei
gebruik:

Doch hier viel het vraagstuk op te lossen, hoe dil Be
8tuur alzoo op- en in te rigten, riat het deszelJs gezag
aan geene wettigheid 8cheen te ontlneken. v. d. P.

Eindelijk wordt de vraag geopperd, 0/ in aUe oorden
van het vaderland de Nederduitsche taal even goed
worde gesproken? v.. c.

'Vij zouden in zulke gcvallen Hever, overeenkomstig
bet eerste voorb., het vraagteeken weglaten.

Het uitroepingsteeken.
404. Dit teeken staat aan het slot van elken hartstog

telijken uitroep:
*s
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Hoe voortreffelijk is deze inatellinq niet! v. Hde.
Weg dan met hekrompene eenzijdigheid! v. C.
Ook acbter een tllsscbenwcrpsel, of eenig invoegsd

dat bet kenmerk van hartstogtelijkheid draagt:
O! er is slechts een onheil; een kwaad slechts is er: de

zonde. v. d. H.
Ik vrees niet mijnen Roomschgezinden 'hroederen tot aan

stoot geweest te ZVn; ten mimte, niet met opzet, gelijk
dU, helaaB! al te veel geschiedt. L. W.

Ook aan mijnen Wijttenhach, den onvergetelfjken I heh ik
dit te danken ge/tad. v. Hde.

Waar volstrekt geen uitroep plaats vindt, staat dit
tceken om bet wonderbare van hetgecn door den scbrij
ver v('rmeld wordt te doen opmerken, en zou dan ver
wonderingsteeken kunnen heten:

De held van Europa kwam in zvne hoo/dBtad terug als
een vlugteling, naauweliJlcs herkend aan de poorten
van zijn paleisl v. d. P.

Het opschortingsteeken.

40Ii. Dit teeken, uit eenige naast elkander geplaatste
stipjes bestaande, staat achter eene afgebroken rede:

Broeders! zoo stonden urij ook aan het ster/hed van
vader, en nu.•.. .. Hi; konde niet meer zeggen. M.

Deze zou weI den post verdienen, maar.... . . Beijer.
Mijnheer, ik weet weI, dat gij mij nict noodig hebt,

maar nu heh ik u noodig, en hen zoo vrij. .•...
Ga zitten, haas I wij zullen dan eenl1 praten. M.
Ook gebruikt men dit teeken achter cene reeks, die

men niet als '"oltooid wit aangemerkt hebben, of die
altbans door verandering van woordvoeging afgebroken
wordt, als:

Het 'hovendeel der keel, het gehemelte, de neus, d~ tong,
de tanden, de lippen zie daar zoo vele werk-
t1J,igen enz. Bog.

Dat plotselinge, nad'rukkelijke en doordringende der hlik-
ken de hoorhare taal poogt er vruchteloos mede

_te wedijveren. Id.
Somtijds vervangt dit teeken een of meer uitgelaten

woordcll, en beet dan uitlatingsteeken.

Het aandachtsteeken.
400. Dit tceken is bestemd om icts" waarop men de
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aandacht des Iezers meer bijzonder wenscht te vestigen,
als met den vinger aan te wijzen :

De leunat lean weI Gods verhevene gave'll ontwikkelen,
aankweeken en leeren gebruiken; doch haar gemis
vergoeden-dat ligt huiten hare magt. Bog.

Ons nationaal karakter is nog niet geheel verhasterd
er is, den hemel ziJ dank 1 nog een grool onderscheld
tusschen BATAVA en PUNICA FIDES. v. d. P.

Binnen verloop van weinige-niet jaren noch maanden
maar weken, zag men enz. v. d. P.

Het Christendom is daar, niet meer in voorapelling of
zinneheeld, in verwachting,--in de werkelijkheid.

L. \V.
Omgang,--en ik voeg er hij hoogst aangename, verfijnde

omgang-meestal op geheel Europeschen voet, is wat
de reiziger in het vroliJke Smirna mag .aantreffen.

v. '8 Gr.

Het insluitingsteeleen.

407. Dit dient tot afscheiding van eene tusschen
rede, als:

Doch (en de vraag kriJgt alzoo eene nieuwe gedaante)
wat wordt er dan weI toe vereischt, om enz. Bog.

Door aangename toonen (zoo wil het de wet onzer he
werktuiging) 'Voelt zeifs de onheschaafdste mensch zich
genoegelijk aangedaan. Id.

Het is te hejammeren, dat oudera, die hunne zonen tot
dim eerwaardigen. atand opleiden, hun karakter niet
heter heproeven-(Hier zag Beleatijn ziJne vrouw
.cherp in de oogen,) De Evangeliedienst zou heter
waargenomen en hooger geeerd zijn. M.

Somtijds van een enkel w. ter verklaring ingelascht:
Gallipoli, hij Plinius onder den naam Callipolis (de

.choone Btad) vermeld. V.'8 Gr.
Niet zelden wordt dit teeken door dwarsstreepjes ver

vangen:
MiJn paard weigerde met mij voort te gaan, en waB tIe

Graaf niet toevallig aangeachoten--want heachreeu
wen kon men elkander niet, en wij reden op eenigen
alatand van elkander-ik zou ongetwi1leld van het
,malle pad naar htneden ziJn getuimeld, in de zee.

v. '8 Gr.
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Het aanhalingateeken.
408. Dit teeken dient om de aunge,,·oerde ww. van

unoeren kenbaar te muken:
"Het verbeterd 8choolwezen" zegt een bekwaam 8chriJ

ver "was het Iaatste geschenk der nederIa'1ldache re
publiek aan de wereld." Bs.

" Dan zie ik weI," zeide Beleateyn geheel ontmoedigd,
" dat mijn zoon VOOT Aet kantoor niet geachikt is." M.
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CODIaetudo loquendl eat in motu. ltaqae
fit ex mellore deterlor.

H. T. VAUO.



INLEIDENDE AANMERKINGEN.

BET hoofddoel van de volgende verzameling, gelij k men al

dadelijk nit den titel van ons werk kan afleiden, was om het

Nederduitsch, voor zoo ver dt' taal, die in deze Kolonie gespro

ken wordt, dien naam dragen mag, van deels geheel vreemde.

deels verminkte woorden en spreekwijzen te zuiveren. of althao!

den weg daartoe aan te wijzen. Bij de dagelijks toenemende

onverschilligbeid op dit stuk, een natuurlijk gevolg van gebrek

aan nationaliteit, en van de veelvuldige aanlciding om de taal

zijoer voorouders te verloochenen, kan men zich van zoodanige

poging niet veel vrucht beloven. Belangstellende beoefenaara

van het Nederduitsch, hoe weinig dan ook hier in getal, zuUen,

hopen wij, nog iets bruikbaars uit dit gedeelte van ons werk

kunnen ontleenen, al zouden zij ook voor deszelfs gebreken

(hetgeen wij geeD8zins verlaugen) de oogen niet willen sluiten.

Maar behalve de bedoelde nuttigheid. hebben wij. als bijko..

mend oogmerk, ons voorgesteld. onzen landgenooten eene proevs

te geven van het KAAPSCHB TAALEIGEN. Zoodanige proeven

van gewestelijke spraakverscheidenheid zijn in de laatste jareD

,in het Taalkundig Magazijn voorgekomeo; en wij gelooven,

dat zij door letterminnaars, am meer dan eene reden, met

belangstelliog ontvangen, en in taalkundige nasporingen met

vrucht gebruikt zijn. Heeft het Jlijne belangrijke zijde, om of
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te merken, hoe het NedcnIuilsch van het ecne gewest valil

Ntdt:rland van dat van het andere verschilt, en hoe, door verge

Iijking, het eene taalgebruik het andere toelicht en opheldert.

dan kan bet ook niet onbelangrijk zijn, de eigenheden van het

Kaapsch-Nederduitsch bijeen gesteld te zien. Bier toch is he.t

voorwerp onzer beschouwing een tak, die aIlengs van den moe

derstam Iosgemaakt, en einc1eIijk geheel afgebouwen, in een

ander wereIddeeI wortelen geschoten heeft, en zich aIdaar met

D1euwe uitspruitsels vt'rrijkt hebbende, en-niet zonder blijk

bare mishandeling-op aUerlei wijs met vreemd hout geent

ziJnde, eene ged&.ante verkregen heeA:, waarin de oorsprong,

weI is waar, nog duidelijk zigtbaar is, maar welke, door veel

soortige veranderingen, van aUe overige, aan den stam gebleven

takken, genoeg afwijkt, ()m ons tot eene afzonderIijke beschou

wing uit te lokken.

Dat deze verzameling onvolledig is, bekennen wij gaarne;

maar eensdeels behoort onvolledigheid tot het kenmerkende eener

pToe~, en anderdeels was het ons oogmerk niet een Lexicon

Anti-barbarum voor Zuid-.Afrika te schrijven. Van beschaafde

sprekers onder de Kapenaars verwacbten wij een tegelloverge

steId verwijt, dat van al te groote volledigheid-" Zoo," zullen

zij zeggen, II spreken wij toch aan de Kaap Diet." Wij ant.

woordt>D, dat de beschaafde spreker overal het gewesteIijke

weet te vermijden, en dat de bewoner van Middelhurg met h~t..

zelfde regt zeggen kan: "Z66 spreken wij bij ons niet," wan

neer bij als een staaltje van bet Zeeuwsch Taaleigen leest: "Oor,

vrind! ik eb ik jou nog nooit een benkel hoogenblik tot 181t

geweeat, en je oeft. me niet langer in jen UUI t' ouen, asje vel'''
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kiest."* Welk beschaafd inwoner van Amlu:m zal een boterham

een pla"lc~ noemen, of in plaats van dat was een grap. dnt 'Was

~~n tolktje zeggen? en nogtans beboort bet eene zoo weI als het

andere in Gelderland t' huis.t De waarh~id is, dat ik bet met

het opnemen van beJagchelijke uitdrukkingen nog al schappeJijk

gemaakt heb, met opzet de zoodanige achter wege latende, die

ik maar eenmaal geboord bad, en die ook hier al8 bespottelijk

zouden afgekeurd worden. Als een voorbeeld mag ik niet ver·

zwijgen, dat ik eens iemand hoorde zeggen: Mdn~ 'f)rouw lubo

Teert aa1l de theorie. De spreker bedoelde dial'rllte. Een ander

verzekerde, dat het testament van zeker iemand gevonden

was in een anttloop-versta enve[oppe. Voorts moet ik nog op

merken, dat mijne proeve in de Kaapstad is opgezameld, daar

ik zeer zelden, en dan nag zeer kart, buiten de stad vertaefd

heb. Had ik meer onder de landlieden of, geJijk men hier zegt.

de buitenmenschen, verkeerd, dan zou ik nog veel naifs en veel

plomps bijeen gebragt hebben i dan had ik misschien gewaagd

van zekere meelspij!l, die slillgf.T-om-de".smotl genoemd wordt.

en van andere aardigheidjes, die de Iezer weI missen kan.

Wij bebben onnoodig geaordeeld om in aIle voorbb. de

platte Kaapsche spraak na te bootsen; deels omdat dit tot

opbeldering van bet woord waar bet om te doen was niets

bijbrengt, en deels omdat die taal in !lare %uiver!leid aIleen

door Hottentotten en ander gepeupel gesproken wordt i

eindelijk. ook, omdat we onze onbedrevenheid daarin gaarne

erkennen. Namen van voortbrengselen, aan het land eigen,

hebben we daorgaans oak weggelaten, omdat IU, zander

• Zie bet Tulk. Mag" D. I., bl. 170.
t Hetzelfde werk, D. I'J bl. 320-26.
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kennis aan de bedoelde voorwerpen. van geene beteekenis voor

den buitenlander zijn. en ook door geen Nederduitsche woorden

kunnen vervangen worden. In enkele gevallen hebben wij eene

Bfleiding gewaagd. wanneer wij namelijk daartoe eene ongezochte

aanleiding kregen: ons overal daarmede in te laten, lag nBtuurlijk

buiten ons bestek, en zou daarenboven kundigheden vereiscben,

waarop wij geene aanspraak maken. Veel van hetgeen in deze

proeve niet voorkomt. is aan het einde van menig hoofdstuk van

ons werk kortelijk aangestipt, en behoefde dU8 niet herhaald te

worden.
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AANGAAN (E. to go on); voortgaan: gaat aan, ga voort.
AANS of AONS; aanstonds.
AAN'TREKKEN; aankleeden: Aij is aangetrokken om vit

te gaan, d. i. gekleed. Verge!. uittrekken.
AANZIENLIJK; schoon van aanzien of uiterlijk, welge..

maakt: een aanzienlfjk man, een mooi man.
'AARDIG; Aij is zoo een aardige kerel, een Iastig mensch.

(Zie § 292" hI. 138).
ACHTEROP-SCHOPPEN (van paarden enz.); achteruit

slaan-overdr. zich weerspannig of onhandelbaar be
toonl"n: dat mannetje schopt al achterop, laat zich niet
meer gezeggen.

ACHTEROS; eeo os die tot het achterste paar van eel)
span behoort. Spreekw.: De achterossen komen ook
in de kraal; de laatsten worden ook geholpen. Om
de kracht van dit spreekw. te gevoelen, moet men
weten, dat er van negen tot twaalf paar ossen "oor
een wagen gespannen worden.

AFNEMEN; portretteren: ik laat voor mijn afnemen.
AFSLAGTEN: van wild gezegd, b. v.: een haas afslagten

-maar ook van slagtvee, voor villeD, de huid af..
stroopen.

AFTREKKEN; afschuiven: een venster aftrekken.
AFRIKAANDER; Kapenaar. Men verstaat daardoor elk

kolonist, die niet door geboorte of afkomst eeo bui
tenlander is. Vergelijk Kaapsche kind.

AFVATTEN; weg nemen, zie vatten.
AJA; kindermeid.
AL; dit bijw. wordt even gelijk niet gewoonJijk dubbel

gebruikt: myn .qeld is al op ale
ALLaH! God. Deze Turkschc benaming van het Op

perwezen, wordt, in na\'olging der Maleijers, gedurig
als een uitroep misbruikt.

ALLEBASTER; knikker. Vergel. ,f/oenie.
ALLEMENSIG! uitroep van verwondering.
ALLOSIE; horiogie of zakuurwerk•
.Al:IPER of ampcrtje8 j bijna.
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ANDER: een andlJ". (E. another); Dog een-b. v.: geef
mij een ander glas bier. Dit kOlllt met ons oud taal
gebr. overeen, volgens welk men de andere of anderde
zeide voor de tweene.

APEKLEUTER; kleine jongen, kaboutertje.
ARIKREUKEL; alikruik, zekere schelpvisch--overdr.

een klein mensch, onderblijfsel, dwergje.·
ARRI! eilieve! wat ik zeggen wou! Am / vriendje,

waar is mijn piJp ?
ASPRCS (F. expres); opzcttelijk, met voorbedacbt.
ATJAR; zuur, d. i. vruchten of groenteu in azijn gelegd.
AUCTIE; verkoopiug bij opslag.

BAAKSTER; baker.
BAALS-LEVEN; groot gedruis, opschudding. Verge!.

spektakel.
BAAR; nieuwelin~-werd voornamelijk van slaven ge

bczigd.
BAARSCH; ongeoefend, onhandig: een baarsche jongen,

een ongeoefcnde slaaf.
BAATJE (baaitjc, van baai, wollen stot); buis of mouw-

vest-Hij krijg op ziJn baatje; hij krijgt slaag.
BAJAN; veel.-Ook weI banje.
BAK, in de zamenstelling theehak; d. i. theeblad.
BAKKEN; spreekw.: Morgen hak ona, d. i. reken er

maar niet op, gelijk OIlS "morgen ochtcnd bij de
koffij."

BAKKI!:LEIJEN of bij inkorting hakkleiJen; ~·cchtcn, el-
kander nitkloppen.

BAKKLEISLAG; vechtpartij.
BALlE; elke kuip of tobbe.
BALJAREN; stocijen, ravotten.
BALKON; zoo noemt men hier te lande eene verdekte

culonnade ,"oor of achter een huis: in Holland bepaalt
zirh die naam tot een getralied nitstek aan eene boven
verdiepiug. Verg. Bild.

BANDIET; misdadiger tot boeijen en harden arbeid ver
oordeeld; kettillgboef en (oneigentlijk) galeiboef.

BANKF.TJEB; zuikerwerk, in Holi. muisjes genocmd.
BASKAT (misschien nit het E. waistcoat); kamizoolof

mansborstrok.
BASTA; het is genoeg, scheid er nit: hasta nou zingen /

houd nn op met zingen.
BEDLEGER; bijv. nmw. voor bcdlcgerig.
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BEDRAG.KN ala zelfst. voor bedrag: het geheele lJedragen.
Waarschijnlijk is deze fout, die algemeen begaan
wordt, ont!;taan uit den verbogen nmv. in de spreek
wijs ten bedrage.

BEEST; as of rund, van daar beestevlee8ch voor rllnd-
vleescb.

BEGI:s'SEL; oud Hollo voor begin: maak een heginael.
BEVIEL (a18 verI. T. van be\'elen); beval.
BIBlES (in de kinderspmak); ongedierte op bet hoofd.
BILL (E.); ontwerp van wet of concept,,'et.
BILTONG; rool{vleescb, aldus genaamd omdat het veelal

uit een bilstuk gesneden wordt, en in gedaante eenig
zins met eene gerookte ossentong overeen komt.

BIJKOMEN: ik zal voor jou bijkom; ik zal je vinden, of
krijgen.

BLAFON (F.); spreek uit plafond met \"el'zwijging van de
d. Dit w. wordt door B. verklaard door zolderheschot;
eens hoorde ik daarvoor op de kanselbinnendak.

BLIJVEN; wonen, gelijk de Eng. to stay en de Fr. rester
in die bet. zeg-gen-Spr.: Nu blijft er nogelf; dat kunt
gij mij niet wijs maken.

BLOEI8KL, oud voor bloescm. Verge Num. xvii. 8.
BOEGLAM; \"ermoeid. Bocg was oulings, gelijk in het

H.D. Bug, bet schoudcrblad, of lie\'er het gewricht
aan den schoudcr van een paRrd. Gelijk aIle ww., die
eigentlijk op diereu toepasselijk zijCJ> is bet van den
mensch g-ebezigd zeer onkiesch.

BOETA of Boetie (in de kinderspr.); broertje.
BOGT, met verzwegen cind-t. Dit w. in een afkeuren

den zin, b. \".: bogt van tabak, bogt van messen enz.,
is in Holl. een collectief, maar hier wo1'dt bet ook op
den individu toegepast : jij ia een bop van een kerel,
dat ia een hog van een 'Verrekijker enl.

BOGTIG; slecht, nietswaardig.
BOK. Dit w. wordt voor beide geslachten gebruikt;

,"an daar dat men van bokkemelk hoo1't tlprekeu !
BOKKEBAARD; bakkebaa1'd, d. i.: wangoaa1'd. Dezelfde

fout wordt in Holl. begaan.
BOLDE-BEN; met geraas aftuimelen: ltij kwam 'Van de

trap afbolderen.
BOLDERMAKIESIE ; buitclen, ltiJ maak holdermakiesie, hij

buitelt.
BOORT, zamentr. ,ran boomgaard.
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BORBTROK; keurslijf of korset.
BOTTEL (Eo); flesch. Verg. fleach.
BRAAF; erg: hij is lJraaf ziek.
BREIJEN, zamentr. voor bereiden: van daar gebreide

wfin, geklaarde.
BRONGRAS; waterkers.
BROODDRONKEND; brooddronken.
BROODSUIKER; suikerbrood of suikerhoed.
BUL; de eenige gangbare henaming van een' stier.
BULTZAK; stroozak of matras.
BUB (kindel'speeltuig); stooter.

CADUX (F. caduc); sukkelend, wrak.
CANTEEN (Eo) ; kroeg, wijnhuis.
CHAP (Eo); stempel, postmerk.
COMMANDO; bende gewapende boeren, die op last van

bet koloniaal bestuur uitgezonden worden om de roof
zucbt der Kaffers te beteugelen, en zich voor gestolcn
vee schadelooB te steIlen.-Op commando gaan.

COMMITTEE (Eo) ; waarvoor men in Holl. het Fr. comite
bezigt.

CONVICT (E.); zie Banrliet.
CRAPULEUS (F.); overdadig, aan brasserij en onmatig

beid overgeven. CrapuleuB gierig is dUB contradictio
in terminis, want bet eene sluit bet andere uit.

CREDIET; in de spreekw.: ik geef hem daar crediet tJoor,
1 give him credit for it, d. i. bij heeft er eer van, heeft
zich weI gekweten, of iets dergelijks.

CRETHI en PLETHIj Jan en aIle man. De Crethi en de
Plethi waren de lijftrawanten van Koning David, die
men IKon. i. 38 en elders genoemd vindt, voor het
overige weinig bekende personen.

DALKIES (zamentr. voor dadelijkjes); zoo aanstonds,
flusjes.

DAM; vijvero Deze benaming laat zich daardoor ver
klaren, dat mell het water door opdamming van beek
jes verzamelt; ook zou de naam vijver, wanneer men
daaraan den zin hecht van bewaarplaats van Ieveno.e
yisch, zelden toepasselijk zijn.

DAXDY (Eo); Pronker, saletheertje. In Holl. bedient
men zich van bet Fr. fat.

DANDYSCH; opgeschikt, poppig netjes, en fat.



PltOEVE VAN K:AAPSCH TAALEIOEN. xi

bANEaOOM; den of denncboom.
DANEDOL; denneappel.
DANIG: die ouwe Beur is te danig lnoaai. al te kWllnd.
DENKEN8WIJS; denkwijs.
DIEFTE (oud HoIL); diefstal.
DISPENS; provisiekllmer of voorraadkast. Het O.H. spinde.
DOLVEN; den grond ter diepte van twee of drie voet

omspitten.
DOMINE noemt men aan de Kaap den voorlezer, terwijl

de leeraar der gemeente altijd met Eerwaarde wordt
aangesproken. De Kaapstad maakt op dit spraakge..
bruik uitzondering: daar heet de voorlezer Voorlezer,
en de leeraar Predikant, en bcide worden met MiJn
heer aangesproken, terwijl Domine, nls oude munt,
geheel buiten circulatie geraakt is.

DOOD; wordt van vuur of licht gezegd: maak de kaarli
dood; het fJUUT gaat dood enz. d. i. uit.

DOOJE LUK; lijk ofdood ligchaam. Dat lijk niet van ouds
bet denkbeeld van dood met zich voerde, blijkt onder

andcren nit de zamenstellingen likdoom en likteelcen.
Dop; een groot glas. Misschien omdat men zieh wel

cer in navolging der inlanders vau den dop van struis·
eijeren of van kokosnoten of klappers, bij wijze van
drinkschaal, bediende. Verge Bteken.

DOT; boertenderwijs, bet hoofd.
DRAAlJEN; in de spreekw. iemand een kool draa7jen, zeg

Btooen. Het eerste komt te pas in: iemand cen knol
in de muts draaijen.

DREIGEN; voornemens zijn ~ ik helJ lang gedreigtl II Ie
lJezoeken. Dit gcbr. van dreigen kwam mij altijd
vreemd voor; maar W. zegt dat bet in Holl. in de
gemeenzame spr. ook gangbaar is.

DRES (E. dress); kleeding.
DRESSEN, wkw.; kleeden: ilc ga mfi dreB8en.
DRY-ROT (E); de molm in het hout.
DRILLBN (als O. wkw.) : de loldaten drillen op de parade,

d. i. exerceren of worden gedrild; maar het laatste
bepaalt zich, zoo ik mij niet bedrieg, tot de wapenoe..
fening van rekruten.

DROSSERT; weggeloopen slaaf, van een wkw. dro8Ben,
wegloopen.

Dn.uKKE~ of op een druk gaan; zich uit de voeteti
mnken, zijn biczcn pnkken, bet bazcpad kiczcn.

T
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DUBBEL8LOT: een deur wordt gezegd op dubbelslot te
zijn, wanneer zij behoorlijk geiloten is. Verg. Enkel.

DURABEL; kostbaar, duur: Fluweel draag ik nooit, dat
zou al te durabel uitkomen.

ECHT, bijw.; degelijk: hiJ heeft echt zeer gekregen.
EEN wordt, in navolging van bet E., overtollig gebruikt,

b. v. : dat ia een mooije een, gee! mij een groole een enz. in
plaats van dat is er een mooije, geef mij een groote.

EENDERS; even zoo, gelijk: dat is eenders, dat komt
op betzelfde uit.

EETMAAL; gastmaaI, diner.
EFFEN, in de spreekw. van der effen, zoo even.
EIJER; ei, spreekw.: HiJ maakt het van eijeren, d. i. al

te bont.
ELLENDELING; ongelukkige. Dit w., dat bij W. en B.

niet voorkomt, heeft in het Nederd. spraakgebr. iets ver
achtelijks, en grenst bijna aan heroerdeling. Men wachte
zjch dan van ellendigen als ellendelingen te begroeten.

ELPIN1E; verbastering van opinie, gevoelen.
ENKEL8LOT: een deur die toe is, zoodat men ze zonder

behulp van den sleutel openen kan, wordt gezegd op
enkelslot te zijn.

ENTJl:REN (to enter); inboeken: gij hebt die post niet
geiJnterd, zeg opgebIagt of ingeboekt.

FACTA, mrv.facta's: wi! men Latijn spreken, dan dient
bet factum en in bet mrv. facta te zijn; maar waarom
niet Hever daadzaak ?

FAIR (E.); dat is niet fair, niet billijk of eerlijk.
FANCY-BALL (E.); in Holland zegt men bal costume.

Het schijnt weI dat het Nederd. zich naar zulke dingen
niet plooijen kan.

FLESCH; onder dit w. wi! men volstrekt de zoogenaamde
kelderflesch verstaan. Verg. hottel.

FIET (misschien van het Fr. vite, vlug); zwierig, opge
kwikt: Soe! jij ia maar fiet van daag J.

GAAT, in plaats van gaani wanneer een ander onbep.
W. voIgt: ik wil kem gaat zien.

GANG; naauw straatje, steegje.
GATJE, als verkleinw. voor gaatje: ik heh een gatje in

mfin schoen.
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GANTSCH EN GAAR; geheel en al. Deze uitdrukklng
komt we] juist met het H. D. ganz und gar overeen,
maar Ypey beeft aangetoond, dat zij van ouds in het
Holl. gebruikelijk was. (Zle- A. de Jager, Taalk.
Handl. tot de Staten-overz.)

GCSPEL; gesp.
GEVREET; verachtelijke benaming vOdr het aRngezigtj

DOg erger dan bet Holl. lJakkea of lJakhuu.
GONNE! tusschenw. van verwondering: MiJn gonne! u

het al zoo laat?
GRABDUINEN, als wkw.: jiJ hell in miJn goed gegraaduinj

hebt er volop van genoten.
GULSKOP; gulzigaatd, vraat.

HAAL; slag met een rotting. Vergel. trek.
HAKSCHCNEN; hielen of hakken. Hoe kunnen de hak...

ken ooit de schenen ontmoeten? dacht ik toen ik dit
w. het eerst hoorde; maar het is uit het oude haksenen.
een verlengd mrv. van hakse, gelijk lendenen van lende.

HARLABOERLA; bijw. verward, door elkander.
HARTSLA..G (met verzwegen t); het bart van een dier,

voomamelijk van het slagtvee. Bij onbeschaafde
sprekers hoort men bet ook van den mensch gebruikt.

HINT (E.); wenk.
HOENDER; hoen of kip: het laatste is aan de Kaap een

schier onbekend w.
HONEYMOON (E.); de zoetebroodsweken,

IJzDER; ijzer.
INBREKJilN (to break in); leeren, dresseren: mjjn paard

is goed ingelnoken.
lNSTAL: tot instal lJrengen; doen vervallen. B. ver

klaart dit w. door fJerval. W. heeft aUeen inatallig
als bijv. nmw. De ware atleiding komt ons voor van
bet H. D. einstellen, d. i. ataken te zijn.

INTEREST (E.); voorspraak * hiJ heeft interest ll, Aet
miniaterie.

INTERVAL; zonderlinge inval of kuur: die !cerel heelt
allerlei intervalletjea.

JAGTEN; op jagt rijden of gaan jagen.
JAKOPEVER-OOGEN; uitpuilende oogen, gelijk zekere

visch J akopever goenaamd. Deze visch zou zijnen
naam ontleenen van zekeren Jakob Evertse.

*T
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JAM:HER, als bijv.; ik is jammer voor jou, ik heb mede
lijden met u.

JAN, in de spreekw. een grover Jan, d. i. een ruw
'mensch. Wien het lust onderzoeke hoe dit met bet
H. D. Grobian, het E. ruffian en bet oud Holl. roffiaen
zamenhangt. In deze epreekw.. en in 8choonder pret
hebben wij voorbb. van den uitgang er in den positivus,
gelijk wij in bet Holl. zoo weI em mugger als een
mug heer zeggen.

JEKKERT (jacket) ; jagtbuis.
J ILLETJE; grapje: zij maken er een jilletje van, zij spot

ten er me~.

JONGEN: zoo heette voorheen, gelijk bij de Grieken en
Romeinen, elke slaai van het M. geslacht, Londer
onderscheid van jaren. Van daar de zonderlinge za..
mcnstclling ouwe jongen.

JONGENTJEB: dit woord wordt van jonge katten of
honden gebruikt, b. v.: Onze kat heeft jongent,jes, in
plants van jongen, als mrv. van een jong.

KAAPSCII KIND; Kapenaar. Verg. vaderlandsche keTel.
KAARTKAART BPELEN; met de kaart spelen. Verge

toltoI.
KAMELJOENTJE; kameleon.
KAMFERFOEI.IE; kamperfoelie.
KANTOOR; boekvertrek of studecrkamcr: de predikant

is op ziJn kantoor I
KARAKTER (E.); gcluigschrift: de meid, die onze dienst

verlaten heeft, vraagt om een karalcteT.
KARDOES; peperhuisje. Kardoes, van het Fr. carlouclte,

is een papieren bus of vorm voor buskruid. W.
Volgens B. is het F. uit het HoU. kaartdoosje "'erbas
terd. Men spreekt weI van tabak in kardoezen, name
lijk in pakjes die rondom toegeplakt zijn, maar men
geeft dien naam Diet aan ~en peperhuis dat uit de hand
gemaakt wordt.

KARET; schildpad : een karetten kam.
KARKATJE; een zeertje nan bet ooglid.
KAB (Fr. cas); in die kas van zaken, in dat gevnl.
KAT; een geesel van touwtjes, voorbcen gebruikt nIs

cen wcrktuig om ilaven mede te tuchtlgen.
KAZARNE; kazerne.
KEER" in te keer gaan; aangaan" een groot misbaar
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maken. Geheel anders is het Holl. iets te keer gaan,
d. i. trachten te verhinderen.

KINKEL; spreekw.: er is een kinkel in de kabel, zeg
kink, of vo]gens B., lcrink.

KLAMAAT; klimaat, luchtgesteldheid.
KLANKEN; klinken: dat Hankt anders.
KLAPPERDOT (boertender wijs); het hoofd, als vergele-

ken bij ceo klapper of kokosnoot.
KLA8; klasse.
KLAVERNET; klarillet.
KNIJPTANG; nijptang.
KNIKSPOOR; een greppel of verspoeling dwars over den

weg.
KNIPME8; in de spreekw. knipmes riJden, d. i. cen paard

zoo berijden, dat bij den kop sierlijk op en neder be
weegt, gelijk CCll knipmes dat open en toe gaat.

KNOEPS; duwof stoot met de \'uist.
KOEGEL, kog-cl.
KOEJAVEB'; guava, zekcre boomvrucbt.
KOERANG; koerang van geld of kortaf koeran!J, schraal

of scbaarsch; misschien bet F. court d' argent.
KOGCHELEN: wordt gezcgd van pnarden of ossen, die,

naast elkaar gcspannen, elkander bijtcn of stootcn;
\'ao daar kogchel-stok, een stok dic tusschen hen gc
bonden wordt, om bet kogchelen tc beletten.

KOKEN (met de zweep); zoo ralien, dat de striemell
een brandende pijn veroorzaken. "eel[\, me cuit" zegt
de Franschmnn, wanneer hij zich het vel van eenig lig
chaamsdeel afgeschaafd heeft.

KOMBAARS; wollen deken.
KOMBUIS (scheepswoord); algemeene bcnaming voor de

keuken.
KOORN: zoo heet de tarwc in tegcnoverstelling van

andere graansoorron.
Kop; vrij algemeen voor ',oofd: miJn /cop is zeer, ik heb

hoofdpijn.
KORKEL; mikijzer of visicr van eeo schietgeweer, van

daar korrel nemen, mikken.
KOST. Dit woord wordt veelvuldiger gebruikt dan bij

ons: men zegt in Holl. ook: de kost verdiencn, yom·
de kost werken eoz. en dan beteekent bet dagelijksch
ondcrhoud; maar uiet de kost is op tqfel, d~ kost wordt
koud enz., maar het eten.-Zamcnst. padkost, tecrkost
:If mondbehoeftc op reis.
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KRAAL; ommuurde of omtu.inde plaats waarin bij nacht
het vee gehouden wordt. Verge Achteros.

KRAAU; spreekw.: in de iraam vallen, zeg komen.
KRABBBTJES; oorringen.
KREPS of Krips J kraag: kriJg hem in de 'kreps, vat hem

in de kraag.
KRIEXIB; veldkrekel.
KRIXVORSCB; kikvorscb. Verge paddak.
KRUPSIBS (corrupties); verouderde kwalen: die man is

vol krupBies.
KUIJERBN; uit logeren gaan. Ik ga een week 01 wat bij

mijn oom kuijeren. N.B. De bedoelde oom woont mis
schien een dag of acbt reizens, van de plaats waar zoo
iets gezegd wordt, maar bet beet niet te min kuijeren.

KURXEN (bij omzetting); lcrukken: die man loopt op
kurken.

KURXENTRECBTER; \·erdorven uitspr. van kurken-
trekker.

KwAAI ; kwaad: die kind is kwaai. Zoo ook rooi voor rood.
KWELLEN; zwellen: de deur is gekwollen.

LAGER. (H. D.); Leger.
LAXSMAN; beul of seherpregter•.
L.AMOEN; platte uitspr. van limoen, waaronder men in

Holl. de ingelegde vrucbt van den citroenboom ver
staat. Aao de Kaap onderseheidt men zoete en zure
lamoenen; de eerste zijn de appelsina of Sinasappel
der Hollanders.

LAMOENSOP; spreekw.: hij laat er zurelamoertllop onder
loopen; hij ligt er de hand me~, neemt zijn pligt ten
halve waar enz. De spreekw. is blijkbaar van cen of
andere vcrvalsching ontleend.

LANING; laan.
LANGS; bij of naast, met een bijkomcnde vijandelijke

bet.: Kom langs mij ai iij durf. Dit gebruik van
langs schijnt van bet entereD van schepen ontleend.

LAT of latje; cen taaije boomtak of garde.
LAWAAI of lawei; verward gedruis. B. verklaart dit

w. laat waaijen, feestgeschreeuw bij bet uitsteken van
de vlag. Is het Diet met meer waarsehijnlijkheid af te
leiden van lauweit of lawefjt uit bet F. aulJade met
voorgevoegd lidw.? Lauweit was, volgens Meijer,
een 'Uchtendzang, volgens Hexham: musicians playing
at noone or at tile lJreake of the day on sacklJuts cornets,
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~c.; Mellema verklaart het door aulJade. Voeg bier
nu bij, dab aulJade, in den gemeenz. spreektrant, voor
eene luidruchtige bekijving of hevigen uitval geLrujkt"
wordt, gelijk de Dict. de l' Academie, Chambaud,
Boiste en anderen aanwijzen, en oordeel dan over de.
waarschijnlijkheid der afteiding van B. .

LBKKER; aangenaam: die pen Bchrijft lekker. Spreekw.oer
Hottentotten: Lekker liJf maken; zich een roes drinken.

LEVEN; spreekw.: al mijn leven, altijd.
LIEDERLIJK; slordig, onachtzaam: ik hen te liederlijk

gilkleed om in gezel8chap te gaan-mijn hoed is te danig
liederlijk. Niemand van den beschaafden stand passe
dit w. op zich zelven of zijns gelijke toe.

LIEVERS, bijw.; Hever.
LUN (Eo); regel: Bchrij/ een paar liJntjea. Men trekt

lijnen, men schrijft regels. .
LIK; spreekw.: aan de lik ; aan den drank of aan de fep.
LOER-SCHEP-OP; klaplooper, tafelschuimer. Vergel. op

Bcheppen.
LOOPRN; dit w. voor wandelen te gebruiken, heeft;

dunkt mij, iets onbeschaafds. Met het bijw. hard,
wordt beL als Eamengest. wkw. gebruikt, en hoort
men: ik hardloop, in plaats van ik loop hard, hij liet
gehardloop I enz.

MAKeREN (manquer) : wat makeer die huis? Wat scheelt
er aan dat buis. '

MAK.ROL (zeker gebak); makron, bij intrekking van bet
F. macaron. -

MAMMA: zeg mama. Verga pappa.
MANeL; jasje. Mogelijk is het oorspronkelijk een Ma

nilla rok, gelijk men Manilla boeden enz. heeft.
MANGELS; keelklieren, ook weI amandelen genaamd.
MANSKEREL; een man, maar vee1a! met de bijkomende

bet. van ruwheid.
MARTEVAAN of martevaam; watervat tot buisgebruik,

~tande.

MASKIE; al is bet ook: maskie is ik ziek, ik wil nie
t'huis hlij'nie, al ben ik ook ziek, ik wil niet te huis
blijven. Zamentr. uit bet mag geschi~n.

MATBRS, mrv. van maat: ik iB nie van jou materB nie;
ik ben niet van uws gelijken.

MEESTERGOED; medicijnen.
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MRBTING (E.); bijeenkomst of vcrgadering.
MEUMB; min of voedster. Met dcze benaming spm...

ken kinderen, zoo weI als volwassencD, hunnc min
of gewezen min aan,

l\tIBNSCU, in de zegging van een mensch, in plaats van
men: een mensch kannie fJerdragtm nie 1 men kan het
Diet verdragen.

MBRTH of merting; myrte.
MODDBAB; modder of slijk.
MODo; moede of moe.
Mos of mua; immers: ik weet mOB wat i!c doe.
MOTJE; tante, verkleinw. van moei.
MOVCREN; tcrgen: jiJ moveer maar 'lJoor min /.... gij

moet miJ maar tergen, daD.....

NEGOTIE-WINKEL; zoo beet elke winkel waar men stuk..
goederen bij de el uitvent, benevens nl hetgeen tot
kleeding bcboort. .

NE){EN, in de zegging een wandeling nemen, is navolging
van het E., men zegt een wandeling maken of doen.

NOI1, mrv. noiJa; jufvrouw. Ret vcrkleinw. is nonna.
NOOBDKAPER I olgelIlcene benamiug van den walvisch~

Als bijv. komt dit w. voor in noordkaper-knoopen, d. i.
knoopeu van walvisch been.

OBJECTI. (objection); tegenwcrping: lk AelJ geen olJ
jectie; ik heb er niet tegen.

OkST (oud H.); oogst.
ONDER; als bijw. altijd waar men in Holl. lJeneaen zou

zeggen.
ONDERBAATJlll; vestje. Verge lJaatje.
ONDEBDEUB: spreckw. over de onde:rde:ur k1Jken. Dit

wordt van meisjes gezegd, die de kinderschoenen uit
getrokken hebben, en in aanmerking beginnen tc
komen.

ONDERsTm BOVE~; ontsteld.
ONOEVOELLOOS; gevoelloos. On en looa zijn vt\n gelijke

beteekenis. Dat men on dikwijIs misbruikt, is mij
gebleken; men schijnt er geen ontkennende kracht
aan toe te schrijvcn; onverschillig bcteekcnt bij som
migen versckillend, en Qntwijfelhuar is twwlelachtig

ONTSTOKEN; vefstoken of beroofd. Ontstoken is het
E. inflamed.



PROEVE VAN KAAPSCH TAALEIGEN. xix

ONVERTOGEN (oud H.); onbetamend: onvertogen 'Woor..
den.

OORLAM:; slim, geslepen, het tegcnovergesteldc van lJaar.
OOBWAKS (H. D.); muilpeer of oorveeg.
OP, spreekw.: die 'lJJjn is op; navolgiug van het E. the

wine is up, d. i. de wijn gist of werkt.
OPGESTOKEN; vcrkeerdelijk voor opgestookt, van opsto

ken, d. i. aanhitzen.
OPKOGELEN; met klein geweel· nit eene schuilplaats

opjagen.
OPSOHEPPBN; opdisehen of opgcven I er is opgesckept~

bet eten is op tafel.
OPSTOPPEB; een die vogels enz. opzet voor eenc verza

meling.
OPTELLEN; oprapen of opnemcn. Tellen is klaukver..

wisseling voor tillen; maar tillen is anceo van zware
lasteo gebruikclijk; terwiji bet Kaapsehc optellen zclfs
van de kleinste voorwerpcn gezegd wordt, b. v.: tel
die speld op..

OBLEMENTEN (ornamenten); snuisterijen.
OTJE (in de killderspr.); een varkeD.
OUWELAP; eeo penny.
OVERIGHEID; overheid. Hetgecn te veel is wordt gc...

zegd overig te zijn; bet is dUB niet vleijend wanocer
men de Ol'erheid zoo noemt.

OVEBENTOVEB, dat is over ende over; tot den rand toe,
te boorde of ook weI borende vol. Dit laatste, dom'
W.. afgekellrd, behoort tot de gcmeelJzame spraak.

PAAIBOELIE; bullebak. Met dit w. maakt men kinde.
ren bang, gelijk bij ons met Heintje Pike

PAD; niet alleen een voetweg maar elke weg. Zamen
stellingen zijn 'Wagenpad,. ompad enz.

PADKOST; zie op kost.
PADDAK, zie krikvorsch. Tussehcn padde en ldl<vorseh

maakt men geen ondcrscbeid.
PAMPOEN; pompoen.
PAMPOENTJES; gezwoUen keclIdieren. Verge mangels.
PAPPA; papa. Verge mamma.
P APPELELLEKOORTS; boertige bcnaming van dcnkbccl

dige zicktc van kinderen.
P,A.RMENTORI0; stijfhoofdig, cigcnzinnig, Hct w. sehij.nt

uit peremtoir ~'cl'bastcrd~
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PARTIOULIER (E.); hi is er particulier op, hij is er op
gesteld, maakt er werk van.

PEEG: remand aan de peeg houden, gedurig tot ceo of
ander werk inspannen.

PENS-EN, als mrv. van penny, in plaats van pence.
PIET, in zamenst. ouwe piet, oude wijn.
PIERINKIE; theeschoteltje of bordje.
PIK ; pik in het zwart gekleed, in plaats van in pikzwart.

Verge spier in't wit.
POESKOP; zekere soort van walvisch, waarschijnlijk de

sperm-whale der Engelschen. Ook een os zonder
hoornen, of wiens borens langs den kop af naar den
bck gebogen zijn..

POESPAS; jammerlijk gekneusd en verbrijzeld: ik helJ
een slag met een hamer op mijne hand gekregen en nu is
min duim poespas.

POLICEMAN (E.); diender, of dienaar der policie.
PONY (E.); hitje.
POOT : poot aan spelen, gemeene spreekw. voor de han

den uit de mouw steken.
PROP (H. D.); kurk van een tlescb.

RAAISLAG; de daad van raden: ik hen er met een raai
slag zoo lekker achter gekomen. In het Holi. zegt men
ook naar iets slaan, d. i. los weg naar iets raden.

R.APs (E. rap); een tik, een vlugtige slag.
RASPEL; rasp. Verge gespel.
REGT: ik hen regt, naar het E.: I am right, voor ik beh

gclijk. .
REG REG; in goedeu ernst. Het tegenovergestelde is tjaklci

tjakki. HiJ maak gefM spulletjes, maar hili sla re." reg.
REMMEN; eeo rijtuig bij het afrijden van eene hoogte

tegenhouden. Dit geschiedt door het achterste paar
ossen of paarden in een span, die daarop geleerd
worden en meer geld waard zijn dan andere. Onei
gentlijk zegt men, dat iemand aan iets remt, wanneer
bij het niet willoslaten.

RlllKKETTING; cen ketting waarvan men zich op steile
plaatsen bedient, om eeo of meer wielen van een
rijtuig vast te zetten. Het H. D. zegt Hemmkette en
Hemmschuh, het E. trigger, d. i. trekker.

RESPEKT: ik kelJ respekt voor spinnekoppen, is een Ger
manismus vool' ik ben er bang voor.
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RISPES; rupsen. .
ROBBEDOE ; een meilije of vrouw, die ruw en sterk is,

wie niets deert of let. Bet Holl. ijzervarken, is te
onbeschaafd om bet er voor in de plaats te stellen.

ROEI.TKB; riem: min roeijer is gelnoken. De roeijer is
de man, en de riem het werktuig.

R6MAN, door verplaatsing van den klemtooll voor roman,
is dubbel bespottelijk, omdat men aan de Kaap een
visch heeft die roman heet.

RUGGENS, als mrv. van rug; heuvelreekFlen.

SAFE (E.); vuurvaste bergplaats, wulftvertrek.
SAMBOK; zekere soort van karwats, uit de huid van een

zeekoe gesneden.
SAMBREEL; parapluie of regenscberm.
SAROET of aeroet; segaar.
SCHACHERI.T; kroeg.
SCHALTEN EN WALTEN (H. D.); naar goeddunken han

delen.
SCHAWACHTER; schaapwachter, herder.
SCHERF: hj is scheef of schief is hij, zegt men tergendcr

wijs, gelijk in Holl.: hij kijkt op zijn neuse
SCHEMPE:s'; 8chimpen.
SCHENDEREN; verlenglng van scbenden: den SalJlJat

schenderen.
SCHERPIOEN; schorpioen.
SCllETS; wenk: geef"lii maar een acheta wanneer ik II

hest gelegen kom.
SCHIETROER; jagtgewcer.
SCHILDER; zoo noemt men niet aIleen den kunstenaar,

maar ook den ambachtsman, die in Holl. verwer heet.
SCHINDLOEDER, in de fpreekw.: Schindloeder met iemand

apelen; iemand in bet minst niet ontzien, hem behan
deleo, gelijk men zegt, als oud vuil. Eigentlijk is
een schindloeder een dier dat aan den vilder (voorheen
schinder) vervallen is, en waar ieder kwade jongen,
ongestraft, zijue baldadigheid aan uitoefcnt. Dat de
spreekw. niet zeer beschaafd is, behoeft weI niet ge
zegd te worden.

SCHOENLAPPER; vlinder of kapel, zonder onderscbeid.
SCHOEREKELEN; b~kijven, en dat weI op eene onzachte

en vernederende wijs•
.SCHOFT; volgens B. schoft, schaft of schacht, verpoozing
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\'an de werkdienst, en zoo \'erdeeling van den werk...
tijd, van schaven, loopen.-Het zij van schaven, dat
ons in diell zin onbekend is, of van schuiven, aan de
Kaap is bet de benaming van den afstand, dien men
met een span paarden of ossen achtereen aflegt.

SCHOON; geheel: ik heb het schoon vergeten. In Holl.
zegt men glad vergeten.

SCHOONDEB, als positivus, in schoonder pret, is oud
Hollandsch.

SCHOPPEMAAI of schoppelemaai; scbommel of scbop.
Het Iaatste gedeelte des woords is het oude meijen,
~ich vermeiJen, d. i. vermakcn, dus zoo veel als schom..
melvermaak.

BCHULDEN, wkw.; schuldig zijn: jiJ schuld miJ bajan
geld, gij zijt mij veel geld schuldig.

SETTELAAB (E. settler); aanbouwer. You Settelaar, is
cen scheldnaam voor elken havenloozen landlooper.

SEUR; mijnheer. Ouwe 8eur is de beer des huizes en
8eurtje of klein-8eur, de zoon of jonge heer.

SIES I uitroep van afkeuring ; foei l-Het is de tluitletter
met verontwaardiging tusschen de tanden doorgedre
yen, en het woord is veel nadrnkkelijl<:er dan ons foei I

SLAG: nog een 81ag (encore un coup); nog eens.
SLAMS; afkorting voor Islams of islamietisch.
SLAMMERT; cen Islamiet.
SLIM; schrander.
SMEERKANIS; vuilik. Bet lastste gedcelle schijnt wei

het Lat. canis, hondo
SMEERWINKEL; komcnij of kruidcnierswinkel.
SOLDADEN; soldaten. Zoo ook graden voor graten.
Sop; 80ep. SOPKOM; 8oepterine.
SPAANscn-SPEK, mrv. Spaansch-8pekken; meloen.
SPAT; blaasroer. .
SPAT; spreekw.: spat zetten, op den loop gaan. Verge

drukken.
SPBK: voor spek en boontjes loopen; niet in tel zijn.
SPIBR: spier in 't wit gekleed: in het spierwit. Verge

pik in ket zwart.
SPIOEN; spion of bespieder.
SPOCHTEN; pronken: kiJ spockt met ziJn mooije hui8.

Bet is intensivum van pogchen.
SPOT: voor spot 01verspot ziJ'/1,; bespottelijk, tot spot.
STAATSIE (E. station); zendeling8 8taatBie, zcndelings post~
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STAM:PE~; stompen, hctgcen met vuist of cllcboog g~
geschiedt; want men stampt met de voeten, cn de be
weging is daarbij nederwaarts, gelijk van den stamper
in eellen vijzel. Ik stamp min kop aan de dear; zeg ik
stoot min koofd.

S'l'AMP: stomp of stoot.
STANDKB.; olie eo 8zijn stelletje, E. cruetstaod.
~TELLETJE; stilletje, zekcr meubel voor de binnellkamer,

van bet bijv. stile
STEKEN, in de spreekw. der HottE'ntotten: een dop ste·

ken, voor cen borrel drinken. ru, de wagenpad steken;
wegjagcll. _

STEVELB (H. D.); laarzen. In Holl. denkt lDen bij het
w. stevels (van stijf) aan kurassiel"S laarzen; lUaar bier
spl'eekt men zclfs van vrouwe steveltjf!8.

STUll' AAN, bijw.; gedurig.
STBANDJUT; z~ker slag \"an wolven, die zich langs bet

strand ophouden.
STROPB (E). Riempjes aan de broekpijpen, die in Holi.

met het Fr. w. souspieda worden genoemd.
STUKJES: stukjeB draaYen; op andere plaatsen gaan dan

men l"oorgecft. Dit wordt gezegd "ao kindercn die,
Qaar kerk of naar de school gezonden, elders gaan om
te spelen.

SlJIKERBROOD; zeker gebak, tulband.
STUTTEN: iemands geboden Btutten; zcg 8tuiten of schut

ten. Dit laatste wordt eigentlijk van water gezcgd,
dat door ceo scbot of beschutsel in zijn' loop gestuit
wordt: van daar ecn schutsluis, en de spreekw.: ik zal
er een schotjc voor schicten, d. i. ik zal bet bcletten.

TABB RRT; japon, vrouwekleed; kindertablJertje, jurkje.
TAFELGOED; tafelgoed wasschen; vaten wasschen. In

Holl. verstaat men door tafelgoed tafellinncn.
T AMAAI; zeer groot: die man het een tamaai neuse
TAMMELETJE (F. tablette); suikertafeltje, eene soort

van bOfstplaat.
'fATA; (in de spraak der kleurlingen); vader. Het o.

Holl. zegt tate.
TAUXEREN; taxcrcn. De fA is in dit w. lang vCl"oudel'd.
TEGEN; in vcrgelijking van: zij is blank tegen mij.
TEMIJEL (E.); de slaap van bet hoofd.
TENDER (E.); aanbieding, of aanneming, de prijs waar

,'oor men ecnig werk aannccmt.
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TENDEREN to tender); aannemen, eene aanbieding
inzenden: laten tenderen of om tenders wagen, is aan
den minstbiedende aanbesteden.

'faEEwATER: een kopje tkeewater drinken, in plaats van
een kopje thee. .

TITTEL; titel, eernaam.
TJAKKI TJAKKI; om den schijn, kwansuis: hi is tjaklci

tjakki ziek.
TJOEP; stH" tot zwijgen gebragt: hi was zoo maar tjoep

van de plek al; hij had niets meer in te brengen.
TJOERANG; onregt: jjJ maak tjoerang; gij speelt valscb.
TOE, als bijv. nmw.: met toee oogen, met gesloten oogen.
1'OLTOL SPELEN; met de tol spelen.
TRANSEER-MES (trancher, F.); voorsnijmes.
:I'RANSEREN; dresseren: miJn paerd is nie goed gelee'l'

nie, MJ het een slechte tranaeermeester gehad.
TRAP DEB. JEUGD (welbekend schoolboek); spreekw. =

hij ziet er uit aT" een gescheurde 'Jlrap der Jeugd; haven
loos en ongedaan, het Holl. zegt also! hij van den 9aId
gedropen is.

TREKKEN: trekjou pad; loop heen.
TREK; een slag; geel hem een paar trekken.
TRES (H. D.); galon, belegsel van een kleed of hoed.
TRONK; gevangenhuis.
TROP; troep: een trop menschen~ menigte; trop schapen,

kudde.

UITEREN (E. to utter); uiten.
UITGEDORST; uitgedost, opgesierd.
UITHALEN; bet uitweiden van geschoten wild.
UITPIKKEN (to pick out); uitkippen. Pikken doen de

vogels.
UITPIETSEN (H. D.); afrossen, doorhalen.
UITTREKKEN (zich); uitkleeden. Dit is o. Holl. Zie

Jez. xxxii. ] 1.
UITWAAIJEN: ik het mit hom ni:.c uit te waaif nie; ik

heb geen boodschap met hem.

\' A.DERLANDBCH; zoo heet bij den buitenDlan al wat van
de Nederlanden komt, b. v.: een vaderlandsche koe,
vaderl. drank, d. i.: jenever. Een Hollander heet em
vaderlandsche kerel, in tegenoverstelling ,"an een Kaap"
,cke kind, hoewel de laatste misschien een hoord
grooter is dan de eerste.
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VALLEN: in de kraam vallen. Zie op kraam.
VARX; varken.
VATTEN; nemeo; vat zoo een koekje. Verge afvatten.
VEELS, in den gewonen heilwensch VEELS GELUK, is bet

H. D. V"telea Gluck. Zeg veelgeluks of kort af veel geluk.
VEL (van een boek); omslag.
VELLEKIJIEB; bedorven uitspr. van verl'ekijker.
VELLEN; villen, de huid afstroopen.
VENDUTIE; vendu of verkooping.
VERERGEN (zich); zich ergeren: ik vererg mij.
VERGELIJIENEN; vergelijken.
VERINORSING: in de verknorsing zijn, d. i. in de knel of

in de benaauwdheid.
VEBMAK&N; deren: hij kan mijn niaJ vermaken; hij kao

mij geen kwaad doen.
VERNIBBELEN (zich); zich 8chromelijk el'geren, zonder

het te doeo blijkeo.
VERNIELEN, als OOZ. wkw.: mijn goed verniel van de

regen, zeg bederft.
VINGERGOED; verbastering voor vingerhoed.
VLEI: dit w. schijnt uit valtei zamengetrokken, en be

teekent eeDe groote plas stilstaand water.
VOELEN: ik voel koud, warm, pleizierig enz. (I feel

cold); ik gevoel mij koud.
VOOR: over dit w. verge § 275.
VLEKIEN'; waarschijnlijk vlak maken, gelijk pletten

plat maken is. Dit w. is meest vall visch gebruikelijk
en beteekent open soijdeo en schooll maken; meo
zegt ook een vinger open vlekken.

VREKK.BN; misschieo vool' wrekken, als wortel van het
zelfst. wrak: mijn paard is geurekt, omgekomen.. ge
krt'peerd. Het H. D. beeft in dien zin verrecken, dat
door Adeluog verklaard wol'dt: de leden van zich
strekken als in den dood.

WAGENPAD; rijweg. Verge steken.
W ATERLEMOEN; blijkbare omzetting voor watermeloen.
WAT: voor wat doet 'hU dat? Waarom of waarvoor.
WERTSCHAFTEN; huiselijke drukte hebben: zij "'eift

den ganschen dag te wertschaflen. In bet O. Holl. is
weertschalt eeo gastmaa], en daar is nog al drukte
me~ gepaard.

WIJs: jfi is at te w(js• • (Verg. ~ 292.)
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'\VINTERSEN, mrv. van winter: Ilc draag die ,levels at
twee winter8en.

'VINT&RSCH, in de zamenst. fbinter8che handen; winter..
handen.

ZAAH of ZAAMZAAM; mede: ik ga zaam, ga jiJ ook
med zaam ? Dit is bet H. D. 8amt en mit 8amt.

ZEER: iemand zeer make'll,; zeer doen-zeer krijgen;
zich bezeeren.

ZEILGAREN; hindtouw.
ZET of 8ct (E. sct); ste!: een 8et menachen, juweeler&

enz. een theesetje, een theeservies.
ZEUS'TEHA; systema, stelsel.
ZEVENEN; bedorven uitspraak voor zcnuwen: de fJrOUW

kreeg het op haar zevenen.
ZIEN: ik hch niet fJeel van je gezien tleze toeek; E. 1 have

not seen much of you. Ik beb u niet veel gezien.
ZIJBORD (Sideboard); schenktafel, buffct.
ZIJN. Dit w. wordt gebruikt om den prijs uit te druk..

ken van hctgeen men koopt of verkoopt, b. v.: A.
Ik het snuif gekoop.-B. Hoeveel zijn ?-A. Ouwelap
zin. Ook bet eigendom: dit is mijn zijn, en dat ill
jou ziJn; dit behoort mij en dat u.

ZOE of 80e: uitroep van verwondcling of van vermoeid
heid: zoe! wat een hitte J

ZOLDER; zoodra men de trap op is komt men op zolder.
Beneden is onder en boven beet op zolder. Zamer8
81aap ik onder en'8 winter8 op zolder. De huizen heb
ben doorgaans maar eene vcrdieping.

ZONDENAAR; zondaar.
ZONDER: hi gaat met zonder hoed op 8traat, waar met

overtollig is.
ZOO MAAR, of zoomerzoo; goedsmoeds, zonder reden:

hi 81aat voor min zoomerzoQ.
ZUCBTIG; ziekelijk.
ZURB-LAMOENSAP: Hili laat er rure-lamoensap onder

looppn; hij ligt er de hand me~, neemt zijn zaken slof
waar.

ZWAVELTJE J bedorven uitspr. van zwaluwtje.

Richert, P&k, 4' Co., Drukkerl, 5V, 8t. Georre,taaal.
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