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wanne~r wij zeggen : vijf en drie is acht, t weemaal zes is twaalf. Vijf kan
niet acht zijn, en drie nog minder ; maar de som van vijf en drie is acht, en
zes, tweemaal genomen , is t waalf. H ierin verscbilt onze taal van bet Engelsch, dat fiv e and three are eight, t wice 'six are twelve zegt. Het eene ia
zoo goed sis bet andere waar het te buis hoort ; men wachte zich van uit
navolgingszucht bet taaleigen te verloocbenen .
5. Ook de uitdrukkin g meer dan een is als collectief te beschouwen, en wij
gelooven niet dat bet voorb . door Wei!. (Spraakk., bl. 251) opgegeven, met
het taalgebr . inste mt. Wij zouden zeggen : E r is meer dan een wijageer
geweest, die dit beweerd heeft, niet k ebben .
6. Dat de uitg. des 2. pers. wei eens, welluidendheidshalve, verzwegen
wordt, is ons (§ 215, k) reeds gebleken. (Verge!. ook § 353, 3.) Zie hier nog
een voorb. : 1oen gij bij mij waart en beweerde. van Heusde.
7 . D aar is c•·, in plaats van daa r zijn er, komt bij Hooft en ook bij vroegere
en latere schrijvers dan hij , veelvuldig voor. (Zie Hoogstr. Geslachtl., bl.
343 en volgg.) en wordt door Wei!. en Bild. in bescherming genomen. Het
volgende wkw: staat evenwel altijd in bet mrv. : daa1· is e1· die zeggen, die
meenen enz. Er wordt door W. aan deze zegswijze .aekere fraaiheid toegeachreven. Wat daar van zij, men schijnt er thans minder dan voorheen mede
op te hebben.
,
8. Wanneer de !eden van een subj. door qf-qf; noch-noch verbonden aijo,
ziet men meestal bet wkw. in het enkelv., omdat wij het in gedachte met .elk
lid afzonderlijk verbinden. Verzwijgt men het eerste noch, dan kan ook het
mrv. gebruikt "orden: mijn t•er&tand noch hart dulden zulks. v. H.
9. Wanneer door eene meervoudige uitdrukking slechts een enkel voorwerp
bedoeld wordt, staat bet wkw. noodzakelijk in bet enkelv.: "De Gebroeder&
de Wit" is een f •·aai schip. "De zeve>& J(erken van Rome" is niet ver van de
beurs. " D e R oove•·s," vall S cltiller, was het voo1·tb•·engsel van een j eugdig
genie.

Van werkwoorden onderling.
355. Twee of meer wkww. door en verbonden, moeten in dezelfde wijs staan : lndien ik de. waarheid spreek
en gij mij niet gelooft, wiens schuld is dat ? Ik wensch van
harte dat het uwen vriend wel ga, en dat zijne keuze hem
nimmer herouwe.
Zulke zeggingen als "bidt, en u zal gegeven worde>&, zoekt en gy ::ult
"inden," zijn niet als uitzz. op den rege1 aan te merken ; want bier dient het
voegw. niet om t wee wkww. maar om twee !eden van een volzin te verbinden.

ACHT EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
ONDERLINGE BETREKKING DER WOORDEN DOOR
BEHEERSCHIN G.

Wat heheersching is.
356. Beheersching is dat gedeelte der Syntaxis, dat de
verbuiging en vervoeging van ww. in eenen zamenhang
regelt.
Het bebeerschen, dat figuurlijk aan ww. wordt toegeschreven, komt eigent.
lijk aan de daarin opgesloten begrippen toe; want een w., afgezien van do be.
teekeni1, i1 een dood ligchaam, dat niets vermag.
·
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Beheersching eigentlijlc en oneigentlijlc.

357. De onderscheiding van eigentlijke of oneigentlijke beheersching, moge, wijsgeerig beschouwd, hare
waarde hebben, maar kan in de Q.eoefening der Syntaxis
gemist worden, omdat het ons daar te doen is om eeHe
aanwijzing, hoe. wij de. verbuiging en vervoeging naar de
onderlinge betrekking van ww. in. bet verband.de.r rede
mQeten rigte:n. Z,oodanige aanwij,zing is bet d-oel der
hieron<ler staande Fegels.
Beheersching van zelf-st. nmww. onderling.

35.8. Een. ·zelfst-. nmw. kan een ander zelfst. nmw.
alleen. .ill. ili!n~2•..
]?.ehe~El:li~<:l!e,n,__0... v., :, Dt:s .~pni'l!!ls.
z_qQ.n .

2

of

nm
v.

d_e ZOQn dc.s lf.oninfLs.

l. Wanneer·VIlll twee bij elk.ander gestelde zelfst. nmww. heb eerste eene
hoeveelheid uitdrukt, dan staat het tweede in den 2 •. nmv. : een glO/J wij11s,
eene bete br.oods, weinig tijds enz. Dat men in de gem.eenzame taal den buigingsuitg. onderdrukt en een glas wijn enz. zeg.t, verandert de betrekkioJl der
W·W . niet. Oak wimneer bet tweede nmw. een mrv. is, bl ijft bet geval bet·
zelfde, al is er geen uiterlijk teeken van 2. nmv. b. v. : Een schepel erwten,
~en pakJe naald.Pn, een dozijn flesschen.
2. De spreekwijs eene hand vol, staat volkomen gelijk met een l'uis vol, een
kerk vol; en hoewel t'ol, gelijk wij nader zien zulles, oak een 2. nmv. beheerschen kan, geloo~n wij dat in de· ww. een hand col stojs, hand bet reger_ende.w. is._ Vol s!J!.at als. nadere bepaling \,ij hand, om aan ~e duiden dater
~an eene- ill.houdsmaat, ni'l:~ &all lengte, boogte, of dikte gedacbt wordt.
G'elijkstandige zeggiogen zijn een cinger 1lik-a:et, een voet hoog sneeuw... Z:oo
v.~r.v.lllf.dll!l<~· vr~tag, ~oprc~ommigen ~!lPJiperd, of m¢n. twee ham],en vol of twee
lldft'i!vollen ~ehoQft t~ zeggen;- want Wlll"hhord~ ooit van twee v.in1[6!=dikltMJ of
dr.w·coetlloogen?> _Wij ' llehoeven daarom de handful!. en moutJVU/.s jn bet
Engelsch niet af te keuren ; maar even min dat taaleig~n tot een l.igtsnocr
·
voor bet onze te maken.*
Wij kunnen van dit onderw. niet af, zonder ann te merken, dat. in de opge·
geven voorbb. de ww. dik, hoog en vol gebeel van aard veranderen. ell> ophouden bijv. nmww. te zijn. Het zijn bijww. beteekenende in de dikte, in. de
hoogte, in de volte, waarbij men bet veri. deelw. gemeten of genomen ver·
staan kan. Van bier dan dat er onderscheiP, is tusschen een hand vol geld en
een volle hand geld: het eerste is een Josse greep, waarbij het op eenige stukken meer of min niet aankomt; het tweede, eene hand ter dege gevuld.
B'ijvoegelijk nmw. met 2. nmv~
359. In een hoogeren stij,l wordt bet bijv. nmw., dat
waarde of onwaa~:de, berdenken of vergeten te
kennen geeft, door een 2. nmv. gevolgd : Der vermelding
waardig ; zijns verbonds gedachtig-; der bedreigde straf
- " ~e~t men, 0 n,:e voorouders ke~~ea een mrv. ha.ntvollen,__ geJijJ¥ blijkt ujt
.G·e n.xh; 47, en nag twee plaatsen biJ de Jager .aangehaald,w•J antwoorden· dat
onze bijbelvertalers rijkelijk eigenheden in de spraak hadden, <ll:!!. thi!PJI
v;e.r.o~g~rd;J;ijn. V.al'! der Palm l)e,ef~ Q!lar.voor, op qe aange.haalq!l. p}aat~ volle
~(lJld.(n• .e_n, Ruth ii. 16 bulldt ls,. ten bl.ijke dst hij de spreekw. VOOI; ve.roude_rd
uicld;

~
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ongedachtig enz. Zoo ook, des doods schuld"ig, zich zijner
onschuld bewust.
I. Ook zad, vol, moede, achuldig. bewust, kundig en onkundi_q , komen
met een 2. nmv. voor : Oud en der dagen zad; vol zoe ten wijns; des berouwens moede (Jer. xv. 6); der zake ku~dig enz. Dit alles is min of meer ver·
ouderd en v.an de gemeenzame taal uitgesloten ; maar in een deftig opstel kan
bet, met O\Jrdeel gebruikt, nog te pas komen: des ontfermens moede. v. d. H.
2. Opmerking verd!enen bier de volgg. spreekwijzen aan onze taal Pigen :
goed buurs, goed arms, goed geefs, goed tachs; hard leers. hard kinds;
mans genoe,q. Ook bet bijv. nmw. gezind beeft eenen 2. nmv. bij zich : 'k Ben
nu niet hofs gezind , leest men bij Cats, datis, niet gezind om in den bof (in
den tuio) te gaao.
3. Een bijv. nmw., hi den overtreffeuden trap, heeft veelal een 2. nmv. bij
zich: De magtigste der koninqen; de riikste burger van de stad. Dikwijls
wordt deze nmv. met uit, onder of in omscbreveo: Het schoonste paard
uit het geheele yew est; de mi•lste onder de broederen; het grootste gebouw
i11 hel gansche land.
.
.

Bijv. nmw. met 3. nmv. ,
360. De 3. nnw. staat bij een bijv. nmw., ~m uit te
drukken, dat eene eigenschap of omstandigheid, met
opzigt tot eenen pers. of eene zaak, aan bet onderw. der
rede wordt toegekend: De Alwijze alleen weet wat den
mensch dienstig is. Het werk dat u gemakkelijk is, valt
, mij moeijelijk. Streelend is het den sterveling zich te hooren prijzen, maar heilzaam wordt het hem dan eerst, wanneer hij over onverdienden lof heeft leeren blozen. De lof
is daarom den wijze wel nuttig, m~ar de'(/- dwaas is· hij. tot
een valstrik.
Elk bijv, nmwdc:an dus een 3. nmv. bij zicb bebbe:t; en-zij dit! hier aileen

·van bijv. nmww.. van voordeel of schade spreken, beperken dezen regel a!

te

zeer, b. v. : Dit groen is rnij te danker; is u die thee zofit genoeg?

Bijv. nmw. gevolgd van een 4.. nmv.
361. De 4. nmv. staat bij een bijv. nmw., dat eene
maat te kennen geeft: De Tafelberg is 35~2 voeten haag;
Men vindt ook hier enkele menschen die meer dan honderd
jaren oud z.ijn. De afstand is wel twee uren ver._ Het is
nu vier, dagen geleden.
De~e regel is voor bet gebr. zeker voldoende, maar bij diepeJ> onderzoek
blijkt bet, dat hoog, oud en ver in de opgegeveo voorbb. geen bijv. nmww.
zijo, gelijk boven, onder No. 2 van § 358 reeds is aangetoond; eo dat de
zoogenaamde 4. nmv. een 2. nmv. is met onderdrukking van bet voorzl. van•
Zie bier de voorbb. zooder ellypsis: De Tafel berg is een berg tlan 3682
voeten, in de hoogte gemeten. Men vmdt ook hier mensch en van meer dan
l10nderd jaren aan ouderdom. Het is een afstand va11 twee uren in t~erte, of
w.at de t~ert e betre{t. H et laatste voorbeeld : het is nu vier dagf!11 geledfM>,
is van een anderen aard: Vier dagen is, streng genom en, 1•. nm.v.• bij i-.
want elke menigte kan, collective beschouwd, een wkw. in bet enli:elv.
bij, zich bebben. ( § 354, 4.) Daarenbonn kan g.eleden. ala_ deeJJI'~ un
bet 0. wkw.ljjden, dat i&gqan, ieen 4. nmv. bebeerscben. Bij•omzettinc
...

.

~
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zou men zeggen: Vier j aren zijn er geleilen of voorbij gegaan . 'Vant er en
het kunnen bij verwisseling gebruikt worden, gelijk onder an(lereo Bild. in
zijne Spraakl., bl . 329, heeft aangetoond.

Wkw. gevolgd van 1. nmv.
362. Wkww. die een zijn, blijven of worden te kennen
geven, hebben zoo wei achter als v66r eenen I. nmv. :
Muizen zijn schadelijke dieren. E en bedorven kind wordt
zelden een goed mensch, maar blijft veelal in elken leejtijd
een deugniet.
Ook de onbep. W. van zijn, voorafgegaan door schijnen, bli;jken, toeschijnen, voorlcomen en dergelijken : Uw
vader schijnt mij een verstandig man te zijn. Mi;jn oudste
vriend bleek naderhand de stichter van mijn onheil geweest
te zijn.
8chijr1en heeft, ook wanneer te zijn verzwegen wordt, een' I. n mv. achter
zich : De kat schijnt wel een. zachtzi•mlg dier, maar zij is 11alach. Heeten,
ala 0. wkw., heeft ook twee eerste nmvv.: Willem I. heette de zwijger.

Wkw. gevolgd van 2. nmv.
o63. Sommige wkww. beheerschen in den deftigen
stijl eenen 2. nmv. Tot deze klasse bel1ooren: gedenken, zich ontfermen, zich e1·barmen, zich schamen : Gedenkt
des Sabbatdaags. Ik zal mij ontfermen diens ik mij ontferme
(Rom. ix. 15). (Vergelijk voot·ts de voorbb. § 171, 3, aangehaald.) Maar zelfs in onze bijbelvertaling wordt deze
2. nmv. op vee] plaatsen door een voorzl. vervangen.
Dt• land• 11erwijzen, voor in ballingachap zen den, is verouderd. V erwijzen
beteekende in dien zamenhang 11onnissen, en had, in navolging van bet
Latijn damnare, een genitivus bij zich.

Wkw. gevolgd van 3. nmv.
364. Bij wkww. die eeu geven of nemen uitdrukken,
staat veelal de 3. nmv. van den . persoon wien het
aangaat. Dit geven en nemen moet in den ruimsten zin
verstaan worden, zoo dat elke wijs van mededeelen, als
zeggen, schri;jven, melden, verhalen, berigten enz. tot bet
geven betrokken worde, en de tegengestelde beteekenissen van ·verzwi;jgen, onthouden, verbergen enz. tot bet
nemen. Maar ook met deze uitbreiding van den zin van
geven en nemen, kan men de gevallen, waarin de 3. nmv.
te pas komt, niet omvatten. Hieruit blijkt, dat bet
gebruik van den 3. nmv. (en van elken nmv.) niet
afhangt van de bet. van eenig voorafgaand wkw., maar
van het geval waarin men zich eenen pe1·s. of eene zaak
voorstelt : Teeken mi;j een paard. Schil hem eenen appel.
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De vriendsclw:p van Damon en Phintias kwam Dionysius
ongelooflijk voor. (Men herleze hetgeen over gevallen en
naamvallen, § 91, gezegd is.)
1. Het onder>cbeid tusscben 3. en 4. nmv. is meestal zoo blijkbaar uitden
zamenhang, dat men zicb niet Jigt daarin vergissen zal. Van daar dan ook
dat mender welluidendheid ten gevalle, menigmaal bet uiterlijke teeken van
3. nmv. weg laat. Dit staat in verb and met hetgeen boven (§ 60) over het
verzwijgen der n als sluitletter gezegd is. Zie hier voorbb. :
lk heb hare bekol'in.qen min<ler· tege n~tcmd gebo<len. S. St. lndien dit
werkje ook uwe jeugdige /ull"ten eeni~· beltwg karr inboezemen. v. d. P. Ret
ontbreekt die levencle wezens cwrr een noofil en heer. v. d. P. Hij zeide dus de
broederen vaarwel. v. d. P. Zij, die de grondsteltingen der mozai'sche Godsdienst waren toegedaan. v. d. P. Van dien aard is ook: nu gebood hen hun
pUgt ..v. d . P., waar hen als ::1. nmv. sllaat, om niet tweemaal hun te zeggen.
In de bovenstaande voorbb. zou men overal de rt kunnen aanvoegen ; maar
wat is er bij te gewinnen? Voor de duidelijkheid niets; en voor de uitspr.,
gemaaktheid en wanklank.
Men toetse hieraan ook zulke voorbb. als het volgende; Bet hart t:er.
dr·aait ci;e uitsprakerr der rerle er1 ver·zacht hare ei•chen; onu.lat het de eersten aan

duidelijklteid, en de lc111lsten aan geza.q ontbreekt. B.
2. We acbten bet niet overbodrg hier voor de dwaliilg dergenen te waar.
scbuwen, die meenen achter zekere wkww. een 4. nmv. van den pers. in
plaats van een 3. te moeten gebruiken, omdat de Syntaxis der Latijnscbe
taal zulks voorscbrijft. L eeten , vrtLgen, gebieden en ver·bieden zijn van de
bedoelde soort. Zij hebben in onze taal we! den 4. nmv. van de zaak, maar
den:~. van dfn pers . bij zich.
Gehoo•'zaamheidtrrtch.te11 we onzerz kinderente leeren. v. d. P., Dat hij niet

aileen den ingezetenen, maa1· atlm vreemdm verbood den vijand met toevoer
te ondersteunen. S. St.
·
A ls men met verslagenheid in het harte den apostelen vroeg: wat moet ik
doen enz . v. d. H.
En zijne zonen deden hem gelijk hij hun geboden had. v. d. P.
Volstrekte eenpo,righeid is bier niet te verwl\,chten, deels omdat bet teo ken
des 3. nmvs., gelijk boven aangetoond werd, niet zelden onderdrukt wordt.
en deels omdat de uitnemendste scbrijvers zich bezwaarlijk met letterziflerij
kunnen inlaten, en daardoor zich zelven niet altijd gelijk blijven. Zoo drijft
in de volgg. voorbb. de Latijnsche Syntaxis boven: Zij leert hen in elken
mensch een kind van God beminneu. v. d. H. Hij gebood hen in het schip te
gaan. v. d. fJ .
3. Men wachte zicb even zoo voor navolging van bet H. D. Ver•zekeren
beeft bij ons 3. nmv. en bij de Dnitschers veelal 4. nmv. van den pers.; daarentegen ~ebruiken zij vol!(en, vleijen, dienen en helpen met 3. nmv. Zoodot ik miJnen lezers verzeker·en kan. v. H .
4. Wanneer men twijfelt of eenig wkw. met 3. of met 4. nmv. beboort
gebruikt te worden, dan is bet meestal voldoende te onderzoeken of bet
wkw. 0. of bedrijvend is: waaraan men dit weten kan, is § 196 aangetoond.
Mer. zal dan met 3. nmv. gebruiken de volgende wkww.: behagen,

mishagen, bevallen, schijnen. voorkomen, blijken, gdijken, naderen, aanataan, toebehooren, bijv!fllm! gelukke~~ · mislukken, toevloeijen, weder-

t~aren en meer anderen, d1e met · als hjdende wkww. kunnen vervoegd
worden: Vorsten, die tcaar·lijk vorsten zijn, bezitten iene hoedanigheid, waarvan een H eidensch schrijver zeggen zou, dat zij hen den
onsterjlijken Goden doet naderen. v. d. P. Gewesten welken niets ontbrak. S. st.
5. Laten en bet gelijkbednidende doen, zijn bedr., al is bet dat zij niet door
omzetting in den lijdenden vorm kunnen overgaan. Het objut of voorw.
van die wkww. is eigentlijk deonbep. W. die er op volgt, en die 6f aileen staat
6f van een 3. of 4. nmv., naar gelang 'l'an den zin der zegging, verzeld gaat,
h. v.: Laat regenen; laat maar waaije11. Laat de kinderkena tot mij

Ito men ; Hij doet sijne sonne oppatn.
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In deze en dergelijke voorbb. zijn kinderkens en sonne 4. nmv. Zoo ook
wanneer het wkw. dat van doen of late11 afhangt, O)J zijne beurt een nmv.
beheerscht, b. v.: Ik zal Item zijne les do~n leeren ·; wij zutlen haar het
geneesmiddel Iaten gebruiken. Hier zijn hem en les, haar en geneesmiddel
4. nmv. De oplossing dezer voorbb. zouden wij aldus geven:
lk zal doen (dat is te weeg brengen); hem teeren (dat hij leere); zijne
les. Wij zullen Iaten (d. i. te weeg brengen); haar g fb!·uiken (dat zij gebr.);

h. geneesmiddel.

Wij znllen echter niet betwisten dat men in deze en dergelijke voorbb. de
onbe)J. W. ook lijdelijk verstaan, en den pers. zich in den 3. nmv. voorstellen
kan; en dan zou de oplossiog deze zijn: lk z. doen (d. i. te weeg brengen);
leeren zijne les (dat z. les geleerd worde) hem (aan of bij hem). Er zijn gevallen waarin de zamenhang duidelijk aanteont, dat de p,!lrs. 3. nmv. is; en
dan kan oak de onbep. W. niet anders dan lijdelijk worden opgevat. Zie
bier voorbb.: Ende Pharaoh liet hemfijne linnen kleederen aantrekken. Ik

zal hem de handen do en bind·en. ; In Iaut hem een' bl'iif sch,ijven, eenen rok
maken enz., dient men' wel te weten of hem 3. of 4. nmv. is. In het eerste
-geval -wordt de bt-ief a&n hem gescjlreven; de rok voor hem gemaakt ;
in het tw:eede, schrijft bij den brief en maakt den·rok. Zoo is bet met 1 ik
liefrluzar ·emen ·arm zien ajzettm t beschouw ik haar als 3. nmv., dan is
dfzeften fijdelijk, m&ar moet haar voor 4. nmv. gelden, dan is de onbep. W.
bedrijvend.
6. De derde nmv. van den pers. gaat niet in een 1. nmv. over, door bet
bedr. wkw. in een lijdend te veranderen. Aan deze onnaau..,keurigheid
maakt men zicb aan aan de Kaap dikwijls schuldig door navolging van het
Engelscb : b. v. We are credibly informed that, &c . 1 am not allowed to say
my opinion. 1¥ij worden geloofwua.rdig bel'igt dat enz. Ik word 1det toe,
gestaan mijn gevoeten te zeggen. [)it moet wezen: ons wordt berigt, mij
tvOI·dt niet toegestaan; want berigten en toestaan regeren in den bedrijv.
vorm 3. niet 4. nmv. van den persoon.
7. De spreekwijs iemand aan iets herinne1·en, in plaats van iemand (of aa11
imnand) iets hermneren is onnaauwkeurig, en beboort als zoodanig uit elk
opstel geweerd te worden: Zie hiervoorbb. van betjuiste taalgebr.: hij had
hem de lessen ·van den grooten boet.qezant kunnen he1·inneren. v. d. H. Hij
herinnerd! .aa!l rk t:ergadering wat hem gebeurd WfU. v. d. P.
' -a..Ult' ·Jiet ~taatst 1\llngebaalde--•oorb.· ziet men·- hoe de tii!Jec!hrljving •an
den 3. nmv. met aan dikwijls tot de dnidelijkhei<t beYorderlijk zijn Iran. Het
veel'Vllldig gebr. van deze omschrijving, waar de 3. nmv. zonder aan even duidelijk zou zijn, is, dunkt ons, een van de kenmerken van den gemeenzamen
·stijl. Zie bier twee voorbb. uit de "Gesprekken in Socratischen vorm;''
waar aan juist in den stijl van bet opstel past: Zoo wilt gij dan aan den godi-

dienltigen man rerbieden dat zijn geroel we•·ke? L. W. Dat wij ook aan hen
rcgt laten wedervaren. L. W.
9. De 3. nmv. bij hongeren en dorsten, beboort tot het oude spraak gebruik,
als mij hongert, hem dorst: van dien aard zijn ook ende hem was bange
(Gen. xxxii. i'). Schoon ons benaauwd is. B.
Tot ileze regeiDI~at beboort mij dunkt, dat nog in elken stijl gebruikt wordt,
hoewel bet veri. Mjj d4cht iu de gemeenzame taal eenigzins stijf klinkt •

.- Wkw. gevolgd van ·4.. nmv.
365. Bedr. wkww. regeren een 4. nmv. van het voorw.
der handeling, en dat doen ook derzelver deelww.: Wij
m.oelen goede voorbeelden volgen, onze medemenschen beminnen en het kwade vlieden. Hem ziende en zijn gekerm
hoorende, werd ik ontroerd.
Hler moettm wij op het wkw. laten terugkomen en ons eeue kleine uit'weiding vetoorloven, over de vraag, welken nmv. het bij zich hebbeh moet,
warfdeer het een ander :wkw. in de onbep. W. beheerseht: Dat hieromtrent
in de taal des omganis tweederlei gebruik aanwezig is, dat men b. v. nu een.s
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h.oort: Laat mij gaan, laat hem blijven; en· dan weder: laat ik gar111, I. h{;:
hl.; en in bet mrv. zoowel: laat ons gaa11, la11t hen blijt'en, als Iaten Wlj
g., latm zij bl., kan niemand loochenen. Het onderscheid in de tweederlei
zegging is doo'f Ten Kate (D. I., bl. 522) aangetoond daarin te bestaan, da t
laut, met 1. nmv .. opwekkend en met verbogen nmv. (hetzij 3 . of 4.) verlo f
verz9ekend is. Maar met }. nmv is de 3. pera • . ook ve•·gunnend, I>. v.• '
Luten ze weg'blijven die niet komen w,illen. Zoo hebben wij dan, zouden de
geleerden zeggen, met den}. nmv. een modus flortativu8 en een modus conces •
.sivus. Aan zulke benamingen is ze. ker bitter weini1 gelegen, maar nan de
uak_zelve .rles te meer. Dit verschillend gebruik van Iaten, is eene eigenheld
In onze !Aal, die we op prijs mogen •tellen. Maar hoe is bet er mee gegaan}
Niet tevreden met zich van dien rijkdom te bedienen, wilde men ook weten
hoe bij latelt, dat toch een bedr. wkw. is, een 1. nmv, ataan \l:an. Hier kott
men geen vuldoende verklaring op vinden, en daarom werd het af~ekC)urd!
Zekere Nanningll "811 de eerste, zoo vee) wij weten, om er zijne ofkeul'in.~r,
door gronden gestaafd, over te uit~n; dit liOn misschien weinig kwaad ge.
daan hebben, had l)iet Weil. (Sprsallk .. bJ, ~73) zich op hem .beroepen en
un die afkeurinr zijo Z~l(e) gebecht, Ja Qet WOnder dat men I}U b_egon t11
wankeleo? lmmers had Weil. uitapraak gedaan, en zijne Spraakk. wu Rl&o•
meen ingevoerd, ill ooam ell op lui ra11 he( atootabtatuur. Zoo aieL men
<lao deze schoone eigenbeid onzer taal, bij lateren t~enmaal verloochrnd, voor
6en maal dot men ze gebruikt. Gelukkig oortans erkent de taal geene wet.
geven, en heeft zich bet verschillend gebr. von late11. in de spraak des om.
gangs, gehandhaafd. Bild. en Kink. ( niet altijd van een gevoelen) hebb~n
elkAnder bier de hand gereikt en het algemeen ganghare taalgebr. in bunne
bescherming renomen. Dit k.on niet zonder 11itwerkin~ blijven ; n\ur uog
JDeer verwachten wij v11n het vertoog van dt' hg ~ r, in het Taalk. Mag., D.
HI., bl. 26.'1- 294. Daar vlndt men lSannlnga weerle(ld; daar vindt mer1
t~vens een model hoe dergelijke vraagstukken behooren beh~ndeld te wordM.
Toen ik mijo kleinen voorraad van uittreksels overzag en begon te schiften,
'kwam hetmlj voor, datscbieralenze scbrijversyan naam discipelen van Weiland geworden waren; dan, hij nadere overweging viet mij ill, d11t KiJ!k,
mis•chien ruim zoo vee! ala W. bad bijgeclrare», om altllaaa fn OpJiteJ.Ien vo.or
den kansel, bet taalrebruik in d.eze~ te -wijzigen, door ziJoe onderscbeidiog.
tusschen laal met 1. nm•. ala "zachte gemoedeliike opweltking." en lanl, m•~
4. nmv., ala '!.4'="ehtiger, plegti(er aaoQtaoing."-Eene ooderacbeidibg, diemen ook ter eangebaalde plaats -door de Jager kan wederlegd zien. Het-tll•
•enwoordig taalgebr. -is stellig v66r den 4. nmv., en ik zou een nuttelooa "er"
doeo met de reeks van voorbb ..op te geven, die ik daarvan gevondenhl!b bij de
volgende schrijvers: .E. A. B•nger, M. C. van Hall , Abr, des Amorie von
.der Hoeven, J. de Vries., Ph. W. van Heusde, H. J. Spijker, Lublink
·W eddik. Liever geefik \tier de voorbb. van h et tegenovergest.elde ~ebr., die
.mij bij den keurigen S. Stijl v)orkwamen: Laten wij het zien. Laten wij
het gezegde nog wat opheldere11. Laten wij bep.-oeven of het •11ogelijk zii.
Laten wij met de Engelsche znken aana;angen. Lutm wij nu de re'r.
gelijking make11.-Hierbij voeg ik nog eenige uit den schat von voorbb.
ter aangehaalde plaats •door de Jager bijeen gesteld • Laat ik liere•· d~
•chets 111oltooijn, v. d. P. 1;;4ten .we eerat one~ aandac~t veltigen. v, d, Jl,
Late11 dan de eeretombtn met wetdsche opschri!ten priJkell. J, Clarisse ,
lAat ik het ontwoord achuldilf blijwi. Lulofs. Laten dq<~dzalm~ ~pref'er!.
8treso.
·
M~t datal is de I. nmv. blj Iaten nog nlet verklaard. '\Vij zullen ons hier
vergenoegen met een' blooten wenk te geven,. of in geyallen van opwekking
Iaten ook het oude zlch ghelaten is, zoo dal lot~ wii _qoan, zoo veel betee,
kent als ghelaten wij OilS te gaan, dat is, late-A we ons ghelaten te gaon.
Zich ghelaten, beteekende, vooreerst, den schijn van iets aannemen, en d aa•~
na ook wel zich aan ieta·tegeveo, of zicli, gelijk men zegt, tot iets in poa.tuor
zetten. Zoo zegt de Duitsc'tier: · Sich zu eltoas ansi ellen I ;., den zin waarjq
bet Eng. zegt: To set abnur doing a thing; eQ l!et Fr.: S~ "fet tr.e en 4evoil'
defaire quelquechoae.
·
Het eer.voudige latm komf bij Coomhert vnon in den zin van licit "'~lqg·,
rl!,.-,,flara, Hoe ''~utff daf lalm 1 e!' ~o9 apr~~~~ h~~ th Jl, !!9~ ,
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2. Sommip:e wkww. regeren twee 4. nmvv., als noemen, heeten, mokm,
uitroepen, kroonen enz.: God noemde het Iicht dag , en de duisternia
noemdc Hij nacl!t. Gij fleet mij meester. lk zal u visschers der menschm
mokeYJ. lJikwijls wordt de tweede 4 . nmv. door tot geregeerd : Maald
niet het huis mijns Vaders tot een huia van koophandet. lJit is ook m_e t
. uitroepen, kroonen, en zalve11, de gewone wijs van zich nit te drukken : En
de doornenboscl1 zeide tot de boomen: indien gi; mij in der waarheid tot
eenen kordng over u zaift enz. ( Rigt. ix. 15.) Op gelijke wijs: lemand tot
ridder slaan, tot opziene1· aansfellen, tot opvolger teno1men enz.
3. Niet zelden hebben 0. wk1vw. een 4. nmv. bij zicb, en dit vindt
vooral plaats bij bepalingen van tij<l of maat, b. v. : Den garuchen dag zit ten,
twee uren loopen, een hn/f uurtje praten ; mijn kind is ririe duim ,q egrotid
ier/e1·t gij /aatst hier wam·t, mijne kam e•· is twe-e voet hooger dan de uwe;
·D eze os weegt 800 ]JO!id; miin boek kost vier .IJU/den. Het valt niet gem•k·
kelijk van dit spraakgebr. eene voldoende verklaring te seven.· Men kan
er zich met Heijse en anderen van af maken, door te zeggen, dat bet een
casus absoluHis is; maar wij twijfelen of bet''daardoor duidelijker wordt.
,.cbter den vergr. tr. der bijv. nmww. verscbilt ons apraakgebr. van dat
der Franscben,· Engelschen en Duitschers, die allen een Yoorzl. bezigen :
Rij is een'lft~r h1Jofd · grooter llan ilr, lnidt in bet Fr. : II eat plus .QI'and
9ue moi t!~ to·ute la tlte; in bet Eng.: He ia taller tlianlbya whole head;
m bet H. D.: Er ist um einen ganzen ~opf urosser ala ich.

Beheersching door voorzls.
366. Voorzls. beheerschen doorgaans een 4. nnlV.
Wege en halve hebben den 2. nnw. en staan achter het
-woord dat zij beheerschen : Al wie des voo1·deelshalve
zijn geweten bezwaart, i:s gewis een dwaas. Het weder van
verleden maand zou iic, uwe1· gezondheidwege, niet terug
.wensclten.

_ 1. }ietood H~ll • .gebruikte veelvuldig den 2. nrnv. bij voorzls.; en dit
:.gebruik beeft in rnenige spreekwijs stand gehonden. Zoo zejlgen wij nog:
Bmnm. 'slat~dl,- · buUen 'alanda, binnen '• mond1, twachen· delta, 11oor '•
Aand1, onder 's hands, van ouda, tot 11ervelena, tot walgena, tot Blef'!Jen•
toe, bij tijds. Ook ontbreekt het ons niet aan dergelijke voorbb. van den
·a. nmv. : In de•• da ad, bij der hand, in der tijd, in alter ijl, ter goeder ure,
·wel te1· spraak, ter _qoeder troutv; met der woon, uit der mate, tm da1r,
ten huize, in den Iande, in !fen blinde , van koninglijken bloede, uit di.h
hooge. v. d. H. M et duren eede . S.~ S t. enz. Wij merken hierbij op, dat
de aangebaulde voorbb. van den 2. nmv., als oo~.d e V. voorbb., van den3.
nmv. in elk en spreektrant geboord worden; terWIJI de M. voorbb. van den
3. nmv., tot den deftigen stij-1 bebooren. Voorts kunnen wij de schrijfwijs
·in de daad, bij de hand, niet aanbevelen, omdat wij geen voldoende reden
,vinden kunnen, waarom men zulke overblijfsela der spraak onzer Yoc>rouden
~~:ou. moeten uitwisscben.
. Als 3. nmv. bij ecn voorzl. zijn ook aan te merken, de spreekwijzen: ten
get ale, ten bedrage, in gebreke, zoo ook voor dezen. :S. St. In dezen, in de
·bet. van hierin, bij v. 11. en de Vr. ; en bij de zen : de bladm, die ilr, 6ij deztn
:mijnen landgenooten aanbiede. v. H. (Verg. § 193.)
2. o,·er de verbniging van bijv. nmww. en voornmww., acbler ten en fer,
h.eerscbt eenig verscbil. Veelal voegt men bet buigingsteeken zoo wei achter
' bet voorzl. als achter bet voornmw. of bijv. nmw. Zje bier voorbb . : Ten
nilen tijde, ten dien einde. S. St. Ten zij11e11 ger"alle. v. d. H. Ten allen
•iid~. B, T.en zijnen opzigte, d. Yr., en in bet V.: Ter zijne1· eere. Siegenb.
Ter :ze/:fdel'tijd. v. d. e.. Ter goeder ure. S. St. Ter kwader uur. v. d. H.
Ter mijn.eo: t:erantwool'd~ng. L ...W: Met zulke namen als acbter deze voorbb •
•-.tail:n onder. bet oog, durven WIJ met met den Heer Bomhoff (Taalk. Mac. D.
1,- bl. 26) .zeg&e.D. dat men " tegen .den aard onzer taal zondigt," wan~~eer
men ziob aldua uitllrukt. Liever ;~~ouden wij, o~ de welluldend~eid, aauben.
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len, om in bet M. den uitg. van bet voorzl., zoo die al moet geschreven wor- ·
den, in de uitspr. te verzwijgen, en dus te allen tijde, te dien einde te zegseo. De V. voorbb. zouden we ongemoeid Iaten. Wij voegen bier nor
eenige bijzonderbeden bij :
a. Voor BJ!nW. voommww. wordt thans veelal bet bloote voorzl. gebruikt:

Tegmen dage. v. d. H., Te dier tijd. v. d. P., .Te dezer gelegenheid. Id:

b. Voor een bijw. schijnt welluidendheid bet eenige rigtsnoer; immen
lezen wij ten onder bren,qen, ter ned• rschrijven. v. d. H., terwijl m1m aJgeQieen zegt te bo11en, te buiten gaan, te binnen brengen.
- .
c. Jn den overtrefl'enden tr., na ten, wordt tbans vrij algemeen de sluit-11
weggelaten: Ten klaa'r'Bte S. St., zoo ook ten laatate, ·ten minate, ten bestl!',
bij. allen, gelijk men in den positivus altijd ten kwade, ten goede enz. · gezegd
lieeft.
d. In ten eenen maal beerscht tweederlei .gehr., als ten eenemaal B., ea
met verzachting ten eenemale. v. d. H., en bij d. Vr., nu eens .te eenenmale,
dan weder ten ememafll. Het IRatste schijnt wei bet gebruikelijkste.
e. In te poat en le paartl,' te 1!1'111:' en te· 1waard, blijft te oqverbogen ; niet
ab.oo iu ter zee en leland. S. St.
·
. f. Jn l'erscbeid~U& &preekwijzen 'doidt bet verb~
'O en" VOIIrzJ. On8 bet Oodll'
seslacbt van een w. aan: Ten dierute •taan; ter el iter ure;ter dood breng'etJ,
ter oore kom~n. v. d. H.,-niet gelijk: bet Taal • Woordenb. opge_eft te'r
O'Oren. Zoo ook: te dier tijd. v. d. P. --Ten prooi enter prooi, worden door
elkander gebruikt, gelijk dan ook bet w. bij :Siegenb. en Wei!. als V. en blj
Bild. als M. opgegeven wordt.
3. We,qe en halt•e worden oneigentlijk voorzls, genoemd. Het eerste is de
wortel van bewegen : Uwer gezondheidwege, is wegens, van wi!ge uwe ge:.,
4,at is : uwe gez. mij daartoe hewegende. Halve staat in verbaud met helpe:
:pes voordeels halve, E ten behulpe, ten dimste van het vo01d., gelijk iii
fnijlll!'nthalve, uwenthalve enz. Dat beide nmww. zijn, kan daaruit blijken,
dat men ze ook met een voorzl. gebruikt, als: Van stadswege, om der lif,/d~
h,al11e, naar de regelmaat van e~m des t:redes wille.
·
·
4. Behalt:en, is, volgens 'Bild. (Spraakl. bl;243)·; veri. deelw . van behou·en
of behalden, waarom -bij dan ook volstrekt de,sluit-n behouden wil. · Wat 'h'e t
eet~t~ betreft, ge,Jooven wij dat bij &elijk heeft .; bet Ja~tste is vnj ODYerICbllhg, selta ple1t bet -tea;enw. apraa'llgebr. voor bellaire. - Eene andere
trut Is: 'fanwaar achter 6eblce-menigmaal een 1.-u .. v, : en dm weder een
3. or 4. ? Oe Yeden van dit verschijnsel is joist daarin te zoekeo, dii:t 'HII~.
~Yen als bet gelijkbeduidende uitgenomen, een deelw. is, wantals zoodanig·-kan
bet met bet voegw. dat, een ander wkw. achter zicli nemen: lk · Mb n.iet8
tegln dtn 111117& belialt:e dat hij mlj zuur aa·nziet . Wanneer nu bet·wkw. na dat
hetzelfde is dat vooraf gaat, dan wordt b et met voegw. en al verzwegen, ma&r
de I. nruv. blijft: Niemcmd hceft hfm gezien be halve ik, dat is: behctlve dat ik
hem gezien heb. De verbogen nmv . bij b.?halre, laat zich op gelijke wijs door
invulling v~rklaren, maar kan ook onmiddellijk van be halve afhangen, Met
uitgenomen is de constructie volkomen dezelfde.
G. Door aommigen wordt tJJaart• onder de voorzls. opgegeven, die ach·
ter bunnen casu~. stailll;· W.Jj aelooYe~ dat bet een bijw. 11, af.geleid vail
,'~Daren, 1aan, g~b~kfluk• (mp) ~~ vllegtn; ter loops, .van l!Jo~; !2e t of
,ll zou dan eene mge&cboven letter ZIJn. De bet. van eene ngtmg hgt dillt
niet in waar/1, maar in bet v-erzwegene te; hui1waart1 is dan te huiinv. dat j1,
.ftaar huis gaande. De ,gewone afl. van waard, een oud w. voor oord, kolllt
ons minder natuurlijk voor·.
. 6. :Somtijds is het vrij onverschillig of een voorzl. a! dan niet berbaald
worde; maar doellooze berbaling heeft altijd iets fiaauws. ' Men zegge dan
)liet: R ijwoont met zijne vrouw en met zijne kiaderen builm, maar ·k ort If
met z. vr. en kinderen. Veelal wordt de herhaling nagelaten, wanneer · bet
tweede w. zeer na in bet. of op eene andere wijs met bet eer.ste vei'want is,
li. v.: Met haPe en goed; 11an kalk en steen;. met man en muia rmet"ll1znil
. 'm tand; oiJer atok m blok; t:oor lilt en bedrog.- Maar in· gev&l van tegenstelling b de berhaling verkieslijk: De menach wordt 11erzocht door· rjjkdom ·en
. door armoede ;
g~brek ~ in O!Jer11loed ligt
ltrik 111!rborgen. - Ztfzwllfn

in

een

.lo!l'm Wll liet oo.ttn en t~n· Jiet' wtifen • . De geii~egens''"n' ileri:zo.,ae~-~llft~e
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z) Jn blijkbaar onderschPiden. Men zegge dan: de kenmerken van den vriencl
den vijand der deu,qd; de heldrn van den ouden en van den nieuwen
tvtl. enz. Tusschen wordt niet herha11ld. (§ 274 . h.}
' 7. Voorzls. hebben dikwijls eene onbep. W. als 4. nmv. achtei zich: In· ht!t
loopm, zonder om te zien, 1·iep hij uit. Het Eng. gebruikt daarvoor bet
tegenw. deelw.: In 1·unning1 &_c.
'-~van

Hoe een wkw. eene onbep. W. beheerscht.
Een wkw. neemt vaak een ander wkw. in de
onbep. \\', achtet· zich, zoodat het laatste het voorw. des
eersten is·: Ik meen :te · wet en, dat uw vriend van mijn gevoelen u.
.·

. 3o7.

' 1. Doorgaans wordt liet 2. wkw. door te voorafgega~r., ala voor eerst, ach·
ter wkww. die eene gemoedabeweging uitdrnkken: Ik f!.~loof. hoop. fJf'e'tr.
verwaclit, tDitUc..\, verlang, denl e·nt • ..\em te zien, rl 'eerblijtl, bedroq,
. "erllXIfldtr, v'erheup mij het te verneiMII ; ·ten tweede, aebter wkww. die
een bevorcteren of verbindeten te kennen ge'l'en: 11: f/00!1• tracltf, vrrJwl, raatl, vermaan, g~iecl, f1erlllttl, tDriger, lletet ells. ; en ten d~rde,
acbter zittm ,' ltaan en 1i,qgen, waar bet Eng; een deelw. gebruikt: Hij1tond
It praten. He Blood talking; ik leg te lezen, enz.
· Maar zonder te shat bet wkw. achter zien, hooren en voelen, wanneer de
onbep. W. ook aan het ceelw. der Engelschen beantwoordt: Ik zag hem'loopen. I saw him running; nchter kornen, gaan en blijven: lk kom u zien. en
~lijfwat met u praten, eer ik ga eten; en acht.er doen . durven, Iat en, he/pen,
(eeren, zullen, willen. kunne .t, mopen, moeten, heeten en vinden. Maar
1ien en liomen vereischen, in eene ar.dere bet., 'bet woordje te. b.v.: Zie ..\em
loch eena le apreken, dat is, tracht hem enz .. Indien ..\et ..\ui1 k<tam in tl
t~allen. If the ..\ouu should happen to t!tmb/e down.
_ Eindelijk staot <le onbep. W. zonder te, wanneer zij ,bet verleden deelw.
venangt. Wij bebbeo (i 258) van dit taalgebr. -een wenk gegeven en
komen er tbans op terug. Uitvoerig handtlt 'fen Kate over dit onderw. (D. I.
lll. lilll) en volgg. Zeer ' opmerkelijk ia bet, dat dese verwiueling van het
d.eelw. met de onbep. W ·• aich doorgaant tot Clie 18 wkww. iJ~peslt, die zondet
1e met- bet volgende wkw .- verbooden worden : Wii heiJIJm Aern l:u11nm, mogon
m moetm onl:tangen. Heb ik u niet helpen dragen! Wie ..\eift hem leeren
1chrijve-A? Li.Q,Qen. sta11n en zitten, m•ken uitzondering, want men zegt: /It
Mb zi(te" achrijven. lig_qen 1/apen, Btaan praten, hoewel men · ;& zit' te
1chrljven enz. zeggen moet.
·
'
- De volgende voorbb. strekken ten bewijze, dat bet spraa'kgebr. niet altijd
binnen de paten eener aangewezen analogie blijft: H;j ha tl het pogi!n 'te
dom. '!'. d. P. Nog onlan,Qa ..\ad hij ..\em uit zijne landpalen· pogen ·te ver~
wijderen. v. d. H. God Mejl u zoe/ten te leiden tot eeuwig. ~eluk. Spijker.
. Nog minder is men in de taal des omgaoga in bet gebruik v'an deze coli"
_.truc;tie tot d!' hoven opgegeveo 18 wkww. beperkt. Dat bewijzen' de
.volcg. voorbb. die wij uit Kink. Beooi-d ·-ea• overnemen ? l.k ben hem
wezen zien. · lk heh hom zoe ken o~er · re hatm. lk lieb hem rtid begeeren" te
;z_i,n. J# heb het meene11 te be~pe11ren. Toen eer~t he/1 ik het bt'girtflm iw til
z}m. Wii hebhe11 het zien te &chikken, Men he~t hem weten ·ee vinde~ 1-lij ia :kame:!' te orerlijden. Ik had dat niet behoeun te doen . Gij had' mij
/>e~oore'n tnoaJU"f,chuwen. Wie oogedwongen spreekt, drukt zich in de taal
,de,l OJJ:Ittflngs '\.66 .u jt; en de bovenstaande voorbb. kunnen, met ·weinig uit;
.
-.tonderingtl,ll. t.n eLjc .o,pstel wei geduld worden.
,. o_.a.r de onbep_. 'W,., bebalve door te, ook wei door om vooraf~l!gaall
-''"'OII'dt, ;zou men ~unnen :vragen, wanneer bet laatstgem. voorzl. te pas
.koat. }Vjj .vnt;~den dit om gebruikt, vooreerst na ·een zelfst .' nmw.: Denkt
•fd At Jut Paul1/.a .(14!l moed ,Of,lt.b.rok, om dit ge~aar het hoofd te biederr.
· v. d. P, !:let~ mijn oo~JJifrk :n!e.t , .llp,i Mt&sal~ te p'ijzen ; v. l:i. Maar ook:
wei vrrzwe,gen, •liu W(lll~an ak gem redtll vuu:t olf te gaan. v. d. H. Ten
. ~~e,edli_. ON!h~,,~ll.bijv. nmw., dat_l&tit 11fO.tiJe.lijlt i& om ge~prekken tuc_hrij·
.1.•'!, -~L;,_'W, , Z~ .~If !J:el .oolf.f~el} 'IIJej vreen,a~ .if.'!•• om m1e &otM ~~~ T'flliluin·
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rlel te drijven. v. H. Het is onmogelijk om tlMschen redenaars olldtrlilip
uitsp•·aukte dotn. v. H. Dan ook bier wordt het d•k•ijls weg gelaten. D11
ulleen maglig geweest is, al/e omstandi.:rheden als hulpmiddelen aan zich tt
onderwe•·pen. :s. St. Maar wei bet meest komt 0111 voor achter een wkw/,
voornamelijk om het doe! of de strekking eener handeling am te duiden:
Verbitteriug spoo1·de hm aan om zich in pe•·soon derwaa·r ts te btgeren. ,., d. P.
~ij'vielen aa11 op het huis ran Jason, om zijtJe gasten dailruit te hulen. Id.
Hen willende dwingen, om het ve•·blijfvan /'aulas te openbaren. I d. .Struk~
worden e.e11ige Joden naar Ber61 of~ evaardigd, om ook aldaa•· het grattuw op
te ruije~. I d. Tot dat Silas en Timotheus hem kwamen opzoeken, om gtza.
menlijk de •·eis11oar Korinthe te aanvaarden. I d.
·Wanneer bet verband van toestr~kking reeds duidelijk door bet voorafg11an·
de wkw. aangeduid wordt, kao men meestal dit doel·aaowijzende om ll)issen_.
Overtollig schijnt bet daarom in de volgg. voorbb. : Laat tm.-truchten om
deR mtmsch veelzijdig te vormen. L. W. W at zou u kunnen belette11 ;· bm
dat doel te bereikeR. L. W. l:let ligt in den aard der zaak, dat men Jn vee.l
gevallen om weglaten of gebruiken ka~. zondar dat er de joistbeid_ of voJle.
digbeid der uitdrukking onder lijdt; en bet zou c!'III',J!,~pei~ .zijn, onze vrije
taal in dezen, door willekenriae bepalinaen aan banden te willen legpn.
.
Voorheen sebruikte men oa om, de onbep. W., zonder fe, ze11ende: Btl
il moeijeliji om doen, !lard om fltrdragea ens. <Voorbb. hlenan~indt llleQ
In A. de Jager& Taalk. Handl. tot de Staten-Over~. enz. op b. "': om. •

De onhep. W. als hijv. nmw. .
.
368. De onbep. W. staat somtijds v66r een zelfst.
nmw. en bekleedt alsdan de plaats van bet bijv.: Een
voor den avond te schr&ven brief hield mijne gedachten
hezig.
·
Door den vorlgen regel over de bebeerscblng van de onbep. W., kregen wij
aonlelding om dezen recel hierter plaatae In te lasschen, boewel zij met de he•
beerscbing nieta gemeen heeft. Wij sullen er oietianJ bij atilataan en alleea•
lijk aanmerken, dat dit gebruik van de oobep W; in· de meeste gevalleu ~te .
atijfs heeft, waarom bet dan ook bij troeile acbrijvers weinig voorkomt, en dal
aoodaliip onbep. W. aicb beswaarlljk"ala bijv. nmw.laat verbulgao. lioewel
dot11, gtlfm en zitfl, als zamentrekkingen, zonder wanklank;o:eene buiringa-~aau.
nemen, als: Eene nag te doene zaak, een·te ondergane •traf, nid te voprzjme
gebeurteniSBtn. Bild. was van dit epraakgelir. zeer afkeerig, omdat hij meen~
de, dat bet uit bet H. D. ontleend was . (Zie l'praakl. bl. 278 en volgg.) ,;:Kin·
ker beeft in zijne l:eoord. enz., (bl. 129 en volgg.) bet ongegronde daarvan
aangetoond. Wij bcrusten in zijne redenering en bl.i~ven voor bet overigo
bij . bet hierbo·1en gezegde.

Beheersching der aanv. W.
369. Dat de aanv. W. als eene ondergescbikte· zegging,
door het voorafgaande geregeerd wordt, daarover zal
men -zoo ligt niet.. twisteh ; maa1· onger boedanige regels
men die . gevallen van beheersching begr.ijpen moet, en
bij gevolg, wanneer men al dan piet de aanv. W. te
gebruiken hebbe, is een der verwardste vraagstukk.en
in onze taa1. Letten wij op den vo01·gang van goede
schrijvers, en tracbten wij daaruit eenige wenken te~
onzer besturing af te leiden.
Derzelver aard en benaming.
370. Over den aard der aanv. W., in bet· ~Igeme~ri,.· ~n
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·twer derzelver benaming, is hoven (§ 200-203) het
noodige reeds gezegd. De aanwijzing van het taalgebr.,
gelijk .h et · ons bij nette schrijvers is voorgekomen, zal;
terwijl het over deze moeijelijkheid onzer taal meer licht
verspreidt, tevens het hierboven gezegde moeten staven
·of omverwerpen.
Door schrijvers meer gebruikt dan door sprekers. · .
371. Het kan den opletter1de niet ontgaan, dat de
aanv. W.., in de taa1 des om gangs, schaars gehoord wordt,
'Men zou al zeer gemaakt rnoeten spreken, om, b. v., te
teggen : lk wenschte wel dat Mijnheer N. nu kwame,
opdat ik van hem vememc of de courant reeds aangekomen
zij~ ~· ·
~Wat daaruit (}/ te leiden.
372. Hieruit blijkt dat de aanv. W. in ooze taaJ, eene
verfijning is op de spraak des omgangs, en dat zij tot de
duidelijkheid niet volstrekt vereischt wordt. Zij is met
horiderd andere dingen uit het Latijn overgenomen.
Maar volgt dan daaru;it ook, dat wij ze tnaa:r weer aan
~en' kant zetten kunnen ? Voorwaar niet. Zij behoorf
tot dre bijzonderheden, die de taal van een geregeld
opstel van de spraak des omgangs onderscheiden en haar
~ekere deftrgheid bijzetten, -welke men niet k_
an veriv.aarloozen, zonder beneden den stijl van zijn· onderw.
af te dalen. Hieruit volgt dan verder, dat men de lijn
tusschen gebruik en misbruik niet a] te scherp trekken
tnoet, dewijl men iu eenerlei zegging, nu eens aant. en
can weder aanv. W. gebruiken mag, naar eisch van het
onderw. en de gelegenheid,-eene vrijheid die men niet
als een gebrek, maar als een voorregt moet aanmerken.
Wij .:;mllen ons niet aanmatigen bi~rover eenige voorsdiriften, hoe ook genaamd, te geven, alleenlijk uit onze~
voorraad· van voorbb., uit goede scbrijvers ontleend, bet
taal15ebr . .aanwijzende.
Overzigt van -het gebr. der aanv. W.
~373. Het· volgende overzigt is dan niet van voren ontworpen, en naar de regels van andere talen, of naar de
voorschriften onzer voorgangers in dit vak, gekneed of
gewrongen; het is na voorafgegane scbifting·der voorbb.
opgemaakt, om, ware bet mogelijk, bet bijzondcre onder
bet algemeene bljeen te vatten. Wie van den aangebo.' .
-"
~
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voorraad beter partij weet te trekken, is aan ()fl~
over.zigt even min geboml:e n, als hij zich tot de hiet:
g_ege.ven voorbb. behoeft te bepalen. Wij hebben onzet~
voorraad ond·e r drie hoofdeu gebragt, en onder elk de•·
~e) ve~ hetgeen wij meendeu da~rtoe te b~.hooren, ,bij
e1kander gesteld, als volgt:
·
~- ONZEKERHEID.

TOESTREKKING.

VF.RHINDERINS.

a. Noodzal.:elijkheid a. Beletten
a ;-'1\vijfeli ng
b. Verb' en · _
Gebod
h. Indirekte vraa,g
b. Vermaning
c. Voorlffimen · .
c. Toegeving
d. Mogelijkheid
Opwekking
~Waa. rschuVerzoek
d.
wen
'
Onderstelling
c. Voorbeding
-- Afma-n cn
Vergunning ~- i!· Vrees
f>e:
Hoop
: •
duchtheid
d. Wensch
Oogmerk

e.

of

.374.

ONZEKERHEID.

a. Twijfeling : De rede moet ons zeggen of er Waf!rlijk eene hoogere openbaring Gods besta. v. d. H:
Waarom zouden wij twijfelen of God eene orde en opklimm~ng in zijn werk hebbe in acht genomen. v. d. P.
Wie twijfelt er aa_n of hij van dezelve g_elJr'lf!ik gemaq.kt
helJbe P Id.
·
~Of dit tijdvak den niiam verdiene, welke daaraiin ge!J~:
ven wordt ?-Deze vraag enz. v. H.
·
Vraagt niet of de uitkomst aan deze voorspelling }J,efllJ_e
beantwoord. B.
De wijsgeer durft vragen of Hij zich kunne openbaren
aan de lcinderen der menschen. B.
[Aeden van oorde_el _twijfelden _geenszins of de votstrekte
·OpJ1ermagt tot karen oorspronkelijken ·lJoezem W.ederge!
keerd ware. S. St.
· f>.
•
-•
Of hij aan deze uitnoodiging beantwoord hebbe, wordt
niet vermeld.
. H.
Zoo zal men geenen oogenblik meer twi;jfelen, of dit.
hunnen invloed op het staatsgestel vermeerderd hehJ;e_.
J-

•

-

S. St.
Laten wij beproeven of het mogelijk zij. S. St. .
-In de bovenstaande voorob. wordt de a:anv.
door ·
of aangekondigd; ujt de -volgende kan blijken, da_t~mep

w.

~

.·.
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iich na dtit ook daarvan bedient, om twijfeling uit te
drukken. Het zij eens voor al gezegd, dat de aanv. W.
niet van een voegw. maar van den zin . der geheele zeg·
ging afhankelijk is.
Gaat het wel vast dat er ooit een Oldenbarneveld in · tie·
wereld geweest zij? S. St.·
Ten miniJte schijnt de zaak zelve ons aan de hand _te
geven, dat hun gezag toen eerst eenigen klem verlcre- _
gen bbe. Id. ·
Men
_ dat Jacoba zich hij velen hatelijk gemaakt
-hehhe. ' Id.
lJit zulk · eln wenschelijk voorbeeld zou de nakomeling
.besluiten, dat er geen sterker ware. Id.
•
· h. rnairel<te vraag ::- Hierdoor-vers-taan wij een voorefet, a~t, zonder ~ eene- vraal' te zijn, nogtans door een
vnagw. wordt ingeleid. Utt de voorbb. zal men outwaren, dat dit geval zeet· na met het vorige van twijfelen
vtrwant is:
Hoe diep dit gevoel Adam doordrongen hebbe, kan blij-ken. v. d. P.
.
Dewijl men · niet naauwkeurig weet hoever hunne .magt
zich uitgestrekt ltebbe'. S. St. ·
Eime verdere overwe!fing mag ons ·Zeeren hoe verre dit op
ons -onderwerp toepa'sselfjkzij. Id.
·
.··
um~d-aaruif ltfle leiiJen koe'ifov'llarlijk het zij. B.
Wie weet niet bij ondervinding, hoe heilzaam die rijkdom
~ def faal zij.
B.
Als wjj deze dingen nagaan, dan staan wjj verbaasd hoe
· - ·het mogelijk- ware, - dat een sterveling dit alles he'eft
verrigt. v. d. H.
Wij leeren uit deze omwenteling hoedanig het onderscheid
- zjj. S. St.
lk zal trachten aan te toonen wat er van ons vereischt
- worde. B.
Om u aan te toonen waarin dze sterkte des gemoeds gele·
gen zij, en op wetke grondslagen zij rust'e. v·. d. H.
Dan rijst de vrdag bij ons op, wat het doel dan moge
_
_
geweest zijn ? Id.
-· Ik iveet blj onaervinding wat het zij, op diim leeftjjd aan
--;
zich zelven overgelaten te zijn geweest. v. Hde.
Het kan dienen om u als in een levend voorbeeld te doen
- 'z'ien, . wat het in hebbe, op gymnasien verwaarlooid' ~e_
· 'z_ijii g'ewee-at. v-. Hde.
· ·
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· lk keh noch lust noch hekwaamheid om te onderzoe ken
welke regeringsvorm de heste zij; S. St. 1
c. Toegeving: Dit geval heeft, oppervlakkig bescbouwd, veel overeenkomsf met bet volgcnde van
onderstelling. Men geeft iets -to_e, om des onverminderd eene stelling. te beweren; men ond.e rstelt, om bet
geval aan te duiden waarin bet beweerde gelden moet.
Zoo is er dan tocb een wezentlijk onderscbeid : de
voorbb. zullen d-it nog beter aanwijzen. Men gelieve
daarbij in bet oog te bouden, dat wij, om te
korten,
in de meeste voorbb. bet nazindeel onderdrukt bebben :
Wat ·denkbeeld men aangekleefd kebhe, welke .Godsd,ienst
men belijde, een !levoelen ia da.t van allen. y. d"' p.- .
1Jc heb reden om te liopen dtlt !JiJ. m(t fkze {!it~raak
onzes Zali!Jmakers zult bftredigd. zijn, h,oe w.onderlijk zij ook schijne te klinken. B.
Hoe dit zijrwnoge: v. d. H ~
.
Hoe men ook over het Christendom denke. Id.
Menschelijke wijsheid, hoe schoon zij zich voordoe, en
hoe luide zij worde toegejuichd, is in goddelijke dingen
veelal dwaaskeid. J. Cl.
En schoon hem dit mislukt ware. S. St.
_ Schooner bij ons nog vrij wa~ te tJerbeter..en valle. v... Hde.
'Het zij eens dat kij zullcs te tmregLgeloofd-be/lbQ. - S. St.
Dit geval van toegeving vindi dikwijls plaats~o zonsler
door eenig voegw. aangewezen te worden, · en is . dan ·
aan den uitg. des wkws. alleen kenbaar. De volgg~·
voorbb. van dit gehr. meenen wij, bij gebrek aan andere, uit de leerbocl<en van Bild. en Wei!. te mogen
ontleenen : Ik verwierve eens mijn t·erzoek, ik bleef toch
dezelfde. JJe boosheid triomfeere, het is slec/:tis voor een'
tijd. Hij ga waar hij wil, nogtans ontvlugt hij het niet.,
Zoo ook in ~mze gezz. :
<
De:e aarde zij een tranendal, ·
Verdriet en motile zij hel at enz.

d. Mogelijkbeid: Het is mogelijk dat deze uitlegging·
de ware zij. v. d. P.
·
Het is thans wel mogelijk dat de alleenheerscher zijne·
pligten en regten, maar niet dat het volk de' zijne
kenne. v. H.
Miaschien ·denken sommigen ddt het · aangevoerde voor-;
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he.eld onjuist zij, en minder in aanmerking kunne leomen. B.
Het is even onmogelijk dat de vrije handel onder ons
gevaar loope. v. Hdp.'~
e. Onderstelling: Ik wil een~ veronderstellen, dat giJdoor het thana levend geslacht voor een groot man ge-·
houden wierd. L. W . .
Behaag( het de Voorzienigheid, dat een~ lange reeks van
nazaten de beminnelijke hoedanigheden van den tegtnwoulligen Prins met het erfstadhouderschap vereenige. S. St.
· Na indten, of bet ·gelijkbeduidende zoo; gebruikt men
wel' d~ aarrv. _WA tler veri. tijden, maar liefst de aant.
W.. van den ·tegenw. T. ·Dit iaatste acbten wij niet nooaig door vodrbb; te staven :
.
'
Indien dit het geval ware geweest. v. H.
Indien deugd en heili,qheid het sieraad "an alle menschen ware. v. d. H.
Indien het hem gelukt ware. S. St.
Zoo het ·mogelijk geweest ware; Jd.
Indien men het haar niet belet hadde. Id.
lndien het met mijne ziel even eens gelegen. ware. J. Cl."
· -llij .omzctting verdwijnt bet voegw:: Ware Hij een .be·ffrie!Jer geweest. v. d; K.
·
· _ I....J)at ;in..drze constroctie de aanv. W.- niet altijd noodzakelijk ceacht
wordt, kan men a it de volgg . voorbb. afnemen :

Wie zal ona ze.q_qen hoe dit geachiedt isl v. d. P.
In Goda woord is duidelijk genoeg aan,qewezen, waar het op aan k9mt,
~~

.

In hoe verre de Prins daartoe mede werken kan, wat de prija is, die op
zijne pogingen wordt gesteld, lJlijke uit een enkelen trek. v. Hdp.
·t Ook in dit geval ontbreekt bet niet aan yoorbb. van de aant. W.: Sommigtn gillen dat deze briefgeschrnen i1. v. d. H.
a :Zie bier een paar voorbb. van een tegenovergeateld gebruik :

Jndien Eva in het Paradijt gebl~en waa. v. d. P.
Zoo de tijd mij ver,qund waa. de-Vr.
Hetgeen wij van den tegenw. T. beweerd hebben, wordt reenazina door do

.,ol~~:ende

voorbb. om ver gestooten ;

.dla ik mij in hunnm toeatond t~erplaatae en mij de onaangenaamheden
tJOorltelle. v. d. P. Wanneer ik uwe Ieiding daarbij geniete . .L. W. lk zal
t~ervolgenl aantoontn, dat ikjuiat om deze reden ae woorden, die ik t~erdedi·
gen moet, geko:m hebbe. S. St. In deze en dercelijke gevallen zou men de
aant. W. met de verzacbtende e, waarvan zicb d!l redenaar menigmaal bedient,
Yerkeerdelijk voor aanv. W. aanzien. Dit taalgebr. is wei gelijk wij § 214
aeiden oud, maar niet rerouderd; ook lict bet wezen van de wijzCD dea11kwa.
nlet in den ultg&DI:
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375.
TOESTREKKING.
a. Noodzakelijkheid: Is het noodig dat ik mijne mis"'
daden hetreure en God om vergeving van dezelve
smeeke? v. d. H.
JJe noodzakelijkheid vordert dat de Hooge Raad in eene
stad gevestigd worde enz. v. Hdp.
.
Hierop moet noodzakelijk volgen, dat de tweede Ieamer
.verduhheld worde in getale. Id.
b. Gebod, vet·maning, opwekking: Art. 112 van de
grondwet, wil dat de openbare schatkist Glle k.osten
drage van enz. v. Hdp.
Wie bloode en versaagd is, die keere weder en spoede
·. zich naar het gehergteJ Rigt. vii •.3.
Niemand me~ne dat ht:t noodeJoMzij. ·y, d. fl:
Elk onzer heginne v.an zich zelven, en onder?Jra~ lf.in
geweten. v. d. H.
· ·
Dat men di nimmer uit ltet oog verlieze. .L . W.
Wandelen wij dan t•oort op dezen goeden weg. v. Hdp.. ·
Gaan wij derltalve over tot ltet onderzoek der midde- .
len. ld.
c. Verzoek, voorbeding, vergunning: Veroorloof mij
dat ik van u hoore. L. W.
Alleenlijk verzoek ik dat men de straks gemelde be!)iriselen in ltet oog houde. S. St.
~
'Wij verzoeke1t-met aandrat£g~ dat he,t reg_t ~ hu geslagt
ophoude onr!er de lasten van den staat voor te ·leo~.
-v. Hdp.
Bij het adres wordt eenvoudig gevraagd dat de Hooge
Raad in het middenpunt des rijks gevestigd ·worde.
v. Hdp.
·
Zij die eene hemelsche openbaring alleen willen eerhiedigen onder voorwaarde'dat zij algemeen hekend zij. B.
Mits dat de vrede op hillijke voo7'fl,/aarden;...te treffen
ware: 'S. St.
.
llun te vergunnen dat elk zijne moedertaal gehruike,

v.Hdp.
d. Hoop, wensch, oogmerk :o Dat God hem in gena~
de .aangenomen ltebbe, hopen en wenschen wij. v. d. P.
Ik wenschte dat uwe sclierts ernst ware. L. W.
De evangelieleer wijke nooit uit ons hart. J. Cl.
Het ware te'wenschen. dat zij gebezigd wierd. v. Hdp.
Daarom is het wenschelijk dat het werk aans.tonds .hij -de
'han·d genomen worde. v. 'Hdp.
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Het oogmerk of de bedoeling wordt veelal door opdat,
ten einde, ofiets dergelijks, aangekondigd, b. v~:
In alden weg, dien de Heere uwe .God u gehiedt, zult gij
gaan, opdat gij levet en dat het u wel ga. Deut. v. ;33.
Maar hetzelfde geschiedt vank dobr een betr. voornmw.:
Nog veel moeijeli;jker valt het, uit de vergelijking yan
. , z.aken, welker heginselen zoo veel verschillen, eenig
Iicht te scheppen, hetwelk ons oordeel voor verhi;jstering
beware. S. St.
Dus v.onfl men zich verpligt eenen middelweg in te slaan,
--die niet te min zoodanig ware enz. Id.
~ In zijn gelaat las Paulus _den wensch, dat ook aan hem
zujk een teeken mogt gesckieden, waardoor
van
zijne.1iteupelheid fHit'l08t wierd. v. d. P.

hr

376. --

VERBINDERINO.

a. Beletten : Hij had willen heletten dat men gew'!ar
wierd. S. St.
Zijne eigenliefde duldt niet dat zijn oordeel terug kame.
v. H.
Het gouvernement gedoogde niet dat de openbare scholen
· ' verlat-en wierden. v. Hdp.
b. Verbieden : Zoo wilt gij dan den godsdienstigen man
verhieden dat zijn· gevoel werke ? L. \V.
c_. VO!)rkomen : Te verkrRdm dat men op het gymnasium
· korMr v• . ~Ide · .
·
-· d: Waarschuwen enz.: Ziet toe datu de valsche wijs. hegeerte niet verleide. B.
Geen dwaze vrees heklemme uw harte. Ev. Gez.
e. Vrees of beduchtheid: lk vreeze hem, dat hij niet
misschien kome en mij sla. Gen. xxxii. ll.
Opdat geen groote toorn over ons zij. Joz. ix. 20.
~

""

. : Nog tweederlei gehr:uik van de aanv. W.
377. De drie bO\'enstaande paragrafen omvatten niet
alles wat tot bet geur. der· aanv. W. in onze taal betrck-king heeft. Ook vermeten wij ons niet, dit onderw.
2oo -af te handelen; -dat · er tot bet bijeengebragte niet
eenige belangrijke toevoegselen · zoudcn kunnen gemaakt
worden. · Eer wij van dit punt afstappen zullen wij nog
kortelijk- aanstippen, hoe' doo'r de aanv. W. voorwa!u·deJijke toekomst uitgedntk.t wordt.
)De ·toek. tijd der aanv: W. volgt niet aileen op ·eene
-

...... - -
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~ oorafgaande ondcrstelling, door indien, zoo; of iets dergelijks, aangekondigd : Zoo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden ;
maat· ook op elken verleden 'f. van een wkw. dat op de
toekomst wijst, als vreezen, hopen; verwachten, beloven,
voorspellen, aankondigen enz. . Over dit een en ander i!i
geen verschil, w!lar0m wij het ook onnoodig achten om
bet door voorhb. te staveu. Liever wijzen wij aan, hoe
men in plaats van de omschrij~·ing met zouden, dikwijls
een veri. 'f. van de a1.nv. W. _des hoofdwkws-. gebruikt:
.Schoon de uitgestrektheid van het nieuw gewonnen . keizerrijlc zullcs wel degeUjk vereischt had_de. S. St.
Viglius, die ·alleen helcwaam geweest ware om de Neder ..
landers te leiden. ·-Id.
- 'Wij kQnden nu reeds de nieuwe grondwet hebben.
v. Hdp • .
Een burger die zijn vader land liefheeft en het gaarne zag
bloeijen. Id.
In bet voorbij gaan merken wij op, . dat za,q bloeijen,
aanv. W. is, al wordt zij niet door de \'crzachtende e,
die bier niet wei zou luiden, aangetoond. Tot dezelfde
imalogie behoort ook dit gezegde van Simon Stijl:
· Deze vo1'st WtU geschikt geweeat om Hallanil' nog geluklciger te malcen, zoo hij geweten had, ttJ!it . da(J1'toi-Werd
vereischt.
·
·
De tweede bijzonderheid, die ons voorkuram der vermeldiug overwaardig te zij11, is dat de aanv. W .' Qij
voorkeur gebruikt wordt in eene zegging, welke afbankel\ik is van eene voorafgaande, die ook reeds als afhan..:
kelijk, of ten minste als hypothetisch is aangekoncligd:
Hctgeen wij bedoelen kan O!Jder anderen uit . d~ dric
laatste voorbb. van ~ 375 blijken • . Ook de volgende zijn
van dien aard :
· Te ve.rhoeden dat men op het gymnasium . kom~, VfJ!JF
dat de leeftija er rijp voor zij. v. Hde.
W1j ku,nnen met Belgie eenen wapenstilstand sluiten, tot
dat Belgie zich verstaan hebbe met den Koning,
v. Hdp.
Maar ook bier komt menigmaal de . aant . .W. voor:
Men kon geenszins beletten dat de .schijn dikwijls poor
het ware wezen werd. aangezien. S. St.
....
. .Al war.en er in d~ze v.~gadering, bij wellr.~ r:le .overtuigi.ng

"
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van het goddelijk gezag des bijhels niet levendig is,
Ja, at waren er, die dit gezag volmondig loochenen. B.
Wij herhalen ten· slotte onze overtuigiog, dat het niet
doeolijk, maar ook niet weoschelijk is, bet vrije taalge~
bruik aan regels te binden.
·

NEGEN EN TWINTlGSTE HOOFDSTUK.
· DE WOORDVOEGING, OF VOLGORDE D~R. WOORDEN.
.

· Verdeeling vtinkt onderwt!'lp.
.

378. Gewoonlijk neemt men bU de bchandeling dezer
_ Mof driederlei constructie of woordschikking aan, te
weten: cle stellige of herhalende, de .aanvt>egende, ook
wel afhankelijke genoemd, en -de vragende; terwijl men
in vereenigi·ng biermede nog eeoe tweede ooderscheiding
tnaakt, namelijk, d~e van regtstreeksche en omgezette
woordschikking. Wij gelooven dat men bier noodeloo"zen omslag · gemaakt heeft, en dat men met cle laatstgenoemde onderscheiding aileen had kunnen volstaan.
Jmmers wijkett de aanvoe~ende -en vragende woordschikkinge~r;-· sJeeh
~kele 6ijzonderheden, van de stellige
a:f, terwijl al _het overige zijne gewone plaats- behoudt.
Wij zulleo dienvolgens al wat wij over woordschikking
.te zeggen .hebben, onder twee hoofden brengeo: Regt8treeksche woordschikking en omzetting, terwijl wij bij de
beschouwing van bet la_atste, eene onderverdeeling rnaken zullen van noodzakelijke en toevallige om_zetting.
P,egtstreek.sche woordsckikking.
379. Beschouwen wij eerst de volgorde der lioofdbe:·stiinddeelen van eene'n volzin : ·
a. Het onderw., met of. zonder bepaliogen, staat v66r
het ·gezegde : Ik ben ; wij dragen ; gijtieden wordt geeerd;
liiije menachen verarmen ; goed te doen berouwt niet ; gedurig steunen en klagen mishaagt ; wie ; zelf veel liegt,
{jelooft · niemand; de man met de bril.op de neus ·spreekt.
:ook ~wanneer- die bepalingen gedeeltelijk door een wkw.
met een b~tr. vo6rnmw. uitgedrult~ zijn: De t1mn met
1i'H ~iJ_iiTift -leMa; 'ilk kiq dagelijka ·1!f'w!Jii ltwihli', ;, dood.

