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EEN EN DERTIGST£ H'OOFDSTUK.
ZlNSCHEIDING EN' ZtNTEEKENS.

Wa{ zinscheiding is.

396. Zins-cheiding is bet doelmatig gebruik van
zekere t~ekens, dienende or,n eene rede in· deelen en
onderdeelen vaueen te scheiclen; en· derzelver ondei:ling'
verband aan te wijzen.
Wat zinteeken8 zijri.
397. Zinteekens, gelijk de n~am aanduidt, dien'crl om
eene wijziging van' d(m ~in eener· zeggilig kerlnC"I,ijk te
makeo, en daardoor den lezer aan te kondigeh, dat hij
zich van zekeren toon, aan zekere vorm van zegging
eigen, bedienen moet. Zoodanige zijn het vraagteeken,
het uitroepingsteeken enz. Het doel van zinscheiding
en zinteekens beide, is verduidelijking van den zin, en
meerder gemak om naar eisch daar'van te leze·n.
Men wachte. zich voor d~ d~aling; dat elk'e verpoo~ing' van d~ st~m, die
oin wei te lezen verelseht wordt, laat staan dan elke wijziging van toon, door
. de opgenoemde hulpmiddeleQ. volledig wordt aaogeduid. De le~er. kan bier,
even .min als bij de uitspraak, van de verp-Jigtjo$ Qnlslageo worden, om zijn
oordee,l te gebrui,keo; Ook wat _den d~gr der, verP"~ozinge~ b1f~~eft, is' bet
hem met genoeg._om hettee\«:1;) Mrr te ·zien.;; ma.-r bu u.I ,daar-ltu Il;).aliftmerkjng oemen, of bet opstel een laogzaam; dan wei een yJug tempo bij'de YoordragL vereischt.
·
·

Hoe dit onderwerp te behandelen.

398. Wil men dit onderwerp streng theoretisch behandelen, en aan elk zin- of scheiteeken, als 't ware, een
bepaalden werkkring aanwijzen, buiten welken bet niet
moet voorkomen, dan zal men misschien een zeer regelmatig stelsel van voorschriften ontwerpen ; maar neemt
nien daarna. ooze schrijvers· van smaak in de"hahd, en
toetst men hunn·e voortbrengselen aan die voorschriften,
dan zal meq in bet geval komen van 6f hun taalgebruik
in dezen, ' 6f zijn systema, na aile qaaraan besteede
moeitc, te moeten afkeuren. Het gebruik ook van onze
beste schrijvers is zekcr zeer orieenparig, en bet ware. te
wenschen, dat er wat meer eenheid in te brengen was •.
Wij zullen in dit geval eenen middelweg betreden, ter-·
":ijl wij van den cenen k~nt ons aangenomen beginsel
ntet ~erloochcnen, om onze regels t~ ontleene!l uit ne_t
R
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taalg-ebruik van goede sd11·ijvcrs,* en van den nnclcren
kant, met de voorschl'ifteu en wen ken \'au J. C. B1·ijet·,
als onzcn voomaamsten ·'·om·ganger iu dit vak van taalkuudc, ons voordeel trachtcn te doen.
A. ZIXSCHEIDIXG.

De eersfe zins::heiding of de komma.
399. De komrna wijst de kleinste, doot· teekeus anngcwezen, rust in hPt lezeu aan, eu komt omle.r andereu in
de \'olgende gevallen \'Oor :
a. Bij opsomrniugcn :
I. Onze gewaarwordingen, gedachten en aandoeningen •
. . Bog.
.,. .
.
2. ~'!diefLde omtreklcen flaauw, gebrelckig of uitgewischt ·
Zyfi. fd.
S. Wat in ltet hijzonder stem en gehoor aanhelangt; zoo
werkt hunne ruwe, achtelooze, en, hoe vaak niet?
onmatige levenswijs ten on,qunstigste op dezelve. I d.
4. Zijn onderltoud wasleerrijk, aan,qenaam, eenvoudig, ongekunsteld, zonder ·eenige stij(heid en pedanterie. v. 'sGr •
.5. Beminnelijk door eenvoudigheid, ongemaaktheid, gemakkel~kheid, en oplettende belangstel/ing in hetgeen
binnennaar eigenen kring ligt. Bs.
6. Zijne talenten, geaardheid, en ontemb.are krachl van
.wit, /)()(/en 'steeih.elkanaer de hanii. v. d. P.
·
· 7. Meer he'!Wef i!C nut hij te orengen, om mijn gezegde
te wettigen, dat ik met eerbiedigen schroom de pen
heh op,qevat, om dit merkwaardig tijdpunt onzer jongste vaderlandsche geschiedenis te scltetsen. v. d. P. ·
8. De Nederlande1·s zijn scltrander, ,qeduldig, deugdzaam, net, m.atig en spaarzaam. Bcijcr.
Uit dt' BRn;tevoerde voorbb kunnen wij de \'olgt'nde wen ken ontleent'n:
\1 anneer de leden tier nt>s~mming "''" !lei jke grootte zijn, la•t men de
komm~ ach terwel(e ,·66r h"t-voegw., dtt bet laat:1te a on her voorl•atste lid
J 1 ~cht (I ergelyk vooroh. I. 2 en 8.) Maar wanneer hPt' la•tste lid unmer-

kel ijk lan~~;~r is d•n de overigen, s:aat de komma ook ~66r bet voegw. (l.ie·
vonrbb. 3, 5 en (i )
·wanneer de letlen der opso'llmin; te z•men het subject '\'an bet wkw. uitmaken, tn l1et l•atste lid.eenigzins lun~t is, staat er ook tusscben hetzelve en
.bet"' kw. eone komma, gelijk in voorb. G
Wanneer het lantste van twee bijv. nmww. met het zelfst. tot een henip
Vei'eenigd is. dan worden deze te zamen door het eerste bijv. nmw. gewijzig'l;
er ~indt dan geene opsom:~.oing plaats, en dtl komm• wortlt niet gebruikt,
)laaro•n Rtaat iu voorb. 7 geeue zinschtidinK tusscnen jongite eu vader·
lqnd&che.

• l)aar wij, in de hebandeling van dit boofdst., aanlddin!t kregen om
eeal,e·IIC'brlj'fa,. l!&n te balen, wier namen in dit werk nog niet warea voor
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b. Voor elk afhankelijk of ondergeschikt. voorstel:
I. Met t.:erscheidene diersoorten lteeft de mensch het
gemeen, dat zijn levende adem zich tot geluiden vormt.
llog.
2. Dan tach zal het duidelijk worden, waarin ltet wei
spreken bestaat. ld.
3. Uw broeder · zeide mij, dat gij naar Leiden waart
ge,qaan. Bcijet·.
.
4. HU hee,fl mij verzocht, om mij overeenkomstiy den wil
mijner ouders te gedl'agen. ld.
Men ziet uit deze voorbb. nat bet onderge.chikte ·veelal door een voegw.;
of b jw. woroJt ungeknntiigd; m••r r.ok ••nneer dit ontbreekt, bl ijft de
:zinscbeiding dezelfdt:: Wie zou zich rerstouten, ( otn) /tern tegen te 1preken 1

c. Tot afschdding van het ingevoegde : .
I. Opmerking verdient het evenwel, · dat, hoe veel de
eene taal van de andere oak afwijken mage, de eerste
en oorspronkelijke natuurgeluiden of toonen ze tach
allen doorzweven. Bog.
2. Waardoor de stem zonder moeite, zoodra het noodig
is, van den eenen toon in den ar,deren kan overgaan.

w.

.

3. De willrwadige wetenachappen, in zich zelve met eene
verlzevene waardigheid prijkende, bezitten hovendien
het 011.8Chatbaar voorregt, dat hare ~ondige en.vern.uftige bealuiten zegeningen van allerlri, ®rd onder hd
rn.enschdom verspreiden. v. C.
·
4. Tot dus verre ·is er over het stem-orgaan, ala klankgevend werktuig, in het algemeen gehandeld. Bog.
5 . . Bilderdijk he~:jl het hun dikwijls, niet zonder schamperheid, ver'weten. ld.
6. Onder het agentschap van Van der Palm, is door zijn
· genie en geestkracht de grands lag gelegd van dat
achoolwezen, hetwelk, achoon oak nu nag ~ niet volinaalct, · echter de bewondering van vreemde natien zoo
zeer getrokken heeft. Hs.
·
7. Chandler en Chevalier zijn het, wien dP. eer toekomt,
de ware Zigging van het oude Troje, hijzonder uit de
gekom~n. zullen wij hi~r de nrkortingen
a~ublllingeu bedienLI hebben :

ve1 klaren, waarvan wij on1 in do

!log. staat voor Mr. A. Bogaers,

lls.

,,

v. C. ,
v. 'a Gr.
1\1.
,
v. L. ,

.,
,

,.
,

.,

N lCola•IS Bee ; s,

Johannes Pieter van Cappella
1\lr. J. van '• Grnenwe~rt
\1 illem Mease bert
·
Mr. J, van .Lennep.
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P.lgatselijke e'lf onveran.der~ij_ke gebergten en dert loop
der rivieren, vergelek~n met en getqetst aa'f!. de naauwkeurige beschrijvingen van H.omerus, di,e _overal bewaarheid zijn geworden, onwederlegbaar gevestigd .te hebben. v. 's Gr.
d. In g~vallen van bijstelliQg; a}s zijnde eene bijzondere soort van invoegselen, en als zoodl).nig onder de '
rubriek c mede begrep~n :
l. De ouden, die mod,ellen in .a l wat schoon is, wisten
zulks w,el. Bog.
2. Toen wij van het kerkhof "terug keerd.en, slpeg ik ee~,
b,!ik op de or~:afzienbare zee, §Chaduwbeeld rjier e.euwigheid, i~ w.~·I*!L .f.W9'f&'IJI!11 H.e:nri,C'I!tf ~~-q, de17 Pq{m
was inaegf!,d'lf," • Bs~ ''Q; - ·.
- ·
·
~~ 'z ,oo :o~ifr.eikt~'!J: wij ei'fl¢.e!Jfjk Her~klea, een dier veertig
steden naar den held d~ Oudheid genqamd. v. 's Gr.
4. De Ruiter, de dapperste zeeheld zi;iner eeuw, u;a~ een
deugdzaam man. Beij~r;
·

e. Tot afscheiding van een vooropgeplaatst <m~erge-:
schikt voorstel :
·
l. Niet zonder mijne krar:liten te wanjr.ouwen, waag ik
· eene poging ter b,eantwoording. Bog.
'
~- .Om. deze tmaag be/wgrlijk te beantwoor..den, moeten
, -wfj Moger opklUAme.. ~ .lth
- ,,
-~
3. Hoe zeer hij voor de taak ·bereke'lf,d is geweest, leeren
zijne schrijten. \r. C.
·
.
f.. Bij eene uitlating in het eerste lid van eenen volzjn,
. • ·
die in het tweede wordt aangevuld,:
1. Hij besloot d£1 ruit~r$ ZOC! lang op te hqu¢f4n~ tot dat
. · d.f!. Bar'!n wef!~r lf!'n % e71- de vl'l!g{e[ing in zeke~heid
ware. v. L.
'
·
~; 0! wa_t b~lto_eft, wqt we'll!.t;lt..! gij merr.?. v. q.,·I:T.
Wanneer hct bijvoegelij\{e n1,1der gewij~ig,d is, wordt
er dikwijl~ tus~c,h.~n lw.tzelye en, het zelfstaudige eene
vel,'ppozing noodig, di.e door d.e comma wo.rdt aangewezen:
·1. Een verborgen kamertje, dat, in d.e dikte van den
muur gemetseld, twee onderscheidene, van buiten bedekte, uitgangenhad. v. L ..
2. Langs. den, in dit. jaargetijde alleen berijdbaren, bovenweg. ld,

g:
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3. Het oneindige, de gansche rnenschlteid ornvattende,
plan van God. Beijer.
h. Bij korte tegenstcllingen:
I. Haren gang vertragen, of versnellen. Bog.
2. Hij spreekt gepast, niet afgepast ; hoifelijk, niet
hoofsch. Bs.
De tweede zinsdteiding of het kommapunt.
400. Het kommapunt kondigt eene langere ~·erpoozing
der stem aan dan de komma, en wordt onder anderen
•
in de volgende gevallen gebruikt :
a, Tusschen voor- en nazindeel :
I. Wanneer men overweegt, dat het 11]JT'aakvermogen niet
qan een klein getal hevoorregten, maar 'aan alle menschen is geschonken, en deze door hunne verstandelijke
en ligchamelijke behoeften telkens genoodzaakt worden
om het te _qebrui'ken en te oefenen ; dan zeker mag het
eenige bevreemding wekken, dizt overal, zelfs onder
hen, wier maatschappelijke betrekkingen hun de verpligtin1J opleggen, om dikwerf in het openbaar het woord
te vo~, en hij wien ·men derhalve, in dit opzigt,
d,ubbele vaardigheid en hekwaamheid zou mo,qen verwachten, er· nogtans zoo weinigen. gevonden worden,
j)a!J wt:lke8. m~n, in den 1etier/.fjken zin- des woords,
zeggen kan, dat z.ij w.et spreken, dat zij waarlijk welsprekend zijn. Bog.
·
2.. Sta.a.t nu eenmaal redeneerkundig vast, wat voor- en
naz-indeel is ; zoo is ook het gebruik van het kommapunt beslist, de voorstellen mogen dan lang of kart
zijn. Beijer. '
Niettegenstaande de uitspraak van Beyer, in h~t bovenst. voorb., wordt bet
kommapunt tusschen voor- en nazindeel ilikwijls door de komma vervangen,
vooral wanne.er bet n~ind~l door een lang toevoegsel verrijkt is. dac op zij ne
Ireurt door bet kommapunt van bet overige wordt hlgescheiden. h. v.: Is het
gJJed_. dat de me'(lso:h zijne waarde en zijne r·egten kenne, het is 11iet minder
g11ed, dal h.ij de kennis zijner geringluid, zwukheid tn t't> kee>·dheic/ daurmede ve>·eenige; opdat gee11e acmgemutigde t:CJortreff'elijkileid hem tot jam me>··
lijke zelf:<-miskennillg vert·oere, en onder den schijn vwt zijne rtgten te doen
grlden, hem :ijne duwste en heitigste t•e>·ptigtingen met voeten doe treden I
v. d. P. Stond achter t:el't!enige een sluitteeken, dan zou ook achter kenne
bet komroapunt moeten staan. Een geoelend luer zal daarom de komma
acbter kenne met die acbter geringlteid niet verwarren.

,b. Bij eenigzins lange tegenstellir:gen :
· ·' ]. Waa.r , in eenige vergadering, de rede op eene gepaste
en voor oog en oor. behaao_lijk_e ma_nil}r voorgedr-a!len
wordt-, daar luistert de menigte met aandacht en·ge-
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rwegen, en geeft zij, als het ware, het hart bloat voor
den ind1·uk, dien de redenaar maken wil; terwijl in
het omgekeerde gez:al, zelfs tvanneer de zaken goed
zijn, onoplettendlteid en vert·eling de meerderheid der
hoarders, gedurende de slechte voordragt, overmeesteren, en den spreker zijn oogwit, geheel of gedeeltelijk,
doen missen. Bog.
2. Er zijn die niet nalaten kunnen, hunnen dierbaarstm
schat met verrukking aan te wijzen; er zijn die hem
opsluiten in het binnenste heiligdom hunner harten.

Bs.
3. Het verstrekt gewisselijk on:.e vroegere lanrJ.qenooten
tot groote eere, dat zij met 'nfl•meene naarstigheid de
schrijtet& der riudheid he
•ogespoord, dat zij de
diepste geleerdheid, de ttz stekendste sckranderheid
aan de verklaring van deze hebben te koste gelegd, en
in dit opzigt schitterende diensten aan Europa bewe. zen ; maar het is niet te prijzen, veeleer als bekrompenheid aan te merlien, dat er een langdurig .tUdvak
heeft bestaan, waarin met o'l)el·eenstemming en hlijkbare goedkeuring van de meesten, die toen den toon
sloegen, zoo zeer aan deze oefeningen de voorkeur werd
gegeven, dat daarbij de overige vakken vanlcennis en
beschaving tvtrden verdonkerd, tot een staat van vernedering .ge!J1!11gt, ja de Vaderland•che Letter-en :elve
-- met minac_hting·bejegend. v. C.
-4. Men zij gevoelig voor nationalen roem, maar verdonkere nimmer het voortreffelijke dat elders uithlinkt ;
men verhelder.e daardoor veelcer zijn eigen licht, en
breide lwt uil, · zoo ver zijn vermogen toeluat. v. C.
c. By opsommingen wier ]eden nict cnkele woorden,
maar ziusucden uitnwken :
.
1. Vergaderingen . fe bescltrijven; de gevoelens en raadgevingen van velen in te nemen; aan vt:!en op te drc:gen, wat door wtinigen volbragt kan worden; zijn de
zekerste middelen, om door grooten omslag weznig
uit te voeren. ,., d. P.
2. In het oogenblik van het spreken, hebbe de redenaar
het volste besef van hetgeen hij zegt; ltij zij er ml'l
zijne gansche ziel hij tegenwoo1·dig; hij zelf neme het
levendigste aandeel in de zaken, die hij voordraagt.
Bog. _ v
· 3. Geen gezelschap in de academie-atad, waar hij niet

~
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On[Jenoodigd welkom zou·.fJeweest zijn; .qeen burger op
hare straten, die den hoed niet voor ': mUnheer t•an
der ·Palm" z;clltte; .qeen kind, dat zijn naam niet
kende; .,een grijsaard, die hem niet de hoogerhand
gaf. lls.
d. Tot afscheiding det· onderdeclcn van ecn lang voorof uazindccl :
Wanneer hij zijnen hoorderen niet slechts de waarheid, maar ook de gelteele waarlteid, en niets dan de
waarheid mededeelt ; wanneer hij niet naar hetgeen
hun aan_qenaamst, maar hetgeen hun nuttigst is te
weten, zijne 1·ede inrigt, niet verzwijgende hetgeen zij
on.qaarne kooren, ·en nogtans. ho/)ren maeten ;, y;anneer
hij minrler zick t6eleg~,' o_m.ltu.n te . behagen, (ian om
hen zich zelven te doen mishagen; waar zijn pligt ·ket
eischt, hunne vooroordeelen, · of geliefkoosde begrippen niet verschoont, .en, door menschengunst noch
menschenvrees gedreven, na'lr de goedkeuring van God
aileen en hoven alles tracht : zulk eenen leeraar noemen wij getrouw in' de vo'orstelliiyj der EvaT~Qelische
-toaarheid; en Van ZUfk eene gPl1'0UWheid Sfrekt 00k
Paulus ten hewijs, naar ·' t geen Lukas in den tekst van
hem verhaalt. v. d. P.
·
e. Tot. afscheiding ' yan al wat .~eoi.g~in§ l~ng~r_"t-~t
·vercischt dan de komma. Een vom:b. zij hier genocg:
Binnen het verloop van weinige-niet jaren, noch
maanden-maar weken, zag men eeiw natie, verdrukt
door de wreedste overheersching, vernederd zoo diep
zij verne.derd kon worden, ja ujtgedelgd en vernietigd;
wier on.qeluk men naauwelijks durfde beklagen, omdat
men vreesde /war te moeten"verachten; b~nnen tveinige
weken zag men hadr uit die s_chande en 'dat niet ,ver_..
. • rij; e'{b Aace ketent_'(l. afwerpen, hqren rang -oii:der de
volken lternemen ; za.q men haar door gansch Europa
achten, eerb~digen, tofjuichen, en ltaar rnaatscltappelijk geluk als·eenig en henijdenswaardig roernen. Een
wonder in de geschiedenis der were/d. Gelijk somtijds
het •t1enschelijk ligchaam, in den bloei de1· Jaren en
krachten, door een ras toenemend bederf wordt aangetast; zoodat de kranke van erger tot erger, van
hanger tot hanger lijden voortgezweept, eindelijk afge#treden, roerloos daarneder ligt, gereed om naar het
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graf gedragen te worden : maar de kwaal heeft uitgewoed; diep 'l)erborgen glimt no.rJ eene ertkele levensvonk ; de weldadige natuur heeft het beletse( ver.;.
wijderd, dat haar. onrlerdrukte; nu· g[ofllt_t zij weder
op, ontvlamt en start nieuwe levenswarmte in aderen
en vaten ; kracht, werkzaamheid, bloei, alles keert
met snelheid terug ; en de uitgeteerde prooi des grafs
staat, verjongd, met frissche sappen; blozend van
leven en gezondheid, als een wonder voor onze oogen I

v. d. P.
f. Ook wordt het kommapunt irr eene reeks van vragen o[ uitro.epen gebruikt, terwijl men het vraag- of
uitweping.J>teeken voor bet laatste li<l der reeks bewaart:
e;n dib geschiedt voora1, waoneer zij. cen· gemeenschappelijken aanbef hebbcn :
1. K-an· het- ontkend worden dat alle dingen in de wereld
wijs zamenhangen en elkander ondersteunen ; dat derzelver veranderingen niet ande1·s zijn, dan eene oiwphoudelijke ontwiklceling van alle soorten van leven en
vorming; dat zij allen daarop uitloopen, om·voor de
levAnde wezens alles te bereiden, wat zij tot' hun
levensonderlwud noodig hebben; dat wij a an haa1· zelfs
alles verschuldigd zijn, wat ons ligchaam verkwikt en
·'JXJI{_
dJ, en -Dtlzetlr!Jftesl ·opklaar-t•en onderrigt'? Beijer.
2. Was· hij me_t _in ons- obg als· het zitmelijlc- beeld van .
de hoogste wijslteid ; en werd hij ons daardoor niet het
voorbeeld tevens, het ltooge voorbeeld, dat wij ons ter
navolging voorstelden, en sedert zochten te evenaren?
v. Hde.
3. Heeft dan de Vader der Barmhartigheid niet genoeg
gezorgd, dat gij den weg ten leven van den weg ten
do ode zoudt kunnen onderkennen; dat gij .weten zoudt
wie God zij, Jehova of Baal? B.
4. Hoe diep gevoelen wij ons blj onze dwaasneden beschaamd; !toe geweldig door dezelve ·ter nedergedrukt
en verpletterd I Beijer.
De derde zinscheiding of het dubbele punt.
4()1. Dit teeken wordt onder anderen m de onderstaande gevallen gebruikt :
: a~ V66r bet aangekondigde:
. ~ : ln, fle. na,volgende f!pmerking ligt het antwoord: ?»aar
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· gevoel en ware ltartstogt alleen vermogen hiJ anderen
medegevoel en geestdrift te verwekken. Bog.
2. Onder de menigvuldige gewetensvragen, welke men .
met regt aan den schrijver van eenig hoek mag doen,
hehoort ook deze : met welk hepaald doel hij · zijne
denkbeelden:. tot geschrevene woorden maakte, en ver- _
volgens door den druk verspreidde ? L. W.
·
3. Twee eigendommen heeft ieder mensch, en ltij bewaakt
dezelve als zijn twee oogappels : zijn regt en zijnt:
godsdienstige overtuiging. L. W.
h. V66r eene aanhaling:
I. Zoo gesterkt in den geest, en met het oog op het kruis
van Ohristus, schikte hij zich tot zijn langzaam·ster: ven, zeggenr/e : 'f mijne hoop is op den Heere Jezus; ik
ga henen in vrede/' Bs.
2. Joa'rmes de Dooper is de Profeet van wien gezegd
wordt : "Ziet ik zend mijnen Engel voor uw aanaezigt, die u d&n weg bereiden zal." B.
3. God. sprak : " daar zij licht !'"'
c. V66r een verklarend toevoeg~el' :
1. De held, die op het doode h:Zad herleeft, . sta daar,
gelijk hij eenmaal tJtond in 't leven: in zijne deugden .
en ondeugden, in zj[ne grootlteid~ en in zijne gebreken.

·

2~

.

.·

L. W.

De geschiedenis zal hlijven wat zij geweest is, voor en .
~a 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 er~t schoone; oehooren wij niet tot het.
getal der zoo geheel dagelijksohe menschen, die met
kost en kleederen te vreden zijn, en zich liefst niet'
hekommeren over datgene wat eens geschied is, en
nog geschieden kan t zoeken onze vorschende bliklcen
naar den niet geerfden of gekochten adel der ziel,
welke zich ve1·bergt onde~· het gescheurde lcleed of de
grove pij; brandt er in onze ziel een verlangen naar
ids, dat !Jeter, krachtiger, waardiger is, dan datgene
wat ltet zoo cf:ikwijls eenzelvige en slepende leven ons
aanbiedt : dv-n,. inderdaad! ligt er een eigenaardif! .
genot in, ·om een groot, goed man, als uit het graf
s ·
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terug te roepen, om hem te volgen waar hij gaat, om
zijne moedige pogingen te zien, zijne drijfveeren · te
heapieden, zijne worstelingen te beschouwen, zijne
teleurstellingen te beklagen~ en zijne gebreken met
onpartijdi,qheid en liefde te beoordeelen. L. W.
e,. Tusschen twee vMrstellen, die tot elkander ·in zeker
verband staan; hetzij · dat het· eene tot aanvuHing of
uitbreiding van het andere dient, ·hetzij dat het laatste
de teden bevat vari het eerste, zonder zulks door want,
of eenig ander redegevend voegw., aan te kondigen:
1. Een ander delft het ijzer, een antler 'Bmeedt 'ket kou. ll!T, ,lJ,en ~ aJtder. p/oe{J.t de aard.e,. een andr:r i1 het die
_ Zf!:fJ't, ~f.n _ander..A.~: !len ®l}i.t JnzamelJ : rn wat pofli!!-~tm Y?,Q.ttfen aangewend, om de ,Yirdommett en genoegena van dit Ieven fe vermeer-deren, . onontheerlijk ia
ons de bijatand van anderen, om in onze ondernemingen naar wensch te slagen. B.
Dat de bijstand van anderen ons onontbeerlijlt is,
maakt hier bet hoofdvoorstel uit, terwijl de uitbreiding
daarvan in bet vorige deel van den volzin vervat i~. ,
2. Het oog van Hem, met wien wij te doen hebben, ziet
niet aan hetgein van buite'l! is, let niet op de hoofden
'die ala biezen hangen ; maar. doorschbuwt ona ,tot op
>flen 'hodem van oM kart : en el· kunnen wiJ o~ zelven,
, al_.Jmnnen wij de gtnf8che wereld, hedriegen; voorwaar,
voorwaar, dat oog laat zich niet verblinden, cfe Alwetende zich niet bespotten. B.
.
Hier geeft bet eerste voorstel de reden van het t\veede :
immers komt de boofdinhoud van den yolzin hierop
neder: Men kan God niet bedriegen, want Hij ziet wat
in den n~ensch.omgaat.
Iq het volgende voorb. is· de reden in het tweede
voorstel vervat :
Deze geveinsde Vorst liet in deze vergadering den aluijer
vallen welke hem bedekte : hij voorzag, dat indien ltet
antwerp van hervorm.ing ter uitvoeriniJ gebragt werd,
al den roem daarvan op zijnen a,mbtgenoot zou afdalen. S. St.
Het sluitteeken.
402. De naam van dit _teeken duidt genoeg des-~elfs
besteinmi~g aan, om den volzin te sluiten :
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Zoo veranderen de tooneelen der aarde. Edel is de
wedstrijd der volken om den lwogsten rang in ltet
gehied der hesckaving, indien ltij openlijk gescldedt.
Wie ook de overwinning ten deel valle, de zegeningen
daat•van zullen niet falen. Alles toch sluit aan, in,
en werkt op elkander. In de stojfelijke wereld wordt
niets vernietigd; onthinding verwekt of onderhoudt
nieuw /even, en hij gestadige afwisseling, staan alle
voorthrengselen in het naauwste verhand. Ook in den
werkkring van 's menschen geest gaat niets verloren.
De oorsprong, loop en opvolging zijner gewrocht_en is
zoo geregeld, dat er onderlinge gemeen!lchap hestaat,
tn allen hlijken d_ragen van· ~ijn~ Gotldelvke afkomst •
.·
v. c.
B.
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Het vraagteeken.
403. Dit teeken staat aan het slot. van eene regtstreek_sche vraag:
Wat u deugd, die niet ataat op den wortel des ge,loofs? Bs.
Waartoe die eeutoige strijd over -de meerdere of mindere
.waarde van Bondige Wetensckappen _in vergelijking
met Fraave Letteren? v. c;
.
Heht gij ooit een groot man gekend, die niet gaarne van·
*zijne leermeesters en medeleerlingen. sprak, en onder
dat spreken, u hesejfen deed, hoe waard zij hem nog
waren ?. v. Hde.
Acbter eene indirekte vraag vindt men tweederlei
gebruik:
·
Doch hier viel het vraagatu.k QP te lqsB_,en,.. '!tde dit Bestuur alzoo op- en in te rigten, dat /16t ~f!-Jif ~(Jj/
aan geene wettigheid sckeen (e otdln'eleiJ. · v. d. P~
Ein4_elijk wordt de vraag geopperd, of in alle oorden
van het vaderland de Nederduitsche taal even goed
worde gesproken? v. C.
'Vij zouden in zulke gevallen liever,. overeenkomstig
het eerste voorb., het vraagteeken weglaten.
,
Het uitroepingsteeken.
404. Dit tee~n staat aan het slot van elken hartstogtelij-ken uitroep:
'·
·

*s

.

•.
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Hoe voortreffelijk is deze instellin.r; niet I v. Hde.
Weg dan met !Jekrompene eenzijdigheid! v. C.
Ook acbter een tusscbenwerpsei, of eenig invoegsel
dat bet kenmerk van bartstogtelijkheid draagt:
0 I er is slechts een onheil; een kwaad slechts i$ er : de
zonde. v. d. H.
Ik vrees niet mijnen Roomschgezinden broederen tot aanstoot geweest te zijn; ten minste, niet met opzet, gelijk
dit, helaas! al te veel geschiedt.. L. W.
Ook aan mijnen Wijttenbach, den onvergetelijken ! heb ik
diUe danken geltad. v. Hde.
Waar volstrekt geen uitroep plants vindt, staat dit
tceken om bet wonderbare van betgeen door den schrijver vermeld wordt te doen opmerken, en zou dan verwonderingsteeken kunnen heten:
·
De held van Europa kw-am in zijne hoofdstad terug als
een vlugteling, naauwelijks herkend aan de poorten
van zijn paleis! v. d. P.
Het opschorfingsteeken.
40ii. Dit teeken, uit eenige naast elkander geplaatste
stipjes bestaande, staat acbter eene afgebroken rede:
Broeders ! zoo stonden u;ij ook aan het · ste1jbed van
vader, en ·nu ...... Hij konde niet meer zeggen. M.
Deze zou wel deit poaf verdienen, maar. • . • . . Beijer.
Mijnheer, ik weet wel, dat gij mij niet nuodig h·ebt,
· maar nu heb ik u noodig, en ben zoo vrij ... .·_. .
Ga zitten, baas I wij zullen dan eens praten. M.
Ook gebruikt men dit teeken achtel· cene reeks, die
men niet als voltooid wil aangemerkt hebben, of die
altbans dom· verandering van woordvoeging .afgebroken
wordt, als:
·
Het bovendeel der keel, het gehemelte, de neus, de tong,
de tdnden, de lippen . ..... zie daar zoo vele werktuigen enz. Bog.
·
Dat plotselinge, nadrukkelijke en doordringende der blikken . ..... de lworbare taal poogt er vruchteloos mede
te wedijveren. ld.
Somtijds vervangt dit teeken een of meer uitgelaten
woordeu, en beet dan uitlatingsteeken.
Het aandachtsteclcen.
406 •. Dit teeken is · bestemd om iets, waarop men de
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aandacht des lezers niecr bijzonder wenscht te vestig~ n,
als met den vinger aan te wijzen :
·
De kunst kan wel Gods verhevene gaven ontwikkelen,
aankweeken en leeren gebruiken ; doch haar gemis
vergoeden-dat ligt buiten hare magt. Bog.
Ons nationaal karakter is nog niet geheel verbasterder is, · den hemel zij dank! nog een groat onderscheid
tus~chen BATAVA en PuNICA FIDES. v. d. P.
Binnen verloop _van weinige-niet jaren noch maandenmaar weken, zag men enz. v. d. P.
Het Christendom is daar, niet meer in voorspelling of
zinnebeeld, · in verwachting,-in de werkelijkheid.
L. W.
Omgang,-en ik voeg er hij hoogst aangename, verfijnde
omgang-meestal op geheel Europeschen voet, is wat
de reiziger in het vrolijke Smirna mag aantre.ffen.
v. 's Gr.
Het insluitingsteeken.

407.. Dit dient tot afscheiding van eene tusschenrede, als:
Doch (en de vraag krijgt alzoo eene nieuwe gedaante)
wat wordt er dan wel 'toe vereischt, om enz. Bog.
Door aangename toonen {zoo-- wil bet de wet onzer hewerktuiging) voelt zelfs de onbeschaafdste mensch zich
genoepelijk aangedaan. Id.
Het"is te bejammeren, dat ouders, die hunne zonen tot
dien eerwaardigen stand opleiden, hu.n karakter niet
beter. beproeven-(Hier zag Belestijn zijne vrouw
scherp in de oogen.) De Evangeliedienst zou beter
waargenomen en hooger geeerd zijn. M.
Somtijds van een enkel w. ter verklaring ingelascht:
Gallippli, hij Plinius onder den naam Gallipolis (de
schoone stad) vermeld. v. 's Gr.
Niet zelden wordt dit teeken door dwarsstreepjes ver- ·
vangen:
Mijn paard weigerde met mij voort te gaan, en was de
Graaf niet toevallig aangeschoten-want heschreeuwen kon men elkander niet, en wij reden op een'igen
afstand van elkander-ik zou ongetwfjfeld van het
amalle pad naar heneden _zijn getuimeld, in de zee.
v. 's Gr.

Het aanltalingsteeken.
408. Dit teeken client -om de aange\'Oerde ww. van
ancleren kenbaar te maken :
"Het verheterd sckoolwezen" zegt een bekwaam ackrijver "was ket laatste geschenk der nederlandicke repuhliek aan de wereld." Bs.
"Dan zie ik wel," zeide Belesteyn geheel ontmoedigd,
H dat mijn zoon voor het ka'ntoor niet gescl&ikt u." M •
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