MAA LA
VOOR

NEDERLANDSC11E TAAL,
STIJL EN LETTERKUNDE,
TEN BEHOEVE VAN HET LAGER ONDERWIJS,

OP PRAKTISCH GEBIED.

JA.ARGANG 1&O4.

. SCHIEDAM,

H. A. M..ROELA. iTS.
1864.

MAANDBLAD
VOOR

NEDERLANDSCHE TAAL,
STIJL EN LETTERKUNDE,

teD behoeve van bet Lager Onder-wus,
op praktisch Ilebied.

JAARGANG 1864.

SCi HIE D A JL,

H. A. M. ROELANTS.
1864.

INHOUD.

TAAL.

Bladz.

Dr. G. VAN WIERINGHEN B0EsKI, Aanteekeningen op de
Nederlandsche Spraakleer, ten gebruike bij het onder
wijs in de lagere scholen, door Dr. W. G. BRILL.
XV. Bepaling van het werkwoord; onderscheiding
der werkwoorden naar hun vorming, bl. 1. XVI.
Onderscheiding der werkwoorden naar hun beteeke
nis, bl. 19. XVII. Onderscheiding der werkwoorden
naar het geslacht, bl. 41. XVIII. Onderscheiding
der werkwoorderi naar hun gebruik, bl. 65. XIX.
Onderscheiding der werkwoorden naar hun gebruik,
bl. 97. XX. Onderscheiding der werkwoorden naar
hun rangen, (ti. in gelijkvloeijende, ongelij kvloeijende
en onregelmatige, bl. 129. XXI. De wijzen der
werkwoorderi, bl. 153. XXII. De tijden der werkwoorden, bl. 177. XXIII. De persoonsuitgangen of
personen der weikwoorden , bl. 209. XXIV. De
naamwoordelijke vormen der werkwoorden, bl. 233.
XXV. De bijwoorden en de voorzetsels, bl. 257.
XXVI. De voegwoorden en de tusschenwerpsels . . 289.

SPELLING.
Mededeelingen uit 11 De grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsch Woordenboek. Van wege de
Redactie bewerkt door Dr. L. A. TE WINKEL", bl. 57,
72, 104, 159, 184, 241, 277, 310.
ZINSUHEIDING. . . . . ....... bl. 213 , 265 , 304.

STIJL.

Bladz.

Gepastheid
Welluidendheid
Natuurlijkheid
.

..

.

..

...

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

.

..

.

.

.

..

.

bi. 79.
... bl. 10 7, 163, 19 2.
... bl. 192.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LETTERKUNDE.
Dr. G. VAN WIERINGHEN BORSKI Terugblik op het
lied: I. Het daghet uyt den Oosten, bl. 9. II. Koningh
Davids Harpzangeii van Vondel, bl. 30. III. Joannes
Stalpaert van der Wide, bl. 48. IV. Jodocus van
Lodestein, bl. 86. V. Brederoós Aendachtigh LiedtBoeck bl. 117. VI. Het Natuurlied bl. 142. VII. Het
Gense Liedboek, bl, 167. VIII. Het Zeemanslied,
bi. 201. IX. Brederoos Boertigh Liedt-Boeck, bl. 223.
X. Brederoós Groot e Bron der Minnen of Amoureus
272.
Liedt-Boeck, bl. 249. XI. De Elegie.
,

,

,

,

.

.

.

.

.

.

.

VARIA.
Een Zinsontleding,bl. 17, 37, 62, 93, 127, 150,
206, 230, 255, 285,
.. 24
Een mededeeling met eenige toelichting
...
Duivekater.
Opmerking omtrent het misbruik van het bepalende
lidwoord
Plei
Wel hun of wel hen
Teweten
Nietdan
Eik en eikel
Naar
Bengt.
Armoede
Nieuwsgierig Aagje
.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.......
.
.
. ......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

„ .

..
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

314.
136
39.
.

6 3.
64.
95.
95.
207.
208.
286.
288.
316.
316.

Afleverillg 1.

1864.

MAAN[)BLAD
VOOR

NEDERLANDSCHE TAAL,
STIJL EN LETTEliKU ND~~ ,
ten behoeve van bet I~a..er OnderwlJ8,
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TAAL.
AANTEEKENINGEN OP DEN

2den

DRUK DER NEDER-

LANDSCHE SPRAAKLEER, TEN GEBRUIKE BIJ
HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOLEN,
DOOR Dr.

W. G. BRILL.

xv.
BEPALING VAN BET WERKWOORD; ONDERSCUEIDING DER
WERK WOOHDEN NAAR HUN VORl\'JING.

Vraag 34.
Wat men ook thans w e r k w 0 0 r d noemt, heet in
Spieghels " Tweespraeck' slechtweg woo r d. Christiaen
van Heule, door Hofdijk onder onze spraakkunstenaars
gesteld (1), bezigde in zijl1 "Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, Waar in de gemeyne deelen del'
Nederduytsche spraeke (nae de manier del' Grieken ende
Latijnen) beschreven zijn" (Leiden, 1625), reeds de be(1) Ccschicdenis der Ned. Leuerkvnde, bladz. 337.
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naming werkwoord. Men besloot daartoe zeker, omdat
wo or d in de moedertaal als algemeene benaming van
alle grondbestanddeelen del' rede (1) geldt, en dus niet
wel een bijzondere soort van woorden kan benoemen,
Dit neemt echter niet weg , dat het werkwoord het
woord is bij uitnemendheid; immers, behalve dat men
daarmee in de gebiedende wijs, zonder toevoeging van
eenig ander woord , een volledigen zin kan vormen ,
is geen zin, wanneer men stellender of vragender wijs
spreekt, spraakkunstig volledig', tenzi] het gezegde een
werkwoord bevat.
Krachtens de benaming moet elk.werkwoord een werking beteekenen; dit is evenwel het geval niet, al neemt
men het woord werking in den ruimst mogelijken zin.
Woorden als liebben, uiorden, kunnen , 1Jlogen, moeten,
oallen, en zoo veel andere meer, beteekenen geen w erking, geen doen of werken of w erk zuarn zijn. De
benaming w erkwo or d is dus niet volkomen juist; het
is daarmede als met menig ander mindel' juist gekozen
kunstwoord, waaromtrent het raadzaam is, om het maar
als een eigennaam te beschouwen. Naar mate echter eenig
kunstwoord minder juist gekozen is, naar die mate is
het noodzakelijkcr zich op een juiste bepaling van het
er door benoemde begrip te bevlijtigen, en die goed vast
te houden.
De bepaling, door Dr. Brill in het begin van het antwoord gegeven: "Men noemt een werkwoord het woord,
"hetwelk datgene uitdrukt , wat de spreker aangaande
"eenig voorwerp denkt,' mist de noodige algemcenheid.
Niet in alle zinnen toch wordt het werkwoord gebezigd
om uit te drukken , wat de spreker aangaande eenig
voorwerp de 11k t ; dit heeft slechts plaats in eigentlijk
(1)

~laandblad,

186:3, bladz. 10.
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zoogenoemde stellingen of oordeelen , waarvan de bepaalde
strekking is om de eene voorstelling door de andere
kenbaar te maken, als: Deugd veradelt ; Water vloeit;
De mensch- denkt, gevoelt en wil (1). De meest algemeene bepaling van het werkwoord luidt: E en we r kwoord is de benaming, die .of als gezegde, of
als h oofdterm daarvan iets beteekent, dat plaats
heeft of geschiedt. Het werkwoord is dus het zegwoord, evenals het deelwoord; het onderseheid tusschen beiden bestaat hierin, dat het werkwoord in een
gezegde, het deelwoord in een bepaling gebezigd
wordt, als: Muizende kauen '1naa'U'wen niet, == Katten
maauwen niet, terwijl zij muizen; Gedane zaken hebben
geen keer, == Zaken hebben geen keer, als zij gedaan zijn.
Dikwijls is een werkwoord niets anders dan een naamwoord, maar dat als zegwoord in een zin gebruikt wordt.
Zoo worden de zelfstandige naamwoorden gl"oel~, bloei,
1,al, hoes!", lach, uiensch, zorg, rust, werk, lo~'P, wenk,
ge1.'oel, flefor/; besluit, stoot, wond, scheur, I'nak, brand, ploeg, ey, hark, beitel, schaa], hamer, bril, schu~jer, kam,

tol, hoepel, trommel, schel, stopel, zeit, plant, setel, tafel,
huis, kerk, I..-ansel, turf, boek, vert, lak, visch, waler,
wapen, ja zelfs de namen van personen, als tuin.ier,
schipper, meester, - als werkwoorden gebruikt, als men
zegt: Iii gt'oei: Ik bloei : III val; - I" ploeg; II.. eg;
Ik hark ; - Ik tuinier; Ik schipper ; Ik meester. Evenzoo bezigt men de bijvoeglijke naamwoorden: open, 01)el,.baar, 'tnatig, krom, scherp, wit, sout, doo], flood, rnaglig,
sterk, - wettig, billijk, hard, - als werkwoorden in:
Ik open; Ik openbaar ; lk rnatig; - Ik wettig; Iii ut.
lijl,; 1k . hard. In de zinnen: Ik snel; Ik zondig, is
evenwel mel en zond-ig niet te beschouwen als een tot
(I J Bak.', Lessen OVIj~' de Redekllnde, bladz. 151··-172.
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werkwoord gebruikt bijvoeglijk naamwoord, maar als een
tot werkwoord gebruikt bijwoord, zoodat snelien zooveel beteekent als snel gaan, en zondigen zooveel als
zonclig handelen. Noodwendig is er een innige zamenhang, een natuurlijk verband, tussehen 't twee5rIei gebruik van hetzelfde woord; het ligt evenwel buiten den
grens van deze Aanteekeningen dat verband aan te toonen. De zaak is slechts ter spraak gebragt om in een
minder algemeen opgemerkt geval te bewijzen, wat
D. Brill zegt: ,,Slechts het gebruik in den zin geeft
,,den stempel aan het woord, bepaalt zijn onderscheiden
,,wezen." Het verschil in beteekenis tusschen een zelfde
woord als naamwoord en als werkwoord ligt dus niet
in den inhoud van het begrip, waarvan het woord de
benaming is, maar alleen in het onderscheid van de 10
gischè functie of het gebruik van het woord in den zin.
Bij het spraakkunstig ontleden moet dit wei opgemerkt
worden; daarbij behoort men evenwel onder het oog te
houden, dat geen woord tot een andere soort, dan waar
-

toe het oorspronkelijk behoort, kan gebragt worden, tenzij

het ook de spraakkunstige vormen daarvan aanneemt.
Weinigen bijv. is een zelfstandlg naamwoord in: Weinigen zjn uitverkoren; maar daarom is zoo nog geen
bijvoeglijk naamwoord in zoo weinigen; immers zoo
kan uit zijn aard zelfs geen enkelen spraakkunstigen
vorm van een bijvoegijk iiaamwoord aannemen.
Vraag 6, 35 en 36.
Met het oog op dat deel der spraakkunst, dat leert,
hoe uit bestaande woorden nieuwe woorden gevormd
worden, en daarom de woordvorming wordt geheeten, onderscheidt men de werkwoorden mede in ciam
woorden, aff/ef c 1
teoorden en zamen gestelde woorden.
-
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Tot de afgeleide werkwoorden, die een bijzondere
beteekenis hebben, behooren:
10 • De cau·sative of [actitioe, door Dr. Brill ter spraak
gebragt in het antwoord op Vraag 34, bladz. 66. Zulke
werkwoorden zijn: pleue« van plat, temmew van (a-m,
oeste» van oast, reppen van rap, krenken van k1"ank,
netten van nat, - legge-n van l':ggcn., rlre'nkcJ~ van dri'llken, setlen van zitten, J~-wellen van het verouderde quelen
(smart lijden), ooeren van »aren, leide» van l~jden (1),
wel,/ren van ualte«, .z1.t'~gen van zoogen, gehe'flgcn van
hangen, oellen van vallen: Ze beteekenen een v e 1'100 fZ a ken, e.en doe n p l a a t s ]1 ebb e n van hetgeen door
het grondwoord benoemd wordt; dus pletien, plat maken; sich. reppell.: z,~ch rap maken: leggen, doe» b~gge"1l:
»eeren, doen varen, enz.
211 • De iltlens£t'e, die een versterking van het door
het grondwoord benoemde beteekenen, zooals z'wik/iC-n
van zW'ijl,en, Irnippen van knijpen, slippen van sl1~jpen,
bliklcen (2) van blij/'e-n., krakken van kraken, smakken
of smekken van smaken, stikken van steken , spille«
van spelen, wil,ken van wegen, b1l"'~/ien van bu':gen, n-ihke'u van nijgen, hikken van h·0gen. Zwikl'en beteekent
dus zooveel als sterk .zw1~jken: /r'llt:ppen, sterk 'inl~jpen:
slippen laten, sterk sl'~jpe'lt (slepen) laten, enz,
3 n• De lreg-ue·~~tative of iterative, de werkwoorden van
het~haling en dur'~·ltg, die een meervoud of menigvuldigheid van het door het grondwoord benoemde beteekenen, als: trappelen van trappen, 'trabbelen van krabben,
~chuifele1t van schuioen; preuteleu van prtuen , bedeten.
van bidden, blaluJren van blaken, stijgeren van sl'ijg en,
(1) L ij den _ gaan. Bij Brederode leest men van een water, dat
snel henen liidt» = snel henen gaat.
(2) B 1 i k k Co n . . .': bleckcn , zooals het gcbesigd wordt in; Rij blikt

r£och bloost.

E0

jakkeren van jagen, slotteren van stooten, en veel andere,
waarvan de grondvorm in onbruik geraakt is, als: tok kelen, struikelen, biggelen, wapperen, schitteren, h°lauteren, folteren, enz.
De rededeeltjes (1), waarmede de werkwoorden volgens het antwoord op Vraag 36 zamengesteld worden,
zijn allen bij wo o r de n. De daarmede zamengestelde
werkwoorden bezitten Of een volkomene, Of slechts een
,gedeeltelijke woordeenheid, al naardat het bijwoord,
bij het gebruik, het werkwoord altijd verzelt, of daarvan, schoon niet altijd, dan toch doorgaans gescheiden
wordt. In het eerste geval, waarin het bijwoord het
werkwoord altijd verzelt, noemt men de zamenstelling
onscheidbaar, zooals plaats heeft met misbruiken,
aanschouwen, wederleggen ; in het andere geval, waarin
het bijwoord doorgaans van het werkwoord gescheiden
wordt, is de zamenstelling scheidbaar. , zooals plaats
heeft met misloopen, omkijken, wederkeeren. Voorkomen,
scheidbaar gebezigd, beteekent in de voorbaat zijn, als:
Hij zocht het te voorkomen (verhoeden); maar men kwam
hem voor (men was tot zijn nadeel in de voorbaat).
In de onbepaalde wijs valt de klemtoon, bij de onscheidbare zamenstelling, op den stam (2) van het werkwoord;
bij de scheidbare omgekeerd op het bijwoord. Onscheidbaar zijn dus doorl o o pen, onderg a a n, overw i nnen, mis doen, omar men, zich misg rij pen ; scheidbaar, do o rloopen, onde rgaan, overwinnen, misdoen, o mhoopen,
mi sgrijpen. In de deelwoorden wordt, bij de scheidbare
zamenstelling, de klemtoon op den stam verplaatst, zoodra
als ze den zin van bijvoeglijke naamwoorden hebben;
dus zijn uitstekend, uitmuntend, uitnemend deelwoor(1) Maandblad, 1863, bladz. 11 en 12.
(2) Maandblad, 1863, bladz. 72.
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den J maar ndstekend) witnluntend, n£/nernend hijvoeglijke uaamwoordsn, hetgeen Huygensaanleiding gaf tot
de woordspeling in het volgende sneldicht:
"Jan
"lJyt
" Uyt
,,1Jyt
"J an

neemn waer hy nemen kan ,
de borsen , uyt de sacken,
de kisten , uyt de packen,
den ketel, uyt de pan;
is een u y t n e ill end Man."

D 0 0 r , 0 Ill, 0 n d e r en, 0 v e r , verzeld van een als
bepaling er bllgevoegd zelfstandig naamwoord of voornaamwoord ,. zijn v 0 0 r z e t s e 1s , geen bijwoorden; zij
vormen geenerlei zamenstelling met het werkwoord ,
noch scheidhare , noch onscheidbare. Voorbeelden zijn:
H'~j loopt door het huis : H~j kl)kt 0 m den hoek: Dit
bl1~jft 0 n d e r ons: H~j spr£ngt 0 v e r den muur,

Tot de zamengestelde werkwoorden laten zich ook
brengen de woordverbindingen, die door D'. Brill »erhale (werkwoordelijke) woolylvefb£nd/ngen genoemd worden. Ret zijn zamengestelde uitdrukkingen, die nog wel
niet een zamengesteld woord, maar toch 'door het spraakgebruik benamingen van een begrip geworden zijn, als:
meester z'(jn ,rneester uiardcn , meester bh~jvell; de baas
z'~in" de haas inorden, de baas blijven; op het spoor zijn:
biister zlJn, bijster icorden; b~jster raken ; gel1~ik hebben;
yel1jk geven: zin hebben, sin kr'ijgen; z~jn best doen:
stoat nuiken : ktval~ik nemen ; kermis lunulen ; vaar'wet
ze,qgen: dank zcggen: geduld oefenen; uieerstasul bieden:
den meestel" spelen, den baas spelen, de beest spelen (1);
hla{L~,

45.
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betang uiekken, betang stellen: moed »atten, moed g1'ldpen; handel d"~jven; kW1~jt z~jn, ooornemens s ijn, van
zins zijn; er achier zijn, er achier komen ; getvaar' vcorden, ontwaar worden;. (iets) wijs maken of worden; bl;j
de hand hebben; in stand houden ; in acht nemen; pleats
hebben ; in loom houden ; van (iets) lunulen ; op den loer
liggen; er in sitten , er in loopen ; te qemoet gaan, te
gemoet zien ; op den loop qaan; nit insschen gaan: van
de hand gaan; te pas komen , te stade komen, te kort
komen : n(Jodig, of: van noode hebben ; er »oor uit komen; te leur stellen: in het oog »allen:in de rede vallen; in den nek zien; over hoop halen; te binnen komen,
te binnen schieten; van buiten kennen, van buiten leeren :
om den tuin leiden; om het Leven brenqen ; in de hand
ioerken ; naar den zin doen, naar den zin maken; er door
keen slaan; in den wind slaan ; te doen hebben met; er
goed uitzien, er slecht uitsien , enz. enz, Behalve deze
spreekwijzen en spreekwoordelijke gezegden heeft men
DOg andere uitdrukkingen, uit een werkwoord en een
bijwoord zamengesteld, die reeds eenigermate een spraakkunstige eenheid hebben verkregen, en dus in zoover
als een zamengesteld woord beschouwd worden, als:
hoogachten, weldoen, vrijlaten, vrijstellen, teweegbrengen,
regtuitgaan. De taal streeft er naar om aan zulke uitdrukkingen de grootst mogelijke woordeenheid te geven,
door de woorden, als zij op elkander volgen, als een
woord nit te spreken, zoodat men zegt: die voor mij
b o e k h o u d t ; toen ik hem lastgaf; iemand, die handeldrijft; iemand , die inbreekt;vooral wanneer
de uitdrukking in een der naamwoordelijke vormen van
bet werkwoord geheel als naamwoord gebruikt wordt, als :
het b 0 e k h 0 U den, een han del d r ij v end »olk: Aan
dit streven der taal tot naauwer vereeniging der zamen,
stellende bestanddeelen, die te zamen door het spraak-
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gebruik een hegrip uitdrukken, is het toe te schrijven,
dat men het voorzetsel, waardoor anders het verhand
tusschen het werkwoord en een bepaling zou worden
aangewezen, weglaat; zoo zegt men }Jaardr~jden voor
t e paard r~jden, schoolgaan voor t e r school gaan; en
zelfs met weglating van den uitgang van het meervoud,
scluuitsrijden voor 0 p scluuttsen rijden. - Bij de zinsontleding is op te merken, dat niet alleen de zamengestelde woorden, maar ook de zamengestelde benamingen
en uitdrukkingen, die, ofschoon zij niet in een woord
geschreven worden, toch maar den zin van een woord
hebben, ook maar als een bestanddeel van een zin te
beschouwen zijn.
---------_._._-------_..

_------.~----_.-

-----

~_._-------_._-----' ~---

LET T E R K U N D E.
DOOR

Dr. G.

VAN WIERINGHEN BORSKI.

TERUGBLIK OP HET LIED.

I.
H e t d a g h e t u y t den 0

0

s ten.

Al is het, dat men van Onderwijzenden geenerlei
bekendheid filet de Middennederlandsche Letteren vordert, en ook niet vorderen mag, toch is er een voortbrengsel daarvan, waarop zij behooren gewezen te worden. Dit voortbrengsel is het liedeken, waarvan de
eerste versregel 1uidt: "Het daghet uyt,' of zooals een
andere lezing heeft: "in den Oosten." Sinds de dertiende
eeuw in doze gewesten bekeud , werd het zoowel in
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de hooge burgtzalen uit den mond der edeigeboren
jonkvrouwen als in de hutten der huislieden en lijfeigenen van de lippen der krachtige dorpers gehoord;
en in de eerste helft der veertiende eeuw door het
Delftsche bagijntje Geertruid, geboren te Voorburg,
tevens een Dietsche dichteres, dagelijks gezongen, om
daardoor Jezus als haar beminde te vereeren, zoodat
zij den naam van ,,Geertruid van Oosten" ontving. Op
het Muiderslot was het niet onbekend; Hoofts ,,Sal
nemmermeer ghebeuren my dan nae dese stondt" (1)
werd op de wijs er van gezongen. Gerbrand Adriaenze
Brederoô (2), op de gedachte gekomen om het in een
aan zijn inhoud passenden dramatischen vorm te doen
herleven, ontwierp de schets van een ,,treurspel, op 't
oudt hedt: Het daghet uyt den Oosten," waarvan hij
zelf eenige tooneelen afwerkte, en twintig jaar na zijn
overlijden de voltooijing aan een ,,Liefhebber" werd
opgedragen, wiens arbeid echter geen andere waarde
heeft, dan dat daardoor Brederodes plan is bekend geworden. Nooit is dit lied, zooals menig ander opmerkelijk voortbrengsel der Middeneeuwsche poëzij vergeten geworden. Herhaalde malen is het in later tijd
meêgedeeld. Hofdijk schonk het een welverdiende plaats
in zijn ,,Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde",
bladz. 78 en 79 ; en Dr. Nicolaas Beets gaf het, met opheldering en aanteekeningen, naar den oudsten, bekenden
tekst van het ,,Andwerpsche Souter-Liedekens-Boeck"
van 1544, eerst in de ,,De Gids" voor 1837, Deel I,
bladz. 234; onlangs in zijn ,,Verstrooide Gedichten uit
vroeger en later tijd", Deel II, bladz. 144.
In het eerste couplet spreekt een Ridder:
(1) Hofdijk, bladz, 193 en 194.
(2) Hofdijk, b ladz. 220-227.

Ii
De dag breekt aan in 't Oosten;
,,het schemert overal;
hoe
weinig weet mijn geliefde
r
,,waar dat ik henen zal."
Te weten, de Ridder moest vlugten; want hij had uit
blakende j„(tloezij zijn inedeminnaar gedood, wiens lijk
nog onder een nabijzijnde groene linde lag.
Hoe gaarne hij zijn beminde inedenam, blijkt uit
het tweede couplet:
,,Waren het alien mijn vrinden,
,,die nu mijn vijanden zijn,
"'k voerde u met mij uit het land,
,,inijn troost, mijn maagdeljn."
Die woorden worden door het maagdeljn gehoord,
zoodat zij vraagt:
,, Werwaarts woudt gij mij voeren,
,,stout en kloekmoedig Ridder?"
Waarop het antwoord luidt:
„-Alonder de groene linde,
,,mijn troost, mijn waarde schat."
Het meisje, om den Ridder te plagen, zegt daarop:
,, ik lig in de armen van mij n geliefde
,,met groote eerbaarheid, ,,in deugd en onschuld;
zij herhaalt:
,,Ik lig in de armen van mijn geliefde:"
met de toevoeging:
,,stout en kloekmoedig Ridder!"
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Waarop de Ridder zich dus laat hooren :
„Ligt gij in de armen van uw geliefde ?
,,voorwaar! dat is niet waar:
„ga onder de groene linde;
„daar ligt hij, door mij verslagen."
Hiermede is het gesprek uit; de dichter zelf neemt
't woord en verhaalt:
„De jonkvrouw nam haar mantel
„en liep in der ijl
„tot onder de groene linde,
„daar zij haar minnaar verslagen vond.
„Och, ligt gij hier verslagen,” " klaagde zij
„ „versmoord al in uw bloed;
„dat is het gevolg van uw roemen
„ „en uw vermeetlen moed!
en met weemoed:
„Och, ligt gij hier verslagen,
„ „die mij plagt te troosten!
„ „waarom hebt gij mij nagelaten
„ „zoo menig droeven dag !” "
„De jonkvrouw keerde zich om,
„en liep in der ijl weg
„naar de poort van haar vaders slot,
„die zij gesloten vond.
„hier niemand binnen,
vroeg zij
„noch heer of edelman,
„die mij nu dezen doode
„ter aarde kan helpen ?

13
De heeren zwegen stil,
,,en gaven geen geluid;
,,de jonkvrouw keerde zich om,
,,en ging al wenend weg.
,,Met haar ligt blonde haren
,,wischtte zij hem het bloed af;
met haar sneeuwwitte handen
,,sloot zij zijn oogen toe.
,,Met zijn blank zwaard
,, groef zij voor hem een graf;
met haar blanke armen
,,leî zij hem daarin neêr.

"Met haar blanke handen
,,luidde zij de doodskiok;
met haar heldere stem
,,zong zij de zielmis voor zijn rust.
„Nu wil ik mij begeven” - zeI zij eindelijk ,,in een mij gevallig klooster,
daar dragen den zwarten shiijer
,,en
,,
,, tot eer van mijn beminde.""
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Dit dan is de inhoud van een der juweelen onder de
Dietsche liedekens. Het bevat een tooneeltje uit den
riddertijd, door den dichterlijken geest van die dagen
gegrepen, en met de teekenpen van die dagen uitgevoerd. ,,Ik geloof niet ," zegt le Jeune (1), ,, dat de
,,teekenpen ergens in een kort bestek van eenige wei
meer sierlijke voorwerpen zal aantreft-,nigecoupt
kunstenaar het meisjen zou willen
de
hetzij
dat
,,fen,
(1) Leuerkundig Overziqi en Proevn van de Nedeelandsclie l'oI/:s
de i.-)de eeuw, bladz. 27 en 28.
-zegnsdrt
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voorstellen op het oogenblik, dat zij den geliefden bij
,,den lindenboom ontmoet (couplet 6 en 7), of wel,
,,troosteloos van het vaderljke slot terug keerende om
,,hem den laatsten pligt te be*ijzen (couplet 11), of
,,bij het volbrengen van die treurige bezigheden, waar,,van het 12k, 1 3de en 14 couplet, elk eene afzon,,derljke voorstelling kan leveren. Wie ziet de onge,,lukkige verlatene niet, geknield bij het lijk, dat zij
,,nog tracht te vefbinden en tot het leven tefug te roe,,pen, althans minder afzigtig in het graf te doen da
naar den
kuil
drag
lijk
ende
met moeite dat
op-len;
,,wiens rand zij het lange ridderzwaard in den aard,,hoop heeft neêrgezet; bij eene opene kapel in het veld
,,het sterflied aanheffende enz." Men kan er zich niet
over verwonderen, dat Brederode ondernam om het lied
te dramatizeren. Maar al werd het ook in de hutten
der lagere standen gehoord, toch zal het, zooals Hofdijk teregt aanmerkt, slechts op het adelljke burgtslot,
in zijn vollen en eigenaardigen weemoed hebben ge
klonken, door de ruime gewelfde gothische zalen, waarin
het van de jonkvrouwelijke lippen vloeide, en begeleid
werd door de melancholische smarttoonen der gebeeldhouwde en vergulde harp, nu ligt getokkeld, dan zwellend aangeslagen, al naar mate het meêgaande hart der
zangeres trilde bij de aanschouweljke toestanden van
het aandoenlijk lied.

Tot de geschiedenis van het oude lied: ,,Het daghet
uyt den Oosten" behoort een bijzonderheid, die hier ver
dient vermeld te worden. In het laatst van 1618, niet
lang na de opening der Dordsche Synode (13 November), hielden de Contraremonstranten te Gouda hun vergaderingen in de Gasthuiskerk. Na den afloop der Synode in Mei 1619 scheen het echter tijd om de groote
-
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kerk weder in hun bezit te stellen. Gideon van Sonneveldt, toeii predikant te Delft, Eleasar Swalmius en
Gisbertus Voetius, predikanten te Schiedam en te Huisden, werden naar Gouda gezonden; de eerste om daar
in de groote kerk te prediken, de anderen om met de
Regering te overleggen over de verdere vervulling van
de predikdierist. Op het derde gelni der klok begaf zich
Sonneveidt met zijn medebroeders naar de groote kerk,
reeds, vol van velen, die blijkbaar niet alien gekomen
waren om geleerd en gesticht te worden. Als de Leeraars
en daarna de Leden van den Kerkenraad, zooveel er
toen waren, zich hadden neêrgezet, en men den Psalm
had aangeheven, werd er eenig gelach en vervolgens
een vreeselijk geroep gehoord. Onder het gebed was er
nog meer geschreeuw. Ondanks de groote ongeregeldheid en den moedwil, die vóór en in de kerk plaats
had, predikte Sonneveidt over Matth. IX, 37 en 38,
waar men leest:,, De oogst is wet groot, maar de ar
,,beiders zijn weinige; bidt dan den Heer des oogstes,
dat Hij arbeiders in zijnen oogst uitstoote"; een zeer
geschikt tekstwoord bij de verwijdering van èen groot
aantal Remoustrantsch gezinde predikanten uit de Hervormde Kerk, maam waarmeê men te Gouda weinig
gediend was, wegens liet betrekkelijk gering aantal Contraremonstranten, dat er gevonden werd. Niettegenstaande
al het getier liep de preek in een groot uur af. In het
psalmzingemi na de predikatie werd er door sommigen
tegemigeschreeuwd CII gezongen, zelfs met liedjes, die
de plaats onwaardig uvarel1. Eenige hekeisters, door
Brandt onsedige vrouwluiden" genoemd (1), vervingen de woorden van Sonneveidt: ,,Laat ons God dan,,

(1) G. Brandt, Historte
Re/OYiJl(lj/
e1
((i/the k, jesc/liedemssn, in en owreni de Niderianden. Deel Til, bladz. 809--813.
Verg. HotUjk, Lia1/. 275.
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,,ken, die zijn Kerk, welke zoo lang verdrukt is ge,,weest, weer heeft vrij gemaakt, en de waarheid op
,,vele plaatsen, en ook hier, als een nieuw licht op den
,,kansel gesteld," met het aanheffen en zingen van:
,,Het daghet uyt den Oosten,
,,het licht schijnt overal;
hoe weinig weet de liefste,
,,waer dat ik henen sal." enz. enz.
Of in haar stemmen de liefeljkheid te hooren was,
die van de vroegste tijden bij het gezang der Goudsche
vrouwen werd waargenomen (1), doet hier niet ter zaak;
Brandt zegt er van: ,,Tot sulk een spoorloosheit kan
,,men vervallen, als men de lessen der lijdtsaemheit
,,vergeet, en 't geduidt verliest." Wij merken op, dat
het oude lied der 13 1 e eeuw nog in het begin der 17 1 e
onder de heffe van 't volk, althans te Gouda, bekend
was, en druk gezongen werd.
(1) Guicehardin, een schrijver der lOde eeuw, in Italic geboren, gaf
in zijn ,,Beschrijving der Nederlanden" aan het voorgeslacht den lof van
te hebben uitgemunt in de toon- en zang-kunst; Montanus zegt in zijn
,,Bijvoegsel op Guicehardins Beschrijving", bladz. 219, van Gouda sprekende: ,,de vrouwen hebben hier een bijzondere gratie van zingen" De
Baron Collot d'Escury getuigt in zijn Hollands roem in kunsten en wetenschappen", Deel IV, Stuk II, bladz. 121, dat de echo in de omstreken van Gouda accoord sloeg op het bevallig gezang der schoonen van
die stad." Zeker bloeide de zangkunst in de dagen van Hooft hier te
lande niet uitsluitend op het Muiderslot. ,,Het zonde mij geenszins
moeijelijk vallen", zegt Jacobus Koning in zijn ,,Geschiedenis van het
slot te Muiden, cii Hooft's leven op hetzeive", bladz. 78, ,,eene groote
,,reeks van Nederlandsehe Mannen en Vrouwen op te noemen, die door
,,hunne buitengewone bedrevenhid in de toon- en zangkunst in de eerste
,,helft der zeventiende eeuw hebben isitgeblonken. Wij kunnen was echter,
,,nithoofde van ons bestek, alleen hij lien bepalen, met wie HOOFT in be,,trekking stond, en die door de voortbrengselen van hun kunstvermogeu
,,de vreugde en het vergenoegen op het Huis te Maiden op de luistcrrijkste
,,wijze verhoogden."
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VARIA.
EEN ZINSONTLEDING.

Met allerhande slag wil ik wel ommegaan,
Hetzij hun zaken vet, hetzij ze mager staan;
Want armen zijn mijn broêrs, en rijken zijn mijn heeren.
Het een volk heb ik lief, het ander moet ik eeren.
Het geheel bestaat uit vijf zinnen, waarvan de tweede
en derde door het voegwoord want met den eersten,
en ouderling door het voegwoord en met elkander in
betrekking gebragt zijn.
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met
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met .
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met allerhande slag
allerhande
..
allerhande
slag.....
........ staan
Hetzij

Onderwerp.
Gezegde.
Bep. van wil;
Bep. van wil;
Bep. van ommegaan;
Bep. van met:
.Bep. van slag:
Bep. van wil met veelbinding door het voegwoord hetzij;
Onderwerp;
hun zaken
.
Bep. van zaken:
hun
Bep. van uit het tweede
vet
lid aan te vullen staan,
waarmede het 't gezegde van hun zaken
uitmaakt.
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armen .
zijn mijn broers
mijn broêrs
mijn
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Onderwerp.
Gezegde.
Bep. van zijn;
Bep. van broers.

Onderwerp.
Gezegde.
Bep. v. heb lief (voorw);
;
Bep. van volk.
Onderwerp.
Gezegde.
Bep. van moet;
Bep. v. het uit den voorgaanden zin aan te vul len volk (voorw.).

AANMERKING. Het voegwoord hetzij bestaat uit het en
uit zij, zooals tenzij, uit het en zij
hetzij niet, en
ten ware uit het en ware
het ware niet.
Hetzij -- hetzij wordt gelijk gesteld met of (ofte)
Of (ofte), vanwaar men ook zegt: hetzij
of (ofte);
eigentlijk beteekent hetzij een toelating.
In den laatsten regel zijn een en ander beiden bij
-voeglijk
naamwoorden.
--

—
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TAAL.
AANTEEKENINGEN OP DEN 2den DRUK DER NEDER LANDSCHE SPRAAKLEER, TEN GEBRIJIKE BIJ
HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOLEN,
DOOR Dr. W. C. BRILL.

XV'.
ONDERSCHEIDING DER WERKWOORDEN NAAR
HUN BETEEKENIS.

Vraag 34.
Boven, bladz. 3, is als bepaling van het werkwoord
opgegeven: Een werkwoord is de benaming, waardoor, in een gezegde, iets, dat plaats heeft of
geschiedt, beteekend wordt. Tilt deze bepaling mag
men niet afleiden, wat ze niet bevat, namelijk, dat
elk werkwoord altijd zooveel beteekent als voor een
gezegde gevorderd wordt. Een gezegde vordert toch, bij
iets algemeens, iets bepaaids, iets bijzonders, dat niet
altijd door ieder werkwoord beteekend wordt: zoo wordt
in den zin: Yzer is hard, door i s wel aan ij z e r een

20
wijs van zich bevinden toegeschreven, maar zoo in het
algemeen, dat deze niet genoeg bepaald of bijzonder is
om een gezegde te kunnen vormen; daartoe moet er
een bepaling bijgevoegd worden, zooals door hard geschiedt. Op dezen grondslag onderscheidt men de werkwoorden naar de beteekenis in afgetrokkene (abstracte)
en zamenvattende (concrete). De afgetrokkene beteekenen een zich bevinden in het algemeen; de zamenvattende een bijzondere wijs van zich, bevinden. Tot de
afgetrokkene behooren inzonderheid zij n of we z en in
zinnen, als de tot voorbeeld gebezigde; verder worden,
als in: De zieke wordt beter, hoewel worden reeds in
zoover iets bijzonders beteekent, als het een, hoewel
algemeene, wijs van zich veranderen uitdrukt. Voorbeelden, waarin andere werkwoorden min of meer als afgetrokken werkwoorden gebezigd worden, zijn: Hij
schijnt schuldig; Hij bleef er doof van; Hij hee t
Hendrik; Zijn zaken staan goed; Het gaat hem slecht;
Er valt niet aan te twijfelen; Hij zit verlegen, enz.
Deze onderscheiding der werkwoorden in afgetrokkene

en zamenvattende gaf aanleiding tot de bepaling: ,,De
,,werkwoorden dienen om Of het bestaan, Of het gewij,,zigd bestaan der voorwerpen te beteekenen ;" de afgetrokkene beteekenen slechtweg het bestaan der voor
werpen, de zamenvattende daarenboven een wijziging er
van. Daar men in die wijziging iets bijvoeglijks zag, iets bepaaids, of bijzonders, dat bij het algemeene der
beteekenis ge v o e g d wordt, - ging men van bijvoeglijke werkwoorden, en in tegenstelling daarvan van zelfstandige werkwoorden spreken; zijn of wezen werd,
zoo al niet het eenige zelfstandige werkwoord, dan toch
het zelfstandige bij ujtnemendheid. Bij deskundigen vindt
de onderscheiding der werkwoorden in zelfstandige en
Hvoegl
weirii.g bijval, zoodat men ze gerust op
-
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haar plaats kan laten, evenals, bij het gewoon lager
onderwijs, de onderscheiding in afgetrokken en zamenvattende.
Volgens Dr. Brill wordt in den zin: Hij is reg (vaardiq, het eigentlijk gezegde door regtvaardig uitgedrukt.
Maar zoo is liet niet; want het gezegde vordert, zooals
boven opgemerkt is, iets bepaaids of bijzonders, bij iets
aigemeens, dat in den genoemden zin door is betee
wordt. Het gezegde van Hij is regtvaardig is dus-kend
niet regtvaardig, maar is regtvaardig, en daarvan
regtvaardig een bepaling van is, strekkende om aan
te vullen, wat is ontbreekt om een gezegde te vormen.
Evenzoo is liet in: Hij is matroos: Hebben is hebben,
enz. Dat jn of wezen niet altijd uitgedrukt wordt, als
in: Hij regtvaardig? Regivaardig, hij, die enz. doet niets
tot de zaak af, omdat het in die gevallen werkelijk voor
den geest staat.
De beschouwing van het toeschrjvend ( i,)redicatief)
gebezigde woord, als het eigentljke gezegde, heeft er
toe verleid om het daarbij gebezigde w e z en of z ij n
voor een koppeiwoord te houden, dat tot niets anders
dient, dan om het gezegde aan het onderwerp te ver
binden. Die leer van het koppeiwoord, blijkbaar aan
de redeneerkunde (logica) ontleend (1), heeft wat hoofden bezig gehouden, terwijl het gedurig mislukken, om
ze voor goed vast te stellen, niet eens het vermoeden
deed ontstaan, dat er aan de zaak zelf iets moest haperen. Bevreemdond is het zeker haar door Dr. Brill in
een geschrift van 1861 nog verkondigd te zien. Werkelijk erkent evenwel de taalwetensehap of wetenschappelijke beschouwing der taal een verbinding of koppeling van het gezegde met het onderwerp; zij vindt die
-

(1) Bake. Lessen over de Rede/cunde, blitda 153 eet 154
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echter niet in een daartoe gebezigd woord, maar in
het redeverband, dat is in de betrekking, waarin de
bestanddeelen van een zin tot elkander staan en gedacht worden. Van dit redeverband is het redeaccent,
dat men wel van het woordaccent moet onderscheiden,
de natuurlijke uitdrukking; het brengt het onderwerp
en het gezegde onder één overheerschend accent te zamen voor het gehoor, zooals de regels, bij het overluid
lezen in acht te- nemen, dat leeren. In vele talen heeft
men geen andere verbinding of koppeling van het gezegde met het onderwerp; slechts in sommige, zooals
in onze moedertaal, daarenboven nog de zoogenaamde
congruentie (overeenkomst). De verbinding van het gezegde met het onderwerp wordt in het Nederlandsch,
behalve door het redeaccent, nog beteekend door het
werkwoord van het gezegde in getal en persoon met
het onderwelp te doen overeenstemmen. Zóó wijst het
werkwoord door zijn vorm op een onderwerp, en, als
men wil, het woord, dat het onderwerp of den hoofdterm er van benoemt, aanwijst, of aanduidt, door zijn
vorm (den nominatief) wederkeerig op een gezegde (2).
-

Velen kunnen er bij de zinsontleding maar niet toe
besluiten, om de bepalingen, die den zin van een zamenvattend werkwoord in het gezegde tot een persoon
of zaak, en met betrekking tot plaats, tijd, wijs, doel,
enz. beperken, mede tot het gezegde te brengen. Al is
men er toe gekomen om het voorwerp, zooals het werkelijk een bepaling is, onder de bepalingen te rekenen,
dan wordt toch nog altijd de leer verkondigd, dat een
(1) Zie verder beneden, blad z . 30,
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zin veelal bestaat uit een onderwerp, een gezegde en
één of meer bepalingen. Zoo noemt men van den zin:
!lijn oudste broeder heeft mij gisteren met den post uit
Amsterdam dit boek voor mijn verjaardag tot een geschenk
gezonden, wel broeder met oudste, als bepaling er
van, en met mijn, als bepaling van oudste broeder,
het onderwerp; maar heeft gezonden zonder meer
het gezegde.
Uit hetgeen boven omtrent het gezegde opgemerkt is,
blijkt, dat het, bij iets algemeens, tevens iets bijzonders
moet bevatten. Maar is nu al het bijzondere,, dat het
gezegde bevat, bij het algemeene, altijd opgesloten in
den hoofdterm van het gezegde? In den als voorbeeld
gebezigden zin in het enkele heeft gezonden? Zeker
niet, maar ook in de bepalingen er van: gisteren, met
den post, uit Amsterdam, dit boek, voor mijn verjaardag,
tot eest geschenk. Alwat van het onderwerp gezegd
wordt, het algemeene en al het bijzondere, dus ook, dat
aan den hoofdterm als bepaling is toegevoegd, maakt
het gezegde uit, en zoo bestaat elke zin gewoonlijk uit
twee hoofdbestanddeelen: een onderwerp en een gezegde.
Evenzoo als het onderwerp bepalingen kan bevatten,
evenzoo het gezegde, ja evenzoo kan een bepaling uit
een hoofdterm en een bepaling bestaan. Die deze leer
niet willen aannemen, mogen wel eens de vraag beantwoorden : „waarom bepaalt zich het gezegde, zoo
„het een zamenvattend werkwoord tot hoofdterm heeft,
„uitsluitend tot dit werkwoord, en liggen alle daaraan
„toegevoegde bepalingen er buiten ?" Wie met het antwoord op deze vraag gereed is, zal aan de lezers van
het Maandblad zeker een dienst bewijzen, wanneer hij
het bij de, Redactie inzendt. Deze zal het gaarne opnemen.
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EEN MEDEDEELING MET EENIGE
TOELICHTING.
Op het jongste najaarsexamen voor Onderwijzenden
in Zuidholland is aan degenen, die naar de akte van
Hulponderwijzeres stonden, opgegeven om te ontleden de
toegevende onderstellende zin: Hoewel ik weinig belang
in het lot der Polen stel, moet ik u toch bekennen, dat
ik dikwijls treurig word, als ik denk aan hetgeen zij
lijden.
Die met D1. Brill h et g e e n voor een bepalend (beperkend) voornaamwoord hielden, hebben zeker dat, als
betrekkelijk voornaamwoord, ingevuld, en het gezegde
van de door het voegwoord al met treurig word in betrekking gebragte zinsnede dus ontleed:
aan hetgeen (dal) zij lijden . . . . Bep. van denk;
,, aan;
,,
hetgeen (dat) zij lijden
. ,,
dat zij lijden
,,hetgeen.
Die met anderen, waaronder D'S. Kern (1), hetgeen
voor een betrekkelijk voornaamwoord hielden, hadden
niets in te vullen; hetgeen zij lijden is zoo een bepa
ung van aan; aan hetgeen zij lijden een bepaling van
denk.
.

...

.

.

Aan de candidaten voor de akte van Hoofdonderwijeres werd met hetzelfde doel opgegeven:
Benijdbaar, wien 't gelukt door 't uiterlijk der dingen,
Tot in 't bedrieglijk hart en 't wezen door te dringen!
Hij kent, die 't geen hij kent, in de oorzaak van 't bestaan,
In de eerste kiemen van de wording, na kan gaan.
(1) Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche Taal, ten ge
bij inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs, bladz, 87 en 38;-bruike

MaanThiad, 1863, bladz 233,
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Van den eersten zin, waartoe de zinsontleding zich
bepaalde, is beuijdbaar het gezegde, voor zoover het
in den zin is uitgedrukt (1). Dit gezegde heeft twee
onderwerpen: 't en door 't uiterlijk der dingen
tot in 'tbedrieglijk hart en 't wezen door te
dr in gen. Het tweede van deze onderwerpen is het
bepaalde, en bepaalt het eerste, dat het onbepaalde is.
Tot in is een zarnengesteld voorzetsel, zooals tot aan,
tot.. .toe, tot aan ... toe. - In den tweeden zin,
die spraakkunstig moest ontleed worden, is Hij een
bepalend (beperkend) voornaamwoord, waardoor die 't
geen hij kent, na kan gaan in de oorzaak van 't bestaan,
in de eerste kiemen van de wording,

tot een mannelijk

voorwerp beperkt wordt (2).
De eerste sectie der candidaten voor de Hulponderwijzers-akte had te ontleden de door het voegwoord
maar met elkander in betrekking gebragte zinnen:
Zoo ik maar wilde, zou ik er wel anderhalf uur over
kunnen spreken, dat ijdelheid een der grootste ondeugden is; maar nu is het te laat om daarmede te beginnen.

De eerste zin is een zuivere onderstellende. Met de
afwerping «- tphaeresis) van de d gingen d a a r en d e s
,

over tot e r en 's. In een bepaald geval worden d a a r

en bier ook gebezigd tot het aanwijzen van zaken,
als: H ie r is (le zaak m e afqedaan, Met dit is de
zaak afgedaan; Daar is niets t egen le zeggen, = Tegen
dat is niets te zeggen; H ie rover wordt nog getwist:
D a a r u j t kan lie/ blijken. In de onderstelling is zoo
e = daar een bepaling van o v er, en daarmede,
spraakkunstig, een zamengesteld bijwoord; op zich zelf
(1) Zie boven, bladz. 21,

(2) Maandblad, 1863, bladz. 232 en 233.
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strekkende om de zaak aan te duiden, die vervolgens
in de, bepaling er van: dat ijdelheid één der grootste
ondeugden is, genoemd wordt. In den tweeden zin is
om daarmede te beginnen een bepaling van te laat,
en daarmede te beginnen een bepaling van het voorzetsel om.
De tweede sectie der candidaten voor de Hulponderwijzers-akte had te ontleden den zuiveren onderstellenden
zin: Indien het waar was, dat rijkdom den mensch geluk aanbragt, zou men er niet zoovelen zien, die, in
weerwil hunner schatten, zich toch ongelukkig gevoelen.
Het gezegde van de onderstelling heeft twee onderwerpen, een onbepaald en een bepaald; in het gevolg
is er -- der - - van die (1), een bepaling van z o ovelen; in weerwil hunner schatten is een bepaling van zich toch ongelukkig gevoelen; ongelukkig
is een bepaling van gevoelen, waardoor de gesteldheid
van de door zich aangewezen personen benoemd wordt.
De derde sectie der candidaten voor de Hulponderwijzers-akte had te ontleden, behalve den zuiveren onder
zin: Als men denkt, dat de kennis onzer taal-stelnd
eene gemakkelijke zaak is, bedriegt men zich zeer, nog
dezen: Volgens mijn oordeel is z ,-j eerie der allermoei,jelijkste, en moet met ijver beoefend worden.
Naar de niet verwerpelijke leer van Dr. Brill, Maand
mede ter spraak gebragt: „Als-blad,1863z.20
„het woordje een niet onmiddellijk door een zelfstan„dig naamwoord gevolgd wordt, gelijk wanneer ik
,,zeg: een mijner vrienden; daar is er een, dan moet
„het, bijaldien het uitdrukkelijk één in tegenoverstelling
(1} Maandblad, 1863, bladz. 911.
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„van meerderen te kennen geeft, als telwoord ; bijal„dien dit het geval niet is, als een onbepaald voornaam,,woord worden aangemerkt," zal e ene, dat door d er
a l l e r m o e i j e l ij k s t e bepaald wordt, een onbepaald
voornaamwoord moeten genoemd worden; a 11 er m o e ijel ij kste, dat, wegens het aan te vullen zaken,
een bijvoeglijk naamwoord is (1), is een door aller
versterkte overtreffende trap van m o e i j e 1 ij k.
Die naar de Hoofdonderwijzers-akte stonden , hadden
te ontleden :
Waar is 't, waar ik ook zoek, och., o/ 't een leugen waar!
De waar, die ik begeer, word 'k nergens meer gewaar;
'k Waar, vruchtloos vragende, om, waar ik mijn waar kan
koopera.
Waar zijt gij, waar? Voorwaar, 'k ben moe' en mat geloopen.

De eerste zin: Waar is 't, waar ik oo k zoek, de
waar, die ik begeer, word 'k nergens meer gewaar, wordt
gescheiden door den tusschenzin : och, of 't een leugen
waar! Hij heeft twee onderwerpen, het onbepaalde 't,
en het bepaalde de waar, die ik begeer, word 'k
nergens meer gewaar; in het gezegde: is waar,
waar i k ook zoek , is ook een zinwijzigend bijwoord, dat onder anderen aan vragende voornaamwoorden wordt toegevoegd, om daaraan een algemeenen zin
te geven. Waar ook beteekent elke plaats, elk waar:
,geen plaats, geen waar, waar gezocht wordt, uitgesloten.
Evenals een tusschenwerpsel door één of meer woorden kan bepaald worden , als: Ach mij! Wee di en
bedrieger! .Foei dat gepoch van u! evenzoo laat
het zich door een zinsnede bepalen, zooals -uit den
(1) Maandblad, 1863, bladz. 72.
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tusschenzin blijkt. Zulk een bepaling, niet door d at,
maar door 0 f met het tusschenwerpsel in betrekking
gebragt, heeft een problematischen (onzekeren) zin; 0 f
is het voorwaardelijke voegwoord, dat zooveel als indien,
ook weI eens, zooals hier, indlen niet beteekent. 0 f 't
e e n 1e u g e n w a a r is eigentlijk een ontkennende onderstelling, waarvan het gevolg kan aangevuld worden
door: ik zou spoedig cinden, niat ik beqeer, of iets dergelijks. Door 0 c h , dat met een comma behoort gescheiden te worden, krijgt de onderstelling den zin van een
wenscb.
De derde zin laat zicb dus omschrijven: 'k ioaar om,
('k zie om, 'k zie in het rond om mij heen), terw~jl ill,
vruchteloos vraag, niaar ik rnijn uiaor kan koopen: V rue bteloos vragende is dus een bepaling van waar om,
waardoor een omstandigheid aan het onderwerp, door
'k aangewezen, wordt toegeschreven.
De vierde zin is een vraag, waaraan de aanroep w a a r
aan het slot is toegevoegd.
In den vijfden zin, waarvan de inhoud door het bijwoord v 0 0 r w a a r bevestigd wordt, zooals mede door
[a , waarl~jk, stellig, kan plaats hebben, is moe en
mat een tweeledige bepaling van ben gel 0 0 pen,
waarvan de leden door het voegwoord en met elkander in betrekking gebragt zijn. Moe en mat zijn beiden
bescbrijvend (predicatief') gebezigde bijvoegIijke naamwoorden, waardoor een hoedanigheid aan bet door 'k aangewezen voorwerp wordt toegeschreven, en wel als gevolg
van "bet geloopen hebben." 'k Ben moe en mat g eloop en beteekent: Ik »erkeer in den toestand van moe

en mtu te zijn, ten 9evolgevan het loopen , dat il: 9edaan hebe Luidde de zin: Ik he b m ij 1l10lg en mat geloopen , dan zou moe e n ill a t evenzoo cen bepaling
van he b gel 0 0 pen zijn, maar strekken om een ge-
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stei(iheid te beteekenen van het door mij aangewezen
voorwerp.

De Schoolopziener van het eerste District van Zuidholland, in het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van Vrijdag, 23 October 1863, No. 250, verslag
gevende van de examens in die provincie van 7-21
October bevoreris gehouden, merkt op, dat er candidate waren, die meenden, dat in een zin als: liet zijn
mensch en, men s c h en het spraakkunstig onderwerp is.
Naar aanleiding van deze opmerking, en in verband met
hetgeen boven, bladz. 21 en 22, gezegd is omtrent de
koppeling of verbinding van het gezegde met het onderwerp door de overeenkomst in getal en persoon, mag
het volgende niet ontbreken.
Er zijn zinnen, waarin het onderwerp wordt aangewezen if door het voornaamwoord het, Of door dit,
dat, en waarvan het gezegde bestaat uit een afgetrokken werkwoord met een naamwoordeljke bepaling, die
toeschrijvend (prOdicatief) gebezigd wordt. Zulke zinnen
zijn, behalve Het zijn menschen, Wij zijn het; Dal
waart gij; Dli zijn wij; liet zijn diegenen, welke enz.;
Dit zijn mijn boeken; Dat zijn de gelukkigste; Dit
schijnen onaangename zaken; Blijven dat uw gevoelens?
De schijnbare overeenkomst van het werkwoord met
het toeschrijvend (prédicatief) gebezigde bestanddeel van
het gezegde, is het gevolg van hetgeen men overeenkomst naar de ineening of naar den zin noenit.
Zoo zal men bijv., een aantal voorwerpen ziende, vragen: Wat zijn dat? omdat men door dat niet een
enkel, maar een aantal afzonderlijke voorwerpen bedoelt. En antwoordt men bij het zien van een portret
op de vraag: Wie is dat? Dat BEN ik, dan heeft er
n
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bij het geven van het antwoord evenzoo een over
eenkomst naar de meening of naar den zin plaats;
met dat wordt bedoeld , wat in het gezegde door ik
wordt aangewezen. Van den regel voor de overeenkomst
van het werkwoord met het onderwerp, boven, bladz.
22, vermeld, is de hier behandelde schijnbare afwijking
dus geen uitzondering.
Q.N.
-

LETTERKUNDE.
DOOR

Dr. G. VAN WIERINGHEN BORSKI.

TERUGBLIK OP HET LIED.

II.
Koningh Davids Harpzangen van Vondel.

Vondel, in 1587 geboren, huwde in 1610 met Maria
de Wolff, dochter van Hans de Wolff, een bemiddeld
koopman in passementen en linten. Uit dit huwelijk werden hem vier kinderen geboren, waarvan Konstantijn
en Sara de moeder niet overleefden (1). Een zoon,
evenals zijn vader Joost genaamd, en een dochter
Anna, die den geestelijken staat omhelsde, waren de
beide kinderen, die hem bij den dood van zijn echt(1) Kon stantij n herdacht hij in zijn ,, Kinderlyck," Sara in de „ Uity aert
van mijn dochterke." Zijn gade zelf iu de „Lijkklacht over het verlies
van mijn Ega , Maria de Wolff." Men vindt deze drie stukken in Schrants
„Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel," Jladz. 300-304.
De beide eersten leest men ook bij Ouwerstoot, D. I., biadz. 163 en 164,
en in de Bloemlezing van Eilers Koch en Eilers, bladz. 56---50,
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genoote overbieven. De zoon was tot den handel opgeleid, maar hield geen orde op zijn zaken. Aan groote losheid van zeden verregaande onkunde parende, vermeerderde hij dagelijks het leed, dat zijn vader over hem droeg.
Zijn tweede huwelijk met een vrouw, even loszinnig als
hij, bragt hem geheel en al op het dwaalspoor. Menigmaal
liet Vondel zich aan zijn vrienden den hartroerenden
raad ontvallen: ,,Noemt geen kinders naar uw naam;
,,want die wordt gebrandmerkt, als zij niet deugen."
Aan het slot van het treurspel ,,Joseph in Dothan"
luidt het in Rubens mond:
Och, d'ouders teelen 't kint, en maeken 't groot met smart.
,,Het kleene treet op 't kleet, de groôten treên op 't hart."
Leidde Vondels kristelijke zin hem in de keus van
zijn onderwerpen liefst op Bijbelsch terrein, zoodat hij
zelfs zijn voorliefde voor het tooneel door gewijde uitspraken wilde gestut hebben (1), het kan, bij zijn gewoonte om zijn kunst door het navolgen van anderen
te volmaken, geen verwondering baren, dat hij ook
ondernam den Psaimbundel van het Oude Testament in
Nederduitsclie verzen over te brengen. Zoo verschenen
in 1657 zijn Koningh Davids Harpzangen" in velerlei
maat. Toen hij met de bewerking er van bezig was,
hoorde men hem, diep getroffen door het gedrag van
zijn zoon, dikwijls zeggen: ,,Indien ik de troost en
,,verkwikking der Psalmen niet had, ik verging in mijn
,,ellende."
In het treurspel ,,De Maagden", dat in 1639 verscheen, ontwaarde men reeds zijn zucht tot de stellingen en gewoonten der Roomsch-Katholijke Kerk, waartoe
hij vervolgens overging. Dit gaf aanleiding, dat hij de
(1) F1 fdijk, Geschiedni dr Ned Leitr1unde, biadz. 201 e' 204.
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Harpzangen opdroeg aan Zwedens koningin Christina
Maria Alexandra, die hij om haar nieuwe namen en
overgang tot de Roomsch-Katholijke Kerk, daar zij hem
in geleek, nu des te hooger stelde, en met meer andere
lofdichten vereerde.
De Harpzangen zijn overgebragt naar het Latijn van
de Vulgata (1), waarin de Psalmen geschikt zijn naar
de Grieksche overzetting der twee en zeventig geleerde
Joden (de septuaginta), die, op last van Ptoleméus Phi
ladeiphus het Oude Testament overzetten. Vandaar is
de 9de en lOde Psalm, en de 114de en 11 5de van den
oorspronkelijken tekst tot één Psalm verbonden, terwijl
omgekeerd de 116 1 e en de 147ste in twee Psalmen gesplitst zijn. In de ,,Kerkelyke Historie van het Psalmgezang der Christenen, Maandblad 1863, bladz. 122,
aangehaald, leest men, D. I., bladz. 182: ,,Ook bleef
,,de Aartspoëet JOOST VAN VONDEL niet in gebreken, om
,,Davids harp aan te grypen. Dan, behalven dat zyne
naar de verdeelinge der gemeene Latijn,,sche overzettinge waren ingericht, ging hy ook af van
,,de zangmaaten, by Clement Marot (2) en Dathenus
,,gebezigd, en verzuimde de verdeelinge der versen, by
,,de Hervormde Kerk in gebruik." Voor kerkelijk ge
bruik slaagde beter Dirk Rafelsz Camphuysen (3), de
eerste, die voor de Remonstranten en andere Dissenters
een verbeterd Psaimgezang vervaardigde, waarvan men
in de voorrede voor de Amsterdamsche uitgaaf van 1662
leest: ,,'t Oordeel van vroome en verstandige heeft die
,,kracht gehadt, dat dit werck menigmaal is herdrukt:
,,en daar meest alle andere oversettingen der Psalmen,

„Harpzangen

,

(1) Maandblad, 1863, bladz. 119.

(2) Hofdijk, Geschiedenis der Ned. Letterkunde, bladz. 161.
(3) Maandblad, 1863, bladz. 150-158; een proef van Camphuysens
Psalmberjming vindt nien bij Ouwersiant, D. I. bladz. 125.
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van geleerde en in de dichtkonst geoefende,
,,naauwlicks gelesen en bijna vergeten werden, dit
,,nochtans in veler handen is en blyft."
Hoe hoog Vondel Koning Davids liederen stelde, blijkt
uit den lierzang, dien hij ,,De koninglijke Harp" getiteld heeft. Wij lezen daar onder anderen de volgende
coupletten:
,,00ck

Wie Davids Harp wil steecken naer de kroon,
Die terght, als Lucifer, den hooghsten troon,
En wort geschopt uit dat oneindigh schoon
Des grooten Vaders.
Zijn rjck gedicht, geen droom, geen ydle vont,
Begrijpt den schat van 't out en uien Verbont,
Vertelt, en leert, en bidt, en heelt en wont,
Met kunst doorweven.
Dees Zanggodin ontsluit Godts heerljckheit,
En toont u d'onbepaelde Majesteit,
In 't weeldigh leven, 'tweick geen traenen schreit,
Noch weet van treuren.
Mijn kracht bezwijckt, en hijght voor yder deel,
Terwijl ick smede een keten, een juweel
Van tienmael tien en effen half (1) zoo veel
Vergulde schaecklen,
En hangze op feesten om 's Gezalfden hals.
Hier is 't al louter; niets en klinckt hier valseh:
Hier hoort het oor geen andre klancken, als
Verbaesde oraecklen.
(1) Honderd vijftig, die evenwel allen niet van David afkomstig zijn.
3
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4 onnavolgelijcken Harpenaer,
Die 't lierspel dooft van Flakkus (1) en Pindaer (2),
En alle Vorsten prickelt met uw snaer;
Uw kout gebeente
En asch is lang verstorven en verrot,
Uw purper lang verslonden door de mot,
Maer uw muzijck, vol ziels, leeft noch bij Godt,
En zijn gemeente (3).

Als een juweeltje van dictie (uitdrukking) en potzij
roemt van Lennep den 124sten Harpzang, die dus luidt:
Wie vast en sterek op Godt betrout,
En, als Godts knecht,
Zijn burgerrecht
In Godts Jerusalem behoudt,
Staet vast en pal, als Sions rots,
D' oneindigheit des tijts ten trots.
Jerusalem is om en om
Belegert van
Het berghgespan:
En Godt, het hooft van 't Engelschdom,
Leght om zijn volck in 't rout gespreit,
Van nu af tot in eeuwigheit.

Hy laet den scepter van den haet
Noch 's boozen maght
Het vroom geslacht
(1) Quintus Horatius Flaccus, de beroemdste Romeinsche lierzanger.
(2) Pindarus, Griekenlands verhevenste lierdichter.
(3) Men leest dit keurig voortbrengsel van Vondels dichttalent in het
werk van den Hoogleeraar Lulufs, Maandblad, 1862, bladz. 271 vermeld.
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Niet drucken, zonder toeverlaet,
Op dat het niet tot boosheit sla,
En endeljck verloren ga..
Bejegen, Heer, het oprecht hart
Der vroomen zacht.
Wie van zijn wacht
En plicht wijckt om gelede smert
Wil Godt verdelgen met de quaôn.
Godts erfdeel zal in vre bestaen.
De 1 2 8 ste Psalm, dien Sweers mede voor oogen
had (1), wordt in den 1 27steti Harpzang, volgens van
Lennep, dus terug gegeven:

Wel zaligh is 't geslacht
Dat Godt vreest, en gestadigh
Op 's Hemels wetspoor acht.
De Godtheit zal genadigh
U door uw hantwerck voên,
Geen rampspoet u bejegenen.
Hy zal met overvloên
Uw werck en handel zegenen.
Uw huisvrouw zal, gelijck
Een vruchtbre wijngaert, bloej en,
Die aen den muur zich rjck
In top spreit onder 't groejen.
Uw kinders, frisch en schoon,
Staen om uw' disch, geslooten
Als eene tafeikroon,
Geljck olijfbooms loten
(1) Maandblad, 1863, bladz. 225 en 226.
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Zoo begenadight Godt
Godtvruchtigen, en vroomen
Hy wil uit Sions slot
En koor u overstroomen
Met vollen overvloet ,
Op dat ghy al uw leven
Jerusalem door spoet
En rijckdom ziet verheven:
Dat ghy kints kinders meught
Met lust en vreught aenschouwen ,
En 't stamhuis zien verheught
In vre den acker bouwen.
Geraerdt Brandt, de vader, die, behalve het Leven
van Hooft eu van de Ruyter, ook dat van Vondel
schreef (1), noemt in het laatste de Harpzangen „een
treffelijk werk." Om de onvolkomenheden er van niet te
doen strekken tot verkleining der dichterlijke verdiensten van Vondel (2) behoort men wel te letten op den
tijd, waarin het tot stand kwam. Het is, zooals boven
reeds is opgemerkt, uit de dagen, waarin de brooddronkenheid en spilzucht van zijn zoon hem folterde, en
daarenboven noodzaakte, tot bevrediging van diens schuld
zich van het grootste deel van zijn tijdelijk-eischr,
vermogen te . ontblooten, door veertig duizend gulden
ten offer te brengen. Verder moet men opmerken, dat
men van Vondels vertalingen, hoewel zij bijna allen door
(1) Hofdijk, Geschieddnis der Ned. Letterkunde, bladz. 275.
(2) Aan deze verkleining staat vooral schuldig Witsen Geysbeek in
zijn „Biographisch Anthologisch en Critisch woordenboek der Nederduitsche Dichters." Van de Harpzangen leest men daar, D. VI., bladz. 389,
ongeveer, „aangaande het door Brandt daarover uitgesproken oordeel,
„vinden wij het gemakkelijker hem op zijn woord te gelooven, dan ze
„allen te lezen, te zingen, of met het Latijn der Vulgata te vergelijken."

37
den druk bewaard zijn gebleven, toch niet meer mag
vorderen, dan hetgeen waartoe zij gewoonlijk strekten;
immers werden zij veelal door hem ondernomen en voortgezet om zich de schoonheden van het oorspronkelijke
meer eigen te maken en onuitwischbaar in den geest
te prenten. Als zoodanig zijn zij de gedenkstukken van
's dichters voorbeeldelooze vljt en onverdoofbare zucht
voor alles, wat dienen kon om zijn kunstvermogen te
volmaken (1).

VARIA.
I.
EEN ZINSONTLEDING.

De man, eerdat hij koopt, om niet te zijn bedrogen,
Knipt aan het porselein: - het mogt misschien niet dogen: En hoort zoo aan 't geluid, of 't fijn is naar zijn keur,
Of 't niet te lomp en is, of ergens heeft een scheur.
Het geheel bestaat uit twee zinnen, waarvan het mogt
misschien niet dogen een tusschenzin is.

(1) Zie Siegenbeek in zijn Verhandeling over de dichterlijke verdiensten van Joost van den Vondel," opgenomen in de werken der Bataafsche
Maatschappij van Taal- en Dichtkunde, D. VI, bladz. 48 en 49. in deze
verhandeling is het den iloogleeraar te doen om de overtuiging te
vestigen, dat de gebreken, die Vondels werken hier en daar ontsieren,
aan zijn leeftijd, de schoonheden daarentegen, die daarin schitteren, aan
hem zelf en aan hem alleen toebehooren.
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De man . . . . .. . . . . . . . Onderwerp.
Tweeledig gezegde,
waarvan de leden door
orselein
eerdat . ... .. .
p
het voegwoord en met
en hoort . .... .scheur
elkander in betrekking gebragt zijn;
eerdat hij koopt . . . . . . Bep. van knipt, door het
voegw. eerdat daarmede
in betrekking gebragt;
hij . . . . . . . . . . . . . Onderwerp;
koopt .....0000.. Gezegde ;
om niet te zijn bedrogen . . Bep. van knipt;
niet te zijn bedrogen
Bep. van om;
Bep. v. te zijn bedrogen;
niet . . . . . .. .
aan het porselein ...... Bep. van knipt;
. . . . .. .. .. . . . Bep. van hoort;
zoo ............
aan 't gelu d . . ...... iBep. van hoort;
Tweeledige bepaling v.
hoort, waarvan beide
of 't fijn n. . . . . . . keur
leden door het voegw.
.scheur
.
^
of t neet ...
of daarmede in betrekking gebragt zijn.
't . .. ..... . .. .. ..Onderwerp.
is fijn naar zijn keur . . . . Gezegde;
fijn .. .. . . . . . . . . Bep. van is;
naar zijn keur . . .... Bep. van is fijn;
zijn keur . . . . . . . Bep van naar;
zijn . . . . . . . . Bep. van keur.
. . .... Onderwerp.
't .
Tweeledig gezegde,
waarvan de leden met
elkander in betrekking
niet . .
.. ... scheur
gebragt zijn door het
....

.

voegwoord of (ofte);
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niet . . . . . . . . . . . .
te lomp . . . . . . . . . . .
te . . . . . . . . . . . . .
ergens . . . .. . . . . . . .
een scheur. . . . . . . . . . .
het . . . .. ... . . . . . ..
mogt .. . . .. . . . . dogen
misschien . . . . . . . . . . .
niet . . . . . . . . . . . . . .
dogen . . . . . . . . . . . .

ep. van is;
Bep. van is;
Bep. van lomp;
Bep. van heeft;
Bep. van heeft (voores.

).

Onderwerp.
Gezegde;
Bep. van mog t ;
Bep. van dogen ;
Bep. van moge.

AANMERKING. De taal heeft tweeërlei of. Het eene,
oulings ofte, oft, is het verklarende of tegenstellende,
b.v.: De physica of natuurkunde is een nuttige weten
vader of de zoon is ziek. Het andere, waar--schap;De
ofschoon
mede
zamengesteld is, is het twijfelachtige of
onderstellende , en heeft ook wel den zin van indien
niet, b.v.: Gij moet oppassen, of allen zullen u de baas
worden, Gij moet oppassen, indien allen u de baas
niet zullen worden. Waar het scheidende of (ofte, oft),
zich voor de duidelijkheid en welluidendheid niet laat
bezigen, vervangt men het door dan, als: Ik durf het
waarlijk met geen zekerheid zeggen, of hij zich oefent,
dan of hij zijn tijd verbeuzelt.
-

Medegedeeld door de Afdeeling Delft, sectie Hulp
Ond erwijzersvereeni ging in het-onderwijzs,va
tweede District van Zuidholland.

II.
DUIVEKATER.

Omtrent dit woord, waarover Maandblad 1863, bladz.
63-65, een en ander is opgemerkt, leest men in de aan
,,Hoofts Warenar," bladz.-teknigvaDr.MdVesop
,

40
222 en 223 het volgende: „Detcvekaeter,, anders duivekater
„geheeten, is eene soort van koek, dien men. elkander op
„kerstijd ten geschenke plagt te zenden. Zie KIL. In dien
„zin is het woord nog te Breda gebruikelijk . volgens op,gave van den Heer HOEUFFT, Bredaasch ft leigen, bladz.
„139. Niet altijd echter bestond het geschenk in zulk een
„koek, maar ook veeltijds in de geldswaarde daarvan of in
„eenige andere gift, die dan toch altijd den oorspronkelij#„ken naam bleef behouden. Ook was deze vriendschappe,,lijke gewoonte niet uitsluitend tot het Kersfeest bepaald,
„maar had zij ook op andere tijden plaats. Zoo in BuE„DEROO s Moorfje, bl. 62:
En alle drie Koningen stuurde sy ons een moge Deu-

vekater.”"
En dat men ook op Nieuwejaar-, Paasch-, Pinkster- en
„Kermisfeesten zulke koeken of 'brooden omdeelde, getuigt
„LE FRANCQ VAN BERKHEY , Oud hollands Vriendschap
,, bladz. 160.
„Den oorsprong der benaming zoekt men doorgaans in
„het Fransche deux /ois quatre, waarmede men een brood, in
„vieren oversneden, aanduidde. De Heer HOEUFFT gist echter (t. a. pl.) of het niet het Hoogduitsche ofen -kaler d. i.
„ovenkoek zij, met voorvoeging van het bepalende lidwoord.
„Maar de eerste verklaring komt mij zoo eenvoudig en na
,tuurlijk voor, dat het mij onnoodig schijnt daarvan af te

„wijken.
„Geheel iets anders is .Duivekater, in lateren tijd als be„naming van het Booze Wezen in zwang gekomen. De
„gelijkheid van het eerste gedeelte daarvan met den naam
„des Duivels, gevoegd bij de naauwe betrekking, waarin
„kalers in het oude bijgeloof tot den Booze stonden, heeft
„waarschijnlijk daartoe aanleiding gegeven. Zie de Verhandeling van den Heer NIERMEER, Over hel Booze Wezen,
,, bladz. 39."

1864.Aflevering 3.

MAANDBLAD
VOOR

NEDERLANDSCIRE TAAL,
STIJL EN LETTERKUNDE,
ten behoeve van het Lager Onderwijs,
op praktisch gebied.

TAAL.
AANTEEKENINGEN OP DEN 21en DRUK DER NEDERLANDSCHE SPRAAKLEER, TEN GEBRUIKE BIJ
HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOLEN,
DOOR J. W. C. BRILL.

XVII.
ONDERSCHEIDING DER WERKWOORDEN NAAR HET GESLACHT.

Vraag 34.
,,Nae de manier der €rieken ende Latynen", zooals
Christiaen van Heule (1) spreekt, hebben de werkwoorden drieërlei geslacht: een hedrijvend, een lijdend
en een middeisoortig, dat tusschen het bedrjvende en
lijdende inligt. Van deze geslachten wordt in onze Moedertaal het bedrjvende slechts beteekend door een eigen
vorm.
De vorm, waardoor het bedrijvende geslacht betee(1) Zie boven, bladz. L
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kend wordt, is dezelfde, die als de grondvorm der
werkwoorden beschouwd wordt (1); Dr. Brill noemt
dien vorm in het antwoord op de Vraag, bladz. 67,
den gewonen. Zijn, worden, blijven, schijnen, zien,
hooren, prijzen, laken, koken, braden, slaan, wonden,
enz. zijn dus alien werkwoorden van den bedrjvenden
vorm, waardoor het bedrjvend geslacht onderkend wordt.
Bij gemis van een vorm wordt het lijdende geslacht
beteekend door een woordverbinding, bestaande uit worden met een als bepaling daaraan toegevoegd deelwoord, dat een tot stand gebragte of tot stand gekomen gesteldheid beteekent, als: gezien worden, gehoord
worden, geprezen worden, gelaakt worden, gewond worden, enz.
Mede bij gemis van een vorm wordt het middel
geslacht beteekend door een woordverbinding,-sortige
bestaande uit een werkwoord van den bedrjvenden
vorm met een bepaling van persoonlijk of zakelijk voorwerp (2), uitgedrukt door een persoonlijk, of, zoo
men wil, wederkeerig voornaamwoord (3), als: zich
inbeelden, zich veroorloven, zich schamen, zich vergissen, zich ontfermen, zich bezinnen, enz.
Het lijdende geslacht beteekent juist het omgekeerde
van het bedrjvende, zoodat, met betrekking tot de beteekenis, het eene iijnregt overstaat tegen het andere;
het middelsoortige houdt het midden tusschen beiden.
Zooals troosten een bijzonder doen beteekent, en getroost worden een lijdelijk ondergaan van dat bijzonder doen, zoo beteekent zich troosten zoowel het eene,
als het andere; immers die zich troost, tro ost zoowel,
als hij getroost wordt.
(1) Maandblad, 1863, bladz. 72.
(2) Maandblad, 1863, bladz. 99 en 100.
(3) Maandblad, 1863, bladz. 174.
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Dat slechts van de zoogenaamde transitive (overgankelijke) werkwoorden een lijdend geslacht zou bestaan,
zooals in het antwoord op de Vraag, bladz. 66, schijnt
gezegd te worden, is bladz. 67 tegengesproken met de
woorden : ,,De onovergankelijke werkwoorden kunnen
,,slechts onpersoonljk in den lijdenden vorm voorkomen,
,,b. V.: er wordt gedanst." Het lijdend geslacht, namelj, wordt niet maar gebezigd, om te beteekenen, dat
een daarbij, als onderwerp genoemd, aangewezen of
aangeduid voorwerp door iemand of iets anders in een
ljdeljke gesteldJeid verkeert, zooals in: De zaak
wordt door allen a(qekeurd; Hij iwordt door ieder geeerd; Dat gezin wvrdt door het ongeluk vervolgd
De school is ingewijd; Niemand zal daar geweerd
worden; - men bezigt het ook om de ljdelijke gesteldheid van een in een bepaling genoemd, aangewezen of aangeduid voorwerp te beteekenen, zonder dat
er zelfs gedacht wordt aan iemand of iets, waardoor
dat voorwerp in die gesteldheid geraakt, als: Over die
koop wordt nog onderhandeld; Aan dit huis wordt nog
gebouwd; Voor de weduw wordt gezorgd; In de her
berg wordt gedanst; Op het veldij s wordt schaatsge
Daar wordt gevochten; Hier wordt niet gerookt;-redn;
wordt
gebeld; Boven wordt gekiopt; Waar wordt
Er
zoo luid gesproken? Hierover wordt getwist, enz. Zooals het lijdende geslacht in het eerste geval gebezigd wordt om aan een persoon of zaak een ljdelijke
gesteldheid toe te schrijven, waardoor deze in denzelfden toestand verkeert, als de persoon of zaak, die in
een bepaling als zakelijk voorwerp wordt voorgesteld (1);
zoo dient het in het tweede geval om te beteekenen,
;

-

(1) Maandblad, 1863, bladz 9 en 100,
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wat er in betrekking tot een als lijdelijk gedacht en
voorgesteld voorwerp plaats heeft, voorvalt of gebeurt.
Voor het eerste wordt de lijdende vorm van een tran
sitief (overgankelijk) werkwoord gevorderd; het laatste
kan ook door een intraiisitief (onovergankelijk) werkwoord uitgedrukt worden.
Naar de drie geslachten der werkwoorden laten de gezegden bij de zinsontleding zich onderscheiden in bedrij
vende, lijdende en wederlieerige. Door een bedrijvend gezegde wordt aan het onderwerp Of een bijzonder doen, Of
een bijzondere wijs van bestaan toegeschreven, als: Het le
ger heeft den vijond verslagen; In den oorlog wondt de een
den ander; Schijn bedriegt; De last drukt; Deugd veradelt;
De storm loeit; De lamp stoomt; De deur wil niet toe;
Het venster staat open; ik word moede; Hij blijft gerust; De stok is krom, enz. - Door een lijdend gezegde wordt, zooals daareven gebleken is, Of een hij
gesteldheid aan het onderwerp toegeschreven,-deljk
Of slechtweg beteekend, wat er met betrekking tot een
als lijdelijk gedacht en voorgesteld voorwerp plaats heeft,
voorvalt of geschiedt. - Door een wederkeerig gezegde
wordt aan het onderwerp Of een bijzondere wijs van
bestaan, Of een bijzonder doen zoo toegeschreven, dat
het dit Of als persoonlijk, Of als zakelijk voorwerp gewaarwordt of ondervindt, als: Gi] zijt u zelf tot last;
ik voel mij ongelukkig; Die zaak zal zich wel schikken; Zij wascht zich; Ik schaam mij daarover; Niemand stoort zich daaraan.
Omtrent de gezegden, door de gebiedende wijs beteekend, valt op te merken, dat zij eigentlijk geen gezegden zijn van een onderwerp, maar tot een onderwerp.
De wederkeerige vorm zich laten drukt een bewilhiging uit van het onderwerp ten opzigte van zich
-

-
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zelf tot hetgeen in een bepaling daarbij genoemd
wordt. Deze bepaling wordt beteekend door een onbepaalde wijs van den bedrjvenden vorm met de beteekenis van den lijclenden. Voorbeelden zijn: Die zaak
laat zich hooren, Die zaak bewilligt, ten opzigte
van zich zelf; gehoord te worden; Dal laat zich begrijpen, = Dat bewilligt, ten opzigte van zich zelf; begrepen te worden; Dat kostje laat zich gebruiken, = Dat
kostje bewilligt, ten opzigte van zich zelf:, gebruikt te
worden; Gij laat u foppen„ = Gij bewilligt, ten opzigte van u zelf, gefopt te worden. Daar de zin van de
als bepaling gebezigde onbepaalde wijs die is van den
ljclenclen vorm, zegt men, evenals of die vorm gebezigd was: Dat laat zich door i e der een begrijpen;
Dat kostje laat zich do or el k gebruiken; Gij laat u
door hem foppen.
Van de woordverbinding, die den ljdenden vorm der
werkwoorden vervangt, kan het lijdende noch door den
vorm, noch door de beteekenis van w o r d e n uitgedrukt
zijn. Worden toch is een bedrjvende vorm, en betee
algemeene, wijs van zich veranderen.-kent,howl
De tafel wordt gedekt beteekent, dat de tafel nog niet
volkomen gedekt is, maar dat de gesteldheid vail gedekt
te zijn in het w orden is; heeft die gesteldheid haar
volkomenheid bereikt, dan zegt men: De tafel is gedekt
(geworden). De lijdende kracht ligt in het deelwoord,
waarom in de ornschrjvende tijden der werkwoorden
van den lijderiden vorm g e w or d en zelfs wordt weggelaten, als: Ik ben gehoord, of: gehoord geworden; ik
was gehoord, of: gehoord geworden; Ik zou gehoord zijn,
of: gehoord qeworden zijn, enz.
De benaming ge si ach t wordt in de spraakkunst
veelal door de benaming v or m vervangen, ofschoon
de vorm eigentiijk het kenteeken van het geslacht is;
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reeds Geeraert Joannes Vossius (1) gaf de voorkeur aan
de benaming v o r m boven die van ge sla c h t.
In het Maandblad van 1863, is, bladz. 166, gezegd:
„bij examens voor het lager onderwijs moet zoowel
„bij het schriftelijk, als bij het mondelijk onderzoek
,,blijken, dat men, zonder onwetenschappelijk te zijn,
„zich naar de bevatting van kinderen in verstaanbare
„taal kan uitdrukken." Dit woord werd op zijn pas
gesproken; maar zou het werkelijk te vorderen zijn bij
de onderscheiding der werkwoorden naar hun geslacht
of vorm ? L ij den d geslacht en 1 ij den de vorm, dat
kan er door, mits men maar niet aan een eigentlijk
gezegd lijden denkt; dit zou weinig passen op gezegend warden, beweldadigd worden, bemind worden, geeerd worden, enz. Het 1 ij den, dat door een lijdend
werkwoord wordt beteekend, is een lijdelijk on dergaan of ondervinden, een ondergaan of onder
waartoe het voorwerp, dat er 1 ij de hij k door-vinde,
wordt, zelf niet meewerkt , zooals bij het bezigen van
een wederkeerig gezegde het geval is. Maar hoe het
(1) Geeraert Joannes Vossius wordt door Hofdijk, „Geschiedenis der Letterkunde," bladz. 197, onder de priesters geteld, die den Muiderkring
vormden. Hooft zag hem gaarne bij zich. „Efenige daagskens gespijst te
worden met de leerrijke reedenen van Vossius, met wiens enkele tafelspraak hij zich, des noods, wilde vergenoegen, waren in zijn oog ge
om daarop eenige maanden te teeren. Vondel liet zich van-noegzam
hem tot Sandrart, die zijn beeldttenis schilderde, dus hooren:
„Laet sestigh winters vry dat Vossenhooft besneeuwen,
„Joch grijzer is het brein dan 't grijze hair op 't hooft.
„Dat brein heeft henghenis van meer dan vijftig eeuwen,
„En al haer wetenschap, in boeken afgeslooft.
„Sandrart, beschans hem niet met boeken, en met blaren;
„Al wat in boeken steekt, is in dat hooft gevaren."
Vossius werd in 1577 geboren, In 1598 te Leiden tot Heester der
vrije Konsten bevorderd, was hij sinds 1632 hoogleeraar te Amsterdam,
waar hij in zijn 72ste levensjaar overleed.
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te maken met bedrjvend geslacht of bedrijvende
vorm. Wat bedrijft hij, die zegt: Ik heb bezwaar; Ik
heb schuld; Ik heb pijn in mijn oor; Ik word moede;
ik moet zwijgen; of de speld, waarvan men zegt, dat
zij ergens op den grond ligt? Hebben, worden, mo et en, liggen, beteekenen toch geen werking, geen doen,
geen werken of werkzaamheid en dus ook geen bedrijf.
Toch moet men de benaming b e d ij v e n d, nu zij eens
als kunstwoord in de spraakkunst opgenomen is, be
houden; dit moet men maar niet vergeten, dat door
een werkwoord van het bedrjvend geslacht of van den
bedrjvenden vorm niet altijd een daad of een werking,
dat is een bedrijf, beteekend wordt (1).

Tot de gevallen, waarin een onbepaalde wijs van den
bedrijvenden vorm de beteekenis heeft van een onbepaalde wijs van den ljdenden vorm, behoort, behalve
het boven opgemerkte, ook het geval, als in een bij
zien, hooren, voeten, doen en laten, gevoegde bepaling,
van zakelijk voorwerp, dit voorwerp mede lijdelijk is
met betrekking tot hetgeen door de er bij gevoegde
onbepaalde wijs beteekend wordt, als: Ik zag daar
een paard beslaan; Hoor ik daar het voikslied zingen?
ik voel den grond bewegen; ik deed haar roepen; ik
liet de brug afbreken. De zin van de drie eerste is volkomen dezelfde, als wanneer men zegt: ik zag daar
een Paar(l beslagen worden; Hoor ik daar het volkslied
geon gen worden? ik voel den grond bewogen worden.
In: Ik deed haar roepen, en ik liet de brug afbreken,
hebben doen roepen en laten afbreken den zin
(1) Zie boven, bladz. 44,
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van causative of factitive werkwoorden (1).
De zin:
Ik hoor hem roepen, enz. is zoo voor tweeërlei opvatting vatbaar. Hij kan beteekenen: ik hoor, dat hij
roept, en Ik hoor, dat hij geroepen wordt;
maar naar de eerste opvatting, is de aan hoor toegevoegde bepaling hem niet lijdelijk met betrekking
tot r o e pen; naar de tweede is zij dat wel. In beide
gevallen zijn hem en roepen bepalingen van hoor ;
maar in het eerste drukt roepen de gesteldheid van
het door hem aangewezen voorwerp uit; in het tweede
niet.

LETTE RKUNDE.
DOOR

D'. G. VAN WIERINGHEN BORSKI.

TERUGBLIK OP HET LIED.

III.
Joannes Stalpaert van der Wiele.
Met Hooft, Brederó en Starter (2) behoort Joannes
Stalpaert van der Wiele tot de vestigers onzer liederpoëzij van de 17 d e eeuw. Hij werd in 1579 te 's Gravenhage geboren, en was dus een paar jaar ouder dan
Hooft. Door zijn vader, Jacob Stalpaert van der Wiele,
Advokaat bij het Hof van Holland, voor de pleitzaal be
stemd, verwierf hij, na de Hoogeschool van Leuven bezocht te hebben, den 31ste1 Januari] 1598 te Orleans,
(1) Zie boven, bladz. 5.
(2) Hofdijk, Geschiedenis der Ned. Letterkunde, bladz. 245; Maandblad, 1863, bladz. 239.
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den leeraarslauwer in de Regten. Naar den Haag teruggekeerd, was hij daar eenigen tijd pleitbezorger. Een
heilige roeping, om zijn toen in Holland zoo zeer teruggezette Kerk te dienen, bragt hem naar Leuven om ei'
de Godgeleerdheid te beoefnen. In 1609 bevond hij
zich te Rome, waar hij het Doctoraat in de Theologie
bekwam. In 1612 werd hij Pastoor en Begijnvader te
Delft, waar hij in 1630 overleed, en begraven is in
de Oude Kerk. Op zijn grafzerk gaf Anna Roeiners (1)
te lezen:
,,Siet hier de plaets van
rust
,,Van die sijn levens last
,,Was deucht met vreucht te soecken
,,Het lichaem leydt hier
doot
,,De ziel in Abrhams schoot
Sijn geest leeft in sijn
boecken (2).
De titel van zijn ,,Extractum Catholicum tegeii alle
Gebreken van Verwarde Harsenen," door Hofdijk, bladz.

242, vermeld, vertoont een sierlijken apothekerspot,
staande op de toonbank van een goed voorzienen kruî
denwinkel. Het bevat 170 doses, en ieder dier doses
is een lied, gesteld niet (op) de raerste, ofte curieuste,
maer (op) de zoetste ende bekendste Toonen ofte wijzen." Achter dit dichtwerk vindt men vijf en twintig
,, Bygevougde Confijten," mede door Stalpaert bereid.
Een daarvan luidt, vertolkt, aldus:
(1) Hofdijk, bladz. 179 en 180.
(2) Dit grafschrift heeft vrij wat overeenkomst met dat van Coonhert,
door Hendrik Laurentsz Spieghel; Hofdijk, bladz. 172.
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Hoe werk je niet, Leeuwerk!
Hoe komt, dat niet en orgelt
In deze teenen kerk
Uw strotje, dat zoo gorgelt?
Daar 't niemand hoort te velde,
Welaan dan, laat uw gunst
Aan ons gehoor ook melden
't Mirakel van uw kunst.
Toont, dat gij dankbaar zijt
Voortaan te blijven leven
Van 't brood, dat gij versljt,
Van 't zaad, dat wij u geven;
Van zoo veel klaverzoodjes,
Van zulken verschen nat,
Van zoo veel groene lootjes,
Als gij wel hebt gehad.
Daarop antwoordt de leeuwerik:
Hoe zou 'k ellendig dier
Vermaken met mijn zangen
't Gehoor van mijn cipier,
Die mij hier houdt gevangen?
En wilt u niet bedriegen:
'k En acht noch brood noch zaad,
Eerdat men mij laat vliegen
Te velde, voor weldaad.
De-n-aartboôm was mijn vloer;
De hemel mijn verwellef;
Al 't groen gewas mijn voêr;
Mijn tafelwaard God zellef:
Hoe zouden mij de kruimen
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Verheugen van uw prooi,
Nu Ik den hemel ruimen
Moet voor een naauwe kooi?
Mijn Schepper had mij vrij
Doen baren van geveugelt,
En uw geweld heeft mij
De vrije lucht beteugeld.
ik hippel en ik wemel;
Mijn zang dijdt tot geschrei;
Want kooi en is geen hemel;
En 't zoodjen is geen weI.
Wilt gij dan van genucht
Mijn gorgeltje doen kwelen,
Zendt mij weer naar de lucht,
En 't orgeltje zal spelen
Voor Hem, die alle dingen
Schiep met een enkel oog:
Dies plagt ik niet te zingen,
Dan als ik klim omhoog.
Hier zal u dunken nieuw (1),

Als ge u zult hooren nooden
Door mijn adieu, dieu, dieu,
Te God, te God, te Godtij
En, tusschen 't tierelieren
Dieu, dien, weer telkemaal,
Om a te leeren vieren
Uw Schepper met uw taal.
De Gulde -Jaers Feest-dagheui" en
(i) Lees

juw, cii vervolgeiss adju, dju.

„

t Gulde -Jaer
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ons Heeren" (1), waarvan Hofdijk mede bladz. 242
gewaagt, hebben meer dan én druk beleefd, ofschoon
het kostbare bundels zijn van 1200 tot 1300 bladzijden, vol muzijk. De tweede verzameling van zangen
en liederen behandelt de Evangeliestoffen, die geregeld in
de R. C. Kerk herdacht worden; de eerste de Heilige
Dagen. Zij vangt aan met de volgende inleiding:
Rijst mijn sinnen! rijst mijn sangh!
Rijst mijn sullen, rijst mijn Psouter!
Om te loven 't heyligh Outer
Van mijn God, ii leven laugh.
Vanden vroeghen dagheraet
Spand uw' snaren, klinckt uw' dichten:
Tot dat weer de Son verlichten
't Weder-Rond des Aerdbooms gaet.
Als 't ma€r slechts met sulcken geest
Magh gheschien van sucht en yver,
Aisser inden eersten Schrijver
Vande Psalmen is gheweest.
Koningh David! u ghebedt
Is my hier voor al van noode:
Op dat ick mijn pen te Gode
Stier, na 't inhoudt van sijn wet.
(1) In de oude Kalenders vindt men de Vierdagn der IL C. Kerk met
gouden letters gedrukt, zoo tot eer van het feest, dat er door aangeduid wordt, als om die dagen beter te doer, uitkomen; nog staan ze
daarom in sommige almanakken met roode letters vermeld. ,,De gulden
dagen" zijn dus in het algemeen de feestdagen der R. a ker1. Gulde
Feest.dageu" beteekent zoo in het algemeen de feesten van het ge-jaers
jaar, door de beljders der R. C. leer te vieren. Door ,,het gulden-hel
jaer" heeft men te verstaan den kring der Zondagen, beginnende met den
vierdell Zondag voor Kersmis tot den laatsten na Pinksteren. Deze ge
Zondagen vormen ,,het gulden jaar."
-zamentlijk
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't Is toch Gødes soetste min,
't Is sijn lof, 't is sijn ghenade,
Die 'k wil singeii; 't zijn de daden
Van sijn hemeisch Huysghezin.
Huysghezin, daer in wel eer
Ghy vermaent hebt, dat men prjsen
Met ghesang van soete wijsen
Sou den alderhoochsten Heer.
Dat dan mijn gheheele werck
Toe-geeygend zy den Koningh
En de uytgelese woningh
Van zijn dierghekroonde Kerck.

Stalpaert beminde evenzeer de zuiverheid van het
hart, als hij een afkeer had van ijdele praal; vandaar
maakte hij zijii diehttalent vooral dienstbaar aan den
tot' der martelares St. Agnes. Deze, te Rome uit een
aanzienlijk geslacht geboren, werd reeds op zeer jeugdigen leeftijd, om haar schoonheid en afkomst, door
onderscheiden minnaars ten huwelijk gevraagd. Een
daarvan, de zoon van een hooggeplaatst Romeinsch
staatsdienaar, zocht haar hart te winnen door haar

allerlej vrouwelijk sieraad aan te bieden. Agnes echter
antwoordde, dat zij verloofd was aan den Heer, en
geen ander bruidegom hebben zou. Daarom werd zij
ten laatste aangeklaagd als Christin, en door de regters, na vele vergeefsche proeven om haar te doen wankelen, veroordeeld tot de wreedste pijnen, die zij tot
het einde toe met de grootste standvastigheid doorst3nd,
in 304 of 305 inder de regering van Diocletiaan. Dit
was het hoofdonderwerp van Stalpaerts episch gedicht:
,, Vrouwelick Cieraet van Sint' Agnes vcrsmaedt", door

54
Hofdijk, bladz. 242, vermeld. ,,Bi maniere van Voorreden" bevat het ,,een Kleed-bericht, innehoudende de
Middelmaetigheid, nae de weicke ider mensch zijn
Kleed behoorde te fatçouneren." De lofzang ,,Sint Agnes
Bruyloft", door Hofdijk, bladz. 242-245, meêgedeeld,
leest men, zooals van zelf spreekt, in de ,, Gulde-Jaers
Feest-daghen."
Zoowel bij het zamenstellen van deze Feestdaghen",
als bij dat van ,,'t Gulde -Jaer ons Heeren", was het
Stalpaert te doen om in de bestaande behoefte aan
stichtelijke liederen te voorzien. Zijn bundels vonden
grooten bijval, ook om de zarigwijzen. De dichter toch
was zelf een groot liefhebber van de muzijk, en schijnt
er ook een gelukkig beoefenaar van geweest te zijn.
Uit het zangrjk Italic had hij een menigte schoone
melodiën medegebragt, waarvan hij een keurig gebruik
maakte. Toen men in het begin der 18d eeuw de wijzen van vele liederen begon le vergeten, kwam iemand
op de gedachte om Stalpaerts gezangen ,, so uit te druk,,ken, en haer zulke stemme (wijzen) te accommoderen,
die Jan en alle man bekent zijn." Zoo ontstond ,,'tRonde

-

Jaars Liedeboek", waarin de meeste liederen van Stal
jammerlijk verwrongen, verminkt, aarigelengd en-paert
vaak tot onzin toe verknutseld zijn. De bundel 0. en
N. Lofzangen" bevat, vooral in het 3de deeltje, verscheiden stukjes van Stalpaert. In onderscheidene bloemlezingen van Nederlandsehe Volkszangen zijn er van opgenomen, zonder dat de verzamelaars blijk geven den
auteur er van te kennen.
De Heer Alberdingk Thijm (1) gaf in den ,,Volks
liranak voor Nederlandsche Katholieken" van 1853,-A
een zeer belangrijke historisch -literariche novelle, ge(1) Hofdijk, Geschiedenis der Letterkunde, biadz 513-516
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titeld: ,,Joannes Stalpaert van der Wiele". In hetzelfde
jaarboekje voor 1854 vulde hij die met eenige bloot
historische berigten aan. Een en andef is in (lii opstel
geraadpleegd, alsmede hetgeen van den dichter is opgenomen in den tweeden bundel der Gedichten uit
de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche Literatuur; verzameld, naar tijdsorde gerangschikt, en toegelicht door J. A. Alberdingk Thijm."
Om onze lezers op te wekken het aangehaalde na te
lezen en zoo nader kennis met Stalpaert te maken,
volgen hier de vijf eerste en het laatste couplet der
vertolking van zijn lied, getiteld ,,5t Dorothea", een
martelares van het laatst der derde eeuw, die den 6de
Februarj herdacht wordt.
,,'t Moet regenen of vriezen;
,, Dat brengt de winter meê;
,, Wie zou 't hier anders kiezen ?"
Sprak vrome Dorothee,
Wanneer zij hing getogen
Voor Christus an de plei;
,,Nu moet men wat gedoogen,
,, Tiliernamaals komt de Mei."
De Mej van 't eeuwig leven,
,, Daar een gestâge Lent'
,,Geen schroeijen en geen beven
,, Ons laten zal omtrent.
7 De Leliën en Rozen
,, Zijn in dat land gewoon
Je blinken en te blozen
,, Alt**d al even schoon.
,

"Men ziet daar, hoog te roemen,
,, 't Geboomt' met zijn gewas,
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,,De hoven met haar bloemen,
,,De velden met hun gfas,
,,Met bloeijende kristallen
,,Dooraderd; en de lucht
,,Vol Hemelsche geschallen
,,Van de allerzoetste vlucht.
Wie zou dan niet wat winters,
,,Wat hagels of wat sneeuws,
Wat banks, wat pleis, wat splinters,
,,Wat gapens, wat gegeeuws,
Ten lieven dank verdragen,
,,Voor een zoo lieve Lent',
Die zich te geenen dagen
Verandert noch en endt.
O Lent', o zoete Zomer,
,,Naar U verlangt mijn geest,
,,Uw wenschen maakt mij vromer
,,Dan iemand, steeds geweest
In de allergrootste lusten
,,Der wereld, hebben mag;
,,Want eeuwig zal ik rusten
,,Voor tênen harden dag."
O Dorothee des Heeren
Getrouwe Martelars (1),
Laat ons uw voorschrift leeren,
Al wat hier zuurs of hards
Te dragen valt, te dragen,
Gelijk men is gewend
Des winters, op 't behagen
Van d' ingewachte Lent'!
(1) Voor Martelaarsclie Martelares.
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SPELLINti.
MEDEnE ELJNGEN

UJT "DE

GRONDBEGINSEJ~EN
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l.ANDSCHE SPELLING. ONT\VEHIl DEn SPELLING VOOH
HET AANSTAANDE NEDEULANDSCH WOORDENBOEK.
VAN

\VEGE HE
Dr. L.

REDACTIE HE\tVEllKT
A. TE

noon

\VINKEL."

(Vervolg).

Wij zijn met de mededeelingen tot de behandeling
van "De Medeklinkers' gekolIlen. - "Tot de regels
betrekkelijk de rnedeklinkers overgaande," zegt 1)1'. To
Winkel, "meent de Redactie het eerst melding te moeten maken "van het belangrijke vraagstuk omtrent de
"spelling der woorclen, waarin tweeklanken op i voor"komen." Teregt mag gezegd worden "het belangrijke
"vraagstuk ;" sedert de Hoogleeraar Siegenheek in zijn
Verhandeling over de Nederduitsche Spelling voorstelde
om in woorden als oleijen, zaaijen, broeijen, !JOOl)ClI enz.,
de J op de i, als overgangsletter, bij ,t sohrijven te laten volgen, waarvan 't gebruik "door den voorgang del'
"achtbaarste schrijvers" werd gewettigd, zijn er vri] wat
taalkundige karnpvechters met eerlljke en oneerlijke wapenen opgctreden , om die onschuldige j weer nit bet
gelid te dringen. Bilderdijk, volstrekt de Ulan niet om
zich btj 't gevoelen van een aantal zijner tijdgenooten
neer te vleijen, en vooral als tegenstander van Siegenbeek bekend, verklaarde zich voor de schrijf"vijs van
»leien , zaaicn , hrceien , fJooicn enz., daarin nagevolgd
door enkele anderen, die, om taalkundige en niet taalkundige redenen, zich aan zijn zijde sehaarden. Inzonderheid heeft Alberdingk Thym, in heftigheid S0111S Bil-
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derdijk evenarende, zich op dat punt als diens bondgenoot doen kennen, en - toen de Heer A. de Jager,
hij de hedaarde overweging der onderscheiden geschilpunten, de schrjfwijs van Siegenbeek, ten aanzien van
bovengenoemde woorden, bleef aanbevelen - zich zelfs
niet onthouden om ook andere dan wetenschappelijke
bewijsgronden daartegen aan te voeren. ,,Groot en klein,
,,achtbaar en onachtbaar," zegt hij, ,,schreef vleien of
,,vieyen." En verder: ,,De Heer Siegenbeek had een
,,bril op, met een zandtjen in het glas, en las daar,,door, bij ,,de achtbaarste schrjveren,"twee stippen ho,,ven de y," enz. Ondertusschen bleef, al rustten de
tegenstanders niet, de door Siegenbeek voorgestelde spelling van die woorden genoegzaam algemeen gevolgd.
Dat het geschilpunt in het ,,Ontwerp der Spelling" ter
sprake moest komen, is ligt te begrijpen; maar dat de
Redactie tot het besluit gekomen is om op dat punt
de gebruikelijke spelling te verwerpen, en met de vreemde
y vie yen, baayen, hoo yen, opruying enz., te schrijven,
wordt door velen afgekeurd.
De Redactie van het Woordenboek noemt die schrijfwijze ,,de gemakkelijkste en regelmatigste," terwijl zij,
om haar keus te regtvaardigen, bij de vraag: ,,Moet
men zaaijen, zaaien, zajen of zaayen, hooijen, kooien,
hoojen of hooyen spellen ?" doet opmerken, dat de uitspraak, evenmin als het gebruik, stellig genoeg beslist,
,, daar alle vier de schrijfwijzen hare voorstanders heb
,,ben gehad en gedeeltelijk nog hebben ;" terwijl het
raadplegen van de afleiding de zaak nog moeijelijker
maakt, omdat deze slechts op enkele woorden is toe
te passen. Zij voert verder aan, dat de aangenomen
spelling baai-baaijen, rei-reijev, hooi-hooijen dubbel aandruist tegen de analogie. ,,Deze wil ," zegt zij, ,,dat
,,een onverbogen woord den medeklinker, die in den

„verbogen toestand de volgende lettergreep begint,
,,tot sluitletter zal hebben: by. dat kwaad eindigen zal
,,op de d van kwa-de, en zoo ook plaag, vrouw enz.
,,op de g en w, waarmede de tweede lettergrepen van
,,pla -gen eì vrou-wen aanvangen. Tegen dezen regel
,,wordt gezondigd door baai, rei, boei ellz.; de analogie
,,zon eischen baaj, reij, boeij, omdat deze woorden in
,,het meerv. haai-jen rei-jen, boei-jeu worden. Deze en
,,dergeljke woorden, die eindigen op eeneii tweekiank,
waarin i de laatste klinker is, worden nu stilzwijgend
,,als uitzonderingen besehouwd. Die uitzondering zou
,,nog te dulden zijn, indien zij niet zelve weder hare
,, uitzonderjugen had in de woorden op ij. De ij toch
,,is ook eigenlijk een tweekiank, die op i uitgaat en
,,dus in den verhogen toestand eene volgende j zou
,,vorderen. Intusschen zal wel niemand lust hebben
bij/en, rijjeit, vrij/en, vrij/er te schrijven. Die j is dan
,,00k geheel overtollig; in eene fijn beschaafde uitspraak
,,wordt zij niet sterker gehoord dan de overgang van
"de i tot den volgenden klinker van zelf medebrengt.
,,Daaroin is hare geheele weglating, en derhalve de
,,spelling haaién, heiön, boeien, buièn enz. sedert lang
,,bij vele onzer beste schrijvers in gebruik gekomen.”
De Redactie acht die spelling verder geheel regelmatig;

maar zij vordert, daar het bijeen staan van vier klinkers iets verwarrends heeft voor 't gezigt, een trema
op den klinker, die op de i volgt; dit acht zij evem
wel lastig en voor het oog weinig behagelijk. Daarom
,,meent de Redactie niet beter te kunnen doen dan in
dit geval de gewone i door de y te vervangen cii
oea yen, hoo yen, amenvloeying, opruying te schrijven."
Zij wil die y te meer aalmnemen, omdat ze van ouds
af bij ons gebruikt werd, de waarde heeft van een ge
wone i, van de 14! e eeuw af tot op het begin van deze
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eeuw in woorden als haayen, buyen enz. bij ons gebezigd is, en die schrjfwijze in België nog algemeen en
bij ons door verschillende schrijvers gevolgd wordt.
Tegen de invoering, of wil men, wederinvoering van
die y, welke bij ons alleen in vreemde woorden de
waarde van de gewone i uitdrukt, is van verschillende
kanten bezwaar gemaakt. Heeft Dr. A. de Jager in
het jaar 1838 zich, na een gezet onderzoek, voor het
behoud van de algemeen aangenomen spelling van die
woorden verklaard (1), uit den Tijdspiegel, 1863, «0.
6 2 blijkt, dat hij nog niet van gevoelen is veranderd.
Hij doet daarin opmerken, dat de j, achter de i in haaijen,
als overgangsietter gehoord wordt, en haar phats als
zoodanig evenzeer mag behouden, als de e in boeken,
tot den overgang van de k op de n wordt gevorderd.
Hij verbaast zich verder, dat de Redactie, om een trema
te vermijden, een letter wil gebruiken, ,,waarvoor we
,,eigenljk noch een' naam noch een figuur hebben."
Hij laat vervolgens het beweren, dat de y in vroeger
tijd bij ons in gebruik was en in België nog is, aan
zijn plaats, maar herinnert, dat zij dit bijna sedert een

eeuw in het Nederlandsch weinig of niet meer is. Die
vreemde y, door de Redactie alleen nog maar gebezigd in eigennamen en vreemde woorden, in éên geval weder te willen herstellen, noemt hij ,,een oude
lap op een nieuw kleed." Naar zijn oordeel voldoet de
schrjfwijze van Siegenbeek het best aan de uitspraak,
is daartegen geen gewigtig bezwaar op te geven, en
blijft er overeenstemming bestaan met een andere door
de Redactie goedgekeurde spelling, te weten, die van
we,
vrou
n vernieuwen enz., waarin de w, schoon bij de
(1) Versclieidenheden uit het gebied der Nederlandsc/ie TaalA'unde;
door A. de Jager. Te Deventer, bij A. Ter Gunne. 1844.
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ouden niet gebruikt, mede als overgangsietter is aangenomen, en die zelfs aan het slot der woorden thet wordt
weggelaten, waar zij toch volstrekt geen dienst bewijst.
Ook D'. B. Huydecoper komt tegen die voorgestelde
y van de Redactie op (2). Het gestelde, ,,dat het bijeenstaan van vier klinkers iets verwarrends voor het gezicht heeft", maakt hij dadelijk krachteloos door op te
merken, dat de Redactie de y met de i gelijk stelt,
en er dus in haayeit evenveel en dezelfde klinkers bijeen worden gevoegd als in haaien, zooals Bilderdijk
schreef, en ook door hem wordt voorgestaan. Maar ook
het onregelmatige van de schrijf\vijs met y brengt hij
onder de aandacht door de voorstelling der declinatie
van maije n ; dit moet dan worden: ik zaai, wij aayen
gij :aaii, hij zaat, zij zaayen, en zoo met een groot
aantal woorden meer. - 't Kan niet anders, dit moet
voor de school nieuwe moeijelijkheden geven. Laten
daarom Onderwijzenden het aanvoeren van taalkundige
gronden voor en tegen de aanneming van die dubbelzinnige y - men beweert imniers ook, dat zij oor
g
spronkelijk u is? - iii Nederlandsehe woordenaarne
aan de geleerden over; ligt het minder in den werkkring van den gewonen Onderwijzer om te onderzoeken,
of de Redactie van het Woordenboek het doel mogt
gehad hebben, door de invoering van dat nameloos
letterteeken in de bewuste woorden, de Bilderdijkianen
zoo wat met de Siegenbekianen te verzoenen: toch mo
gen zij als hoogst wenscheljk wel te kennen geven,
dat die door de Redactie voorgestelde veranderiiig, waar
tegen zich reeds verscheiden bevoegde stemmen hebben
doen hooren, onherroepelijk wordt verworpen.
V.
-

-

(1) Aanteeleeningen op het Ontwerp van Spelling voor het aanstaand
Nederiandsch Woordenboek. Nijmegen, bij C. Klercq. 1863.

VAR IA.
I.
EEN ZINSONTLEDING.

't Lot heeft menigeen bedrogen:
Wispelturig, wil het, dat,
Schoon gij 't vleit, het snelle rad
Daar 't op rust, steeds wordt bewogen:
Hoe 't u meer bemint, hoe eer
Uw geluk weer neemt een keer.
Het geheel bestaat uit drie zinnen. De tweede is een
toegevende onderstellende, waarvan de onderstelling vervat is in de voegwoordelijke zinsnede: Schoon gij'! viel!.

't Lot . . . . . . . . . . . . . . Onderwerp.
heeft
Gezegde.
menigeen
ben
edrog
.Bep.
. ..
menigeen . .
van heeft bedrogen
(voorw.).
..........

het. . . . . . . . . . . . .
bewogen
wispelturig
i .............
. . . . . .wispelturg
...bewogen
dat

Onderwerp.
Gezegde.
Bep. van tvil;
Bep. van wildoor het
als voegw. gebezigde
lidwoord der zinsnede
dat daarmede in be~
trekking gebragt;
rust Onderwerp;
het snelle rad
het snelle . ..... Bep. van rad;
... Bep. van het snelle rad;
daar 't op rust .....
't. ......
.Onderwerp;
.......
.Gezegde;
rust daarop
. . . . . . . Bep. van rust;
daarop . .......
.

.

.

.

.

........

0

..

.

.

.

.

.

.

.

.
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e . Gezegde;
steeds. bewogn
steeds ... ......... Bep. van wordt bewogen.
Onderwerp.
gij
r
vleit het
Gezegde.
C - het
Bep. van vleit (voorw.).
..........

..........

.............

Uw geluk ............ Onderwerp.
Bep. van gelu k.
Uw
hoe
een keer Gezegde.
hoe eer ................. Bep. van neemt;
hoe
Bep. van eer;
weer
Bep. van neemt;
een keer
Bep. v. neemt (voorw.);
hoe 't u mr
ee bemint
Bep. van hoe eer;
................

............
. .

...
.

.

..............

...............

............

*'t#**

.

..

.

hoe u meer bemint
Gezegde.
hoe meer........
Bep. van bemint;
hoe... ..... Bep. van meer;
bemint(voorw.).
.....
u...Bep.v.
.

..

.

.

Medegedeeld door de Afdeeling D e if t, sectie Hulponderwijzers, der Onderwijzersveree'ni,qing in het tweede

sc/woldisfrici van Zuidholland.

II.
OPMERKING OMTRENT HET MISBRUIK VAN HET
BEPALENDE LIDWOORD.
Meermalen wordt, niet alleen in alledaagsehe geschriften, maar ook in
zulke, die blijken dragen, dat zij met zorgvuldige inaehtneming der algemeen
gevolgde taalregels geschreven zijn, het bepalende lidwoord vóór een
zelfstandig naamwooid geplaatst, waar dit 'Of overtollig, di verkeerd gebezigd mag heetesi Men leest zoo de keizer Napoleon, de qrootvors/
Ronstantijn, do koning Victor Emmanuel van Jtaliè, de prinses Marie,
de genera!1 Wi angel cur, liepaahielijk is l;et gebruik van het bepaleule
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lidwoord, in zulke uitdrukkingen, in strijd met het Nederlandsch taal
terwijl het bovendien een overtolligheid moet genoemd worden om-eign;
bij de reeds naauwkeurigste benoeming van den persoon, bijv. koning
Lodewijk , nog het bepalende d e daarvoor te plaatsen. Dient het bepalende lidwoord om, bij een gemeen zelfstandig naamwoord gevoegd,
woordverbindingen te vormen, waardoor de algemeene beteekenis van
zulk een woord tot een bepaald bijzondere wordt gemaakt, -- in onder
-scheidngva
bestaande eigennamen ook wel ei
ge
eigenbenamingen (1) te noemen, -- dan is voor 't minst het gebruik van 't lidwoord
in uitdrukkingen, als boven, nutteloos te noemen, omdat door het bijgevoegde Napoleon, Konstantijn enz. het bepaald bijzondere volkomen
wordt voorgesteld. Het gebruik van het bepalende lidwoord kan dus in
die gevallen gerust achterwege blijven.
Te meer nog dient dit gebruik nagelaten, omdat het, gelijk boven
gezegd is, strijdt met ons taaleigen. Dit wordt duidelijk, als wij eenvoudig nagaan, welke woordverbindingen doorgaans gebezigd worden,
om van de geheel onbepaalde tot de meest bepaalde benoeming op te
klimmen. Zoo gebruikt men, bij de minst bepaalde beteekenis, geen lidwoord, bv. keizer, prins, smid enz. Iets meer onderscheidend, schrijft
men: een keizer, een prins, een smid, enz. Meer bepaald: de keizer,
de koning, de smid, enz. Nog bepaalder: uw keizer, zijn koning, deze
smid enz. De meest bepaalde beteekenis, eindelijk, wordt uitgedrukt door
de toevoeging van een eigennaam, als: keizer Napoleon, prins Willem, smid
Bart enz. --- Dat wij voor het overige het lidwoord niet verwerpen bij
uitdrukkingen, als: de keizer van Oostenrijk, d e gravin van Nassau enz.
behoeft naauwelijks gezegd te worden; in dat geval toch komt de bijgevoegde onderscheiding als een afzonderlijke bepaling voor.

III.
PLEI.
Boven, bladz, 55, is het woord p l e i gebezigd. Het is zamengetrokken
uit palei, polei of polege; eigentlijk beteekent het kastrol, gewoonlijk
foltelwerk, dat in de tijden der pijnbank diende om het ligchaam der
beschuldigden uiteen te rekken. Met een koord, namelijk, dat over een
windas liep en aan de handen van den lijder bevestigd was, werd deze
met kracht opgeheschen, terwijl zware gewigten aan de voeten in tegen
-gestldrin
werkten.
(1) Maandblad, 1863, bladz, 69 en 70.
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XVIII.
ONDERSCHEIDING DER WERIWOORDEN NAAR HUN GEBRUIK.

Vraag 34.

A. Persoonlijke en onpersoonlijke werkwoorden.

Bij de beoefening der Spraakkunst heeft men het
onderwerp van het, gezegde wel te onderscheiden van
het onderwerp van den zin. Het onderwerp van het gezegde, - ook wel het spraakkunstig onderwerp ge-

noemd, omdat het gezegde of de hoofdterrn er van, in
getal en persoon, zich daarnaar schikt (1), - is de persoon of zaak, waarvan door het gezegde iets gezegd
(1) Zie boven, bladz. 22
5

wordt; minder juist wordt het door Dr. Brill het onderwerp der rede genoemd (1). Het onderwerp van den
zin is de persoon of zaak, waarvan in een zin gesproken wordt Zegt men, van een boek sprekende: Dal boek
heb Ik ook gelezen, dan wordt d6or d a t b o e k het
onderwerp van den zin, door ik het onderwerp van
het gezegde beteekend. Zoo zijn ook, wanneer men in
de spreektaal zegt: Die man zijn kinderen zijn alien
even vlug, wel de kinderen het onderwerp van het gezegde, maar die man is het onderwerp van den zin;
van hem wil men zeggen, dat al zijn kinderen even
vlug zijn. Eveneens is het in alle zinnen, waarmeê
men zeggen wil, wat ergens plaats heeft, als: Hier
wordt geen gebrek geleden; In Duitschiand is men weer
aan het vechten; Te Haarlem is een siandbeeld voor
Lourens Coster opgerigt. Wanneer men zegt: Door brave
menschen wordt veel goeds gesticht, dan is veel goeds
wel het onderwerp van het gezegde, maar brave menschen het onderwerp van den zin, even goed, als wanneer men zegt Brave menschen stichten veel goeds.
Veelal toch is het onderwerp van het gezegde tevens
het onderwerp van den zin, als: S c hij n bedriegt; Di e
man is deerlijk bedrogen; Da t kind heeft zich erg
bezeerd.

Wat van een zin geldt, dat die, om een zin te zijn,
altijd een onderwerp moet hebben, dat geldt niet van
het gezegde. Er zijn zelfs zinnen, die geen spraakkunstig onderwerp behoeven, als: Voor de weduw wordt
gezorgd; Over deze zaak wordt nog onderhandeld; In
deze kamer wordt gestookt; Bij ons wordt om zeven uur
ontbeten; Hier is gerookt; Daar wordt zelden gewan(1) Maandblad, 1863, bladz. 98, in de tweed„.„ noot. Voor zoo ver een
zin een rede bevat, laat zich het onderwerp er van zeer wel het onderwerp der rede noemen.
,
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deld; Er is gebeld (1). Bij het bezigen der gebiedende
wijs heeft men niet te doen met een gezegde v an,
maar met een gezegde tot een onderwerp: omdat die
wijs het onderwerp van zelf aanwijst, wordt het alleen
uitgedrukt, wanneer het met nadruk, of in onderscheiding
van een of meer andere voorwerpen aangewezen wordt,
als: Wees gij zoo dwaas iiiet! Ga gij maar weg; z ij
moeten blijven!
Is het onderwerp van het gezegde een enkel of meer
dan een enkel b e p a al d voorwerp, dat, wat het ook
op zich zelf zijn mag, in betrekking tot hetgeen er door
het gezegde aan wordt toegeschreven, optreedt als een
p e s o on, dat is als een persoonlijk, bewust en zelf
bewust wezen, dan is het werkwoord, dat het gezegde
of den hoofdterm er van beteekent, ook persoonlijk
gebezigd; is het onderwerp van het gezegde zulk een
voorwerp niet, of heeft het gezegde geen spraakkunstig onderwerp, omdat het dat niet behoeft, dan is dit
werkwoord omgekeerd o n p ers 00111 ij k gebezigd.
In alle zinnen, waarin het gezegde of de hoofdterm
er van door een werkwoord beteekend wordt, dat onpersoonlijk is gebezigd, wordt altijd gesproken over een
voorval, een gesteldheid, het plaats hebben
van iets. liet gezegde er van kan echter mede aan
een onderwerp toegeschreven worden, mits dit maar
geenerlei persoonlijkheid bezit, maar als iets geheel
onbepaaids voor den geest blijft zweven. Om zulk een
onderwerp te beteekenen, bedient men zich van h e t,
dat, daar het, zoo gebezigd, niet wel een persoonlijk
voornaamwoord kan heeten, in dat geval niet ongepast
voornaamwoord van ge h e e i onbe1vaald onderwerp zou
(1) Zie boven, bladz, 43; zinnen a1s: Mij dorst; Hem hongert, worden hier niet in rekening gebragt; want zij strijden met het taaleigen,
dat I/c heb dorst; ik heb iwnjer, vordert
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genoemd worden (1). Met dit he t wordt op het geheel
onbepaalde, dat voor den geest' blijft zweven, gewezen.
Het suist mij in de ooren beteekent zoo: Dat, ik weet
niet wat, suist mij in de ooren; Het regent evenzoo:
Dat, ik weet niet wat, regent. Gelijke beteekenis hebben : Het is om dol te worden; Het wordt donker;
Het is één uur: Het is te vroeg; Het scheelt hem
in zijn hoofd; Het ontbreekt hem aai geld; Het werd
hem gemakkelijk gemaakt, enz.
De onderscheiding der onpersoonlijke werkwoorden
in w e z e n t l ij k en schijnbaar onpersoonlijke, door
Dr. Brill in het antwoord op de Vraag, bladz. 67, ver
kan niet ernstig gemeend zijn; een schijnbaar-meld,
onpersoonlijk werkwoord toch is zeker geen onpersoonlijk. Uit hetgeen, bladz. 68, op die onderscheiding volgt,
blijkt dan ook, dat Dr. Brill heeft willen waarschuwen
tegen de botte opvatting, om een werkwoord, dat een
gezegde of den hoofdterm er vai benoemt, altijd maar
voor onpersoonlijk te houden, wanneer het het onderwerp is. Dit gaat zeker niet aan, als he t terugwijst
op een te voren genoemd voorwerp, waarvan de benaming van het onzijdige geslacht is, bij v. als men zegt:
Het kind is erg ziek; evenwel het leeft nog, en zoo
lang er leven is, is er hoop. Dat het een persoonlijk
voornaamwoord is in zinnen, als: Het berouwt mij dit
gedaan te hebben; H et heugt mij, dat dit zoo was, wordt
evenwel teregt betwijfeld. Dr. F. C. Le Comte leert
daaromtrent in zijn „Essai sur la flexion des verbes
Francais," pag. 66, dat, in zulke zinnen, het werkwoord,
waardoor het gezegde of de hoofdterm er van benoemd
(1) Op geheel wordt hier gedrukt, orn het als voornaamwoord van
onbepaald onderwerp te onderscheiden van de als onderwerpen gebezigde
onbepaalde voornaamwoorden.
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wordt, met betrekking tot het geheel onbepaalde onderwerp, onpersoonlijk is; met betrekking tot het bepaalde onderwerp, dat vervolgens door een onbepaalde
wijs of een zinsnede benoemd wordt, persoonlijk, en
zoo is dan Ii et in de als voorbeelden gebruikte zinnen
geen persoonlijk voornaamwoord, maar een voornaamwoord van geheel on bepaald onderwerp. Wel bezien, is
het niet anders. Waaroni toch zegt men: Het berouwl
mij dit gedaan te hebben; Het heugt mij, dal dit zoo
was, en niet: Dit gedaan te hebben berouwt mij; Dal
dit zoo vas, heugl mij? Omdat men uitdrukkelijk
wil te kennen geven, dat men van iets, dat plaats heeft,
spreekt, wat niet uitgemaakt is, als men het gezegde
regtstreeks iets laat toeschrjven aan het bepaalde onderwerp, waardoor het onbepaalde bepaald wordt. - Er
zijn dan zinnen met een dub be i onderwerp, een onbepaald en een bepaald, waarvan het bepaalde strekt
om het onbepaalde te bepalen, en de geheele zin om
iets, dat plaats heeft, te beteekenen. Eveneens zijn er
zinnen, waarin h e t, als voornaamwoord van geheel onbepaald zakelijk voorwerp gebezigd, vervolgens door een
bepaald zakelijk voorwerp bepaald wordt; zinnen, die
een dubbel zakelijk voorwerp hebben, een onbepaald en
een bepaald, waarvan het bepaalde dient om het onbepaalde te bepalen, als: Ik herinner h et mij nog levendi(j, hoe blijde hij was; ih erlien het, dat hij
gelijk heeft; k betwijfel het, of hij ongelijk
ii e e ft.
Naar luid van hetgeen Dr. Brill in het antwoord op
de Vraag, biadz. 67, geboekt heeft, worden de wezent
lijke onpersoonlijke werkwoorden onderscheiden in echte
en one elite. Bij de once/tie staat het onderwerp in
,,den vorm eener bepaling, bij voorbeeld: het ontbreekt
„hem aan moed, dat is, moed ontbreekt hem; het scheelt
-
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„hent aan het hoofd, dat is, zijn hoofd is krank" (1).
Welk onderwerp wordt hier bedoeld, het onderwerp
van het gezegde, of dat van den zin? Buiten kijf het
laatste ; * derhalve is de aard der wezentlijke onpersoon
een werkwoord afhankelijk van de wijs,-lijkhedvan
waarop het onderwerp van den zin in den zin is uitgedrukt. Van de echte onpersoonlijke wordt geen bepaling gegeven; men moet dus uit den zamenhang vermoeden, dat het die zijn, waarbij het onderwerp van
den zin te gelijk het spraakkunstige is. Met de voorbeelden : Het regent; Het dondert; Het is warm, laat
zich dit zeer wel rijmen. Evenwel rust deze onderschei
er aan verbonden heeft, op het-ding,metalw
(1) Deze voorbeelden kunnen vermeerderd worden met de zinnen, die
boven gebezigd zijn, om aan te toonera, dat er zinnen zijn, die geen
spraakkunstig onderwerp behoeven. In: Voor de weduw wordt y;ezorgd is het
onderwerp van den zin de weduw; in: Over deze zaak wordt nog altijd
onderhandeld is het deze zaak; in: In deze kamer wordt gestookt is
het deze kamer; in: Bij ons wordt om zeven uur ontbeten; Hier is gerookt, wordt het door bij ons en hier aangewezen; in: Daar wordt
zelden gewandeld; Er wordt gebeld, wordt het door daar aangewezen,
door er aangeduid. E r toch, hoewel van d a ar afkomstig, zoo als boven,
bladz. 25, is aangemerkt, heeft de aanwijzende kracht van daar niet.
Met daar wordt gewezen op een meer of min bepaalde plaats, waarop
de geest gerigt is; e r duidt een geheel onbepaalde plaats, een onbepaald
ergens aan. Bij onze oudere schrijvers wordt evenwel d a ar dikwijls met
den zin van er gebezigd. Bij Camphuysen leest men:
„D a er moet veel strijds gestreden zijn;
„Veel kruys en leeds geleden zijn;
„D a e r moeten heyl'ge zeden zijn;
„Een naauwen weg betreden zijn;
„En veel gebeds gebeden zijn;
„Zoo lang wy hier beneden zijn;
„Zoo zal 't hier na in vreden zijn."
En bij Cats:
„D a e r is weleer een beelt geweest,
„Gelyck men by de schryvers leest,
„Dat, enz.
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voorbijzien van hetgeen een werkwoord persoonlijk of
onpersoonljk maakt. De benaming van persoonlijke en
onpersoonlijke werkwoordcn is werkelijk gebrekkig; men
behoort van persoonlijk en onpersoonlijk g be z i g de
werkwoorden te spreken, of althans dus te redeneren:
De werkwoorden worden, n a a r h u n g b r nik, in persoonlijke en onpersoonlijke onderscheiden; persoonlijke
zijn, die het gezegde of den hoofdterm van een gezegde
benoemen, waarvan het s p r a a k k u n s t i g onderwerp een
bepaald voorwerp is, - een voorwerp, dat, wat het
op zich zelf ook zijn mag, in betrekking tot hetgeen
er door het gezegde aan wordt toegeschreven, persoonlijkheid bezit; on p er so ø ni ij k zijn, die het gezegde
of den hoofdtenn van een gezegde benoemen, dat of geen
spraakkunstig onderwerp heeft, omdat het dat
n i e t be ho eft, of een geheel onbepaald, dat geenerlei
persoonijkheid bezit. Niets anders dan het gebruik beslist voor de persoonlijkheid of onpersoonlijkheid van
een werkwoord; de onderscheiding der werkwoorden in
persoonlijke en onpersoonlijke is een onderscheiding
naar he t g eb ru Ik. Het onderzoek, of er werkwoorden zijn, die uitsluitend onpersoonlijk gebezigd worden,
is een onvruchtbaar onderzoek. Van regenen en dondecen wordt gezegd, dat zij uitsluitend zoo gebruikt worden; intussehen leest men: Hij laat zijn zon opgaan
over hoozeit en goeden, en r egent over regtvaardigen
en onregivaarth gen, en De God der e ere don d er t.
werkwoord een é én p er s o on 1 ij k
Een onpersoonlj k
te noemen, is een misvatting; want wat éthipersooni'ijk
is is noodwendig persooniijk. De benaming van éénpersoonlijke werkwvordeu behoort bewaard te worden
voor de persoonijke, die slechts in één der drie per
sonen gebezigd worden.
In de bepaling van onpersoonlijke werkwoorden, door
-
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Dr. Brill in het antwoord op de Vraag, bladz. 67, gegeven, wordt stilzwijgend aangenomen, dat ieder werkwoord een werking beteekent, en dat het voorwerp,
waarvan die werking uitgaat, als de oorzaak dier werking moet worden aangemerkt. Indien het eerste waar
is, kan liet tweede er door; het eerste is trouwens boven, bladz. 2 en 3, ontkend. Maar hoe Dr. Brill
uit zijn bepaling van onpersoonlijke werkwoorden afleidt, dat zij slechts in den derden persoon van het enkelvoud voorkomen, is niet zoo gemakkelijk te vatten.
De waarheid is deze: in alle zinnen, waarin het ge
zegde of de hoofdterm er van door een werkwoord beteekend wordt, dat onpersoonlijk is gebezigd, wordt
altijd gesproken over een voorval, een gesteldheid, een
plaats hebben van iets. Dit voorval, deze gesteldheid,
dit plaats hebben van iets wordt steeds als een enkel
heid gedacht, en speelt bij het .spreken noch de rol
van sprekend, noch van aangesproken, maar uitsluitend
van besproken; beide wordt te zamen, naar den aard
der taal, beteekend door het werkwoord in den derden
persoon van het enkelvoud te bezigen (1).
S P E L L N G.
MEDEDEELINGEN UIT ,,DE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCHE SPELLING. ONTWERP DER SPELLING VOOR
HET AANSTAANDE NEDEBLANDSCII WOORDENBOEK.
VAN WEGE DE REDACTIE BEWERKT DOOR
Dr. L. A. TE WINKEL."

(Vervolg).
Onder de veranderingen in de spelling, door de Redactie van het Nederlandsch Woordenboek voorgesteld,
(1) Maandblad, 1863, bladz, 170.
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verdient die, om in woorden, zooals klag!, magt, regt,
pligt, bragt, mogt, plagt, gezigt, gewigt, ligt (voor niet
zwaar) CIIZ., de ch in plaats van de g te bezigen, niet
het minst onze aandacht.
Dat Bilderdijk tegen die voorgeschreven g zich met
alle magt verzette en in dergelijke woorden voor de
ch ijverde, mag, als genoegzaain algemeen bekend, worden aangenomen. 't Geschilpunt gaf in d3r tijd stof tot
veelvuldig geschrjf. Daarom mogt J. A. Alberdingk
Thijin in 1847 teregt zeggen: Daar is al zóó veel
papier aan deze quaestie besteed -- daar is al zoo
menige goede bladzijde, maar te gelijk zoo menige
dwaze redeneering aan ten offer gebracht, en de zaak
van zoo vele zijden bekeken, dat wij er weinig over
te zeggen weten." (1) Ondertusschen heeft 't gebruik
van die ch, niet alleen onder de warme vereerders en
volgers van Bilderdijk, maar ook bij anderen, meer en
meer beschermers gevonden; zoodat tegenwoordig het
aantreffen van die eh in woorden, door den Hoogleeraar Siegenbeek met een g geschreven, reeds minder
bevreenidL Uit den gevoerden strijd is evenwel reeds
genoeg gebleken, dat Siegenbeek zelf omtrent de deugdelijkheki van den door hem voorgestelden regel voor
het gebruik van die g niet geheel overtuigd was, en
dat deze, schoon aangegeven tot bevordering van een
gewenschte eenparigheid, door de zwarigheden bij de
toepassing, zelfs eenigermate tot oneenparigheid in de
spelling heeft geleid. Ook de Hoogleeraar Kinker, volstrekt geen lijdzaam volger van Bilderdijk, verklaarde
zich uitdrukkelijk tegen de deugdelijkheid van Siegenbeeks regel, al sehikte hij zich in zijn schrijfwijs, tot
bevordering van cenparigheid, naar de algemeen aan(1) De Nederduitsche Spelling, in haar beginsel, haar wezen, en eischen
beschouwd, bl. 105.
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genomene spelling. Evenzoo heeft de Heer A. de Ja
ger in het jaar 1838, bij het overwegen der tegenwerpingen, tegen de ingevoerde spelling gemaakt (1),
in het gebruik van die betwiste g reeds een anderen
regel als wenscheljk voorgesteld. Hij kon echter Sicgenbeek, ook na een wetenschappelijke briefwisseling,
er niet toe brengen, om de g in woorden, als boven
zijn genoemd, prijs te geven, omdat ook, naar de mee
bij het gebruik der eh in plaats-nigvaSehk,
van de y, het door Bilderdijk aangenomen stelsel nog
verscheidene onregelmatigheden overliet, en niet doorgaans volgehouden werd. Partijen konden het niet eens
worden.
Al bleef de zaak nu ook onafgedaam, de fel bestreden en lang verdedigde g verloor toch langzamerhand
iets van haar burgerregt; volgens sommigen te zacht
van aard om voor de scherpe i de functie van sluitletter naar eisch waar te nemen; volgens anderen, te
verwerpen, omdat zij bij het opsporen van den oorsprong veler woorden Of moeijeljk te onderkennen, Of
in 't geheel niet te vinden is: liet menig schrijver,
ofschoon in andere gevallen Siegenbeek volgende, haar
reeds in een aantal woorden varen; ja zelfs in enkele
schoolboeken wordt haar de vroeger ingenomen plaats
reeds bepaald ontzegd, al zijn ook niet al de tegen
haar aangevoerde bezwaren genoegzaam bewezen. Blijven nu Onderwjzenden haar, tot ,,nader order", in de
school nog handhaven - en het is goed, dat zij dit,
zich langzaam haastende, doen - 't is toch eenigzins
te vermoeden, dat de g het proces eindelijk zal verliezen.
Maar hoe dan met gij moogt; hij draagt; zij krijgt;
men viugi en zoo meer andere? De Redactie van het
(1) Zie Versclieidenheden op het qebied der Nedrduiisclie Tualkunde.
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Woordenboek heeft zich tot regel gesteld: ,,De geas,,pireerde keelletter, die zich voor eene t bevindt, wordt,
zonder op de afleiding te letten, door eh voorgesteld,
behalve in de regelmatige vervoeging der werkwoor
den, wier stam op eene g eindigt, en in de zelfst.
,,naamw. door achtervoeging van te gevormd van bijv.
,,naamw. op g; dus macht, klacht, recht, plechtig, gezicht, gewicht, licht, (in beide beteekenissen), tocht,
,,tucht, enz.; maar hij draagt, klaagt, legt, veegt, ligt,
,,(van liggen), hijgi, gedoogt, voegt; laagie, hoogte, me,,nigte. In de onregelmatige vormen: ik bracht, wij
,,brachten; ik 'mocht, wij mochten; ik placht, wij plach,,ten, verdient de eh de voorkeur, dewiji de t bewijst,
,,dat de keelkiank in den onv. ver!. tijd der werkw.
brengen, mogen en plegen, even als die van denken,
,,dunken, zoeken, tot eh verscherpt is; ware dit het ge
,,val niet, men zou wij bra gden, mogden, plagden, zeg,,gen, naar analogie van waagden, legden, (iroogdcn."
Zoover wij weten zijn, tot nog toe, tegen dien voorgestelden regel geen wigtige bezwaren ingebragt. De vraag
is echter gedaan: of die verandering, wordt zij eenmaal
voorschrift, voor het taalonderwijs in de school geen
groote moeijeljkheid zal baren? Wij zien er die minder in. Natuurlijk vallen dan regels, als: kiagi met een
g, omdat het komt van klagen, magt van mogen, ge
wegen, enz., zoo ook bragt van brengen enz.,-tvigan
geheel weg, en dat is gedeeltelijk jammer; menigeen vergat die toepassing later niet geheel. Ondertusschen,
,,komen tijden, komen plagen"; 't zal toch, wordt de eh
eenmaal ,,plechtIg" door de bevoegde ,,macht" op de
school ,,gebracht," bij een ,,richtig onderricht," ook met
dien regel ,,recht" goed kunnen gaan. Ten slotte stip pen wij nog aaii, dat de Heer J. W. A. Renssen in
zijn stukje, getiteld: De spelling der Nederlandsche Taal"
,
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opmerkt, dat het woord nogtans, door de Redactie, zooals uit 84 blijkt, met een g geschreven, en waarin
dus de g voor de t behouden blijft, onder de uitzonderingen op den regel had moeten opgegeven zijn (1).
In § 83 wordt de schrjfwijs van woorden, als bog
chel, kagchel, rigchel, ligchaam enz. behandeld. De
Redactie noemt die spelling ,,onregelmatig." ,,Boven,,dien ," zegt zij, ,,doet de verbinding van twee ver,,schullende letterteekens, van g en eh, aan eene zamen,,stelling denken, terwijl de meeste der hier bedoelde
,,woorden, alleen ligchaarn uitgezonderd, slechts aflei,,dingen zijn, waarin eene enkelvoudige g of k door
,,den invloed der volgende t tot eh verscherpt is; b. v.
bochei van buigen, boog; ticliel van tegel, kachel van
,, kakel, bij Kiliaan kaeckel."
Men zou, voert zij aan, overeenkomstig de regelmatigheid, lichchaam, kachchei, hochchel enz. moeten schrij
ven; maar daar dit een ongehoorde nieuwigheid zou zijn,
kiest zij, daar haar niets anders overschoot, tusschen
,, de twee gebruikelijke" schrijfwijzen de minst gebrekkige, en meent te moeten schrijven lichaam, kachel,
bochel, richel enz. De Redactie verklaart, dat zij lang
in bedenking heeft gestaan over de al of niet verdubbeling van den medeklinker in die woorden. Dit zal
niet bevreemden, als men weet, dat daaromtrent reeds
voor jaren de stemmen zeer verdeeld waren. Siegen
de gch aan, zich grondendc op den regel:-beknam
dat men gewoon is in woorden, die een korten klank
vóór den slotmedeklinker hebben, dezen laatsten, bij
de verlenging, te verdubbelen, omdat anders de korte
klank als lang zou uitgesproken worden; men ziet dit
in mik-mikken, vat -vatten, zeg-zeggen euz., welke woor-

(1) Maandblad van het Ned. Ond. -Genootschap; 1863, No. 12, bl. 203.

den, zonder die verdubbeling, ligt als mi-ken, va-ten,
ze-gen enz. konden gehoord worden. Bilderdijk kwam
daartegen in verzet, en schreef lachen, lichaam, kitchen
enz., terwijl verscheidene mannen van naam zijn gevoelen deelden of hem in die schrjfwijs navoigden.
Alberdingk Thijm keurde mede de door Siegenbeek
voorgestelde spelling van die woorden ten sterkste af.
Hij voert onder anderen daaromtrent aan: ,,Lachen,
,,lichaam, en dergelijken, heeft men, tot op het
,,einde der 18 1 e eeuw, doorgaands geschreven met de
,,enkele: ch; de ch, die niet dan op het eind eener
Iettergreep staan wil, wijst van zelf de uitspraak en
,, sylbescheiding aan, zoowel als bux-cm, vang -en en
,,(lank-en: men kan de woorden lachen, lichaam, enz.
,,niet anders dan naar behooren lezen en uitspreken,
,,rnids men de letters kenne; en de anderen pr„.tniet meê." En iets verder: „In lichaam vooral
is de g onuitstaauhaar: de bekende wortel lie, hjc,
,,wordt er, zonder form van proces, na een leven van
,,zeshonderd jaar, in uitgeroeid; en in 't vervolg zal
,,alle lichaam den wortel, de essentie, van het liggen
,,in zich dragen !" - - de ch-zelve is eene diThbele
,,letter, die de eigenaardigheid heeft beide de klanken,
,,waar tussehen zij staat, aan te doen," enz.
De heer A. de Jager heeft reeds vóór jaren het voor
en tegen, aangaande de spelling van die woorden, aan
een zorgvuldig onderzoek onderworpen, en kwam tot
het besluit, dat de aangenomen schrjfwijs van Siegen
nog-bekvrdintwobehu;rijl
onlangs heeft doen blijken, ten aanzien van hetgebruik
der gch, iiiet van gevoelen veranderd te zijn.
Dr. B. Hilydecoper merkt op in zijn ,,Aanicekeniiijjen
op het Ontwerp van Spelling voor het aanstaande Nederflandscit Woordenboek ," dat, zoo men de verdubbeling
,
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der ch, door de g, in woorden als kaychel, boychel,
ligchaam enz. wil doen vervallen, de analogie in dezen
met visschen, bosschen enz. ter spraak moet komen.
,,Neen ," zegt hij, ,,als wij de gevolgen voor de uit,,spraak niet vreezen met de spelling richel, bochel,
,,en het onderwijs kracht genoeg toekennen om de uit,,spraak ri-chel, bo-chel te verhoeden, dan vervalle ook
de even weinig rationeele spelling ssch in de meer,,voudsvormen waschen, leschen, ver frischen, enz." Hiermede stemt ook overeen, wat wij bij den Hr. G. Ku**
per Hz. in zijn ,,Vingerwijzingen," bl. 13 en 14, lezen.
Hij noemt het besluit der Redactie, om voortaan lichaam
te schrijven, eene beslissing ,,ten onrechte," die allengs
een verbastering van de uitspraak tot li-chaam in de
hand zal werken.
De Hr. J. W. Renssen, hoewel zich niet tegen de
verandering der ych in ch verkiarende, wijst in het bovengenoemde Maandblad op de zwarigheid van het gebruik
der enkele eh in het eerste onderwijs; 't zal, voert hij
aan, moeite kosten ,,de kleinen te wennen om den klin,,ker als gesloten uit te spreken, vooral bij 't afbreken
,,der woorden." Hij zou de g in ych willen beschouwd
hebben als een tusschen gevoegde overgangsietter, zooals de s in visschem. 't Is ondeitusschen ligt te begrijpen, dat de mannen van de wetenschap zulke moeijeljkheden, - ook zelfs als er sprake is om tusschen twee
gebrekkige schrjfwijzen ,,de minst gebrekkige" te kiezen, - in de toepassing van hun regels bij het eerste schoolonderwijs, niet in aanmerking nemen. Moet de g vervallen, zoo is de regel, door den Hr. Renssen in zijn
Jalezing" gegeven, niet verwerpelijk.
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STIJL.
GE PAS TH El D.

Om verschillende reden is sedert eenigen tijd de rubriek Stijl in het Maandblad achterweeg moeten blijven.
't Wordt tijd het vroeger aangevangene weder op te vatten en voort te zetten. Ook de kennis der vereischten
van een goeden Nederlandschen stijl behoort, naast de
Taal, de Spelling en de Letterkunde, een plaats te hebben onder de vakken van studie; de wet vordert die
kennis, en verlangt tevens, dat men daarvan bij het
maken van opstellen blijken doet.
Als algemeene eigenschappen van een goeden stijl
zijn vroeger reeds Zuiverheid, Duidelykheid, Kracht en
Levendigheid behandeld. De Gepastheid ligt thans aan
de beurt.
Men verstaat door Gepastheid van den stijl die eigenschap, waardoor de gedachten in haar zamenhang gekleed worden in dat woordengewaad, 't welk het incest
voegt aan de stof en de omstandigheden, waaraan haar
behandeling is onderworpen. Meerder of minder gepastheid is dus ook gedeeltelijk afhankelijk van het bijzonder doel, door den steller beoogd, zoowel als van sekse,
ouderdom, toestand en beschaving van hen, voor wie
het gestelde moet dienen. Blair noemt die eigenschap
in zijn ,,Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren":
,,de keuze van zulke woorden en schikkingen, welke
het best en meest aangenomen gebruik uitdrukkelijk
,,bestemd heeft voor die denkbeelden, welke wij door
,,dezelve willen uitgedrukt hebben."
Gepastheid van stijl kan eenigzins op dezelfde lijn
gesteld worden met Zuiverheid. Toch bestaat er tiisschen
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die beide eigenschappen verschil: de laatste schrijft het
gebruiken voor van woorden, die, voor zoover dit kan
en noodig is, tot onze beschaafde taal en den meest heerschenden tongval behooren, terwijl zij tevens bij de woordverbindingen een zorgvuldig acht geven op het taaleigen
vordert. Zij verbant dus het vreemde, het niet nationale.
De gepastheid echter heeft ten doel uit het eigene datgene te kiezen, 't welk voor het onderwerp het meeste
voegt en volkomen en eigenaarclig de meening uitdrukt.
De stijl kan zuiver zijn, vrij van vreemde bestanddeelen,
en overeenkomstig met de aangenomen taalregels, en
toch kan daarbij een gepaste woordenkeus niet in acht zijn
genomen. Omgekeerd moet gepastheid door zuiverheid
worden gesteund, omdat anders de regte bevalligheid
in den stijl wordt gemist.
De aard der stof, zooals boven is gezegd, bepaalt
grootendeels het woordengewaad, waarin de gedachten
gekleed worden. Wij willen dit door het wijzen op
enkele stukken van beroemde of bekende schrijvers nog
duidelijker doen uitkomen.
Wanneer de Nederlandsehe Tacitus" P. Oz. Hooft
den boord, door de Spanjaarden te Naarden gepleegd,
in zijn ,, Nederlandsche Historiën" met kernachtige taal
beschrijft; de angst der burgers in het omsingelde kerkje
schetst; de handelingen der woedende aanvallers, bij het
binnenstormen van het gebouw, verhaalt, en van de
schrikkelijkste martelingen gewaagt, waaraan het stadje
werd prijs gegeven: dan noemen wij zijn woordenkeus
gepast, al wordt het ons bij de beschrijving bang om
't hart. Maar ook, als Arend Fokke Simonsz. in zijn
,,Boertige reis door Europa" enkele gebeurtenissen, bijv.
uit Engelands geschiedenis, in zulke bewoordingen aan
zijn gemengd gehoor vertelt, dat het gelaat zich tot
een lach moet plooijen, ook dan mag dat gebezigd ge-
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waad, anders minder voor de geschiedenis voegende,
voor die gelegenheid, voor zijn doel en zijn hoorders
gepast geheeten worden. - Als Rhijnvis Feith in zijn
,,Brieven over verscheidene onderwerpen" het genot der
natuur onder een stemmig kleed voor de blikken stelt,
dan noemen wij zijn woordengewaad ongetwijfeld gepast; maar niet minder vinden wij die gepastheid mede,
als Elizabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken,
in de ,,Sara Buryerhart", vol natnurljkheid, de heldin
van den Roman het tooneel aan tafel bij de tante briefswijze laat meêdeelen. - De woorden, waarin Simon
Stijl zijn gedachten kleedt, in de ,, Opkomst en Bloei der
Vereenigde Nederlanden" zijn zeker zeer verscheiden
van die, met welke ons een Justus van Effen in zijn
Spectator" de vrjerj van Kobus en Agnietje voorstelt;
maar in beider stijl maakt gepastheid een der sieraden
uit. - Het sierlijke gewaad, door een J. H. van der
Palm gebezigd om er de gebeurtenissen in te tooijen,
die hij in zijn onvergetelijk ,, Gedenkschrift van Neerlands
Ilersteiling" heeft bijeenverzameld, het munt door gepastheid uit; maai' al verschilt dit merkelijk in snede met
het losse kieltje, waarin een ooggetuige het verhaal
van enkele vrolijke tooneeltjes steekt, tijdens de jongste
,,November-feesten" voorgevallen, zoo kan men toch ook
aan het laatste geen gepastheid ontzeggen. - Nog één
voorbeeld. Als Jacob Haafner, in zijn ,, Reize te voet
door het eiland Ceilon," bij de algemeene schets van dat
bijna onbeschrijfbaar schoone eiland, zijn door allerlei
natuurtooneelen opgewonden verbeelding den vrijen tengel laat, cii de ontvangen indrukken in een prachtgewaad wedergeeft, dat in bloemrijkheid en schittering
als wil wedijveren met rfaproballès (Ceilon) onvergeljkeljk schoon, dan noemen wij ook zelfs die buitengewoon blinkende kleeding een gepaste. Maar als nu
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eens iemand het in de hersenen kreeg, om, gezeten
in een theetuintje, dat met heiningen rondom is afgesloten,
zijn gewaarwordingen, - door een soort van dichterlijke
bedwelming eenigermate in staat van gisting gebragt, in de kleederdragt, naar het fatsoen van Haafner gesneden, de wereld in te zenden, hij kon verzekerd zijn,
dat men die woordenkeus zeer ongepast zou noemen.
Het spreekwoord zegt: ,,men moet ieder schoenen
naar de voeten weten te meten ;" maar goed sluiten en
wét staan is daarbij dan ook een eerste vereischte. Het is
evenzoo met de gepaste woordenkeus in den stijl. Tokkelt Joost van Vondel de harpsnaren op welluidende
wijs, waar het een Zegezang geldt op de verovering van
lJfaastricht, in 1632, door Frederik Hendrik, dan noemen wij de eerste toonen, door rijke beeldspraak het
oor streelende, reeds gepast, waar het luidt:
,,Die banghe nacht, toen Alexanders doick (1)
Zich droncken dronck in lecker burgherbloet,
En grimmigh borst uit d'onderaerdtsche koick,
Gelijck een slangh, getrapt van 's vyants voet,
De lucht besmet en beemt en waterval
Met pest en bleau vergift en groene gal,
Die nacht gedenckt hoe droef de Trichtsche Maeght
Gesleept geboeit op haeren oever zat,
Gedootverft en door vier en vloet gejaecht,
En afghewaeckt, en strijdende afghemat.
Zy klaeghde 't leet den Vaderlijcken Stroom, (2)
Wiens geest verscheen in haer' benaeuden droom.
(1) Alexander Farnese, Hertog van Parma, die in den nacht van den
29 Junij 1,579 zich van Maastricht meester maakte, en ér een ver
schrikkelijk bloedbad aantigtte.
(2) De Maas wordt hier als een godheid voorgesteld, en zoo de Vader genoemd van Maastricht.

-
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Een bloedigh zweet brack hem (1) van alsins uit,
En hingh als kralen aen zijn biezenhair (2).
Hy steende, en sloegh in 't einde een heesch geluit:
Mijn Dochter, die op 't oorloghsmoortautaer
Uw zuchjes en bedruckte traentjes loost,
Grjp moedt, mijn kint, grjp moedt, en wees getroost.
't Is waer, ghy zijt de bloem uws maeghdoms quijt;
Dat 's noodtiot, en 't belieft den hemel dus.
Maer sus, mijn schaep, daar koomt een andre tijdt.
Zoo spreeckend gaf hy haer een hartekus,
En wischte met zijn kleet (hy zuchte diep)
Het roode bloet dat laughs haer' boezem liep.
Daer komt een tijdt (zoo voer hy lieflijck voort)
Die rekeningh van Spanjen eischen zal,
En sussen 't lantgeschrey van dezen moort,
En troosten uw langhduurigh ougheval:
Dan zal de Wraeck den Spanjaert, als een haes,
Doen ommezien, en jaeghen over Macs.
Die held is een beloofde FREDERICK (3),
Uw wreecker en beschermer in der noodt,
Der vromen schilt, der dwinghelanden schrick.
Dees zal beleeft u koestren in zijn' schoot."
Zie, waar het üle glorierijke verovering betreft van
een der sterkste Nederlandsche vestingen, die men,
spijtig genoeg, reeds vijftig jaren in de mat van
Spanje had moeten laten, een verovering, van welke
twee geduchte vijandelijke legers inagtelooze getuigen
moesten blijven, daai mag, daar moet zulk een harp(1) Den Maasgod.
(2) Riviergoden wordei doorgaans voorgesteld met een krans van lisch
ol net om 't hoofd. (Verkorte aantee/ceningen van Mr. B. H. 1ulofs.)
(3) Frederik moet in oorsprong beteekeneii rijk in Vrede of rij! in
bescheuin ing.
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toon klinken. Maar wanneer diezelfde Vondel in het
ruwe hekeldicht, naar den geest van zijn tijd - waarin
bloedige, staatkundige en godsdienstige twisten de menigte vaak beroerden, en die ook zijn pen somtijds van gal
en alsem deden druipen, - aan het door wrevel gewonde
hart lucht geeft, en in den straatliedj estoon vertelt, hoe
zekere brave Haan (Predikant Hanekop) in een zeker
Hanekot van zijn Medehanen of Haanbroeders uit het
hok wordt gejaagd, dan laat hij de harpsnaren onaangeroerd, dan leent hij woorden bij den rommelpotspeler,
en vangt hij zijn Rommelpot van 't Haenekot aldus aan:
,,Op, wel op, mijn zoete Marten (1) 2
Help my nemjen, zuiver knecht (2),
Want jy kraeckt de neutjes recht (3),
En ick ken ons haeneparten:
Deunt met my hoe haet en nijt
KOPPENS vromigheit verbijt.
KOPPEN korts quam uit de Kempen (4)
Veur de Spanjers hier evlught,
Toen hy dorpen en gehucht,
En het boerevolck zagh dempen,
Toen de krjgh het langht liep af
En aen KOPPEN paspoort gaf.
Alle Haenen (5) die ontfinghen
Broeder KOPPEN in het veen (6)
Broederlijck, en zoo het scheen
() Met Marten, als zauggenoot van den rommelpotspeler, wordt door
Vondel gedoeld op een toenmalig boekverkooper, die een aantal stukjes,
tegen de Arminianen gerigt, uitgaf.
(2) ,,Regtzinnig."
(3) Spreekwoordelijk voor: ,,yij zijt reytinnig."
(4) Koppen - ' t woord moet ook een haan beteekenen - voor hanelcop. Hij was eerst Predikant te Breda.
(5) Predikanten en kerkeraad.
(6) Amsterdam, aldus genoemd om den moerassigen grond.
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Waren 't wonghder zoete dinghen,
Maer het zuurde haest in 't vat,
Duuren is een mooie stadt."
Voor hedendaagsche ooren zal er in dit hekeldicht
vrij wat voorkomen, dat ruw, hard of plat klinkt, en
toch was hetgeen Vondel wilde doen uitkomen, voor
dien tijd en voor de lezers van zijn werken in een gepast kleed gestoken.
Gepastheid heeft echter niet alleen op de keus der
woorden, maar ook op de zamenstelling der volzinnen
betrekking. Geeft de peviodische (aaweengeschakelde) stijl,
bij welks gebruik de zinnen uit meer leden zijn zarnen
die als een omweg (1) tot het einde van het-gestld,
hoofdbestanddeel leiden, aan de rede een uiterlijk vertoon van waardigheid en deftigheid, de qecoupeeide
(doorsnedene), uit kleine volzinnen bestaande, - meestal
eenledige, of zulke, waarvan de leden, elk op zich
zelf, een zin vormen, - is daarentegen levendiger en
treffender, en daarom ook meer eigenaardig in de taal
van het gesprek, bij een losse voordragt, zoowel als
bij meer dan gewone gemoedsaandoeningeri. Beide stijlsoorten echter dienen, tot afwisseling van het gehoor is ook de eene of andere naar gelang der stof de heer
niet elkander vermengd te worden.
-schend
(1) Zie lager, bladz. 93.
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TERUGBLIK OP HET LIED.

IV.
Jodocus van Lodestein.
In het „Letterkundig overzigt en Proeven van de
Nederlandsche Volkszangen sedert de XVde eeuw," van
Mr. J. C. W. Le Jeune wordt mede melding gemaakt
van den dichter, wiens naam aan het hoofd van dit
opstel geplaatst is.. Zijn „Uitspanningen ," behelzende
stichtelijke liederen en gedichten, verstrekten te lang
tot een geliefd huisboek bij de Nederduitsch-Hervormden, dan dat hij in den aangevangen „Terugblik op het
Lied" mag worden voorbijgegaan.
Hij werd geboren te Delft, den 16den Februarij 1620,
waar zijn voorouders toen reeds meer dan een eeuw
leden der regering waren. l Zijn vader, Joost Cornelisz.
van Lodestein, gezegd van Berendrecht, was er Raad,
Schepen en Burgemeester. Zijn geslacht behoorde tot
het oud adellijke der Graven van der Marckt. Al vroeg
deed hij blijken van zijn bepaalde zucht tot het herderen leeraar-ambt, waarvoor hij aan de Hoogeschool te
Utrecht werd gevormd en bekwaamd. Van 1644 tot
1650 was hij Predikant te Zoetermeer en Zegwaart,
in de ,nabijheid van zijn geboorteplaats; later anderhalf
jaar te Sluis in Vlaanderen, en van April 1652 tot in
1677, zijn sterfjaar,
aar, bij de Nederduitsch-Hervormden te
Utrecht. In zijn betrekking een waar volksleeraar, streefde
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hij er naar om, in navolging van Paulus, alien alles
te worden, en bezat werkelijk iets apostolisch. Zijn
gemeenten achtten en beminden hem buitengemeen;
door de Utrechtsche werd hij bij voorkeur met den titel van Vader benoemd.
In 167 2 en 1673 droeg Lodestein met zijn stadgenooten, die voor het krijgsvolk van Lodewijk XIV niet
naar Holland gevlugt waren, de lasten, welke de toenmalige bezetting van Utrecht door de Franschen met
zich bragt. Toen dezen, bij het keeren van de oorlogskans, tegen hun vertrek, een brandschatting van
vijf honderd duizend gulden eischtten, kon slechts de
helft der som bijeengebragt worden. Men liet zich dus
een tiende afdingen, maar vorderde voor het overige
gijzelaars uit de aanzienlijksten en geachtsten der stad.
Den 16der November 1673 werd ook Lodestein, in den
laten avond, door den Franschen Gouverneur ontboden,
en genoodzaakt, om, met anderen, den volgenden morgen, in aller iji, onder het geleide van 300 ruiters te
vertrekken, ten einde zoo mede borg te staan voor de
gevorderde som. Widra zag hij zich ruim twee maanden opgesloten in Kleefsiand, op het Fort Nieuw-Rees.
In dien tijd vervaardigde hij, zoo tot eigen stemming,
als tot stichting van zijn lotgenooten en de achtergelaten gemeente, die om zijn afwezigheid treurde, eenige
van die liederen, waarin men de verhevenste gedachten van Gods alwijs en algoed bestuur, en van de gewilligste onderwerping aan de voor alien zorgende Voorzienigheid vindt uitgedrukt. Een daarvan vangt aan
met de vragen:
,

Waar blijft daar het Vaderland?
Ja, waar blijft die zoete band,
Daar mijn' magen, daar mijn' vrienden,
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Daar het vroom Gezelschap mij
Mee te vangen, mee te binden
Wist, in zoete slavernij?
waarop het antwoord aan het slot luidt:
ik ben maar tot Gødes eer.
Krijgt Hij die, wat wensch ik meer?
En Hij zal die, zonder fejlen,
Altijd krijgen, wat Hij doet.
Zoo zal ik mijn heil bezeilen,
In het kwaad en in het goed.
In een ander, waarvan de navolging door den Haarlemschen Predikant, Abraham Rutgers, in het 2 1ste der
Evangelische Gezangen te lezen is, luidt het:
Zoet Gezelschap, dat, met mij,
's Hemels Heerscher, vrij en blij,
Pleegt te loven, met gezangen,
In 't gezegend Vaderland!
Nog en zwijg ik niet, gevangen:
's Hemels geest en kent geen band.
Israël, in Babels dwang,
Weigerde, 't is waar, den zang;
Want men vreesde 't heilig zingen
Onder 't goddeloos gejuich.
Dies zij liever treurig hingen
Aan de wilgen 't vreugde-tuig.
Maar en is niet 's Hemels oog,
Of wij laag zijn, even hoog?
Zitten wij in treurig duister
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Nog behoudt dat eeuwig licht
Al zijn glans en al zijn luister,
Waardig al onz' lof en dicht.
Wijsheid, zonder eind of paal,
Zijn zijn' wegen al te maal:
Zijn zij' zuurheid, zijn ze zoetheid,
Laat ons altijd zwijgen stil;
Want de wezentlijke goedheid
Maakt het goed, met dat zij 't wil.
Uit zijn ,,Morgenlicht" volgen hier een drietal coupletten:
Wat voert de lieve morgenstond
Hem lekkernijen in den mond,
Die zonder lust tot lekkernij,
En zonder zucht naar staat en eer,
En zonder zorg voor altijd meer,
Leeft, altijd aller zorgen vrij.
Te nacht bedekten hem gewis
De vlerken van de duisternis,
En braken zijn vermoeidheid af;
Dewiji de heilige eeuwigheid
De vleug'len van Voorzienigheid
(In 't schut der Eng'len) om hem gaf.
Ontwakend, eer de zonne rijst,
(Want hem noch spook, noch duister ijst)
Reikhaist hij naar des Werelds oog,
Dat hem in 't onbedweimd gezigt
Niet is dan door en weerdoor licht
En rjzend ligt zijn hart omhoog.
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Lodestein leefde in den tijd, waarin men veel op had
met het zoogenoemd vergeestelijken; hij schepte er ook
behagen in, al ging het hem als menig ander, dat hij
de eens aangevangen allegorie moest opgeven. De allegorie is echter goed volgehouden in zijn hier afgeschreven Meditatie op de engte van zeker pad."
Dit waren eertijds breede wegen,
En ziet, nu zijn het smalle paên;
Wat is er mij toch aan gelegen?
't Is mij maar om den weg te gaan.
ik heb op breed noch eng te letten;
Wat kan een smalle weg mij schaên?
Kan ik er maar mijn voeten zetten:
't Is mij maar om den weg te gaan.
En of er nog veel schoone straten,
Vol sierljkheid, bezijden aan
Dit paadje waren, kon 't mij baten?
't Is mij maar om den weg te gaan.
Begeerig hart, wat kan 't u geven,
Of u een volle koffer doscht;
Of sobre nooddruft wel doet leven?
Voor mij, 't is mij maar om den kost.
Geen volle kas kan mij vernoegen;
Geen spijs, die overschiet, mij voên;
Wat hoef ik om te veel te ploegen?
't Is mij maar om den kost te doen.
Genoeg is eel, of 't breed of smal is;
Genoeg, dat kan mij effen voên;
Genoeg mij in de plaats van al is;
't Is mij maar om den kost te doen.

II
Een and're schat van hooger waarde
Is 't daar ik met mijn lust naar hijg,
En mij genoeg, als ik op aarde
Den kost maar voor dit leven krijg.
En of 't een smalle weg moet wezen,
Die mij geleidt ten Hemel aan,
Geen ongemak en wil ik vreezen,
't Is mij maar om den weg te gaan.
En zal 'k mijns Vaders wijsheid laken,
Die 't zoo bestelde naar zijn zin?
't Is mij genoeg, kan ik maar raken
Het smalle pad ten Hemel in.
ik laat het ruime, voor wiens herte
Bezuren zal der zielen-wroeg;
Voor mij, in**zijn de korte smerten
Van 't smalle pad al ruim genoeg.
Valt er bij het ,,Morgenlieht" aan te merken, dat
Lodestein, het geheele jaar door, 's morgens om drie uur
opstond, bij deze Meditatie" heeft men onder het oog
te houden, dat hij hoogst eenvoudig en matig leefde.

,,Zieh bijna geheel geneerende" - zegt de iloogleeraar
Heringa van hem (1) - ,,met hetgeen op den halm
groeit en met moeskruiden, kwam het vleesch veelal
op zijne tafel, om van daar te worden uitgedeeld aan
,,hen, die het minder konden bekomen, en het meer
17 r) hadden. Terwijl hij zijnen wijn, niet, dan in
geringe mate, en niet anders dan met water gemengd,
,,pleegde te drinken, was er voor zieken en zwakken
(1) Jodocus van Lodestcin beschouwd als volksleeraar, opgenomen n
de ,,Kerkeijke iaadvraer en raadgever, D. IV. St. I, bladz. 187-209.
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,,altijd eene opene kelder. Zich, ten aanzien van huis,,geraden en gerieflijkheden, vergenoegende met hetgeen
,,waarlijk noodig of nuttig is, scheen er wel, bij hem,
,,een pakhuis te zijn van goederen, met welke de scha
,,mele armoede gekleed, en de bedsteê der ljdenden,
,,tegen de koude des winters besehut werd. Zijn aan
,,geërfd vermogen besteedde hij te ruimer voor ande
mate hij zelf minder behoefte had." - ,,In-,rena
,,ongehuwden staat verkeerende, was hij ontslagen van
,,vele zorgen en bemoeijingen, die hart en schouders
,,van Echtgenooten en Vaders dikwijls drukken."
Van Lodesteins ,,Uitspanningen" verscheen, in 1743,
de twaalfde druk, ,,vermeerderd met voyzen en eene
,,onderrigting voor de gene die opgemelde liederen op
,,de instrumente willen leeren spelen." In 1795 werd
er een bloemlezing van gegeven, die, hoewel in taal
en spelling verbeterd, evenwel blijkt aan geen stevige
handen te zijn toevertrouwd geworden.
Overeenkomstig het besluit van de Provinciale Synoden der Nederlandsehe Hervormde Kerk, verzamelde
een hiertoe benoemde commissie, in 1803, 1804 en
1805, een bundel ,,Evangelische Gezangen, om nevens
het boek der Psalmen bij den openbaren Godsdienst in
de Nederlandsehe Hervormde Gemeenten gebruikt te
worden." In haar woord aan de Nederlandsche Hervormde Gemeenten in ons vaderland, gedagteekend 6
September 1805 en vóór den bundel geilaatst, liet zij
zich dus hooren: ,,Schoon wij meermalen in de gele
zijn geweest te betreuren, dat de Nederland--,genhicl
,,sche Dichters over het geheel zoo weinig hebben ge
voor het Kerkgezang, hebben wij nogtans het-,dan
,,genoegen gehad, eenige schoone gezangen te vinden
,,in de werken van Lodesteiju, Vollenhoven, Sluiler, Schutte,
,,van Aiphen en andere, die nog in leven zijn, welke,
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door de noodige veranderingen in den vorm, voor het
kerkgebruik zijn gereed gemaakt, en nu niet weinig
,,strekken tot aanprijzing van dezen bundel." Zoo leeft
Lodestein voort bij de Nederduitsch Hervormde Kerk,
behalve in het 21stc, zeker ook in het 43te 6ste en
68 1 e Gezang. Al bezitten zijn ,,TJitspanningen" de dichterlijke verdiensten van Camphuysens Rijmen niet, toch
mag men er in Roelants' ,,Pantheon" geen bloemlezing van
missen. Zij zijn dat om inhoud en vorm ten vollê waard.
,

VARIA.

I.
EEN ZINSONTLEDING.

Eigentlijke perioden.
Het Grieksche woord periode beteekent omweg; eigentlijk verstaat men er door zulk een zamengestelden zin,
waarvan het hoofdbestanddeel door een bepaleude zinsnede gescheiden is, zoodat men als door een omweg
tot het einde van het hoofdbestanddeel gebragt wordt.

Een van mijn vrienden heeft mij de bezorging van
een zaak, waaraan hein veel gelegen was, met het volste
verliouwen opgedragen.

Eigentlijke periode.
A. hoofdbestanddeel: Een (1) van mijn vrienden heeft
mij de bezorging van een zaak met het volste vertrouwen opgedragen.
(1) Onbepaald voornaamwoord.
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Een van mijn vrienden . . Onderwerp:
en . . . . Bep. van Een:
van mijn vriend
mijn vrenden
i
Bep. van van;
Bep. van vrienden.
mijn
heeft . . . . opgedragen . Gezegde:
mij ..............
.
Bep. van hee/t opgedragen;
de bezorging van een zaak. Bep. van heeft opgedragen:
(voorw.).
van een zaak ...... Bep. van de bezorging;
met het volste vertrouwen. Bep. van heeft opgedragen;
het volste vertrouwen . Bep. van met;
het volste . . . . .. . Bep. van vertrouwen.
........

.............

.

..........

B. Betrekkelijke zinsnede, waardoor het hoofdbestanddeel gescheiden en e en zaak bepaald wordt: waaraan
hem veel gelegen was.
4

veel ..... Onderwerp.
waaraan . . . . . . . . . . . was . . Gezegde:
waaraan
Bep. van was gelegen;
. . . . . . ....
... .Bep. van was gelegen.
hem
.

.

.

....

Aanmerking. Door de deelen dus te schikken: ,,Een
,,van mijn vrienden heeft mij met het volste vertrouwen de bezorging opgedragen van een zaak, waaraan
,,hem veel gelegen was," houdt de zin op een periode
te zijn.
Ei ge n ti ij k e perioden zijn zoo mede:
1. Ik heb hem om vele gewigtige redenen, die ik,
wegens gebrek aan tijd, u nu niet kan meêdeelen, een
gansch niet malsehen brief op zijn dak gezonden.
2. Een misdadiger, al heeft hij de overtuiging, dat
het door hem bedreven kwaad bij niemand bekend is,
is daarom nog niet vrij van 'de kwelling, die de onrust en het zelfverwijt plegen te weeg te brengen.
In de eerste periode is het hoofdbestanddeel geschei-

den door een betrekkelijke zinsnede, in het tweede door
een voegwoordelijke.
Medegedeeld door de Afdeeling Delft, sectie Hulponderwijzers, der Onderwijzersvereeniqing in hei twe2de
schooldistrict van Zuidholland.
II.
WEL HUN of WEL HEN?
Het W el hun zal niemand betwijfelen, vermits de
datief of derde naamval een persoon of zaak aanwijst
als door een ander en persoon of zaak bedeeld wordend; - een persoon of zaak, waaraan iets van een
an deren persoon of zaak toekomt, ten deel valt, tot
wiens voordeel of nadeel een toestand of handeling
plaats heeft, derhalve een persoonlijk voorwerp.
A c h en Wee worden mede door een dalief of derden
naamval bepaald, zooals te lezen staat in het Maandblad, 1863, bladz. 100. Hiermede is echter nog niet
uitgemaakt, dat W el hen berispeljk is; het laat zich
verdedigen, wanneer men de door hen aangewezen
voorwerpen zich voorstelt, als door een an d e r e n persoon omvat of beheerscht, als in een geheel lijdelijken
toestand verkeerende, met betrekking tot het wei, dat
er over wordt uitgesproken.
III.
TE WETEN.

Men vindt deze woordverbinding aan do e ii toegevoegd, om daarmede hetzelfde te beteekenen als een
causatief of factitief verkwoord, (1) bijv. Wij Wilieni
til, enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen,
xalni! do e ii t wet cii. Ze wordt evenwel ook als een
tussehenzin gebezigd, als:
(1) Zie boven, bladz. 5.
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Men zit er als alom, t e we t en, op twee billen. Zoo
vormt zij een onvolledigen zin, die, aangevuld, het best
luidt: Het is vergund, of: geoorloofd te weten. Met die
aanvulling dient ze tot bepaald onderwerp, waardoor het
onbepaalde bepaald wordt; op zich zelf, dat is zonder
de aanvulling, is ze een onvolledige tusschenzin. In navolging der Latijnsche spraakkunst wordt te w eten,
spraakkunstig, een bijwoord genoemd. „ Te velen," zegt
Weiland, in zijn „Beknopt Nederduitsch taalkundig woordenboek" op weten, „beantwoordt an namelijk; wel te
,,veten is, zoo men alles wel voor oogen houden en
„bepalen wil." De aangehaalde versregel beteekent zoo:
Men zit er als alom; zoo men alles voor oogen houden
en bepalen wil, op twee billen; of : Men zit er als alom ;
zoo men alles voor oogen houden en bepalen wil, is het
vergund, of: geoorloofd te weten: men zit er op twee
billen. Te weten vindt men met namelijk, trouwens en
immers onder de voegwoorden gerekend, evenwel
met deze beperking, dat zij niet dienen om zinnen
of veelledige bestanddeelen daarvan met elkander,
of bepalende zinsneden met haar hoofdbestanddeel in
betrekking te brengen; het zouden dus voegwoorden
zijn, die geen der functiën van die woordsoort ver
worden ze bijwoorden genaamd,-rigten.Wl
omdat ze het naast tot die woordsoort, zeker niet tot
een der overige behooren. Zeer teregt is, Maandblad,
1863, bladz. 175 opgemerkt, dat er voor de onderscheiding der woorden in hoofd- en onder-soorten geen
stelsel bestaat, als dat van Linnaeus voor de onderscheiding der voortbrengsels van het plantenrijk.

ERRATA. Bladz. 5, regel 10 van boven, staat: zuigen van zoogen ;
lees: z o o g en van z u i ge n. Bladz. 64, onder PLET, staat: folie 1 werk;
lees: folter werk.

Aflevering 5.

1864.

MAANDBLAD
VOOR

NEDERLANDSC11E TAAL,
STIJL EN LETTERKUNDE,
ten behoeve van het Lager Onderwijs,
op praktisch gebied.

TAAL.
AANTEEKENINGEN OP DEN 2den DRUK DER NEDERLANDSCHE SPRAAKLEER , TEN GEBRUIKE BIJ
HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOLEN,
DOOR Dr. W. G. BRILL.

XIX.
ONDERSCHEIDING DER WERKWOORDEN NAAR HUN GEBRUIK.

Vraag 34.
B. Bedrijvende en onzijdige werkwoorden.
Na de werkwoorden volgens de zoogenaamde rangen
beschouwd te hebben, gaat Weiland tot een nadere onderscheiding er van over. Volgens deze zijn er bedrij
lijdende, onzijdige, wederkeerige en onpersoonlijke-vend,
werkwoorden (1). De onderscheiding in lijdende en wederkeerige is, zooals boven, bladz. 40, te lezen staat,
er een naar het geslacht of den vorm. Naast de
(1) Ned. .praalkunst, bladz. 132.

ø
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onpersoonlijke moeten de daartegenoverstaande, de persoonlijke, gesteld, en de onderscheiding zelf op het geb r nik gebouwd worden (1). Die in bedrjveucle en onzijdige betreft de werkwoorden van het b edrj vende
geslacht of den bedrjvenden vorm.
Wat werkwoorden van het bedrjvend geslacht of van
den bedrjvenden vorm zijn, is boven, bladz. 44, gezegd. Zij worden op tweeërlei wijs gebezigd, namelijk,
overgankelijk (transitief), of onovergaitkelijk (intransitief).
In het eerste geval brengen zij het onderwerp, waaraan
zij iets toeschrjven, on mid d e 11 i k, dat is zonder tus
een voorzetsel, in betrekking tot een-schenkomtva
uitgedrukt of voor den geest staand z a k e lij k v o orwe r p (2); in het laatste, zoo al niet tot niets anders
dan tot hetgeen zij er aan toeschrjven, dan toch zeker
niet tot zulk een voorwerp. Zoo is g a a n overgankelijk (transitief) gebezigd in: Hj gaat zijn gang; Hij
is de z en we g gegaan; - onovergankelijk (intransitief) in: ik sta niet, maar ga; Ik ga naar huis; ik ga
langs clezen weg. Niet alle werkwoorden laten zich echter, zooals gaan, overgankelijk (transitief) en onovergankelijk (intransitief) bezigen; sommige zijn uitsluitend overgankelijk, zooals de causative of factitive vel
len, wekken, voeren; andere uitsluitend onovergankelijk, als vallen en waken, waarvan vellen en wekken
gevormd zijn (3).
Naar dit tweeërlei gebruik worden de werkwoorden,
-

(1) Zie boven, bladz. 71.
(2) Maandblad, 1863, bladz. 99. Een voorbeeld, waarin een werkwoord
transitief gebezigd wordt zonder uit g e dr u k t zakelijk voorwerp levert
het spreekwoord: Hebben is hebben; maar krijgen is de kunst. Die zoo
spreekt, staat een zakelijk voorwerp, hoe onbepaald het zijn mag, voor
den geest.
(3) Zie boven, bladz. 5,
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zooals uit het antwoord op de Vraag, bladz. 66, blijkt,
onderscheiden in:
1. Subjective.
2. Objective.
a. met een bepaling van voor-I• Intransitive.
in den enitieÍ of datief;
werpy
b. met een bepaling van voor - 11, Transitive.
werp in den accusatief.
Al is het, dat men zich bij deze onderscheiding der
werkwoorden van het bedrijvende geslacht of den bedrijvenden vorm kan neerleggen, wegens de daarbij uit
het Latijn ontleende kunsttermen, is zij voor het Lager
Onderwijs ongeschikt, en de woorden subjectief en objectief zijn niet wel te verduitschen. Er blijft niets over
dan van den nood een deugd te maken, en, in het gegeven geval, van bedrijvende en onzijdige werkoorden te blijven spreken (1). De benaming bedrij v en d werkwoord heeft zoo betrekking On op het
geslacht , en op het gebruik; zij beteekent werk
bedrijvenden vorm, overgankelijk-wordvane
gebezigd: eveneens is het met de benaming on z ij di g
werk wo o r d gelegen; zij heeft mede betrekking On op
het geslacht, On op het gebruik, en beteekent werk
bedrijvenden vorm, onovergan- -wordvane
kelijk gebezigd.
(1) Het bedenkelijke ligt ook wel in het woord be drijvend, daar
men b e dr ij v e n d e werkwoorden zal moeten noemen, die geenerlei bedrijf beteekenen, zooals hebben, lijden, gevoelen; veel meer echter in het
woord on z ij dig Onzijdig werkwoord toch beteekent eigentlijk neutraal
werkwoord, en welke neutraliteit is er te vinden in de werkwoorden, die
men onzijdige noemt? Onzijdig is een scheeve vertaling van het Latijnsche neutrum, dat geen van beide beteekent. Van Heule, boven,
bladz. 1 en 41, vermeld, sprak óf het eerst, óf in navolging van anderen, in onderscheiding der werkwoorden, die hij werkende en lijdende
noemde, van een werkwoord des derden geslachts, dat tot geen v au
beide, noch tot de werkende, noch tot de lijdende behoort°
e
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Een zakelijk voorwerp wordt niet uitsluitend betee
door een zelfstandig naamwoord of voornaam--kend
woord, maar ook op andere wijzen, als: Ik leer t ekenen; Ik draag u op hiervoor te zorgen; Ik weet,
waar hij woont; Ik zie, dat gij het niet weet,
enz. Die gewoon zijn om de zakelijke voorwerpen, de
voorwerpen bij uitstek, bij de zinsontleding te onderscheiden, en aan de overige bepalingen alle nadere onderscheiding te onthouden, mogen daar wel eens aan
denken.
Het aantal der werkwoorden, die een voorwerp in
den genitief hebben, is, volgens Dr. Kern (1), beperkt
tot de volgende: zich bekommeren, zich erbarmen, zich
ontfermen, zich aantrekken, zich herinneren, gedenken.
Met uitzondering van gedenken, zijn zij dus alien van
den wederkeerigen vorm. Bladz. 99 van het Maandblad,
jaargang 1863, is reeds opgemerkt, dat dit gebruik van
den genitief uit het Latijn is overgenomen. Gedenk mijfler, enz. is dus een Latinisme, een uitdrukking naar
het Latijnsche spraakgebruik, dat men behoort te vermijden, zoo men zuiver spreken en schrijven wil. In onze
Moedertaal zegt men: Gedenk in ij (accusatief), of aan
m ij; verder: zich bekommeren over, zich erbarmen
over, zich ontfermen over, met zich in den accusatief; zich iets aantrekken, zich iets herinneren, met zich
in den datief. Dat een bedrjvend werkwoord, bij een
bepaling van zakelijk voorwerp, er ook een van persoonlijk kan hebben, leeren iemand iets geven, iemand
geweld aandoen, ie man d iets ontfutselen, enz. overtuigend.
De onderscheiding in bedrijvende en onzijdige werk(1) Handleiding bij het onderwijs der Nederlandscite taal, ten ge
inrichtingen voor Middelbaar onderwijs, 2de stukje, bai1z. 46.-bruikevan
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woorden geldt ook de o up e so o n hij k e, zooals blijkt
uit menigen zin, als: Het berouwt mij; Het verdriet mij;
Het bevreemdt mij; - Het regent; liet dondert; liet
'weêrlicht; Het heugt mij; Het past mij; Het dunkt mij.
C. Hulpwerkwoorden.
Het gemis van spraakkunstige vormen, die het spreken behoeft, wordt vergoed door woorden, die, met dat
doel gebezigd, den naam van hulp w o orden dragen.
Voor zoover zij tot de werkwoorden behooren, noemt
men ze h 1 w e k w or de n, die men onderscheidt in
hulpwerlcwoorden van het geslacht of den vorm,
hnlpwerk'woorcieu v a ii d e w ij s en hulpwerkwoorden
van den t* d. Men vindt dit punt behandeld in het
antwoord op de Vraag, bladz. 65 en 66.
1. Er is maar één hulpwerkwoord van het geslacht
of den vorm, namelijk, word en, zooals het in de
woordverbinding, die een lijdend werkwoord uitdrukt,
gebezigd wordt (1). Al is het, dat het lijdende niet
(1001' w o r de n, maar door het deetwoord beteekend wordt,
toch is dil deelwoord niet in staat om een gezegde te
vormen, wat ieder werkwoord, naar zijn aard, moet kunnen doen (2). De toevoeging van worden maakt dit
mogelijk. Is worden een onzijdig werkwoord in: Ik
word warm, het is een hulpwerkwoord van het geslach
of den vorm in: Ih word geprezen.
2. De hulpwerkwoorden der wijs zijn niet slechts
mogen, zullen en laten, maar ook moeten en
kunnen.
Door m o e t en of zul 1 en wordt de zin der aan(1) Zie boven, bladz. 42.
(2) Zie boven, bladz. 44.
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voegende wijs uitgedrukt, en wel, wanneer er spraak
is van een noodzakelijke verpligting om iets te doen.
Van dit gebruik van zullen vindt men een afdoend
voorbeeld bij van der Palm, waar hij zegt : Maar gij
wilt niet, dat ik allen zal noemen, en gij wilt ook
niet, dat ik sommigen v o orb ij g a. Menigvuldiger wordt
moeten dus gebezigd, als: Men moet mij wel verstaan ! Men versta mij wel! Men moet niet zeggen, dat
hij gelijk heeft! Men zegge niet, dat hij gelijk heeft!
Meer nog dan door moeten of zullen wordt de
zin der aanvoegende wijs uitgedrukt door m o gen of
k u n n en, wanneer er spraak is van een toelating of
inwilliging, als: Hij mag, of: kan doen, wat hij wil;
Hij doe, wat hij wil; Hij mag dag en nacht zonder
ophouden werken, toch kan hij zijn taak niet afkrijgen;
Hij werke dag en nacht zonder ophouden, toch kan
hij zijn taak niet afkrijgen. Ook dient mogen om de
hoop te kennen te geven, dat hetgeen men wenscht zal
kunnen geschieden, als: Daarvoor mag de Hemel ons
behoeden! Daarvoor behoede ons de Hemel! Ik hoop,
dat het gebeuren mag; III hoop, dat het gebeure.
Laten dient om den zin der gebiedende wijs uit
te drukken, wanneer daardoor een vermaning of aan
wordt, waarbij men Of zich zelf, of-sporingbetkd
een ander met zich een voorstel (propositie) doet, als:
Laat ik mij eens goed bedenken! Laten we er nu maar
niet meer over haspelen! Maar ook de zin der aanvoegende wijs wordt door laten beteekend, als: Laat
hij doen, wat hij wil! Hij doe, wat hij wil! Laat
de knecht maar vooruitgaan! De knecht ga maar
vooruit! Laat hij komen, als hij kan!
Hij lome,
als hij kan!
Volgens Dr. Kern is in laat ik, laat hij, enz., laat
voor late gebezigd, en heeft men daarin te doen met
—
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den eersten en derden persoon enkelvoud van de aanv ø e g e n de wijs; in laten we en laten ze, met den
eersten en derden persoon meervoud van dezelfde wijs;
volgens anderen wordt in deze uitdrukkingen wel de
genoemde persoon gebezigd, maar de a a n t o o n e n d e wijs.
Naar aanleiding van Huygens' sneldicht:
Heb ick te veel gepraet en langer, als 't behoort,
Vergeef t my,
he
sei' Job: 'k sal b eter leeren leven
En korter webben weven;
Job, seid' ick: Laten wy malkanderen vergeven;
Qhy hebt my niet gestoort;
Hebt ghy heel veel geklapt; ick heb heel niet gehoort:
vraagt Lulofs (2): ,,Moet men zeggen L a) t en wij of
L a a t o n s elkander vergeven ?" er boertend bijvoegende:
jene vraag, waarover, zoo dan al geen onschuldig bloed,
r echter veel onschuldige inkt vergoten is !" - Het
gebruik van het gebiedende 1 a at, zoowel in het enkelvoud, als in het meervoud, is in de schrjftaal zeer
menigvuldig, en zeker onberispeljk. Het wordt zelfs voor
het oorspronkelijke gehouden, en Laat Ik, enz. voor een
afwijking er van, die geen ander doel heeft, dan om
niet verkeerd verstaan te worden. Immers met Laat hem
komen! zegt men niet hetzelfde als met Laat hij komen! Laat hij komen! beteekent: Hij kome! = ik mag
lijden, dat hij komt; Laat hem komen! beteekent: D oe
of: D ø et hem komen! B r eng, of: breng t te weeg,
dat hij komt.
3. Het gebruik van h ebb en, z ij n en z u lien als
hulpwerkwoorden van den tijd is overbekend. Gaan
(1) Rondleiding bij het onderwijs der Nederduitsche taal, 2de stukje,
bladz. 82.
(2) Over Nederlandsche Spraakkunst, Stijl en Letterkennis, Deel I,
bladz. 186, der uitgaaf van Dr. de Jager.
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dient om het toekomstige uit te drukken, dat onmiddellijk ophanden is, als: I k ga een brief schrijven; Het
gaat regenen; met blijven wordt de voortduring van
het tegenwoordige uitgedrukt, als: Het blijft maar regenen; Hij blijft maar slapen. Hebben en zijn
dienen om het door het werkwoord beteekende voor te
stellen als afgedaan, voleind, volbragt, voltooid, en dus
als verleden (gepasseerd). Het gebruik van h ebbe n,
als hulpvoord van den tijd, is veel menigvuldiger, dan
dat van zij n. In de gevallen, waarin nu eens heb ben,
dan weder zijn gebezigd is, wordt met zij n van een
toestand gesproken, die het gevolg is van hetgeen met
hebben beteekend wordt. Gevaren zij n is het gevolg
van gevaren h ebben, geloopen zij n van geloopen hebben, gezeild zij n van gezeild hebben, enz.

SPELLING.
MEDEDEELINGEN UIT

» DE GRONDBEGINSELEN DER NEDER -

LANDSCHE SPELLING. ONTWERP DER SPELLING VOOR

HET AANSTAANDE NEDERLANDSCH WOORDENBOEK.
VAN WEGE DE REDACTIE BEWERKT DOOR
Dr. L. A. TE WINKEL."

(Vervolg).
In het vorige N°. van het Maandblad hebben wij ons
met het verschil in schrijfwijs der woorden met een g
of ch wel eenigzins uitvoerig bezig gehouden. Om het
belang der zaak en bij de vermoedelijke verandering,
die daaromtrent zal ontstaan, meenden wij den gevoerden strijd en het bestaande verschil van gevoelen, ten
aanzien van die tweeërlei spelling, in hoofdzaak te moeten meêdeelen of herinneren, gelijk wij dit in vroegere
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Nns.

omtrent andere punten deden. 't Geschiedde om
belanghebbenden op de hoogte der zaak te houden. In
onze verdere mededeelingen kunnen wij korter zijn
omdat zij minder belangrijke punten bevatten.
Nogtans. Bilderdijk verzette zich tegen de aldus door
Siegenbeek voorgestelde schrijfwijs van dit woord, en
schreef nogthands, als, zoo hij beweerde, afgeleid en
zamengesteld uit nog en te hende. De Heer A. de Jager
heeft in der tijd in zijn Verscheideuheden aangetoond,
dat de spelling, door Siegenbeek daaromtrent aangegeven, de voorkeur verdiende. De Redactie van het Woordenboek acht insgelijks de afleiding van Bilderdijk verkeerd, en verklaart zich, al zou men in twijfel kunnen
staan bij de keus tusschen het gebruik der g of ch,
voor het gebruikelijke nogtans.
Koninklijk, koningrijk, aanvankelijk, afhankelijk, oorspronkelijk, jonqhei*d, koningje, woningje, kettingje, langmoedig enz., schrijft men, genoegzaam algemeen, naar
de aangenomen spelling van Siegenbeek. Hij koos in
het eene woord de g, in het andere de A, omdat de
meerderheid der schrijvers genoemde letters in die woorden bezigde, en die k of g, daarin voorkomende, overeenstemde met de toen meest heerschende uitspraak.
-

De Redactie van het Woordenboek verschilt daarin met

Siegenbeek in gevoelen, en voert aan, dat, op grond
der uitspraak, het algemeen gebruik wil, dat in al die
genoemde woorden de k zal gebezigd worden. Zij aarzelt daarom niet voor te stellen en aan te nemen, om
de g door de k te vervangen; en zij doet dit te meer,
omdat de spelling met een g ,,bij voortduring aanleiding zou geven tot eene uitspraak, die met ons taaleigen in strijd is." Omtrent lang- of lauk-werpig, langof lank-wijlig, en enkele soortgelijke woorden meer,
wordt niets gezegd.
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Het valt niet tegeii te spreken, dat, in de meeste
van die woorden, de genoegzaam algemeene, althans
beschaafde uitspraak meer voor het gebruik der nk, dan
voor dat der ng pleit, en in zooverre verdient reeds de
nk in die woorden aanbeveling. Maar behalve op de
toepassing van den regel der beschaafde uitspraak mag
ook gewezen worden op de vroeger gebruikelijke spelling, die mede ten voordeele van de nk spreekt, zoo
althans de oudste spelling de oudste brieven, of het
oudste regt in deze heeft. De Heer A. de Jager wees
reeds in het jaar 1838, bij het overwegen der bestaande
geschilpunten in de spelling, op die oudtijds gebruikelijke schrjfwijs. Hij zegt in zijn Verseheidenheden (1):
,,Oudtijds bediende men zich bestendig van de scherpe
nk of nc, als in Jone, lane, coninc; later bezigde men
daarvoor de zachtere ng, en schreef Jong, lang, koning." In
enkele woorden bleef echter het gebruik van den nk-klank
behouden, zooals in besprenkelen, jonker, henker en andere. - Voor het onderwijs heeft de voorgestelde verandering geen bezwaar. De Heer G. Kuijper, Hz. doet
ondertusschen in zijn Vingertvijzingen, bladz. 14, aan-.
gaande die verwisseling de vraag: ,,Voert de Redactie
ons niet tot eene noodelooze verharding der uitspraak,
wanneer zij ons voorschrijft woninkje, kettinkje te spellen? Wij voor ons," zegt hij verder, ,,rneenen in de
uitspraak van deze en dergelijke woorden nog bepaald
eenigermate den ng -klank te kunnen onderscheiden,
al moeten we toegeven, dat hij geenszins zuiver is."
Knods, guds (steekbeitel), ridselen. De Redactie stelt,
ten aanzien van het gebruik der is of ds, als regel:
,,Wanneer de s door een tongletter wordt voorafgegaan,
dan is deze de scherpe t; uitgezonderd in 1e 2de naam(1) Bladz. 32.
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vallen der woorden op d, en in de bijvoeg. naamw.
en bijwoorden, door aanhechting van sch en s van woorden op d gevormd." Derhalve trots, schaats enz.; maar
Gods, des bloeds, steedsch, steeds, gindseh van gind(er),
sinds van sed(ert) enz. In knots en guts, door Siegen
met een d geschreven, wil zij de d door de -bek t
vervangen hebben, en dat wel om de afleiding; knots
wordt, beter dan met het verouderde knodde, met knotten in verband gebragt, en zoo ook guts (holle beitel,
ook tot het uithollen van goten gebezigd) van goot. In
ritselen verlangt zij de t; hoewel waarschijnlijk van
rijden afgeleid, heeft, zegt zij, de d in alien gevalle
geen nut meer, omdat rijden zijn vroegere beteekenis
van beven thans mist. In loods, smidse en gids wil zij
de d behouden. In loods om de vroegere uitspraak, die
als lodge klonk; in smidse, omdat dit kennelijk met
smid en smeden in verband staat, dus om de afleiding;
in gids om het gebruik en de afleiding van het Fransche woord guide.

STIJL.

WELLUIDENDHEID.

Welluidendheid! Reeds 't woord klinkt ons aange-

naam, welluidend in 't oor. En de beteekenis er van,
in verband met de hoorbare uitdrukking der gedachten? Neen, 't verwondert ons niet, dat aan de wellui
dendheid onder de eigenschappen van een goeden stijl een
plaats is toegewezen. Kon Orpheus door zijn eenvoudig snarenspel een ruw menschengeslacht tot luisteren
dwingen; wist hij door liefelijke klanken aan kennis
-
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en beschaving een weg te banen tot anders schijnbaar
ontoegankeljke harten; vermogt hij door zoete geluiden,
figuurlijk gesproken, dieren in menschen te herscheppen: ook de spraak, als voornaam voertuig der gedachten, oefent, is 't niet in gelijke maat als de muziek,
een te krachtiger invloed uit, naar mate zij zich welluidender hooren doet. Men vindt ook dat verschijnsel in
de geschiedenis der oude volken reeds geboekt, en nog
bevestigt dit de ondervinding. Gaf de gansche verga
volks door een luid geschreeuw meermalen-derigs
van zijn groote ingenomenheid, zijn levendig genoegen
blijk, als Cicero met een welluidend slot zijn redevoeringen eindigde; verhaalt hij, als oorgetuige, dat de
klank van zekere woorden, door Carbo gesproken, met
zulk een luide toejuiching door al de hoorders werd
ontvangen, dat men er van verbaasd moest staan: nog
heden is 't somtijds waar te nemen, te gevoelen, welk
een verrassende uitwerking de taal van beroemde redenaars kan voortbrengen, als hun de woorden welluidend van de lippen vloeijen. Het is waar, de heden
talen missen voor een gedeelte het harmonieuse,-dagsche
dat de spraak der Grieken en Rorneinen bijzonder eigen
was; het valt niet te ontkennen, dat onze meer Noord
getroffen zullen worden door 't ge--scheornmid
sproken woord, al traden ook mannen als Cicero of
Carbo onder ons op: maar toch de liefelijke toon, door
onze gevierde sprekers meermalen aangeslagen, boeit
niet zelden ook, als onwederstaanbaar, de aandacht,
weet zich nog vaak een pad te openen tot anders somtijds ongenaakbare gemoederen. Het koele, wikkende
verstand mag onder ons eenigzins strenge eischen doen;
ook het schoonheidsgevoel spreekt een woordje mede;
ook het oor vordert iets; wat als hard of stroef naar
binnen wil dringen, wordt moeijelijk toegelaten, vindt
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bezwaarlijk door de kronkelingen een gebaanden weg.
Teregt mag 't daarom gezegd worden: welluidendheid
schenkt aan 't krachtig gesproken woord een dubbele
kracht, geeft, voor de verbeelding, aan de klanken leven.
In 't vorige No. wezen wij op de gepastheid, als een
eigenschap van den stijl, die op de eigenaardige woordenkeus betrekking heeft. Schoone denkbeelden vorderen echter niet alleen een voegzaam gewaad, overeenkomstig het bijzonder doel, door hem, die ze voortbrengt, daarmede beoogd; zij eischen tevens een liefelijk geluid. Tusschen derikbeeld en klank is, in veel
gevallen, een kennelijke overeenkomst op te merken.
De welludend1i ejd schrijft het in acht nemen van die
eischen, het bewaren van die overeenkomst als regel
voor. Zij doet, behoorlijk toegepast, de uitdrukking der
gedachten in zulke woorden wedergeven, die het gehoor streden, en zal dus daardoor de kracht van 't
gesprokene verhoogen, de levendigheid versterken, de
ge/)asihe!d te meerder doen uitkomen.
Dat werkelijk aan onze taal de eigenschap van wel
luideudheid niet kan ontzegd worden - al stellen wij
haar daarin niet op eene lijn met die der meer zuidedeljke bewoners van ons wereiddeel - is door tal van
voorbeelden genoegzaain bewezen. Inzonderheid biedt
daartoe de poizij van onderscheiden onzer dichters uit
vroeger en later tijd zelfs rijke stof aan. Meer vrij dan het
proza, onidat de pozij velerlei omzetting in de woordschikking toelaat; geholpen door den versbouw, en gesteund door de zangerige uitspraak, waarbij ook het
klanknabootsende van vele onzer woorden uitmuntende
diensten bewijst, weet zij het zachte en teedere, zoowel als het akelige en schrikverwekkende, het sombere
en treurige, niet minder dan het vrolijke enblijgeestige, ja elke inwendige aandoening der ziel zinneljk
-
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te uiten, en die door daaraan eigen klanken in de ziel
van anderen over te storten.
Tot staving van die welluidendheid laten we hier van
enkele onzer dichters eenige weinige regels volgen.
Slaat men de Minnedichien van Hooft open, liefelijk
klinkt het dan in de ooren:
,,Zal nemmermeer gebeuren mij dan, na deze stondt,
De vrundschap van uw' oogen, de wellust van uw' mondt,"
Of:
,, Roozemondt, had ik hair uit uw tuitjen
'k Wed ik kneveld' het goodjen, het guitjen,
Dat met zijn' brandt, met zijn boogh, met zijn flitsen,
Landt tegen landt over einde kan hitsen :"
Evenzoo, om uit 't vele van hem nog iets te noemen,
in den Rey van Joffrouwen, in zijn Treurspel Baeto:
,,Wien zit de wreedheid in 't gebeent'
Zoo diep nu, dat hij niet en weent,
En met verslegen hert, betreurt
De droefheidt, die ons valt te beurt?
Die deez' versufte schaar ziet gaan,
Met zorg, met rouw, met angst belaân
Schoorvoetend uit hun vaderlandt:
Wel heeft hij 't hart van diamant,
Ziet hij 't met onbewogen oogh."
Nemen wij de dichtwerken van Vondel ter hand, al
bepalen wij ons alleen tot den Gijsbrecht van Aernstel,
zoo ruischt het ons reeds zacht en teeder tegen in den
Rey van Klaerissen:

,,Wie zal die droeve moeder troosten,
Nu zy haer lieve kinders derft?
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Nu zy hun ziet in 't bloet versmooren,
Vergaen, die naulijx zijn geboren,
En zoo veel zwaerden root geverft?
Zy ziet de melleck op de tippen
Yan die bestorve en bleecke lippen,
Qeruckt noch verseh van moeders borst.
Zy ziet de teêre traentjes hangen,
Als dau, aen druppels op de wangen.
Zy ziet ze vuil van bloet bemorst."
Somber, maar toch welluidend is ons de klagt van
Badeloch, in 't zelfde stuk:
,,Mijn goede vrome man gaet quijnen, en verbijt(ken.
Zijn leet des daeghs, en brenght de nachten door met waecTek vind hem menighmael met traenen op de kaecken:
En vraeg lek wat hem deert: hy zucht en antwoord niet
En kropt zijn hartewee, verdubbelt mijn verdriet."
Wie gevoelt niet het zoetvloeijende in het Akkerleven
van Poot, als hij aanheft:
,,lloe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen,
Die zijn zaligh lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!

"

Of het streelende in zijn gedichtje Op de doot van
mijn dochtertje:

,,Jakoba tradt met tegenzin
Ter snode werelt in:
En heeft zich aan het endt geschreit
In haere onnozelheit.
Zij was hier naeu verscheenen
Of ging, wel graeg, weer heenen."
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Vloeit het ons niet zacht in de ooren, als Camphuysen in zijn Maysche Morgenstond zingt:
,,Wat is de Meester wijs en goed,
Die alles heeft gebouwt,
En noch in wesen blijven doet,
Wat 's menschen oog aanschouwt:
Is 't geen welluidende toon, dien een van Aiphen om althans ook van latere dichters enkele te noemen
in zijn cantate: De Starrenhemel aanslaat:
,,Daar rijst het tintlend starrenheer!
En de aarde zwijgt verbaasd.
't Gestarnte spiegelt zich in 't meer,
Waarop geen windje blaast.
't Is alles hemel wat men ziet;
Zelfs bergen vlugten heen.
't Verdorde blaadje schuifelt niet,
't Gestarnte spreekt alleen."
Klinkt het ons niet liefelijk tegen, als B. Ter Haar
in Een landschap bij ondergaande zon zich uit:
,,Nu, zoo ver ons oog kan dragen,
Nog de blikken rondgeslagen;
't Landschap staat in d'avondblos!
Hoort gij 't onbestemd geschater,
't Loeijend vee, 't murmiend water
En dat wild muzijk in 't bosch?"
En zouden we, daar wij niet meer durven aanhalen,
den onvergetelijken Tollens hier niet noemen, die vol
eenvoud, ongekunsteld, en toch zoo welluidend zich
telkens hooren liet, 't zij hij voor 't huiselijk geluk,
de natuur om zich henen, of voor belangrijke gebeur-

113
tenissen de snaren tokkelt? Worden wij niet gedrongen om met hem in te stemmen, als hij in zijn Aardsgezindheid dus aanvangt:
,,Daar is de lieve lente weer,
Ons aangewaaid van 't Zuiden;
Zij lokt de vooglen weêr in 't hout,
En regent over veld en woud
Weer honderdduizend kruiden."
of in zijn Winteravondliecije aldus begint:
,,Het Oosten blaast, het wiutert fel,
't Is buiten vinnig koud:
Goddank! wij hebben turf en hout;
Wij zitten warm en wel."
Wel is 't waar, wat Joannes Le Francq van Berkhey in zijn Proeven van het vermogen der, Ned erduit
sche Dichtliunst zegt:

Zij kan lagchen bij de reien,
Bij bedrukten hikkend schreijen.
Zij kan weder tranen droogen;
Zij kan troosten in 't verdriet,
En haar teeder mededoogen
Weigert ze ook der armoô niet.
Zij kan bidden, zuchten, smeeken,
Harten, hard als steenen, breken."
Maar al mist nu ook het proza, in 't algemeen, gedeeltelijk datgene, wat het melodieuse der poëzij zoo
zeer kan verhoogen, toch is door talrijke voorbeelden
voldoende te staven, dat ook aan ons proza geen welluidendheid mag ontzegd worden. Bij de groote ruimte
8
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der keuze, wijzen wij thans alleen, uit vroegere schrijvers, op P. Cz. Hooft, A. Huishoff en Simon Stijl.
Krachtig, gespierd noemen wij den stijl van Hooft
in zijn Ned. Hist., maar niet minder wordt daarin meermalen het oor gestreeld door welluidende klanken;
hoort slechts de woorden, die hij Aldegonde in de vergadering van Hollands Staten, in 1572, spreken doet:
,,En zeeker, geen' tong zoo wel ter taal, die zoude
,,kunnen uitspreeken, hoe bitter het den vroomeri Vorste
valt dat ooghelijn van Europa zoo root van bloedige
Jraanen , dien bloem van alle landouwen zoo smaa,,delijk vertreeden, dat prieel des aardbodems zoo bar,,baarlijk verwoest en tot een vat der uytheemsche vuyl,,nisse gemaakt te zien."
Schilderachtig, levendig, maar welluidend tevens is
de redevoering van Hulshoff, als hij bij de beschrijving
van den zomer, in zijn Afwisseling der dagen en jaargetijden, zich aldus uitdrukt: ,,Na drooge oostewinden,
,,zien wij over 't veld, met genoegen, breede, digte
,,sehtiine straalen eerier graauwe donkerheid, reikende

,,tot den grond, welke ons den milden regen van verre
,,vertoonen. Doch schielijk samentrekkende wolken, met
,,eene broeijende warmte, vermengen onze hoop met
,,angstvalligheid. Dan omringt ons onverhoeds het gekletter van enkele droppelen, die loodlijnig nederval
Men wordt verschrikt door het licht des bliksems,
,
en hoort het kraakend geluid des donders dikwijls
,,weergalmen." - - - Na de dondervlaag, ziet de
,,ondergaande zon minzaam neder, door de gebrokene
Jucht, op de rookende velden en beemden eener ver
,,kwikte waereld, vertoonende zig als een hof des Heeren."
Sierlijk, maar ook welluidend klinkt het bij Stijl in
zijn Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden: Het
,,vaderland van Laurens Koster, aan 't welk de wae-

-
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,,reld, behalven de drukkunst, ook veele andere heer
uitvindingen verschuldigd is, en dat zo wel in-,lijke
,,deeze als in de voorgaande eeuw veele groote man,,nen heeft voortgebragt, zou dus misschien nog voor
,,den aanvang der volgende eeuwe de verwondering
,,van gansch Europa tot zich trekken. Een nieuw ge
slacht zou eerlang den vreemdeling overtuigen, dat
,,geen dikke en dampige lucht de Nederlanders verhin,,dert tot de verhevenste heiligdommen van Pallas en
,,Apollo door te dringen. De Republiek, dus van alle
,,haare nagebuuren geëerbiedigd, en van haare inwoo,,ners vuurig bemind, zou nimmer ophouden, gelukkig
,,voor zich zelve en geducht voor haare vijanden te zijn."
Maar ook bij schrijvers uit onzen tijd zijn die voorbeelden niet schaarsch; denken we slechts onder zoo velen aan een van der Palm, een van der Hoeven, een
Oosterzee. Omtrent den eerstgenoemden is 't alleen reeds
genoeg te wijzen op zijn beroemd Gedenkschri[t van
Nederlands Herstelling, door Roelants' goedkoope uitgaaf
thans zeker in aller handen. En van der Hoeven, de
vroeg ontslapen zoon van een beroemden vader? Het
volgende is genoegzaam, waarin hij even ernstig als
welluidend spreekt van den Dood: ,,Goed en weldadig
,,is het, dat er een einde komt aan dit leven, want
,,het meeste der dagen der jaren onzes levens is moeite
,,en verdriet. Tusschen ons en den engel des Heeren
,,is maar óéne schrede; en als wij bezwijken op den
,,weg, terstond is hij daar om ons te verzamelen tot
,,onze vaderen in het koele graf. Dâár houden de boo,,zen op van beroering; daar sluimeren de vermoeiden
,,van kracht; daar zijn de slaven te zamen in rust en
,,hooren de stem des drjers niet; de kleine met den
,,groote is dár, en de knecht vrij van zijn heer! ZOO
,,is de dood den ouden Godsmannen verschenen, dien
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„Aartsvaderen, die wandelden met den Heer; zóó heb,,ben zij den vervolger welkom geheeten, wanneer hij
„hen had ingehaald. Des levens zat legden zij zich te
„bedde , en namen afscheid van hunne zonen: „Ik
„ „sterve , ik ga den weg der gansche aarde !" En al
„reikte hun blik niet verder dan het graf, het vertr. ou,, wen op den God hunnes levens begaf hen niet in 't
„worstelen met den dood."
Wij noemden ook J. J. van Oosterzee. Wie, die getuige was van de feestelijke plegtigheid op den 17 Nov.
1863, in het Willemspark te 's Gravenhage, gevoelde
zich niet getroffen door de welluidende muzijk van den
grijzen J. H. Lubeck, waarmede hij de woorden van
Withuys' Feest-cantate deed weerklinken in 't gemoed?
Maar wien ook tintelde het bloed niet bij het hoorera
uitspreken der welluidende taal van den gevierden redenaar ! Onvergetelijk blijven ons onder al het schoone
de woorden: „Wat wacht gij toch, dagen aan één, wachter
„op Schevenings -duin, en neemt het kunstglas in l i an„den, en tuurt, of gij nog achter de witgepluimde gol„ ven geen zwarte stip ziet verrijzen?? Ja waarlijk, daar
„schemert de reddingsboot, die Neêrlands redder terug„voert ; daar nadert, daar wuift, daar is hij, de Prins
„van God gebeden: na een scheiding van bijna twin,, tig jaren drukken Oranje en Nederland elkaar verzoend
„en verrukt aan 't hart! De koningsleeuw schudt met
„fonkelende blikken de manen, en de roofgierige Ade,, laar vlugt verschrikt naar zijn nest, reeds verheugd
„zoo hij zijn jong nog kon bergen. Nu de ketenen af„gerukt, het zwaard uit de schede, den bezem op den
,,mast, de hand aan den broeder, en bovenal het hart
„aan den Vorst !"
Gewis, onze taal mag op welluidendheid bogen!
V.
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LET TER KUNDE.
DOOR

D. G. VAN WIERINGUEN B0RsKI.
TERUGBLIK OP HET LIED.

V.
Brederoôs Aendachtigh Liedt -Boeck.

Wat men in onzen tijd ziet gebeuren, dat Uitgevers
zich bevljtigen om alle stukken van eenig schrijver of
dichter bijeen te brengen en te zamen uit te geven, dat
was mede in vroeger dagen niet vreemd. De Amster
damsche boekhandelaar Cornelis Lodewijcks van der
Plasse liet zich zoo gelegen liggen aan de liedjes van
Gerbrand Adriaensen Brederoô, die bij hem in 1622
in het licht verschenen onder den titel van ,,Boertigh,
Amoureus, en Aendachtigh Groot Liedt -boeck van G. A.
Brederode, Amsterdammer." Deze verzameling bevat dus
Brederoôs drie liedeboeken, het boertige, aandachtige
en amoureuse, elk met een eigen titel en paginatuur;
het amoureuse wordt op zijn titel ,,De groote bron Der
-

Minnen, van G. A. Brederoô Amsterdammer" geheeten.

Een kort levensberigt van den dichter vindt men hij
Hofdijk, ,,Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,"
bladz. 220 en 221; zeer uitvoerig wordt over hem gehandeld door den Heer J. Ten Brink in zijn ,, Ger l)rand Adriaensen Brederoô. Historiesch-aesthetische studie van het Nedcrlandsche Blijspel der zeventiende eeuw."
Brederoô sleet zijn jongelingsjaren op het atelier van
Francisco Badens, om er de schilderkunst te leeren.
Deze kunst bragt hem tot de poëzj. Als jong kunstenaar, geliefd en gezocht bij vrolijke feesten, altijd ge-

118
wapend met een kluchtig of zangerig liedje, altijd vol
echte luim en gezellige scherts, werd hij weldra de,
lieveling der Amsterdamsche letterkundige en beschaafde
kringen. Hij ontving daarvan het levendigste blijk, toen
hem het ambt van vaandrig bij de Schutterij werd opgedragen ; immers was dit ambt bij een der Amsterdamsche Burgercompagniën toen een uitstekende eer,
een hoogst benijdenswaardig voorregt. Die onderschei
hij vooral te danken aan zijn „loffelijke ze- -dingha
den", waardoor Ten Brink niet met Hofdijk verstaat
„zijn burgerlijke welgemanierdheid", maar „den gullen,
vrolijken toon van zijn gesprek ; de aangrijpende geestdrift, waarmee hij een feest gloed en leven kon bij
onverschrokken ledigen van bierkroes of-zetn;h
wijnfluit, in die dagen een zoo geacht gezelschapstalent, dat men het den eernaam van „regtschapen duytsch"
waardig keurde." Met zijn lijfspreuk: 't kan ver k e er e n, openbaarde hij geheel de zwakke zijde van zijn
hart; vlugtig en veranderziek, werd hij veelal slechts
voor een oogenblik geboeid, altijd uitziende naar een
volmaakter verwezentlijking van het ideaal, dat hem
voor den geest stond. In een „Amoureus liedeke" bekent hij in 't eerste en laatste couplet van zijn minnevlagen:
Veranderingh is goet;
't Nieuw maeckt 'my 't oude warsch.
't Veranderen is so soet
Voor een, die 't doet;.
Dat werd ick vroet,
Door wanckelbaer ghemoet.
Veranderingh van spijs
Maeckt lust en appetijt;
't Verand'ren ick seer prijs:
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'k Verander mettertijt.
Daer syn soo veel,
Schoon, Ryck en Eel,
Ik krygh oock licht mijn deel.
Brecleroôs eerste standvastige liefde, toen hij nog bij
Badens in de leer was, bepaalde zich tot een meisje,
,,
pen of tongh" te ver
wier schoonheid hem met gheen
halen scheen. Aanvankelijk was zij hem niet ongenegen ten laatste evenwel schaamde zij zich over zijn
,,gheringheyt", en ontving een ander ,,wel ghesien" ten
harent. Toegelaten en welkom in de woning van Roemer Visscher, liet hij liet oog vallen op de zoete Tes
toen een pas ontloken roos van zeventien-selchâ(1),
jaar; maar al zag de onde Roemer zijn schertsgaauwen
gast nog zoo gaarne aan zijn huis, zijn lieve, heerlijke
tweede dochter aan hem af te staan was, vooral wegens het verschil van religie, een onmogelijkheid. Daarop
stond hij met een ,, Rycken, maer wilden Voghelen Sangh"
naar de hand van ccii ,,vriendelijcke ende seer Deuchtrijeke jonghe Weduwe"; zij koos een handvol goud
boven den onverweikbaren lauwer van het genie.
Dat Brederoô, zoo voor de derde maal teleurgesteld,
met verbittering en de hem eigen hartstogtelijkheid,
in de verstrooijiiigen der Amsterdaunsche vermaken zich
zocht te begraven, is niet geheel onwaarschijnlijk. Zeker is het, dat hij later, met zich zelf ontevreden, de
afkeuring van zijn ouders over zijn luchtige levensbeschouwing niet afwees, en in het laatste tijdperk van
zijn leven, het tijdperk van zijn ,,bekeering", zooals hij
het zelf noemde, van een gausch andere stemming liet
blijken. iloedanig die stemming was, leert het ,,Aen(1) Hofdijk, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, bladz. 176
—183.
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dachtigh Liedt -Boeck", toen door hem gedicht, van het
begin tot het einde. De gravure, die dezen bundel opent,
vertoont Brederoos atelier. Op den achtergrond vindt
men ezel, palet en schilderstok, met een doek, waarop
een vrouw met een grooten beker aan de lippen, en een
doodshoofd aan haar regterzijde. Door de open deur
vlugten Venus en Amor weg, beiden een blik in het
vertrek terugwerpende. Op den voorgrond knielt de
Dichter-Schilder zelf met de regter knie achteloos op
zijn vendel, bij een vierkant tafeltje, voor de drie gezusters : Geloof, Hoop en Liefde, die hem op een opengeslagen bijbel wijzen, waarbij een tweede doodshoofd
is geplaatst. Onder de gravute leest men:
Wanneer de mensch bedenekt zijn ydeiheid met leet;
Hy Venus oorlof gheeft, en 's werelds prael vertreedt,
En leent deemoedigh't oor der Deughden heilghe leeringh,
En offert dankbaer Gode het wierook van bekeeringh.
Zoowel uit den oorsprong van het „Aendachtigh Liedt
als uit deze gravure met haar onderschrift, mag-boeck",
men afleiden, welke toon er aangeslagen wordt in de
liederen, die het bevat. Van de negen en dertig zijn
er zeker vijf en twintig, waarbij drie „Bruylofts-Dichten" , die ernstig en plegtig getuigen van de strafste
zelfbeschuldiging, en van de hartstogtelijkheid en het
vuur, waarmede hij door zijn bekeering rust voor zijn
hevig bewogen gemoed zocht te vinden. In een dezer
sombere liedjes, en wel het laatste van den bundel,
luidt het :
Ghy Maeghden en Jongelingen,
In stede van yet quaets,
So hoord mijn droevigh singen,
En geeft de reden plaets:
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U spiegeld, ø mijn Maets!
Met wien ik plach te swerven
In grondeloos verderven,
Als woeste onverlaets.
Die voight en dient zijn lusten,
Die werd met my geplaeght,
En sønder tijdelijek rusten
Van zijn schuld-worm geknaeght.
Och! dat my heeft behaeght,
Des werelds ydelheden,
Die Gods ghebodt en reden
Uyt chick band en jaeght.
Tek plach wel eer te wesen
Bly-gheestig en verheught,
En heb alsins gepresen
De schijn-vluchtighe vreught;
Dies ick oock al mijn Jeught,
Door 't al te licht bekoren,
In dwaesheyt heb verloren,
So ghy aenschouwen meught.
In 't luchtigh siughen en springhen,
Heb ik my vaeck verbljd.
In niet-waerdighe dinghen
Heb ik my seer verblijd.
Mijn kostelijeke tijd
Heb ick tot quaed begheven;
Dies 't beste van mijn leven,
De wraeck der straffe lijd!
Wijn, lust, en wil van Vrouwen,
Het werelds Suycker-soet;
Die 't innerljck aensehouwen,
Is 't gal en bitter roet:
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Verdwaest is zijn gemoedt,
Die om so snoode dinghen,
Versuymt en laet ontspringhen
Het alderwaerdste goedt.

o Mensch! wilt aen mijn leeren,
Hoe dat die boosheyt snoot
Gods goedheyt Kan verkeeren,
In rechte gramschap groot.
Mijn jammerl**eke noot
Doet my, bedroefde Mensche,
Soo menigh-male werische
Na die verlanghde dood.
Niet somber, maar toch stichtelijk, en in den geest
van Camphuysens ,,Maysche Morgenstondt (1)", is Åer
ochtendlied in de ,,Tragedi-commedie" van den-dighes
stommen ridder (2) ook in het Aendachtigh Liedt
te lezen, en door Hofdijk, bladz. 226 en 227,-Boeck"
medegedeeld. Ernstig en stichtelijk tevens is een ander
lied, waarvan hier eenige coupletten volgen:
't Gemeene voick en 't puyck
Als Ketters zijn gedreven,
Yrypostigh en ter sluyck,
Nae elcx Afgod, de buyck;
Dees leyt van 't recht gebruyck
In een doodelijcke fuyck,
Met schijn van wel te leven.
Al levend syn sy doot,
Die in de Wereld woelen;
Eick voert zijn ziel in noot.
(1)Hofdijk, bladz. 240-242.
(2) A er dig h e is de naam van een der vrouwelijke personen van
het stuk.
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Al is Gods goetheyt groot,
Sijn schepsel hem verstoot;
Want siet de mensche snoot
Met haer lust-Goden boeien.
Eick smeet nyt waen een God;
Eick wil met Pallas (1) proncken;
Eick soeckt Plutoos (2) genot;
Eick doet Venus gebod;
Eick wordt door eick bespot:
Want eick dient sat en sot
Den Bras-God dol en droncken.
Verblinde mensch, ghy mist;
Laet af van 't Afgodderen;
Gaet nyt u selfs in Christ;
Moeyt met geen Kereken-twist (3);
Verwaende sotheydt ist
Van Gods afeomst met list
Te vernufteliseren.
De letter-vretery
En 't pralen met veel boecken
Sticht in den mensch (dunckt my)
Geest'lijcke hoovaardy,
Roem-sucht en klapperny,
Tael-grepen van te vry
En te diep ondersoecken.
Die weet, dat hy niet weet,
Die heeft een goed geweten;
Die in zijn herte treedt,
En biecht voor God met leet
(1) De godin der Wijs/leid.
(2) De god van den Rijkdom.
(3) Brederode werd geboren in 1585; hij overleed in 1618.
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De sonden , die by deed,
Met tranen , bloed en sweet ,
Sal sich niets groots vermeten.
Heer, geeft myn dit insicht
En maeckt my recht verstandel,
Soo door U Geest verlicht,
Dat ick voldoe mijn plicht;
Geeft, dat mijn simpel dicht
My en mijn naesten sticht,
In leven en in wandel.
Onder de j uweeltj es van het „Aendachtigh Liedt-Boeck"
is steeds teregt gerekend, wat hier geheel te lezen staat:
Iek sal u stucxgewij s nae 't leven gaen afmalen,
Dat heel seltsame dier, dat men hier Ellick heet,
Hetwelck de groote grond van swerelds wyde palen
Op een gelij cke tij dt, en oogenblick betreet.
Het veel hoofdige Elck is over al geboren;
Ellick leeft hier en daer, cleft is verr' ende hent,
Elck schuylt in 't Nederlandt, en by de swarte Moren,
En Ellick woont in cleft, maer chick onbekent.
Elck slooft om schat en goud,elck jaegt na't Boet archlistigh,
Elck heeft sich selfs lief, clef doet syn selfs leyt,
Elck strijdt met chicken, cleft is met Blek twistig,
Jae cleft waent hem wijs, en Blek is vol sotheydt.
Ellick snact (1) veel van deugd, en chick werrickt sonden,
Ellick is averechts, als Blek van buyten veynst:
Elck heeft een goeden schijn, en wordt vol quaets bevonden,
Ellicx tough klapt het geen zijn herte niet en peynst.
(1) Snapt, praat, babbelt. Zie A. C. Oudemau_s, Sr., in zijn „Woordenboek op de Gedichten van G. Az. Bredero", uitmakende het Ode deel der
„Nieuwe reeks van werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,"
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Eick poght met zijn gebreck, vermetel en hoovaerdigli,
Eick is een ander wijs, en meest zijn selven sot,
Eick acht hem schoon engroot, en veel waerdyen waerdigh,
Eick geckt met ellick, en eick wert van eick bespot.
Eick loopt, etc/c vloeckt, eick smijt, eick doet veel quaede
(dingen,
Etc/c maeckt van eere schand, eick soeckt van schande eer,
Rick is ontrou en licht, en vol veranderingen;
Dat eick huyden pryst, veracht hy morgen weer.
Rick mint het wereldts goet, en haet Gods rij eke gaven;
Eick doet met lust het quaet, en doet uyt vrees het goet;
Rick heeft zyn aerdsche hart in 't tydelyck begraven,
En Eliick loopt de dood onwetend' te gemoet.
lek waersehuw' Eick nu, dat willigh hy gaet derven
Dit aerdsch getuymel, en zijn snoode sonden vuyl.
Och! Etc/c, bidt en waeckt; gedeuckt, dat ghy moet sterven;
Beveelt u ziel den Heer, en 't lichaem hier den kuyl.

o groot en goede God! Ghy, die 't al Kan verkeeren,
Vervormt Elcx gemoet, en vernieut Eliicx hert;
Wilt Ellick a gebo'on soo onderhouwen leeren,
Dat u heylige nacm van Eick gepresen wert.

Brederoôs ouders voedden hun zoon op naar hun
hoogst ernstige opvatting van de geloofsbelijdenis der
Hervormde Kerk; zijn leven en werken staven dit menigmaal. Als zijn zedelijke en godsdienstige overtuiging
verdient beschouwd te worden het lied, waarmeê het
,,Aendachtig Liedt-Boeck" aanvangt, en E en g r s
1 e v en getiteld is. Men leest daar in het 4, 8ste, 9de
en lOde couplet:
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In boecken-kijf en woorden spitse strijd
Verwaerloost niet u kostelijcken tijd:
Leeft slecht en recht, leest de suyvere Schrift;
Maer kloeckaerts kunst met rype sinnen sift.
Daer is genoegh, dat noodigh dient vervormt;
Dijn Tempel Gods (doch geestelijck) bestormt;
Werpt d'af-Goon uyt van qua gewoont en lust,
Van lief en leed, en -van gewaende rust.
Van boeldery met Mammon, of den buyck,
Van Duyvels dienst, van 't ouwe snood misbruyck,
Van poppen-goed, van guychel-spel, van schijn,
Van lippen-liefd, en watter meer mach zijn.
Sulck kercke-slaen, en heyligh stormery
Is Christelyck, en staet een yder vry:
Maer 't leecke-boeck (1) is lang veel eer verjaeght,
Als 't beelde-werck, dat Blek van binnen draeght.
(1) Door het leecke-boeck, of , zooals Stalpaert van der Wiele het
noemde, „het boek der Leeken ," heeft men te verstaan de beelden,
waarvan de R. C. Kerken, tot leering en stichting der leeken, voorzien
zijn. Die aan te bidden noemde Stalpaert afgoderij ; ze „te quist doen
brengen,"
„om dies wil, dat
'k En a eet niet wie het beeld aanbad,"
even dolzinnig, als het verbranden der Heilige Schrift, voor het geval
men daaruit eenig misverstand zag rijzen. „Wie," zong hij:
„Vie heeft nog ooit de Schrift verbrand,
„Wanneer hij eenig misverstand
„Daaruit zag rijzen? Och, men deê
„Alzulks nog nooit te geener steê."
--

--

--
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VARIA.

EEN ZINSONTLEDING.

Dewiji de zamengestelde zinnen, waarin de bepalende zinsnede, of het voorzindeel (prótasis) voorafgaat,
en het hoofdbestanddeel, of het nazindeel (ap0dosis)
volgt, de aandacht tot het einde van den zin gespannen houden, dragen ze mede den naam van perioden.
Alle onderstellende zinnen zijn zoo perioden, als zij met
de onderstelling aanvangen.
Wanneer u, Amaril, uw wangen, frisch als rozen,
Uw spiegeiglas vertoont, wacht u voor hovaardij;
Gedenk, hoe krank die glans, hoe bros dat aardig blozen,
En hoe gelijk uw schoon uw schoonen spiegel zij!
Periode, inhoudende een toeroep, gerigt aan het meisje,
dat in den aanroep Amaril bij naam wordt genoemd.
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Medegedeeld door de Afdeeling Delft, sectie Hulponderwijzers, der Onderwijzersvereeniging in het tweede
schooldistrict van Zuidholland.

1864.Aflevering 6.

MAANDBLAD
VOOR

NEDERL.kNDSC E TAAL,
STIJL EN LETTERKUNDE,
ten behoeve van het Lager Onderwijs,
op praktisch gebied.

TAAL.
AANTEEKENINGEN OP DEN 2de0 DRUK DER NEDERLANDSCHE SPRAAKLEER, TEN GEBRUIKE BIJ
HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCIIOLEN
DOOR Di'. W. C. BRILL.

xx.
ONDERSCHEIDING DER WERKWOORDEN NAAR HUN RANGEN,
D. I. IN GELIJKVLOEIJENDE, ONGELIJKVLOEIJENDE
EN ONREGELMATIGE.

Vraag 37.
Met den TJtrechtschen vrede in 1713 nam de reeks
der oorlogen, door de Natie sinds 1568 gevoerd, een
einde; moê gestreden, begaf zij zich op de paden van
het levensgenot, om den overvloed van den handel in
zoete weelde te genieten. De tijden, waarin het genie
zich het best ontwikkelt, waren zoo voor het oogeublik
voorbij; de rust, door onbekrompenheid ondersteund,
was intusschen hoogst voordeelig voor de letteroefeningen, die wel geen verbeelding, maar zooveel meer ge9
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duld en opmerking vereischen (1). De beoefenaars van
onze Moedertaal vonden daarvoor rijke stof door hetgeen Lambert ten Kate Hermanz. hun leverde. Aan
zijn bijzonderen vriend Adriaan Verwer, die in 1707
zijn Letter- Dicht- en Redekunstige Schets der Nede'rduitsche Tale uitgaf, schreef hij in 1708 een uitvoerigeli, met bijvoeging van een kort naschrift, in 1710 in
het licht verschenen brief over de Gemeenschap tusschen
de Gothische Sprake en de Nederduitsche." Vervolgens
beoefende hij in het algemeen de verwante talen van
het noorden, om daardoor een nieuw licht over zijii
Moedertaal te verspreiden. In 1723 verscheen zijn ,,Aen
tot de kennis van het verhevene deel der Ne-leidng
Sprake ," waardoor hij zich den eernaam-deruitsch
van
,, der Nederduitsche Letverwierf
terkunst." Was het er toch ver van daan, dat onze
Moedertaal vroeger in het ruwe en geheel onbebouwd
lag, niemand had haar tot hiertoe met zooveel vrucht
beoefend, als hem door zijn helderen blik, uitgebreide
kennis en scherpzinnigheid gelukte (2).
Vóór Ten Kate hield men slechts de gelijkvloeijende
werkwoorden voor regelmatig; de ongelijkvioeijende
werden zonder onderscheid onder de onre gelmat i ge
gerekend. Door vergelijking van het Nederduitsch met
het Gothisch, Frankduitsch, Angelsaksisch, Hoogduitsch
en IJslandsch, kwam hij tot het besluit, dat de on ge
werkwoorden buiten kijf tot de regelma--lijkvoend
tige behooren, en zeffs door hun oudheid aanspraak
hebben om in rang boven de geiijkvloeijende te staan.
(1) Maandblad, 1862, bladz. 293-296.
(2) Zie de ,,Verhandeling over Lambert ten Kate Hermanz." van den
Hoogleerar H. Tollius, te vinden in Siegenbeeks ,,Museum", D. I. bladz.
3-37. Vergel. hetzelfde ,,Mnseum", D. II. bladz. 201-219, en Hofdijk,
Geschiedenis der Ned. Letterkunde, bladz. 337-33.
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In het eerste deel van de bovengenoemde ,,Aenleiding"
wordt dit punt, blaclz. 543 -574, breedvoerig behandeld. De ongelijkvloeijende werkwoorden vindt men daar
in vijf klassen verdeeld. Tot de eerste klasse worden
gebragt, die van stamklinker (1) zoowel in den onvolmaakt verleden tijd, als in het verleden deelwoord eveneens verwisselen, als: blijven, bleef, gebleven. Tot
de tweede klasse, die van stamklinker slechts in den onvolmaakt verleden tijd verwisselen, als: geven, gaf,
gegeven. Tot de derde klasse, die in beide vormen,
elk in het bijzonder, van stamklinker verwisselen, als:
nemen, nam, genomen. Tot de vierde klasse, het
klein getal werkwoorden, die, zooals Ten Kate spreekt,
,,beide, Klinker en agterste Medeklinker van 't zake
worteldeel, veranderen in o cht zowel in Tm--,ljke
,,perfecto (den onvolmaakt verleden tijd) als bij 't Prae,,teritum Participiurn (het verleden deelwoord). Daaren
die de n g of n k onder de Accent-Sub heb--,boven
,,ben, gebruiken o cht en acht, van beids." Deze werkwoorden zijn vijf in getal:
Brengen, brO cht en bracht, gebrôcht en gebracht;
Denken, dacht en docht, gedôcht en gedacht;
Dunken, dOcht en dacht, gedôcht en gedacht;
Koopen, kOcht,
gekOcht;
Zoeken, zOcht,
gezOcht.
Tot de vijfde k'asse worden gebragt, die van hun oude
ongelijkvloeijendheid in den uitgang van het deelwoord
laten blijken, als:
Bakken, bakte (oulings biek en boek), gebakken.
Op de schouders van Ten Kate staande, hebben onze
latere Spraakkundigen voortgezet, wat door hem was
begonnen, zooals niede uit het antwoord op de Vraag,
:) Maandb 1 ad, 18 f;3, ba1z. 2.
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bladz. 70-76, blijkt. Ook volgens Dr. Brill onderscheidt men dan de werkwoorden naar hun verbuiging (1) in regelmatige en onregelmatige; de regelmatige weder in gelj kvio eij ende en ongelijk
Regelmatig zijn, die, bij de verbuiging,-vloeijnd.
de voor deze bestaande regels volgen; onregelmatig,
die daarvan min of meer afwijken, hetzij dat zij ze
kere ongewone vokaaisveranderingen hebben, Of de verbuiging der gelijkvloeijende en ongelijkvloeijende ver
hun vormen van een verschillenden stam-enig,of
ontleenen. De onregelmatigen zijn niet slechts, die door
Ten Kate ongelijkvloeijende der vierde klasse genoemd
zijn: brengen, denken, dunken, koop en en zoeken, maar
ook, in bepaalde vormen, werken en durven, verder weten, doen, willen, moeten, kunnen, zuilen, mogen, zijn en
hebben, zooals geleerd wordt in het antwoord op de
Vraag, bladz. 86-88. Vermits van enkele dezer werkwoorden het deelwoord op en eindigt, kan deze uitgang wel als een vast, maar niet als een uitsluitend
kenmerk van ongeijjkvloeijendheid worden aangenomen;
ook volgens Dr. Brill bestaat het eenige kenmerk der
ongeljkyloeijendheid in de verwisseling van den stamklinker, altijd evenwel onder de voorwaarde, dat de
vroegere verwisseling daarvan, door Ten Kate in de
ongelijkvloeijende werkwoorden der vijfde klasse opgemerkt, vastgehouden wordt. Een en ander blijkt uit
het antwoord op de Vraag, bladz. 70, en hetgeen ver
der geleerd wordt, bladz. 73, van laden, lagchen, bakken; bladz. 74, van bannen, spannen, vouwen, zouten;
bladz. 75, van brouwen, heeten, scheiden.
Als praktische regel mag gelden, dat alle werkwoorden, waarvan het verleden deelwoord op en uitgaat,
-

(1) Maandblad, 1868, bladz. 11.
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ongelijkvloeijend zijn, met uitzondering van moeten en
weten, die tot de onregelmatige behooren. Dat cl of t,
als slotmedeklinker van hetzelfde deelwoord gebezigd,
wel een vast, maar geen uitsluitend kenmerk van de
gelijkvloeijendheid is, en daarom ook niet als kenmerk
door Dr. Brill in het antwoord op de Vraag, bladz. 70,
wordt opgegeven, behoeft naauwelijks opgemerkt te
worden; de meeste onregelmatige werkwoorden hebben
in dit deelwoord d of t tot slotmedeklinker.
Om op den door Ten Kate gelegden en steeds geeerbiedigden grondslag over de ongeljkvloeijendheid en
onregelmatigheid der werkwoorden naar eisch te kunnen
oordeelen, wordt vrij wat kennis van de k a nkl e e
en w 0 o r d v or min g gevorderd. D. Brill zal niemand
in dit opzigt verlegen laten, noch in zijn ,,Hollandsche
Spraakleer", noch in zijn ,,Nederlandsche Spraakleer";
Weiland heeft daar weinig aan gedacht, en zoo aanleiding gegeven tot vele misvattingen. § 260, bladz.
129, van zijn ,,Nederduitsche Spraakkunst", spreekt hij
van onregelmatige werkwoorden, die in de onbepaalde
wijs niet op en, maar op n uitgaan. Zeker zou dit
een onregelmatigheid zijn, omdat de onbepaalde wijs,
ofschoon z**als grondvorm beschouwd wordt (1), cigentlijk toch con afgeleide is, die men verkrjgt, door en
hij den stani te voegen. Maar doen is uit doe en door
dezelfde versmelting der e van den uitgang met die
van den stam, waarover, in het antwoord op de Vraag,
blz. 70, gesproken wordt. Staan is door de synkope (2)
der g uit sla gen, slaan door de synkope der n d uit
standen, gaan door de synkope der n g uit gangen ontstaan; zewen werd eerst zegen, vervolgens zejen, ell
(ij Maandblad, 1863, bladz. 72.
(2) Uitlating van klanken te midden van andere klanken.

134
eindelijk, door den overgang van ej e in i e, zien, zooals erejenci overging in vriend. § 261, bladz. 130, van
dezelfde ,, Spraakkunst" leest men, dat willen volgens
den aard van zijn beteekenis geen gebiedende wijs heeft;
maar hoe het dan te maken met:
,,W i 1 mij, uwen naam ter eer,
Al mijn euveldaân vergeven?"
Weilands gebreken hebben lang genoeg voortgeleefd;
de tijd is gekomen, waarop elk Onderwijzer ze behoort
op te sporen en te erkennen, en niet langer met eeia
voorgewend of gemeend beroep op het Staatsgezag ze
na te praten. Het Staatsbesluit der Bataafsche Republiek van Vrijdag den 3 0 sten Augustus 1805, omtrent
Weilands Spraakkunst, is voor de wetenschap vervallen, en het hardnekkig vasthouden aan dat Besluit zal
niet baten, nu men al meer en meer in de commissien
voor de examens van Onderwijzenden ziet optreden, die
met Weiland niet zijn opgegroeid. Wat de onderscheiding
der werkwoorden naar hun rangen aangaat, men mag het

voor scholen en Onderwijzers gelukkig rekenen, dat men
zich daarbij op een paar praktische regels kan verlaten;
maar aan die regels moet men zich dan ook houden,
en geen eigen gemaakte gaan leeren. Verliezen is niet
onregelmatig, omdat de onvolmaakt verleden tijd verloor
luidt; de overgang van s en z in r is menigvuldig; zoo
hebben we verko r en flaast verko z en, gevro r en naast
gevro z en, en war en als meervoud van wa s. Kunnen
zulke misvattingen nog toegeschreven worden aan onbekendheid met de kiankleer, erger is het, wanneer
men de werkwoorden van den ljdenden vorm onregelmatig noemt, omdat men het hulpwoord onregelmatig ach t.
Zoo zouden alle werkwoorden van den bedrijvenden en
wederkeerigen vorm in de zainengesteide tijden onre-
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gelmatig zijn, omdat hebben, zijn en zullen onregeltig zijn. Als Ten Kate het vernam, zon hij zich,
ma
gelijk men zegt, in zijn graf omkeeren; de regelmatigheid, volgens hem ,,de kroone eener Tale" wordt
hier deerlijk door geschonden, en dat nog wel in die
woordsoort, die de voornaamste van alien is. ,,Zo min,"
zegt hij, een romp zonder armen of beenen zig ver
kan, of zo gering als een lichaem zonder ziel-,plaetsn
even zo stom, zo zwak, zo levenloos is een gezcg,
dat geen verhum vervat nogte onderstelt; 't zijn de
,,werkwoorden, die ons alle begin, voortgang, onder,,houd, en einde, ja alle soort van beweging uitdruk,,ken." Dit ,,waerdige deel" gehandhaafd te hebben
tegen den smet ,,van veel ongeregeitheden" heeft hem
een onvergankehijken lauwer om de slapen gewonden.
Maar de leer, die in sommige scholen veikondigd wordt,
dat alle lijdende werkwoorden onregelmatig zijn, is ook
hoogst onwetenschappeljk; want gesteld, dat een werkwoord in den bedrjvenden vorm al eens tot een anderen rang kon behooren dan in den lijdenden, met andere woorden, gesteld, dat de onderscheiding der werkwoorden in geljkvloeijende, ongelijkvloeijende en onregelmatige niet voor alle vormen te gelijk gold, wat
moet dan bij die onderscheiding voor de lijdende werkwoorden gelden, liet deelwoord of het huipwoord, de
heer of de knecht? Wie weet, waardoor in de woordverbinding, die een lijdend werkwoord uitdrukt, liet
lijdende beteekend wordt, zal op deze vraag liet passend antwoord wel kunnen geven (1). - Ten overvloede
wordt hier opgemerkt, dat w o r d en door D'. Brill gerekend wordt te beliooren tot de onqelijkvloeijeiule werkwoorden (ler Iweede klasse.
(1) Zie

l)iVeit,

hladz. 45.
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EEN MEDEDEELING MET EENIGE
TOELICHTING.

Op het jongste voorjaarsexamen voor Onderwijzenden
iL Zuidholland is aan de eerste sectie der candidaten
voor de acte van Hulponderwijzeres opgegeven om te
ontAeden:
Weet iemand zijn geschenk met woorden op te pronken,
Al is de gave klein, nog schijnt er veel geschonken;
Maar een, die, wat hij schen/'t, met sture wangen geeft,
Is ook, in mildheid, vrek; in heuschheid, onbeleefd.
Deze versregels bevatten twee zinnen, die door het
voegwoord m a a r met elkander in betrekking gebragt
zijn. De eerste zin is een zuivere onderstellende, waarin
het gevolg: nog schijnt er veel geschonken, wel gebouwd
wordt op de onderstelling: Weet iemand zijn geschenk
met woorden op te pronken, maar toch met deze afhankelijk wordt gemaakt van de toegevende onderstelling:
Al is de gave klein, = Toegegeven en ondersteld, dat
de gaaf klein is (1). - E en is, evenals i erna n
een onbepaald voornaamwoord; n o beteekent de voortduring van het gestelde, niettegenstaande dat afhankelijk gesteld wordt van de toegevende onderstelling;
o o k beteekent de overeenstemming van het in mildh e i d v r e k zij n met iets anders, dat den Dichter voOr
den geest stond.
De tweede sectie had te ontleden:
(1) Maandblad, 1863 bladz. 298.

137
Een inborst, blanker nog van deugd,
Dan 't hoofd, van vlokken, die 't besneeuwen,
Draagt Vosius , 0 Griek, wat meugt
Gij van uw Nestors kennis schreeuwen?
Heugd' hem van drie, den onzen heugt

Van meer dan een haifhonderd eeuwen.
Deze versregels bestaan uit drie zinnen. De tweede
is een vragende, waaraan, aan het begin, een aanroep
is toegevoegd, die kenbaar maakt, tot welk voorwerp
de vraag gerigt is; de derde is een zuivere ondersiel
-lend.
De eerste zin is dus te ontleden:

Vossius
.
Onderwerp.
Een inborst
draagt . Gezegde:
Een inborst . . besneenwen . Tweel.bep.(voorw.)van
draagt, waarvan de leden doorhetvoegw. dan
met e1kaiider in betrekking gebragt zijn;
blanker nog van deugd
Bep. van een inborst;
nog...... ....
..
Bep. van blanker;
.......
van deugdBep.
van nog blanker:
(blank) van vlokken, die 't be- i
Bep. van 't hoofd:sneeuwen
van vlokken, die 'tbesneeuwen Bep. van (blank);
vlokken, die 't besneeuwen Bep. van van;
die 't besneeuwen . . . . Bep. van vlokken;
die
Onderwerp;
't besneeuwen
Gezegde:
't
Bep. van besneeuwen
(voorw.).
..

.

........

.

....

.

.

.

.

.

..................

......

..................

In den tweeden zin is wat de vierde naamval van
het vragend voornaamwoord, waarmede ook gevraagd
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wordt naar het voorwerp, dat iemand, die iets doet,
voor den geest heeft, en waardoor hij zich veroorlooft
of bewogen wordt zoo te doen. Wat beteekent zoo
slechtweg: Door wat, of: Wegens wat, zooals
ill: Wat huilt dat kind daar zoo ? Wat .ate je mij tel
aan ? W a t leg je me te malen? enz. De laat -kens
zin is een zuivere onderstellende; in het gevolg-ste,
is meer dan een halfhonderd logisch een tweeledige
bepaling van e e uw en, waarvan de leden door het
voegwoord dan met elkander in betrekking gebragt zijn.
Me er is de onverbuigbare vergrootende trap van v e e 1,
die slechts Of bijwoordelijk, óf, zooals hier, zelfstandig
gebruikt wordt. Spraakkunstig is e e u we n afhankelijk
van een halfhonderd, zooals een halfhonderd
van van; beide woorden staan dus in den vierden
naamval.
De eerste sectie der candidaten voor de acte van
Hulponderwijzer had te ontleden:
Wilt gij bemind en eerlijk leven,
ik wil u des een regel geven.
Vier dingen dient gij wel te weten:
Geleden onreyt haast vergeten,
Ontvangen weldaad lang gedenken,
Geen mensch door achterklap te kreuken;
En hebt gij lust uw leed te wreken,
Zoo ga en beter uw gebreken;
Want een, die betert zijnen staat,
Doet leed den genen, die hem haat.

Van deze versregels vormen de twee eerste een zuiveren onderstellenden zin; in de onderstelling dienen
bemind en eerlijk, waardoor leven bepaald wordt,
om aan het onderwerp, door gij aangewezen, een hoe-
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danigheid toe te schrijven; het zijn dus bijvoeglijke
naamwoorden. Des is de tweede naamval van het persoonlijk voornaamwoord h e t. - De tweede zin bestaat
uit den 3thn 4tiun 5tIdll en 6" versregei; de 4k 5de
,

,

,

en 6de versregel bevatten elk een bepaling van vier
din gen. - De derde zin, die door en met den tweeden in betrekking gebragt wordt, is een zuivere onderstellende, waarin met het bijwoord zoo op de onderstelling wordt teruggewezen. - De vierde zin wordt
door het voegwoord want met den derden in beti'ekking gebragt; e en is daarin een onbepaald voornaamwoord; de n gen en een bepalend of beperkeud.
De tweede sectie had te ontleden:
Als ik dit beeld aanzie en van mijn eerste jareu,

Zoo leer ik, dat de tijd verloopt, gelijk de baren;
De Jeugd is maar een bloem, de mensehe nietig gras:
'k En was niet, dal ik ben; 'k en ben wet, dat ik was.

Deze versregels werden door Cats neêrgeschreven bij
het beschouwen van het beeld, dat hem als man van
zeven en vijftig jaar voorstelde; zij bevatten vijf zinnen.
De eerste, waarin achter e n het voornaamwoord d a t
moet ingevoegd worden, is een voorwaardelijk onderstellende, waarvan de onderstelling, door het voegwoord
van tijd a i s, met het gevolg in betrekking gebragt is,
en z o ø op de onderstelling terugwijst. G el ij k de b aren is een bepaling van v e 10 opt, die spraakkunstig
volledig zou luiden: gelijk (zooals, evenals) de baren
ve r b o op e ii. In den derden zin nioet i s uit den voor
gaanden aangevuld worden. In den vierden en vijfdeu
is d a t ccii betrekkelijk voornaamwoord, dat, zoo men
wil, een voorafçaarid h et g e n ondersteit.
-
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De derde sectie had te ontleden:
Gij hebt in 't harnas nooit voor vijanden gezwicht;
't Gebouw der vrijheid, door uws vaders hand gesticht,
Doch in den opgang met zijn dierbaar bloed begoten,
Voltooid: gij hebt den tuin met vestingen gesloten.

De eerste sectie der candidaten voor de Hoofdonderwijzers-acte had logisch te ontleden.
Wordt iemand hier zoo hoog verheven,
Dat hij, in staag en pijnlijk streven,
Van sterken eerlust aangepord ,
Door hooges staat,
Romeinsche daad,
Of kloek verstand, komt tot de hoogste eer;
't is veel verworven: maar genoeg is meer;
Spraakkunstig: Al kunnen al uw leerlingen alle dag al
hun werk al spelender wijs verrigten, zoo is het toch

maar al te waar, dat het geen zaak is, dat zij zich dit
•tot een gewoonte maken.
De versregels, voor de zinsontleding opgegeven, bevatten twee zinnen, waarvan de eerste een zuivere onderstellende is; het gevolg heeft 't tot onbepaald, veel
tot bepaald onderwerp. De tweede zin : ' genoeg is meer,
die door het voegwoord maar met den eersten in betrekking gebragt is, vordert, om verstaan te worden,
een aanvulling uit het redeverband met den eersten.
De voor de spraakkunstige ontleding opgegeven zin is
een toegevende onderstellende; spelender wij s
spelender gewijze, is, evenals gelukkiger wijs, onverrigter zake, enz., een genitief, dien men een zamengesteld bijwoord noemt; a 1, waardoor spelender be-
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paald wordt, is een bijwoord, zooals mede in a i pralende = g a n s c h pratende, voortpratende.
De tweede sectie had logisch te ontleden:
Kan iemand, die er leeft, geraken
Tot zulk genot van aardsche zaken,
Dat hij, met rusten lot aan 'tend,
Al ruikt en smaakt,
hoort, ziet en raakt,
Wat wellust geven may; dit loopt wel veer
En boven 'tmenschelijk: maar genoeg is meer;
Spraakkunstig: Trots zijn trotsch gesnork, dat hij, door
zijn trots gedreven, zoo trotsch laat hooren, trots,
of laat mij liever zeggen, trotseer ik hem altijd; zal
hij zoo trotse/t niet blijven, dan moet zijn trots niet
zegevieren

De carididaten voor de acte van Hoofdonderwijzeres
hadden logisch te ontleden den voorwaardelijk ouder
zin:
-stelnd
Zoodra de lente met haar zoet
Henen spoedt,
En de roosjes vast verleppen,
Zal men van der bloemen lof
En den hof

Naauwljks iemand hooren reppen; Spraakkunstig:
Eén VrOUW is duizend mannen te erg:
o eentvige eer van Reigersberg,
De volgende eeuwen zullen spreken,
Hoe gij den haat hebt uitgestreken,
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Nadatge op 't droe,f qevangenhuis,
Gelijk Maria nevens 't kruis,
Uw bruigom, onder moordenaren
Gerekend, trooste heele jaren.
Door voorwaardelijke ondersteilende zinnen verstaat
men zulke onderstellende, waarin het gevolg eigentlijk
berust op eenige in de onderstelling uitgedrukte tijdelijke, toevallige of wisselvalli,qe voorwaarde (conditie).
Q. No

LETTERKUNDE.
DOOR

D.

G. VAN WIERINCHEN BousKi.
TERUGBLiK. OP HET LIED.

VI.
Het Natuurlied.
De zlgtbare schepping, die men gewoon is de nat uur te noemen, met haar onuitputteljken schat van
schoonheden, verscheidenheid en afwisseling, leverde ontelbare malen de stof tot menig lied, waarvan de jugdige lente, de schoone zomer, de herfst of winter, de verrukkelijke morgen en stille avond, de zon, de
maan, de nacht, de veidbioem, enz. de stof uitmaken.
Aan zulke liederen, die men teregt met den naam van
n a t u u r 1 i e der en bestempelt, ontbreekt het onder ons
mede niet. Wat zijn Brederoôs ,,Aardighes Ochtend-
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lied" (1), Camphuysens ,,Maysehe Morgenstondt" (2),
ja zelfs Stalpaerts Leeuwerk (3), anders dan natuurliederen? Van Dirk Pieterz. Pers (4) bezitten wij het vol
gende, dat ,,FLORA of Hofsvreugde" getiteld is:
Weid Oogskens, wilt nu weiden,
Wilt uw geziehtjens leiden,
En gaan in Flora's hof.
Ei ziet de bloemkens blozen,
Besehaduwd van de Rozen
Van velerhande stof!
De Lelijtjens die ruiken,
De Tulp Jens onder duiken,
Met vlammig rood geboord,
Met paars en purpren stralen;
Narcissen lof behalen
Met geel en wit geboord.
De Hyacinten pronken,
Die met den iris lonken,
Bedekt van d' Eglentier;
De Zonnebloem staat schoone;
De roode Marta qone
Bemint den Lauwerier.

(1) Hofdijk, Gescit. der Ned Letterkunde, bladz. 226 en 227.
(2) Hofdijk, bladz. 240-242.
(3) Zie boven, bladz. 50 en 51.
(4) Maandblad, 1863, bladz. 226. Pers was een tijdgenoot van Cats,
door wien hij werd opgewekt om door zijn talent te willen blijven waken
voor het volksgezang, dewijl vele schooue nieuwe voyskens met zulke
,,thchten werden uitgegeven, dat de saerte (teedere) en kuische ooreia daarvan
,,een afkeer dlo(gen". Pers voldeed daaraan in de ,,Vrolyke stemmen",
achter zijn B e 11 e r 0 b ø ti of J ust tot wijsheyt" te vinden.

144
De Violetjens aardig;
De Crocus is zoo waardig
Als Vinkoorci of Damas;
Laat Jaspis en Rubijnen,
Laat Esmarand verschijnen,
Zij zijn als 't slechte glas.
Anemone is te prijzen,
Tym en Lavendel rijzen
Van onder 't Roosmarijn;
De Angeliertjens geurig,
Gesprenkeld en koleurig,
Verkies ik voor de mijn.
,,Al 's Konings heerlijkheden,
,,In pronkerij van kleêden,
Of wat de praal omvat,
,,Moet dadelijk bezwijken,
Ja voor de schoonheid wijken
Van eenig Lelij-blad."
Of wilt gij zien de zaden?
De bedjens zijn beladen
Met Beet en met Zalaat,
Met Rapen en Meloenen,
Asperges en Poinpoenen,
Radijs en ander zaad!
De Boomkens, overtogen,
Met goud' en purper oogen,
Van allerlei fatsoen,
Met allerhande vruchten,
Tot nut of tot genuchten,
Ons hart en ziele voên,
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Q aangenaam vermeijen 1
Ik wil mijn kapjen spreijen
En kreuken 't groene gras;
De schaduw van de boomen
Heeft ons den brand benomen,
Die ons zoo lastig was.
„Ei, zet u hier te rusten ,
„En wilt u wat verlusten,
„En schouwen Godes lof:
„Van elk blad kunt gij leeren
„Het wonderwerk des Heeren,
„Met overvloedig stof.
„Wilt uit dees Bloemkens lezen,
„Dat niets blijft in zijn wezen;
» 't Is schijn en ijdle roem:
„Want of des menschen leven
„Schijnt heerlijk en verheven,
„'t Verstuift, gelijk een bloem".
Een der Mopsjes (1), met name het „Hoorns ver
bevat het Winterlied,-maecklijTrshuyt",
waarvan de vier eerste en het laatste couplet, vertolkt,
dus luiden :
Hoe valt het vlokkig wintermeel
Op berg en over dal!
Hoe pronken met de bloote steel
De boompjes overal!
Hoe toont de harde waterkorst,
Die ongeheide brug,
Gebolwerkt van den wintervorst,
Zijn blank' en blooten rug!
(1) Maandblad, 1863, bladz. 248 en 249.
10
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Weg, jongens, wijkt wat van den haard;
Laat bestevaar bij 't vier!
Den ouderdom is 't hoekje waard;
Zoekt buiten uw pleizier!
Loopt al te zamen op het ijs,
En ploegt wat heen en weêr,
Dan om de warmt', dan om den prijs;
't Is nu goed winterweêr.
Neemt de gelegenheid wel waar!
Grijpt toe, terwijl ze er is;
Van acht'ren heeft ze tuit nog haar,
Van voren grijpt men wis!
De gure, koude winternacht,
En grooter heeren raad,
Met — hoe is 't ook? een vrouws gedacht
Vaak haastig komt en gaat.
Zoo 't morgen dooit, of zoo de snee
Te nacht de rijbaan dekt,
Dan wordt het rijden met de slee,

Of anders ook, begekt;
Dan kunt gij niet, mijn lieve maats,
Al woudt gij nog zoo graag;
Dan helpt geen welgeslepen schaats
Zijn rijder naar den Haag.
Is 't ijs, wanneer je valt, te fel
Voor knie of achterpoort,
Denkt: harde slagen leeren wel,
Het moet er zoo meê voort;
Rijst op maar; 't vallen is geen schand ,
Maar 't liggen staat te bot;
Rijst op en steekt al weêr van land,
Zoo raak j' haast uit den spot.
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Heeft de lente, behalve haar eigen schoon, boven de
overige jaargetijden dit voor, dat zij den winter vervangt, waarin de natuur schijnt ingeslapen, het is dan
zeker niet vreemd, dat tot haar eer menig natuurlied
is aangeheven. Van Jeremias de Decker, door Hofdijk
tot de dichters der Dordtsche school gerekend, en naast
den Vlaamschen Pater Adriaen Poorters geplaatst (1),
hebben wij het volgende Lente -lied:
Nu sleb den Hemel open doet
Met schooner lucht en sachter dagen,
En 't aerdrjck voor soo felle vlagen
Een minnend aensicht bied soo soet:
Nu 't licht gehuyst omtrent den Stier
Soo blye dagen brengt te voren,
Gereekt, gematigt naar behooren
Met winter -koude en Somer -vier:
Nu 't aerdrjck sijnen schoot ontsluyt,
Nu lauwe hette en koele droppen
Ontspringen doen de frisse knoppen,
En trecken geest ten wortel nyt:
Nu lieffelijck in veld en bosch
Sich opdoen met soo versehe roken,
Hier 't eerste groen, nau half ontloken,
Daer suyver wit, gins aerdig bios:
Nu 't schouw (2) gevogelt, welgemoed,
Den nieuwen tijd met vroljck quelen,
Met mengelsang van duysend kelen
Onthaelt, besegent en begroet:
(1) Geschiedenis der Ned . Letterkunde, bladz. 251, 279-292. Cats'
voornaamste volgers waren Poorters en de Decker; Poorters, de oudste van
beiden, is de incest Catsiaansche.
(2) Schuw,
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Nu 't vee den muffen stal verlaet,
En springt langs d' opgedroogde landen;
Nu kalf en koe met grage tanden
In 't nieuwe gras te bruyloft gaet:

o die nu oock in ope locht
Van dienst en engen dwang ontslagen,
Langs tuyn, langs duyn en dorenhagen
Eens 't vryc veld betreden mogt!
Hoe soude ick by dees' Lente -Son
Mijn greetig ooge spelen leyden
Door blaeuwen Hemel, groene weyden,
Door berg en dal, door beeck en bron.
Soo bly, soo breed een uytgesicht
Son my met heeter sang-lust treffen,
Son mijn gedachte bet verheffen
En mijn gedachte mijn gedicht.
Een geest, genegen t' onderstaen
Een werck, dat eeuwen mag verduuren,
Wil niet beknelt sijn tusschen muuren,
Wil breed en ruymschoots weyen gaen;
Wil met een onbelemmert oog
Door Aerde, Zee en Hemel sweven:
'T genot eens voorwerps, S00 verheven,
Verheft sijn' geesten hemelhoog;

Treckt sijn gedachten uit het slijek,
Doet sijn' gedichten kracht ontvangen,
En maeckt sijn' schoone maetgesangen
De schoonheyd hunner stof geljck.
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Is 't wonder, dat mijn rjm als mat,
By d' aerde kruypt, na dier mijn' oogen
Ons huysdack nau passeren mogen
Mijn' voeten byt den wal der Stadt.
Naarmate een nataurlied het voorwerp, dat het bezingt, strenger vasthoudt en breeder behaiTidelt, naar
die maat beantwoordt het meer aan zijn naam, en zoo
de schoone kunst, bij het streven naar eigen ontwikkeling en volmaking, een nevendoel mag hebben, dan
is het ook bij uitstek geschikt om hetgeen in de schepping van Gods onzienljk wezen opgemerkt en doorzien
wordt, aan het gemoed te heiligen. Menig riatuurlied
bewijst, dat het den maker er van behoefte was, zoo al
niet die strekking er aan te geven, dan toch zeker Of
regtstreeks, Of zijdelings met Camphuysen te belijden:
,,Wat is de Meester wijs en goedt,
,,Die alles heeft gebout,
,,En nog in wesen blijven doet,
,,Dat 's menschen oog aen-schout.
,,Die 's Werelds wijden omme -ring
,,Noyt uytgewaeckt bewaeckt,
En door gepaste wisseling

Het soet noch soeter maeckt".

Onder de vakken van het gewoon lager onderwijs
telt men thans ook de beginselen van de kennis der
natuur. Is het om de schooijeugd de algemeene gronden van plant-, dier- en delfstof-kunde mede te deden,
ten einde die, na het verlaten der school, toe te
passen? Zeker niet; want de lagere school mag zich
zelf niet voorbij streven, en daatdoor schuldig staan
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aan het ijdel pogen om een gebouw op te rigten, dat
geen grondslagen heeft.
Naar de woorden van den Heer Farncombe Sanders,
meent men in Zurich , dat het kind op de lagere school
de levende natuur in haar uitwendige openbaring als
een geheel moet leeren opvatten en liefhebben (1). Zou
die liefde tot een voorwerp, dat, om met de Decker
te spreken, „de gedachten uit het slijck treckt en den
geest - hemelhoog verheft ", niet merkelijk worden aangekweekt, door de jeugd in kennis te brengen met eenige
daartoe opzettelijk verzamelde natuurliederen, zooals
onze Letterkunde er in - menigte bezit?

VARIA.
EEN ZINSONTLEDING.

Als ik uw blozend mondje druk;
Als in uw arm mijn harte blijft gevangen;
Als ik met duldeloos verlangen

De roosjes van uw lieve lipjes pluk:
Clorinde, dan verdriet mij niet,
Dat ik om u mijn vrijheid varen liet.
Deze periode bestaat uit een drieledig voorzindeel,
waarvan elk lid door het voegwoord van tijd als met
het nazindeel in betrekking gebragt is. Aan het nazindeel is de aanroep Clorinde toegevoegd; met dan wordt
op het voorzindeel teruggewezen. Volgens het boven,
bladz. 142, aangemerkte, is zij een voorwaardelijk onderstellende zin.
(1) Rede , uitgesproken tot opening van de negentiende Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Onderwijzers- Genootschap, afgedrukt in
het Maandblad van die Vereeniggiug, voor 1863, bladt. 166-188.
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Perioden van gelijken aard, waarin, in het nazi nd e e 1, door een bijwoord op het voorzindeel wordt
teruggewezen, zijn mede:
1.
Toen Xerxes, met zijn heir van 't Oosten aangetogen,
Het onafhankelijk Griekenland
Vermaande om tijdiglijk te bukken voor 't vermogen
En de overmagt van zijne hand;
To en waren er, die, straks lafhartig aan het beven,
Beweerden, dat men niet te ras
Genoegen aan den vorst van Perzië kon geven,
Die nu reeds in Europa was.
2.
Gelijk de deugd alom in 't midden is gelegen,
Zoo vindt ze zich het best in middelbaren staat.
3.
Waar door het frissche morgenrood
De zon beschijnt den wereldkloot,
En schiet zijn gouden stralen;
Daar ligt een boschje, dicht beplant, gedoken in de dalen.
Medegedeeld door de A fdeeling Delft, sectie Hulponderwijzers, van het tweede schooldistrict van Zuid -

holland.

Aflevering 7.

1864.
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STIJL EN LETTERKUNDE ,
ten behoeve van het Lager Onderwijs,
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TAAL.
AANTEEKENINGEN OP DEN 2den DRUK DER NEDERLANDSCHE SPRAAKLEER TEN GEBRUIKE BId
HET ONDERRIJS IN DE LAGERE SCHOLEN,
DOOR Dr. W. G. BRILL.

%XI.
DE WIJZEN DER WERKWOORDEN.

Vraag 37.
De wijzen der werkwoorden zijn de spraakkunstige
vormen, die i n het algemeen aanwijzen, hoe het
door een werkwoord beteekende bij het spreken voor
den geest staat, en derhalve in h et a 1 g e m e en kenbaar maken, ho e een gezegde is op te vatten.
De vormen der aan to one n de wijs, zooals die ge
ook door weiland en Dr. Brill, worden opge--wonlijk,
geven, wijzen allen aan, dat het door het werkwoord
beteekende bij het spreken a 1 s werk e 1 ij k voor den
geest staat; zij maken dus kenbaar, dat men het
gezegde als een feit heeft op te vatten. Voorbeel-
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den zijn: Goud blinkt; In 1648 werd de Munstersche vrede gesloten; Hoe lang is uw broeder ziek
ge w e e s t? Bij het sluiten van den Munsterschen vrede
was Frederik Hendrik reeds gestorven ; Dat zal
morgen een pret zijn! De tijd van zijn verblijf zal
weldra verb open zijn.
De vormen van den onvolmaakt verleden en meer
dan volmaakt verleden tijd der aantoonende wijs (1),
hebben evenwel nog een andere beteekenis dan de
vermelde; zij wijzen ook aan, dat het door het werkwoord beteekende niet tot de werkelijkheid, maar
slechts tot de gedachten behoort, en het gezegde
dus niet als een feit, maar als een voorstelling van
den geest is op te vatten. Zoo zegt een zieke, die te
bed ligt: Nu wilde ik wel eens een oogenblik opzit
Naar mijn gedachten, wil ik nu -wel-ten,
eens een oogenblik opzitten; zoo gaat iemand voor het
venster staan, en zegt, naar buiten ziende: Het k on
wel eens gaan regenen, = Naar mijn gedachten,
kan het wel eens gaan regenen; zoo zegt A tot B,
na een tijd lang te zamen gewerkt te hebben: Wij
moesten er nu maar uitscheiden, Naar mijn gedachten, moesten wij er nu maar uitscheiden. Zoo
zal de vraag: H a d t gij dat ooit verwacht ? beteekeneu: Naar mijn gedachten, hebt gij dat nooit
ver w a, c b t; en Mijn broeder had het zeker niet verwacht, hetzelfde als: Naar mijn gedachten, heeft
mijn broeder het zeker niet verwacht.
De vormen der- aantoonende wijs laten zich dus in
(1). Vermits de benamingen, waarmede Weiland de zoogenaamde tijden
onderscheidt, tot nog toe geen verandering toelaten, worden zij hier en
vervolgens te eer gebezigd, omdat die, welke door Dr. Brill in liet antwoord op de Vraag, bladz. 75-88, gegeven zijn, mede te wenschen
overlaten.
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twee groepen verdeelen. Tot den eersten groep behooren die van den tegenwoordigen, den volmaakt ver
beide toekomende tijden: Ik troost; Ik heb-ledn
getroost; Ik zal troosten; Ik zal getroost hebben; Ik
word getroost, enz.; Ik troost mij, enz.; waarvan het
spreken zich bedient om het door het werkwoord beteekende uitsluitend als een feit voor te stellen; de
tweede groep bevat de vormen van den onvolmaakt
verleden en den meer dan volmaakt verleden tijd: ik
troostte; III had getroost; Ik werd getroost, enz.; Ik
troostte mij, enz., die twee beteekenissen hebben, zoodat
zij nu eens het door een werkwoord beteekende als
een feit, danwederals slechts tot de gedachten
behoorende aanwijzen.
Aan deze vormen der aantoonende wijs heeft echter
het spreken niet genoeg; het moet niet alleen kenbaar
kunnen maken, wat, met betrekking tot het teg enwoordige en verledene, tot de gedachten behoort, maar
ook wat daartoe behoort met betrekking tot het toekomende. En daartoe bedient het zich van de vormen,
die met den onvolmaakt verleden tijd der aantoonende
wijs van zullen zamengesteld zijn. Z o u hij dat goed
onthouden? beteekent zoo: Zal hij, naar uw gedachten, dat goed onthouden? Dat zou ik wel ge wild hebben, eveneens: Naar mijn gedachten,
zal ik dat wel gewild hebben.
De onvolmaakt verleden en de volmaakt verleden
tijd der aantoonende wijs worden, zoo zij het door een
werkwoord beteekende als een feit kenbaar maken,
historische tijden genoemd, omdat men, bij het
verhalen van gebeurde zaken, zich daarvan veelal bedient, -- van den onvolmaakt verleden, om kenbaar
te maken , dat het feit plaats had op den tijd, waar
men spreekt, als: in 1672 was het Vaderland in-van,
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grooten nood; van den meer dan volmaakt verleden, om
kenbaar te maken , dat het feit op den tijd, waarvan
men spreekt, afgedaan, voleind, volbragt, voltooid of
afgeloopen, en dus ook gepasseerd of verleden was,
als: Vóór den val van Napoleon was het Fransche juk
hier reeds a f g es c hud. Bij het verhalen van gebeurde
zaken moet men echter ook kenbaar kunnen maken ,
wat op den tijd, waarvan men spreekt, tot de toekomst
behoorde. Dit geschiedt mede met de vormen, die met
den onvolmaakt verleden tijd van z u 11 e n worden zamengesteld, als: Volgens het ontworpen krigsplan , zouden,bij de onderneming van Oranje in 1568 , kleine
legerbenden, in het Noorden, Oosten en Zuiden, een
inval dreigen, en Oranje zou dan met zijn leger op
eenig onbezet punt in b rek en; Naar het gevoelen van
Jan de Wit, z on Willem II, bij een langer leven, de
bekwaamste van zijn geslacht ge word en z ij n. Buiten
kijf behoort de onvolmaakt verleden tijd van zullen,
naar zijn vorm, geenszins uitsluitend tot de aanvoegende
wijs, en in de gegeven en daarmeê overeenkomstige
voorbeelden, werkelijk tot de aantoonende. Zoude,
door de afwerping (apokope) der laatste lettergreep,
zou, is ontstaan uit z o 1 de; door de versmelting der
1 is o 1 in on overgegaan.
De slotsom van het gezegde over de aan toonende
wijs is, als volgt: Al de vormen der aantoonende wijs
wijzen aan, dat het door een werkwoord beteekende, bij
het spreken, voor den geest staat als werkelijk, en
dus als een feit is op te vatten; die der historische
tijden: Ik troostte; Ik had getroost; Ik zou
troosten; Ik zou getroost hebben; Ik werd
getroost, enz.; Ik troostte mij, enz., wijzen evenel ni e t zei den aan, wat niet tot de werkelijkheid,
maar slechts tot de gedachten behoort.
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De ge bie den de wijs is de spraakkunstige vorm
der werkwoorden, die het door een werkwoord beteekende als een gebod, een bevel, een bede, een verzoek,
een wensch, een voorschrift, een raadgeving, een bewil
liging, kortom, als een uitdrukking van den wil, bij
wijs van toeroep, aanwijst, als: Velt 't geweer!
Stoor mij niet! Zend mij dat boek toch! Geef ons heden
ons dagelijksch brood! Wil mij spoedig schrijven! Eet smakelijk ! Neem alum; los dien op, enz.; Ga liever zelf naar hem
toe ! Zeg het vrij aan ieder ! Ga uw gang maar! Zij vormt een
gezegde niet van een onderwerp, maar tot een onderwerp;
een zin, die tot het aangesproken voorwerp wordt gerigt.
-

De aanvoegende wijs is de spraakkunstige vorm der
werkwoorden, die het door het werkwoord beteekende
als een bevel, een bede, een wensch, een voorschrift,
een raadgeving, een bewilliging, kortom, als een uitdrukking van den wil, Of slechtweg, Of met gemoedsbeweging, bij wij s van uit r o e p, aanwijst, als: Die
ooren heeft om te hooren, die hoore! Uw wil geschiede!
Leve de koning! JWen neme aluin, losse dien op, enz.;
Hij doe, wat van hem gevorderd wordt; Hij ga zijne
gang. Zij wordt de aanvoegende wijs genoemd,
omdat zij ook gebruikt wordt in zinsneden, die aan
een ander bestanddeel van den zin toegevoegd, of
door een voegwoord v e r bonden worden; om deze benaming, die slechts op een gedeeltelijk gebruik van
het er door benoemde toepasselijk is te handhaven,
heeft men zich in het hoofd gezet, dat alle zinnen,
waarvan het gezegde of de hoofdterm er van in de aanvoegende wijs staat, als aangevoegde te verklaren
zijn; zoodat bijv. Die ooren heeft om te hooren, die hoore,
eerst spraakkunstig volledig zou zijn door te laten voor
-afgn:
Ik beveel, dat hij.
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De gevallen, waarin de aanvoegende wijs, overeen
haar naam, gebezigd wordt, vindt men opge--komstig
geven in het antwoord op de Vraag, bladz. 88 en 89. -Allereerst dan wordt de aanvoegende wijs zoo gebezigd
in v o eg wo o r del ij k e zinsneden, waardoor beteekend
wordt, waar t o e strekt, wat in het hoofdbestanddeel
gezegd wordt; zoo . zegt men met: Hij bidt, dat h et
hem vergeven wordt, wat hij bidt; m aar met Hij
bidt, dat het hem vergeven worde, waartoe
hij bidt. In onderstellingen maakt de aanvoegende
wijs kenbaar, dat het onderstelde geval als een geheel
willekeurig moet opgevat worden. -- De voorwaar
delijke zinnen, door Dr. Brill bedoeld, zijn de hoofd
zulke, waarin het gevolg van een-bestandlv
willekeurige onderstelling uitgedrukt wordt. -- Het bezigen van de aanvoegende wijs in afhankelijke vragen,
is een Latinismus, een uitdrukking naar het Latijnsche
spraakgebruik, die volstrekt afkeuring verdient. Wordt
achter eer, voor en tot, eerdat, voordat en
totdat de aanvoegende wijs gebezigd, dan wordt er
in de zinsnede, die door deze voegwoorden met haar
hoofdbestanddeel in betrekking gebragt wordt, van een
willekeurig gedachte toekomst gesproken.
Ofschoon de spraakkunstenaars zich beijverd hebben
om de aanvoegende wijs in aantal van vormen niet
voor de aantoonende te laten onderdoen, en er uit een
etymologisch oogpunt tegen die vormen niets is in te
brengen, is het gebruik er van, op weinig uitzonde
na, verouderd, en wordt de zin der aanvoe--ringe
gende wijs veelal uitgedrukt door eenig hulpwerkwoord
der wijs, zooals boven, bladz. 101-103, is geleerd.
-
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SPELLING.
MEDEDEELINGEN UIT ,BE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCIIE SPELLING. ONTWERP DER SPELLING VOOR
HET AANSTAANDE NEDERLANDSCH WOORDENBOEK.
VAN WEGE DE REDACTIE BEWERKT DOOR
D'. L. A. TE WINKEL."

(Vervolg).
Er is in der tijd vrij wat geschreven over de spelling der woorden met -aard en -erd. Bilderdijk beweerde, dat in woorden als grijsaarci, dronkaard enz.,
een t moest gebezigd worden. Werd dit aard door som
migen voor hetzelfde gehouden als het naamwoord
aard=afkomst, inborst, Bilderdijk bestreed dit gevoelen; naar zijn meening, moest men er niets anders in
zien dan den uitgang aar of er, met de t versterkt.
De Heer A. de Jager heeft zich in het jaar 1838,
na een zorgvuldig onderzoek, niet ten voordeele der
aangenomen spelling verklaard, maar den wensch uitgedrukt, om met Bilderdijk in bedoelde woorden de
t te gebruiken. Men kon evenwel de zaak met eens
worden.
De Redactie van het Woordenboek beslist het geschil in weinig regels. ,,De woorden op aard en crc!,"
zegt zij in § 87, Jeveren geene moeijeljkheid; z ij
vereisehen zonder bedenking eene d. - Aard is oorspronkelijk het bijv. naamw. hard, dat ook sterk beteekende." De h ging verloren, en zonder deze wordt
het thans als achtervoegsel gebezigd, ,,ter vorming van
persoonsnamen, die eene ongunstige beteekenis hebben
Ook grijsaard was voorheen een schimpnaam. Erd

160
is slechts eene verbastering van datzelfde - aard." In
Spanjaard waarborgt het meerv. Spanjaarden de d. -Evenzoo wordt een d vereischt in 't zelfst. naamw.
aard. Men schrijft ook aardig, aarden en ontaarden.
„Aart en aartig zijn germanismen, en niets meer."
Volgens de aangenomen spelling behoorde men te
schrijven: rid, meerv. ridden, bind, gebinte, mv. bindten, beeldtenis, verbindtenis, medgezel, ridmeester. Ofschoon nu van rid en bind de stamwoorden rijden en
binden zijn, en dus de d daarin een plaats heeft, ver
Redactie, daar de uitspraak een verscherping-langtde
van de sluitletter vordert, in beide woorden de t te
gebruiken. Het doorgaande gebruik van ritten, als
meerv. van rid, pleit ook voor de t. „De dt in bindten en gebindte," zegt de Redactie, „strijdt met alle
regelmaat." Die verscherping der d wordt ook waar
mede, met en mits; in koopvaardij en vaart;-genomi
in verzadigen en zat. Is verder uit ontstanden (ontstaan)
ontstentenis voortgekomen, dan ook schrijft men even
goed beeltenis, verbintenis met een t, daar de gebruikelijke schrijfwijs van beeldtenis, en verbindtenis aan
een afleiding met -te zou doen denken. Hebben eindelijk rit, mits en met een t, dan kan de d in ridmeester en medgezel niet wel behouden blijven; althans de
Redactie van het Woordenboek zegt, dat er dan voor
het gebruik van een d in die woorden „geen toereikende grond" bestaat.
Antwoord. Bilderdijk en zijn volgers schreven in dit
woord een d, omdat zij beweren, dat het door zamenstelling gevormd is van het oude voorzetsel and, waar van ook ander is afgeleid. De Heer de Jager, hoewel
in zijn „Verscheidenheden" de door Bilderdijk aanga
voerde reden in het midden latende, acht ze echter
niet genoegzaam, om daarom van de gebruikelijke
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schrijfwijs af te wijken; terwijl hij daarbij nog opmerkt,
dat de uitspraak, zoowel als het niet ongewoon verschijnsel om in afgeleide woorden de d tot t te ver
voordeel van het gebruik der t spreekt.-scherpn,it
Ook de Redactie houdt zich in dit woord aan de gebruikelijke schrijfwijs, omdat de spelling met d de beteekenis niet duidelijker maakt, noch op het etymologisch verband met eenig ander Nederl woord wijst,
en het gebruik, om onverbuigbare woorden met scherpe
medeklinkers te sluiten, regel is; omtrent het argument
dat and de stam van ander en anders zou zijn, zoodat
antwoord , als het andere woord beteekent -- er bijvoegende, dat dit uit de lucht is gegrepen, en door
de verwante talen ten stelligste wordt weersproken.
Evenzoo houdt zij zich aan de gewone spelling van
Antwerpen, al wilde ook hierin Bilderdijk het gebruik
der d doordrijven , en al mogt men ook met den geleerden Vaernewijck den oorsprong van dien naam vinden in de legende omtrent de stichting van die stad,
welke door een zekeren Brabo den naam van Handwerpen zou verkregen hebben, na het verslaan van den
reus Druon Antigoon, die van zoo menig schipper op
,

de Schelde de handen afgehouwen en in de rivier gewor-

pen had. Dat verder de Redactie van het Woordenboek
geen plan kan hebben om de eigenaardige spelling der
plaatsnamen aan een geheele herziening te onderwerpen, behoeft hier naauwelijks gezegd; op deze mag
uitspraak of gelijkvormigheid geen invloed uitoefenen;
terwijl ook reeds vóór jaren is gebleken, dat het Landsbestuur op het behoud van de eens aangenomen schrijf
wijs der plaatsnamen prijs stelt. De vraag kan dus in
betrekking tot de eigennamen niet zijn: moet Monnikendam niet én of twee k's, Friesland met een f
of v, IJssel of Frissen met een dubbele of enkele s,
11
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enz. geschreven worden? Het bestaande gebruik dient
hierbij in de voornaamste plaats te beslissen. IJssel
mag in 't Latijn met eene s (Isala) geschreven worden, Pruissen afgeleid zijn van Pro-russia, de spelling
der eigennameu is geen gemeen goed, waaromtrent
taalkundigen een regel kunnen voorschrijven; en of nu
ook thans de s uitsluitend scherp is, en de verdubbe
van die letter ,,eene onloochenbare onregelmatig- -ung
heid" mag geworden zijn, het Bestuur van IJsselmonde,
IJsselstein, IJsselmuiden of llsselburg (in Pruissen)
zal daarom die tweede s zeker niet doorschrappen.
De spelling der eigennamen er buiten gelaten
het Ontwerp geeft voor Pruissen ééne s aan - zal
zeker het plan der Redactie om woorden, als: asem
brasem, deesem, geesel, kruisen, kruisigen, wijselijk,
vreeselijk enz., met een enkele s te schrijven, alge
goedkeuring verwerven; de s toch wordt tegen--men
woordig uitsluitend scherp uitgesproken. De Schrijver
der meermalen aangehaalde ,,Vingerwijzingen" vraagt
echter: ,,zou dan ook niet overal eene s moeten gebe-

zigd worden, waar bij eene beschaafde uitspraak de
scherpe tandletter zich hooren laat ?"
In § 92 maakt de Redactie haar besluit kenbaar
ten aanzien der verdubbeling van een medeklinker in
woorden, als: botteriken, monniken, perziken, kieviten,
diemiten, Gorkumer, Dokkumer, Bergumer. Zij schrijft
deze spelling voor, omdat verdubbeling van den medeklinker in niet zamengestelde woorden evenmin noodig is na toonlooze klinkers, als na heldere en na
tweekianken.
Dievegge. Afwijkende van de gewone spelling, zal
de Redactie dit met een v schrijven. Egge toch,"
zegt zij, ,,is een achtervoegsel, hetwelk voorheen doorgaans -eg ge, soms ook wel -ege, luidde en meermalen
,,
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ter vervrouweljking van mausnamen gebezigd werd."
Als afleiding met een achtervoegsel, 't welk met een
klinker begint, en dat door een langen klank wordt
voorafgegaan, behoort de v de f te vervangen.

STIJL.

Welluidendheid.
(Vervolg.)
Verdient onder de schoone eigenschappen van onze
taal de welluidendheid niet de minste plaats; werkt
zij inzonderheid krachtig mede om de uitdrukking der
gedachte een gemakkeljken weg te banen tot het verstand en hart: dan dienen de voorschriften, die de wel
luidendheid van den stijl kunnen bevorderen, gekend
en zooveel mogelijk toegepast te worden. De daartoe
leidende regels zijn echter meer van ontkennenden, dan
van stelligen aard; men vindt gewoonlijk minder daaromtrent opgegeven wat gedaan, dan wel wat dient vermeden te worden. Wat gedaan moet worden, laat zich
niet gemakkelijk onder woorden brengen, maar beter
gevoelen. Het muzikaal gehoor, door oplettendheid en
oefening meer gevormd, en vooral gescherpt door de
aandachtige lezing van zulke geschriften, die zich door
welluidendheid onderscheiden, moet daarbij voornamelijk geraadpleegd wordcn, en is, zooals Lulofs het uitdrukt, ,,de beste en eenigste wetgever."
De negative of ontkennende voorschriften tot bevordering der welluidendheid, of liever tot vermijding der
onwelluidendheid, zijn ven tweerlei soort: zij hebben
-
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betrekking op de keus der enkele woorden, en op hun
regte schikking in het zinverband. De eerste, de wel
klanken, heet, met een kunstwoord,-luidenhr
euphonie, de tweede, de welluidendheid in de zamenstelling en den afloop der volzinnen, prozamaat of prozaval.
Hoewel het zeer moeijelijk zou vallen om voor de
meerdere of mindere welluidendheid onzer letters of
enkelvoudige klanken vergelijkender wijs een oordeel
uit te brengen, is het toch buiten tegenspraak waar,
dat zulke woorden het liefelijkst voor het gehoor klinken, die uit zachte en vloeijende klanken zijn zamengesteld, en dat de klanken, welke het minst gemakkelijk zijn voor de uitspraak, zich ook door een zekere
stroefheid en onaangenaamheid bij het hoorera uitspreken doen onderscheiden. Zamenstellingen als s t, s t r ,
ts, kn, kr, ks, rØ, chts, se hr enz., in woorden
als best, strand, rots, knods, kroost, straks, storm, des
nachts, schuts, schraag enz. mogen sterkte aan de wooren in veel gevallen brengen zij zoo overden geven
maar het
eenkomst tusschen klank en beteekenis,
muzikaal gehoor zal ze niet om zachtheid of welluidendheid roemen. De regel van Tollens in zijn: Ta fe
reel uit de Overwintering der Hollanders op Nova Zembla:
-

„En alles bonst, en dreunt, en klotst, en scheurt er van."
mag, om het klanknabootsende, onderscheidend worden
genoemd, de voorstelling daardoor in levendigheid en
kracht van uitdrukking aanmerkelijk winnen; toch zal
men de woorden bonst , dreunt, klotst en scheurt, elk
op zich zelf, niet welluidend heeten. Daarom geldt als
regel tot bevordering of bewaring der euphonie: het
vermijden der schorre opeenvolging van zulke letters,
welke minder gemakkelijk zamenvloeijen.
Onze taal mag zich gemakkelijk en beter dan en-
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kele andere talen leersen tot velerlei zamenstellingen,
de tijd is echter gelukkig voorbij, toen sommige schrijvers, inzonderheid ook dichters, er jagt op schenen te
maken, om onzen woordenschat te vermeerderen door
koppelingen, als: strandrotslrruin, berggeronk, lichtwePrschijn, scheepsschrijverssti ft, kustverlichtingstoestel, pers
enz., die waar-pomszuigertan,bvsogchel
om de welluidendheid geen aanbeveling verdienden.-lijk
Maar al laten wij zulke zamenstellingen gaarne aan
de liefhebbers over, toch zijn er nog opeenvolgingen
van letters in zwang, die insgelijks de euphonie schaden. Daaronder behooren inzonderheid de zoodanigen,
die door afsnijding (aphaeresis) ontstaan, bij woorden,
welke met een k, s of t aanvangen, zooals: 'k kies
't touw door 's schippers hand gesplitst, voor: ik kies
bet t ouzo door des schippers hand, of beter, door de
hand van den schipper gesplitst. Wordt nu door zulk
een opeenvolging de euphonie verzwakt, niet minder
heeft dit ten andere plaats: door de veelvuldige en
spoedige herhaling van dezelfde klanken.
Zonder erg, maken zich sommigen meermalen aan
zulke herhalingen schuldig. In de dagelijksche spreektaal mag het er door kunnen om te zeggen: Hoe komt
't, dat dat meisje, dat gisteren nog zoo vrolijk was,
en d a t wij aan de deur zagen van d a t huis, d a t over
het uwe staat, nu zoo bedrukt ziet? schrijvende moet
dit vermeden worden. Evenzoo dient men zich te onthouden van het veelvuldig herhalen der hulpwerkwoorden hebben, zijn, zullen en worden, en zich te wachten
voor het gebruik van zulke woorden, die op elkander
rijmen; uitdrukkingen toch, als: Toen zij eindelijk den
dader vonden, bonden zijj hem de handen, en zouden hem daarop langs het naaste pad naar de stad,
dienen niet om het oor aangenaam te streelen.
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De prozamaat, of de welluidendheid in de zamenstelling en den afloop der volzinnen wordt verminderd:
10. door de opeenstapeling van één- en veellettergrepige woorden.
Blair zegt daaromtrent: ,,Lange woorden zijn gemeenlijk aangenamer voor het oor, dan woorden van
ééne lettergreep." En verder: ,,Onder woorden van gelijke lengte zijn dezulke de welluidendste, welke niet
geheel uit korte, noch ook geheel uit lange lettergrepen bestaan, maar waarin eene geschikte mengeling
van beide plaats heeft." Een geoefend oor zal bij de
keuze goede dienst bewijzen.
2 0 . De prozamaat zal lijden door onevenredige zamenstelling der veelledige volzinnen en perioden.
Het slot der afzonderlijke deden, waaruit de periode
bestaat, is het rustpunt voor de uitspraak. Die rustpunten dienen zoo aangebragt, dat zij niet alleen de uitspraak gemakkelijk maken, maar ook een muzikale
evenredigheid, zooals door de symmetric in de bouw
kunde, teweeg brengen. Bij de lengte-bepaling der
onderscheiden deden is echter geen passer noodig; die
afgemetenheid zou niet tot prozamaat, maar wel tot
èentoonigheid leiden.
30 De vereeniging van werkwoorden, inzonderheid
aan het slot der volzinnen, dient vermeden te worden. - Een paar voorbeelden, uit de kakographie van
Lulofs ontleend, zullen het bedoelde duidelijk waken.
,,'k Geloof, dat weinigen HOOFTS beschrijving van den
moord te Naarden ongeroerd zullen hebben kunnen hooren
lezen. - Hij hoopte, dat de oproermakeren tot hun'
pligt terug te keeren zouden kunnen gedrongen worden."
4 0 . Het is voor de prozarnaat nadeelig om de volzinnen met ccii én1ettergrepig, toonloos woord te sluiten. Het laatste gedeelte der volzinnen en perioden schijnt
-
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gewoonlijk door het oor 't meest gevoeld en waargenomen; van daar zeker dat onze redenaars ook den
toon tot het einde toe doorgaans laten klimmen, en
dus, om de goede uitwerking, de volste en meest klinkende woorden, zoowel als de langste deden, voor
het slot bewaren. Verscheidenheid is ondertusschen ook
hierbij aan te bevelen. Ten slotte mag als regel in
't algemeen gelden, dat het streven naar welluidendheid de duidelijkheid, kracht en gepastheid niet mag
benadeelen; dat, onder 't zamenstellen, 't zoeken naar
welluidende woorden altijd is af te keuren, en dat
men zich, vooral door een overdreven zucht om welluidend te zijn, niet moet laten medeslepen, of liever,
gelijk van der Palm ergens zegt, zich door geen trom
petgebrom moet laten verdooven, ,,om van tusschen
het groen der lente de toonen van den nachtegaal niet
meer te kunnen opvangen."
V.

LETTERKUNDE.
DOOR

Dr. G. VAN WIERINCHEN

B0RsK1.

TERUGBLIK OP HET LIED.

VII.
Het Gense Liedboek.
Van dit ,,Liedboek" reeds in het Maandblad voor 1863,
hiadz, IS-1 genoemd, verseheeii, zeer waarschijnlijk,

168
onder medewerking van Marnix (1), in 1581 de eerste
druk; de volledigste werd uitgegeven te Utrecht in 1683.
Op den titel wordt vermeld, dat daarin „begrepen is
den oorsprongh vande Troubelen der Nederlandsche
Oorloghen, en 't gene daer op gevolght is." In de Amsterdamsche uitgaaf van 1591 leest men in het woord
van „den Drucker tot den Sangher," dat er in verhaald
zijn „de principaelste saken, die hen in dese Nederlanden hebben toeghedragen, beginnende int Jaer
1586 en also voorts vervolghende. Te weten: Van de
wreetheden , die de Spangiaerden ghepleeght hebben,
als oock van sommighe heerlij eke ende treffelij eke Vietorien, de Welcke Godt almachtigh die vande Gereformeerde Religie belieft heeft te verleenen, met oock
noch sommighe schoone Refereynen, die ten selven propooste zijn dienende, hier achter by ghestelt, en tot meerder gherief des Sanghers zijn de Liedekens al achter
-volghendsta'chie."
Onder het opschrift: „Na dat Duc d'Alba 't Zeem
door den mondt ghestreken hadde mettet Pardon, heeft
by willen de wolle beginnen te plucken door den Thienden Penningh", leest men het volgende liedje van 1570,
dat op de wijs van „Rijek Godt hoe is mijn Boeleken
dus wilde," gezongen werd:
Helpt nu u self, soo helpt u Godt,
Uyt der tyrannen bant en slot,
Benaude Nederlanden!
Ghy draegt den bast (2) al om u strot,
Rept fluex u vrome (3) handen !
(1) Hofdijk, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, blade.
161-165.
(2) Strop.

(3) Moedige.
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De Spaensche hooghmoet, valsch en boos,
Sond u een bende! (1) goddeloos,
Om u godloos te maken:
Gods Woort rooft hy door mensehen gloos (2),
En wilt u 't geit ontschaken.
Soo neemt hy elc sijn hoochste goedt;
Die 'tWoordt, der sielen voetsel soet,
Om draf niet willen derven,
Bekoopent met haer roode bloet,
Of moeten naeckt gaen swerven.
Maar die sijn hert op Mammon stelt,
Moet ooc ontbeeren tlieve gelt,
Sijn Godt, sijn vleesch vertrouwen.
Hy eyst den thienden met ghewelt:
Die geeft sal niet behouwen;
Want gheeft men dick van thienen één,
Daer blijft ten lesten een of gheen.
Wolf kan gheen herder stillen.
Dees wolf, met wol noch melck te vreen,
Wil noch de schaepkens villen.
Sijn buyck is onversadelijck,
Bloet- en gelt-dorstigh stadelijck,
Al die met wreeden moede
s Lants geit verquist, verradelijck
Aen Conincklijcken bloede.
Verdient dan suleken huerlinck fel
Den thienden penninck niet seer wel
(1) Beul.
(2) Verkllrh g.
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Om 't Nederlandt te schinden?
Gheeft ghy hem die, soo maeckt ghy snel
Den bant om die te binden.
O Nederlandt, ghy sijt belaen!
Doot ende leven voor ii staen:
Dient den Tyran van Spaengien,
Of volgt, om hem te wederstaen,
Den Prince van Oraengien!
Helpt den herder, die voor u strjt,
Of helpt den Wolf, die u verbijt;
Weest niet meer Neutralisten;
Vernielt den Tyran, 't is meer dan tijdt,
Met al zijn Tyrannisten.
Onder het opschrift: ,,De Spaengiaerden haer moetwille bedrjvende, met Moorden, Rooyen, ende Vrouwenschendige, zijn die Staten veroorsaeckt de Wapenen aen
te nemen, om de Spaengiaerden nyt den Lande te verdrijven", vindt men het Brabantsch lied, te zingen op
de wijs: ,,Aisoo 't begint":
Wel op! wel op, Spaengiaerden,
Die nu in Brabant zijn!
Hoe smaeckt u dat gebraden,
Daer toe den koelen wijn?
Ghij moet naer Spaengien met geweit,
Sønder paspoort, sondert geit:
Jochey (1)!
Nu siaet de Spaengiaerts vry!
(1) van het Hoogduitsche Juch hey, een vreugdekreet van twee
woorden, misschien wel de oorsprong van ons Floe zee! Het eder1andsche juichen hangt er wel zoo wat meê ramen
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In Brabant quamense dringen,
Die Spaensehe Jonokere wijs;
Vlaenderen wonden sy dwingen,
Die steden maken prijs;
Of zy al niet wilden, zy hebben betaelt
Die leste Penninck ongefaelt.
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vry!
Die Spaengiaerts al-te-male
Riepen kleyn ende groot,
Gy sullet ons al doen betalen,
Die daer zijn gebleven doodt,
Of wy brengen die stede al onder de voet,
Wasschell ons handen in borgers bloet:
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vry!
Die Spaengiaerts worden ileeren,
Als sy quamen in Brabant,
Dat lant wilden zy regeren,
Sy waren daer onbekant;
Dat lant was haer gegeven van Due d'Alf;
Maer sy en kregent niet half;
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vry!
De Spaengiaerts, vaisch van gronde (1),
Die hadden een raet bedacht,
Hoe sy wilden vermoorden,
Om-brengen op eenen nacht
Brussel, Mechel, Leuven saen (2),
(1) Aard.
(2) Oriverwachi,
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Als sy tot Antwerpen hebben gedaen :
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vry!
De Staten van den Lande ,
Die lieten die trommelen om-slaen,
Om Ruyters ende Landts-knechten (1);
Die willen sy nemen aen:
Die kinders roepen in Brabant op de straet
Des morgens vroegh, des avonts laet :
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vry!

Gy Duytschen ende Walen
Die in de Neder-landen stolt (2),
Wy sullen u wel betalen,
Met zilver ende root golt;
Wy sullen de Spaensche Heeren al -te-mael
Ridder slaen met yser ende stael,
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vry!
Als die Spaengiaerts zijn verdreven
Met hare Spaensche knap,
Die moeten leerera weven ,
Oft roepen ketellap,
Of schoorsteen-vegen sonder leer (3):
Is dat niet schant voor sulcken heer?
Jochey!
Nu slaet de Spaengiaerts vry!
(1) Voetvolk.
(2) Verblijf of quartier houdt.
(3) Ladder; naar hun bruine gelaatskleur gaf men aan de Spanjaarden
den bijnaam van ,,Schoorsteenvegers zonder leer."
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Gy Spaengiaerts moet nu duycken,
Wat baet u moorden fel,
Dat gy ons Koninghs Landen,
Soo seer maeckte rebel;
Den Koninck van Spaengien is onsen Heer,
Die roept: slaet doot de Spaengiaerts'seer !
Jochey !
Nu slaet de Spaengiaerts vey !
Hoe men de gebeurtenissen van den vrijheidskrijg
onder het volk bekend hield, kan blijken uit de drie
eerste coupletten van een ,,Liedeken, vervattende in
't kort den handel der Nederlanders ," dat op de wijs:
„Schenckt mij te drincken na mijnen dorst ", gezongen
werd:
Alsmen een duysent vijfhondert jaer
1566 En ses-en-tsestigh heeft geschreven,
5 April. Versocht 's Landts Adel allegader
(Om datmer vele brocht om 't leven)
Van 't straffe gebodt, uyt- gegeven
Binnen Brussel, te zijn bevrijt :
4 Juli. En in Hoymaent begostmen even

20 aug.

Gods woort te prediken met vlijt.
In 't openbaer, begost men daer
De Beelden algemeyn seer reyn
Van steen en hout,. silver en gout,
Te breecken groot en kleyn.

UJyt Antwerpen toogh op dat pas
Den Edelen Prins van Orangien;
1567 Due d' Alf binnen Brussel was,
21 April. Graef Lodewijck quam uyt Almangien ;
Dus den Hertogh al van Albangien
1568 Egmont en Hoorn heeft onthalst,
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5 1ulj.

1569
10Sept.
27 dito.

Des Princen Soon gevoert na Spangien,
En 's Landts Vryheden alsoo vervalst.
't Landt was verkeert; by heeft begeert
Van als den penningh thien te sien;
Maer sijn opset worde belet
't Welch menigh dede vliên.

Aprilis den eersten dach
Sachmen Lume inden Briel komen:
9 April. Den negenden den Spaenschen slach
Wert binnen Rotterdam vernomen:
Daer na soo werden vele vromen
1573 Binnen Haerlem deerlijck vermoort;
13Julij. Maer den Vyant most weer met schromen
21 Oct. Van Alckmaer met schaeden voort.
1572

12 dito.

Den Grave nu al van Bossu
Wert op der selve stee, op zee,
Door lange slaen, lustigh gevaen,
Gebracht tot Hoorn meé.

Onderscheidene liederen, in het Geuse Liedboek voorkomende, werden gezongen op de wijs van het „Wil
dat de parel er van is.
-helmusvanNow,"
Wie nader met het Geuse Liedboek wenscht bekend te worden, kan te regt in het 2de deel der „Nederlandsche Geschiedzangen," uitgegeven te Amsterdam
bij Frederik Muller, 1852.
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Nieuw volledig zakwoordenboek der Nederlandsche taal,
benevens de meest gebruikelijke kunst- en bastaardwoorden; door eenige taalkundigen. Derde ver-

meerderde druk, Leiden D. NOOTIJOVEN VAN GOOR
Schiedam II. A. M. ROELANTS. 283 bladz., 764 kol mmen, in klein 4'. Ingenaaid [1.60; in linnen
band [1.80.
o

Deed de Hoogleeraar T. Roorda, in zijn Verhande
ung over het onderscheid en de behoorlijke overeenstemming tusschen spreektaal en schrjftaal, inzonderheid in onze moedertaal," den sedert door hem gevolgden voorsiag om het mannelijke geslacht slechts te onderscheiden bij de benamingen van mannelijke wezens,
en in eenige zamengestelde bijwoorden (1), voorslag en
voorbeeld beiden vonden geen ingang, en zoo bleef,
bij de omsiagtigheid der regels tot onderkenning van
het taalgeslacht, de behoefte aan een woordenboek, dat
het geslacht der zelfstandige naamwoorden opgeeft,
voortdurend bestaan. Ook in andere opzigten heeft men
bij ons een woordenboek noodig, als men bij het schrijven de regels der spelkunst wel in acht wil nemen.
Van de orthographie wordt bij het onderwijs juist geen
bijzonder werk gemaakt, en zelfs de beschaafdste uitspraak draagt er te weinig toe bij, om haar tot leidsvrouw te kunnen nemen. Komt men er eenmaal toe,
om, evenals onze Duitsche naburen, lezen en schrijven
te gelijk te leeren, zoodat men dadelijk schriftelijk laat
teruggeven, wat men heeft leeren uitspreken, zeker zal
men dan in het doen toepassen van de regels der spel-

(1) Zie bladz. 01-94 van den zesden jaargang van het Tijdschrift:
De Nederlandsche Taal.
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kunst gelukkiger slagen. De Hoofdonderwijzer te Voorburg, J. SCHMAL, heeft daartoe in zijn Lezen en schrijven leeren te gelijk" den weg gebaand.
Onder de zakwoordenboeken, waarvan men zich met
vrucht kan bedienen, om orthographisch goed te schrijven , behoort buiten kijf het aange kondigde. Voor de
eerste maal verscheen het in 1842, begunstigd door
een groot aantal inteekenaren. Acht jaar later werd er
de tweede druk van uitgegeven. Het bevat werkelijk
meer dan op den titel te lezen staat; want niet alleen
is bij elk bastaardwoord de verklaring er van gevoegd,
maar ook bij ieder woord, dat dit vorderde, de spelling van Bilderdijk opgegeven. Siegenbekianen en Bil
zooals men ze noemt, kunnen er dus even--derijkan,
eer hun gading in vinden. Bij dezen derden druk
heeft het ongetwijfeld op nieuw gewonnen, zoodat het
gerekend mag worden aan het doel, waarmede het bewerkt is, allezins te beantwoorden. Wat den vorm betreft, is het een zakwoordenboek in den volsten zin
van het woord. Aan de uitvoering is alle zorg besteed:
het papier is helder wit; de letter zeer zuiver, het ge
uiterst net. Neemt men daarbij den betrekkelijk-hel
geringen prijs in aanmerking, dan mag men aan de
bewerkers en uitgevers in geen opzigt den lof onthou
dat zij met groote oplettendheid zich van de door-den,
hen ondernomen taak hebben gekweten.
Dr. G. V. W. B.

MISSTELLING.
Bladz. 25 leest men in den 3den en Oden regel: Dit gezegde heeft
twee onderwerpen; liet moet zijn: Het gezegde: w i en gelukt , heeft
twee onderwerpen.

Aflevering 8.

1864.

MAANDBLAD
VOOR

NEDERLANDSC11E TAAL,
STIJL EN LETTERKUNDE,
ten behoeve van het Lager Onderwijs,
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AANTEEKENINGEN OP DEN 2^e 0 DRUK DER NEDERLANDSCHE SPRAAKLEER TEN GEBRUIKE BIJ
,

HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOLEN
DOOR Dr. W. G. BRILL.

XXI.
DE TIJDEN DER WERKWOORDEN.

Vraag 34.
De tijden der werkwoorden zijn de spraakkunstige
vormen, die meer bijzonder aanwijzen, hoe het door
een werkwoord beteekende voor den geest staat, en dus
meer bijzonder kenbaar maken, hoe een gezegde is
op te vatten. Den naam van tijden dragen ze, omdat
er het onderscheid van tijd, waarin het door een werkwoord beteekende plaats heeft, mede door aangewezen
wordt.
12
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Aantoonende
(Tijden der eerste
Het i s nu precies één uur; Dat paard 1 ij k t u niet ; het
struikelt; Over die zaak wordt druk gesproken; De
aarde wen telt om haar as.
Wordt dat huisdan nooit afgebouwd?

De zon is ondergegaan; Ik heb mij in mijn lotge: i. troost; Ik heb hem leeren lezen; Die man heeft zin
. eer verloren gehad, maar is er in hersteld ge.
worden; Die zaak is alt ij d zoo bepaald geweest.

w

1

á

Als hij dat werk afgedaan heeft, dan heeft hid
duizend gulden v e r d i e n d.

•
Hij zal den prijs niet behalen, of: De prijs zal door
C :^ hem niet behaald worden.
co

W^
r Wanneer z a l men ons van dien lastigen arbeid o n t s 1 a;i gen hebben, of: wanneer zullen wij van dien lasti gen arbeid o n t s l a g e n zijn? Hij zal het nog niet o n tvangen gehad hebben; Dat zal head nog niet ver-

c

CJ Q haald geweest, of: geworden zijn.
Eo
a)
0

dan I s dit metaal, dan kan men het ook smelten ; Zoo, of : Indien, of
Ingeval dit gebeurt, laat ik de zaak varen ; M iss het u verze k e r d, toch kunt gij u er niet op verlaten; Bij ziet er uit, alsof
hij de koorts gehad heeft; Indien hij even onbedachtzaam zal
b 1 ij ven handelen, zal hij nooit slagen ; Ali gij uw pligten v e rv u 1 d z u 1 t h e b b e n, zal niemand u kunnen laken.
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wijs.
groep).
De vormen van den tegenwoordigen tijd der aantoonende
wijs stellen het door qen werkwoordbeteekende voor, als op
het oogenblik van het spreken we r k el ij k plaats hebbende, om
het even, of het zich tot dat oogenblik bepaalt, of daarna, besten dig of niet bestendig, hetzij met, hetzij zonder tusschenpoozing,
voortduurt. -- Ook wordt door deze vormen slechtweg het we rk e l ij k toekomende aangewezen.
Over het rhetorisch gebruik van deze vormen tot het vertegenwoordigen van het verledene en toekomende, zie Maandblad ,
1863, bladz. 114-116.
De vormen van den volmaakt verleden tijd der aantoonende
wijs stellen het door een werkwoord beteekende, slechtweg , of,
door toevoeging van gehad, geweest of geworden, uitdrukkelijk
voor, als op het oogenblik van het spreken werkelijk voleindigd of afgeloopen, en dus werkelijk verleden. -- Ook wordt
door deze vormen slachtweg het w e r k e l ij k voleind toekomende
aangewezen.
De vormen van den eersten toekomenden tijd der aantoonende
wijs, die niet den tegenwoordiger tijd van z u lie n zijn zameugesteld, stellen het door een werk woord beteekende voor, als , in
tetgenstelling van het w e r k ei ij k tegenwoordige, op het oogenblik
van het spreken, werk e 1 ij k te wachten.
De vormen van den tweeden toekomenden tijd der aantoonende
wijs, die met den tegenwoordigen tijd van zullen zamengesteld
zijn, stellen het door een werkwoord beteekende, slechtweg, of,
door toevoeging van gehad, geweest of geworden . uitdrukkelijk
voor, als, in tegenstelling van het w e r k e 1 ij k verledene, op het
oogenblik van het spreken, in de toekomst, w e r k e 1 ij k voleind of
afgeloopen; zij beteekenen dus evenzoo het voleind toekomende,
als die van den eersten toekomenden tijd het onvoleinde.
merking.

In de onderstellingen van onderstellende zinnen, wordt de
beteekenis van deze vormen zoo gewijzigd, dat zij daarin niet de
werkelijkheid zelf, maar het werkelijke der moge1 ij k hei d van het onderstelde geval, óf als plaats hebbend, óf als
verleden, óf als onvoleind of voleind toekomend, op den tijd van
het spreken, aanwijzen.

180
Aantoonende
(Tijden der tweede
in 1492 o n t dekt e Columbus het vaste land van ,ome
P rika; Bij den laatsten storm s 1 o e g de zee tegen de duinen;
á , ` Karel de Groote 1 e e f d e in de achtste en negende eeuw, en
regeerde zesenveertig jaar; Nu w e n s oh t e t gij ze. ker die zaak nooit begonnen te hebben.
—

0

Bij het begin der vijftiende eeuw w a s Amerika nog niet
on t dek t; Karel de Groote h ad bij zijn dood zesenveertig
jaar geregeerd. -- Toen h a d t gij het zeker anders g ew e n s c h t.

d

D
C)

Zie boven, bladz. 155 en 156.

W ^

Zie boven. bladz. 155 en 156.
c

rd
C)
Q

H
AanW a s dat metaal, dan kon het ook gesmolten worden; Zoo, of
Indien, of : Ingeval dit ge be u r d e, liet ik de zaak varen; Al
w a s het u v e r z e k e r d, toch zoudt ge u er niet op kunnen ver
Rij zag er uit, alsof hij de koorts gehad had; Als hij zoo-laten;
zou spreken, zou ik hem niet antwoorden; Al zou hid er op
gezworen hebben, toch zou ik hem niet geloofd hebben.
Hielp het maar wal! C ebeu»de liet maar! -- Had ik
het maar geweten! Had ik het maar gehoord gehad!
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wijs.
groep).
De vormen van den onvolmaakt verleden tijd der aantoonende
wijs stellen het door een werkwoord beteekende voor, óf als w er
k e 1 ij k plaats hebbende op den tijd, waarvan men spreekt, óf als
naar de g e d a c h t e n plaats hebbende op den tijd, waarop men
spreekt.
De vormen van den meer dan volmaakt verleden tijd der aantoonende wijs stellen het door een werk woord beteekende, slechtweg, of, door toevoeging van gehad, geweest of geworden, uitdrukkelijk voor, óf als w e r k e 1 ij k verleden op deri tijd, waarvan
men spreekt, óf' als n aa r de ge d achten verleden op den tijd,
waarop men spreekt.
De vormen van den eersten toekomenden tijd der aantoonende
wijs, die met den onvolmaakt verleden tijd van z u 11 e n zamen gesteld zijn, stellen het door een werkwoord beteekende voor óf
als w e r k e 1 ij k te wachten op den tijd, waarvan men spreekt, óf
als naar d e g e da c h t e n te wachten op den tijd, waarop men
spreekt.
De vormen van den tweeden toekomenden tijd der aantoonende wijs, die met den onvolmaakt verleden tijd van zullen
zamengesteld zijn, stellen het door een werkwoord beteekende,
slechtweg of door toevoeging van gehad, geweest of geworden,
uitdrukkelijk voor, als in de toekomst óf w er k e 1 ij k voleind of
afgeloopen op den tijd, waarvan men spreekt, óf als naar de g e d achten voleind of afgeloopen op den tijd, waarop men spreekt;
zij beteekenen dus evenzoo het voleind toekomende, als die van
den eersten toekomenden tijd het onvoleinde.
ni erping.
In de onderstellingen van onderstellende zinnen stellen deze
vormen het onderstelde geval slechts voor als naar de g e d a e
te n, óf plaats hebbend, óf verleden, óf onvoleind of voleind toekomend op den tijd van het spreken; zij wijzen dus niet de w er k ei ij k e mogelijkheid van het onderstelde geval aan, maar slechts de
gedachte (gefingeerde) , óf als plaats hebbend, óf als verleden,
Mf als onvoleind of voleind toekomend op den tijd van het spreken.
De onderstellingen, die den vorm van een vraag hebben, worderi ook op zich :elf gebezigd, om een w e n s e h uit te drukken,
en wel door den onvolmaakt verleden tijd om de vervulling er
van als niet waarschijnlijk, maar alleen als mogelijk voor
te stellen, door den meerdan volmaakt verleden, om die zelfs als niet
meer moge 1 ij k, snaar alleen als d ern k b a a r voor te stellen.
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Aanvoegende wijs.
Zooals door de aanvoegende wijs het door een werkwoord beteekende als een uitdrukking van den wil
aangewezen wordt (1), zoo maken de tijden dier wijs
kenbaar, hoe de vervulling daarvan bij het spreken
voor den geest staat en derhalve bij het hooren opgevat moet worden.
Door de vormen van den tegenwoordigen tijd wordt
de vervulling slechtweg voorgesteld als waarschijnlijk; door die van , den volmaakt verleden tijd als
waarschijnlijk tot stand gekomen; —door die van
den onvolmaakt verleden tijd als mogelijk; door die
van den meer dan volmaakt verleden tijd als niet meer
mogelijk, maar slechts denkbaar. Voorbeelden zijn:
Leve de koning! Men versta mij wel! Het zij zoo! —
De onderneming zij gelukkig geslaagd! Het zij zoo
geweest!Gave men maar wat meer acht op de
gezondheid! Het ware zool
Ware hij maar gestorven! Het ware zoo geweest!
De beide toekomende tijden der aanvoegende wijs
worden slechts in aan- of toe-gevoegde zinsneden (2)
gebezigd. Zinnen, waarin dit plaats heeft, om als onvoleind of voleind toekomend voor te stellen, waartoe
strekt, wat in het hoofdbestanddeel gezegd wordt (3),
zijn: Ik heb het hem gezegd, opdat hij weten zou,
wat hij te doen heeft; Ik heb niet opgehouden hem te
waarschuwen, opdat het werk toch tijdig afgedaan
zou zijn.
In onderstellingen van onderstellende zinnen stellen
de vormen der aanvoegende wijs het onderstelde geval
(1) Zie boven, bladz. 157.
(2) Zie boven, bladz. 157 en 158.
(3) Zie bu en , blaf . 158.
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uitdrukkelijk voor als willeke u rig, zoodat zij kenbaar maken, dat men alleen maar wil of toelaat, dat
iets als mogelijk ondersteld wordt. De werkelijke mogelijkheid van een willekeurig ondersteld geval wordt
als plaats b ebbend aangewezen door de vormen van den
tegenwoorcligen tijd, - als verleden, door die van den
volmaakt verleden tijd; de slechts g dacht e (gefingeerde) mogelijkheid van een willekeurig ondersteld geval
wordt als plaats hebbend aangewezen door den onvolmaakt verleden tijd, - als verleden, door die van den meer
dan volmaakt verleden tijd, als onvoleind of voleind toekomend, door die van den eersten en tweeden toekomenden
tijd. Voorbeelden van het eerste geval zijn: Indien men
hém p rij z e, doet men anderen te kort; Indien men hém
g e p r e z e n hebbe, heeft men anderen te kort gedaan;
van het tweede geval: Indien men hém pr e z e, deed
men anderen te kort; indien men hém geprezen hadde,
had men anderen te kort gedaan; Indien men hém prijzen zou, zou men anderen te kort doen; Indien men
hém geprezen zou hebben, zou men anderen te kort
gedaan hebben.
Op eenige uitzonderingen na is het gebruik der aanvoegende wijs verouderd, of stijf en stootend voor het
taalgevoel. De zin van deze wijs wordt daarom veelal
uitgedrukt door een der hulpwoorden, waarvan boven,
bladz. 101-103, gesproken is. Zoo zegt men: liii eet,
opdat hij kan leven, ook: om te leven, voor: hij eet,
opdat hij leve; Indien ik mag dwalen, voor: indien ik
dwale; Indien ik hem m o g t prijzen, voor: Indien ik hem
preze, enz. Op deze wijs wordt ook het gemis der vor
men vergoed, die men noodig heeft om in onderstellingen
van onderstellende zinnen de werkelijke mogelijkheid van
een als willekeurig ondersteld geval uitdrukkelijk als on,volend of voleind toekomend kenbaar te maken; het eerste
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laat zich uitdrukken met den eersten toekomenden, het
tweede met den tweeden toekomenden tijd van mogen,
als: Indien men hem zal mogen prijzen, dan zou
men anderen te kort doen; Indien men hem zal heb-.
ben mogen (1) prijzen, dan zou men anderen te kort
gedaan hebben.

SPELLING.
MEDEDEELINGEN UIT ,,DE GRONDBEGINSELEN DER NEDER LANDSCHE SPELLING. ONTWERP DER SPELLING VOOR
HET AANSTAANDE NEDERLANDSCH WOORDENBOEK6
VAN WEGE DE REDACTIE BEWERKT DOOR
Dr. L. A. TE WINKEL."

(Vervolg).

§ 94. Over de schrijfwijs van zamen, zamenkomst,
,samenbrengen enz. bestond reeds vóór jaren verschil:
de Hoogleeraar Siegenbeek gebruikt in die woorden
een z, omdat die spelling hem het eenvoudigst en ge(1) Bij eenige werkwoorden van den bedrijvenden vorm wordt, zooals
in het antwoord op de Vraag, bladz. 90, te lezen staat, in den volmaakt
verleden, meer dan volmaakt verleden en tweeden toekomenden tijd, in
plaats van, of naast het deelwoord, de onbepaalde wijs gebezigd. Waar
beide vormen naast elkander bestaan, wordt het verschil der beteekenis
door den klemtoon uitgedrukt. Bij het bezigen der onbepaalde wijs valt deze
op de er bij gevoegde bepaling van zakelijk voorwerp, die mede door
een onbepaalde wijs wordt uitgedrukt, als: Ik heb hem leergin lezen ;
Hij heeft mij trachten te overreden; Wij hebben hem hooren komen;
in het andere geval valt de klemtoon op het deelwoord, als: Ik heb hem
lezen geleerd; Hij heeft getracht mij te overreden; Wij hebben ge hoord, dat hij kwam.
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makkeljkst scheen, en door de achtbaarste schrijvers
in acht genomen werd. Bilderdijk nam voor die woorden de s in bescherming; misschien wel, schoon hij 't,
zoover wij weten, nergens zegt, om de uitspraak. De
heer A. de Jager verklaarde zich in der tijd, om de
uitspraak, mede voor de s, en stond het schrijven van
te samen voor, maar wilde echter, om gelijke reden,
in verzamelen, verzameling en gezamenlijk de z be
houden. De heer Alberdingk Thijm beweerde, het moest
stellig zijn t z amen, of:, zonder te, samen, te z amen
brengen of samenbrengen, te z amen trekken of samentrekken; te of t', vóór de z, wordt aangevoerd, doet
de zachte z de scherpte der s aannemen; waarom hij
ook het gebruik der s, na de t, als ongerjmd afkeurt.
Ook de Redactie voor het Woordenboek stipt het aan,
dat samen door contractie van te zame'n ontstaan is."
de
Maar hoewel zij toestemt, dat en de afleiding, ên
uitspraak de vervanging der z door de s schijnt te vorderen, acht zij toch de afwijking van het door Siegen
Het grond--bekdaromtnvgseliradzm.
woord, zegt zij, luidt zamen, terwijl ook in gezamenlijk, verzamelen enz. duidelijk de z gehoord wordt. De
z wil zij dus in zamen, zamenkomct enz. behouden,
zooals de z van zes en zeven in zestig en zeventig ge
bruikt blijft, ofschoon ze daarin als de scherpe s zich
hooren doet. Men zou daarenboven, voert zij aan, ,,door
het schrijven van samen, samenkomst enz., en daarnevens van gezamenlijk, verzamelen enz., aan een en
hetzelfde woord twee verschillende vormen" geven, en
er voor het oog twee onderscheiden woorden van maken.
Er zijn omtrent een en ander, in die § voorkomende,
verschillende op- en aan-merkingen gemaakt. Bij D'.
B. Huydecoper lezen wij zoo: ,,Maar zij laat fonkelen
bestaan naast nonkelen (toch zeker geen verschillende
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woorden?), waarom dan niet samenkomst naast gezamenlijk? Die s en z zijn daar naast elkander niet
slimmer dan in leest naast lezen, huis naast huizen.
Waartoe bezitten wij een dubbel konzonantenstelsel,
wanneer wij het niet onbekrompen volgens de wijzigingen der uitspraak mogen gebruiken." ik acht buitendien de volgende konkluzie niet te behooren tot een
flinke logika: de uitspraak gebiedt te schrijven samen
in plaats zan zamen; maar die zelfde uitspraak verlangt sestg en seventig; toch schrijft men, ondanks de
uitspraak, zestig en zëvenlig: daarom wenschen we,
insgelijks ondanks of liever tegen de uitspraak, te
schrijven zamen. Beter ware het m. i. dus te redeneren:
vele schrijvers spellen op grond van uitspraak en afleiding samen; de uitspraak eischt echter evenzeer de
verwisseling der z met de s in zestig en zeventig: daarom
verkiezen we in al die woorden voortaan regelmatig
de s te gebruiken" (1).
De heer G. Kuyper Hz. verklaart zich in zijn ,,Vingerwijzingen" insgeljks tegen het door de Redactie omtrent die s of z voorgestelde. Het komt hem zeer willekeurig voor om in die woorden de z te behouden, daar
de beschaafde uitspraak in samen en s amenspraak,
zoowel als in s estig en s eventig, de s laat hooren;
terwijl hij, ten aanzien van die tweeërlei vormen, op
woorden als brief en brie v en, huis en kni z en wijst.
De heer H. Frjlink schaart zich, blijkens zijn brochure,
omtrent het gebruik der z aan de zijde van de Re
dactie. Hij zegt daarin, bl. 17: Wij voor ons hebben
niets tegen het behoud van de z ook in zamenkomst
en wat daarmede in overeenstemming is; wat de Re~
(1) Aanteekeningen op het Oetwerp enz. Nijmegen: C. Klereq, 1863.
bl, 80 en 81.
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dactie hier echter voorstelt, is geheel en al in strijd
met hetgeen zij vroeger omtrent de onderscheidene
klankwaarden der s en z voorschreef:" enz. - - ,,Wij achten het verstandiger de afleiding bij het gebruik van dergelijke woorden niet te veel uit het oog
te verliezen; wij weten toch van ouds, dat alle verandering geen verbetering is. Het volstrekt afkeurenswaardige moet worden verworpen: maar het is met
onze en elke andere taal als met zooveel dingen: ,,het
betere is een vijand van het goede."
Door anderen is mede, ten aanzien van het gebruik
der z in genoemde woorden, aangevoerd, dat de Redactie niet getrouw blijft aan haar regel omtrent de
uitspraak, en dus niet vrij is te pleiten van onvastheid
van beginselen. Maar genoeg hierover; wij vertrouwen,
dat men de Redactie bij het voorgestelde in deze wel
genoegzaam algemeen zal blijven volgen, gedachtig
ook aan hetgeen Siegenbeek in der tijd omtrent dat geschilpunt schreef: ,,De zaak is van te klein belang,
om er geschil over te voeren."
§ 95 en 97. In overeenstemming met den regel der
Gelijkvormigheid, wil de Redactie, ,,dat in derivata het
grondwoord en in composita de zamenstellemle dcelen denzelfclen vorm behouden, waaronder zij buiten
de afleiding en zamenstelling voorkomen, al zij het
ook, dat door het zarnentreffen van twee letters de
uitspraak van de eene of van beide gewijzigd of ondui
delijk gemaakt wordt." Daarom blijft zij, zooals gebruikelijk is, schrijven: poideIsel, oogtand, lopzeil, raadzaal, hoofddeel, misstap enz. Die wijziging of weglating van een medeklinker, bij het uitspreken van dergelijke woorden, behoeft hij de spelling niet aangewezen
te worden. Schreef Biid.erdijk nu ook, ontfangen en
onttonken, de Redactie wenscht dit niet na te volgen.
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De spelling met een f stelt, zegt zij, „de etymologie
dezer woorden in de schaduw, en is in strijd met de
analogie van ontvallen, ontveinzen, ontvlammen, ontvlieden, ontvluchten, ontvoeren, ontvouwen, ontvreemden, ontzakken, ontzeggen, ontzinken enz., waarin niemand de
vervanging der v en z door f en s verlangt." Maar
schrijft de Redactie nu ook ontvonken met een v, in
fonkelen wenscht zij echter de f te gebruiken, volgens
§ 97. Zij zegt daarin , dat onze taal niet zelden in
woorden, oorspronkelijk met een v aangevangen, „deze
letter tot f verscherpt ," om daardoor „eene wijziging
van het oorspronkelijke begrip uit te drukken; bv. in
fladderen naast vledderen en vlederen, waarvan vledermuis ; in fleemen naast vleyen; fluks van vlugs ; frisch
nevens versch" enz. In fonkelen, ofschoon van vonk afgeleid, heeft, beweert zij, mede zulk een wijziging van
het oorspronkelijk begrip plaats; ligt in v onkelen het
denkbeeld van vonken schieten of om zich verspreiden, f onkelen wordt zoo overdragtig gebezigd voor
Dogen, blikken enz.
De Hoogleeraar Siegenbeek schreef, zonder over die
tweeërlei beteekenis iets in het midden te brengen, het
woord met een f. Bilderdijk verschilde met hem in
spelling, en gebruikte in dit woord de v, waaraan de
heer A. de Jager vroeger zijn goedkeuring heeft gehecht.
De heer J. W. A. Renssen kan zich, blijkens zijn opmerkingen in het vroeger genoemde Maandblad, niet geheel
niet de door de Redactie voorgestelde schrijfwijs ver
te meer ook omdat vonkelen in de letterlijke-enig,
beteekenis, n. 1. vonken schieten of verspreiden, zelden
of ooit voorkomt. De schrijver van de „Vingerwijzingen"
is het volstrekt daarin niet met de Redactie eens, en
zegt daaromtrent: „we zouden echter wenschen te vragen, waartoe dat spitsvondig onderscheid van f onkelen
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en v onkelen? Is het eerste niet eene eigenaardige verwarring of misduiding van 't begrip flonkeren met dat
van vonkelen? Een woord verschillend te spellen naar
gelang van de figuurlijke of eigenlijke beteekenis, achten we daarom niet aanbevelenswaardig, omdat het maken dier onderscheiding niet aan een ieder gegeven is."
Daarom wil hij dan ook, in strijd niet het voorgestelde
in het ,,Ontwerp", ,, zoowel in de overdrachtelijke als
in de letterlijke beteekenis," vonkelen geschreven hebben." Zekerlijk is het waar, dat zulke onderscheidingen, vooral wanneer zij minder gewigtig of noodzakelijk zijn, niet dienen kunnen om de spelling in eenvoudigheid te doen winnen.
§ 96. Al volgt nu de Redactie bij de spelling der
afgeleide en zamengestelde woorden den regel der Gelijkvormigheid, ook dan als de uitspraak soms een
letter gewijzigd laat hooren, of die geheel weglaat, zij
wil dien echter niet in toepassing brengen, wanneer de
beteekenis van het een of ander bestanddeel niet meer
als zoodanig begrepen of verstaan wordt, dat wil zeggen: wanneer ,,de vorming van het woord niet meer
leeft in het bewustzijn der natie." In dat geval ,,hebben
de zamentreffende letters vrij spel, zij wijzigen elkander naar de behoeften der uitspraak, en de spelling
kan zich aan die wijzigingen niet langer onttrekken
om den echten vorm des woords voor het oog te herstellen, omdat die echte vorm toch niet meer begrepen,
en het woord niet meer als afleiding of zamenstelling,
maar als ondeelbare eenheid opgevat wordt." Om die
reden schrijft men dan ook niet meer andbacht, kerkspel, leidzeel, lijkhaam, magschiên, mond boor, slaphakken
enz., maar ambacht, kerspel, leidsel, ligchaam, misschien,
momboor, slabbakken enz.; het ware begrip toch, in
die woorden gelegen, is nu meer of min voor het
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taalgevoel duister geworden. Het in deze § behandelde
dient dus om aan te wijzen, in welke gevallen het
wenschelijk is bij de spelling den oorspronkelijken vorm
der woorden in aanmerking te nemen. Reeds Siegenbeek beschouwde dit terugbrengen der schrijfwijs van
eenige woorden tot hun vroegeren vorm als niet raadzaam, en de Redactie van het Woordenboek keurt dit
dan ook in het hierboven bepaalde geval af. Zij volgt
dan ook in bovengenoemde woorden -- lichaam er buiten gelaten de gebruikelijke spelling. Omtrent de
schrijfwijs van jufvronw maakt zij echter bezwaar; zij
geeft bij dit woord aan juffrouw de voorkeur. Ook
Bilderdijk schreef het woord aldus, omtrent dit juf
tevens aanmerkende, dat het een verbastering is van
hof, het woord alzoo in beteekenis met hofvrouw gelijk
-stelnd.
Wanneer wij nu wat langer bij dit woord de aan
bepalen is dit niet zoo zeer om het gewigt der-dacht
zaak, dan wel om de etymologische beteekenis, door
de Redactie daaromtrent medegedeeld, te doen kennen,
zoowel als de gronden vóór en tegen de spelling van
juffrouw in 't midden gebragt.
Bilderdijk, gelijk boven is gezegd, noemde juf een
verbastering van hof hieruit blijkt, zegt de Redactie,
,,overtuigend, dat de wezenlijke vorming des woords
in het bewustzijn der natie niet meer leeft"; omdat
een taalkenner het woord zelfs niet meer verstond, daar
juf met hof volstrekt niets te maken heeft. De Redactie
als joncj
beweert: „Het oude joncvrouwe,
frouw uitgesproken, verliep allengs tot jonfrouw, ^
juffrouw. De f ontstond derhalve uit de v door
den verscherpenden invloed der keelletter c of k, en
vervolgens werd het woord zoodanig ingekort, dat zoowel de c of k als de n wegvielen, waardoor nu de
;
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f verdubbeld moest worden." Schrijft men nu juf v rouw
in plaats van juffrouw, ,,dan hangt," zegt de Redactie,
,,die eerste f geheel in de lucht en wordt door niets
gerechtvaardigd. Die f is de verdubbeling der oorspronkeijjke v, nadat zij tot f verscherpt was; van het
oogenblik af, dat zij in de eerste lettergreep gehoord
werd, moest ook de aanvangletter der tweede scherp
blijven en had de v alle reden van bestaan verloren.
Jufvrouw zou aan eene zarneustelling uit juf en vrouw
doen denken, geheel in strijd met de waarheid."
Al laat men ook de afleiding van juf aan haar plaats,
omtrent de spelling van het woord zijn de gedachten
niet eenerlei. D'. B. Huydecoper noemt dit juf f rouw
een ,,revolutionaire" spelling. Hij zegt in zijn ,,Aan
teekeningen", bl. 32: ,,Bij juffrouw hebben we voorzeker het voordeel, dat de eerste f niet meer alleen,
maar in gezelschap der tweede ,,in de lucht hangt,"
en dat de zamenstelling niet meer doet denken aan
het onverstaanbare juf met het verstaanbare vrouw,
maar aan het onverstaanbare juf met het even onverstaanbare ten minste zeer germanistische [rouw. De
substantie van de bewijsvoering der Redactie schijnt
mij deze te zijn: het woord jufvrouw is ontstaan uit
een schromelijke verbastering ten gevolge eener slordige
uitspraak; die verbastering heeft de lettergeeep juf
doen ontstaan, een syllabe, zoo onverstaanbaar, dat
zelfs een BILDERDIJK er hof uit maakte. Ter wille van
dat onverstaanbare juf zullen we nu voor het vervolg
ook de lettergreep vrouw onkenbaar maken, dan is de
verbastering van het woord voltooid. Inderdaad, aan
die juffrouw zouden zich heel aardige stelsels van
,,speldinghe" laten vastmaken." -- De aanmerking van
Dr. Huydecoper mag nu jet of wat scherp klinken, ze
is toch niet uit de lucht gegrepen of geheel verwer-
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pelijk. -- Wat zwarigheid kan er intusschen bestaan
tegen de spelling van jufvrouw, als men, nu met de
afleiding bekend gemaakt, tevens weet, dat dit juf
een verbastering van jonc is? Het bezwaar van het gebruik der f in (rouw zal altijd veel grooter zijn, vooral
ook, omdat men in verband met den regel der Gelijk
daar men toch kraamvrouw, vischvrouw,-vormighed
aschvrouw, tuinvrouw, huisvrouw, enz. zoowel als jonkvrouw, zal blijven schrijven zich gedrongen zal gevoelen, om in het dagelijksch gebruikte vrouw, al
wordt het ook door het minder bekende of raadsel
juf vergezeld, eveneens de v te bezigen. Om--achtige
juffer,
mejuffer mag geen twijfel meer bestaan
trent
ten aanzien der f in /er, omdat het oude v ere , ver
vrouw, zoo zeer verouderd is, „dat hier aan geen herstel der oorspronkelijke spelling te denken valt"; maar
om voor een enkele zamenstelling de spelling van een
zeer alledaagsch woord te wijzigen, wordt minder raad
geacht. De vraag is ook opgekomen: of de-zam
spelling van frouw, met een 1' de etymologie van dit
woord niet in de schaduw stelt, evenals de Redactie
dit, tot afkeuring van de f in ontfangen en ont fonken,
op bladz. 34, gelden laat?
V.

STIJL.

Natuurlijkheid.
(Vervolg.)
Wat. mag de reden zijn, dat, in weerwil van den
steeds toenemenden vooruitgang op het gebied van bijna
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iedere wetenschap of kunst, bevoegde beoordeelaars nog
van bewondering worden vervuld bij de beschouwing
der waardige gedenkstukken van beeldhouw-, dicht- en
bouw-kunst, door het oude Griekenland en Rome, als
getuigen van echten kunstzin aan de nakomelingschap
nagelaten? Van waar is het, dat die weinige overblijfsels uit het verleden nog worden geacht en aangeprezen als de schoonste modellen tot vorming van den
waren kunstenaar, bouwmeester of dichter? Vindt dit
zijn grond in de phantastische vormen, in de gezochte
en grillige zamenstelling, in den bonten en weelderigen
woordentooi? Neen, want niet de phantasie bestuurde
voornamelijk hun beitel, die aan het levenlooze als
leven schonk; geen grillig brein ontwierp die indrukwekkende zuilengangen; geen zucht naar versiering kQnmerkte hun streven, wanneer het dichterlijk gevoel zich
in welluidende klanken openbaarde. De natuur hebben
zij als hun leermeesteres nagevoigd. Namen zij bij hun
kunstgewrochten naauwkeurig de regels der kunst in
acht, zij werden door hen uit de natuur zelf afgeleid.
De opvolging van die onbedriegelijke regels deed hun
het te weelderige besnoeijen, het overtollige weglaten,
en zette op hun kunststukken den stempel der eenvoudigheid, als 't schoonste sieraad. In meer dan één opzigt staan wij bij hen achter; maar het is niet onze
meer noordelijk gelegen woonplaats, die op het gedachte,
vooral in de uitdrukking van karakters, invloed uitoefent,
onze minderheid doet uitkomen: het is het meerder of
minder gevoel van natuurljkheid. Al te gereed zijn velen
tegenwoordig om aan de rommelende trom, de schelle
trompet, de bonte kleurenpracht oor en oog te leenen
Al te veel, figuurlijk gesproken, is de maag door allerlei
liflafijes, - in een Fransche of Duitsche keuken gestoofd en bij ons weer opgewarmd, - overladen en
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de smaak voor eenvoudig, natuurlijk voedsel bedorven.
Het natuurlijk gevoel is dikwijls met een soort van eelt
overtrokken, dat den echten kunstzin verstompt, en dat
onvatbaar maakt om het zachte, stille, fijne, eenvoudige
en natuurlijke, kortom al wat in zich zelf waarlijk schoon
is, zonder de gezochtste versieringen of de onnatuurlijkste kunstmiddeltjes toegang te verleenen. De dichters of kunstenaars der Ouden bedelden geen lof of zochten
geen steun bij een wufte menigte; zij ontleenden aan
de natuur hun voornaamste kracht, en - maakten zich
onsterfeljk. De redenaar, dichter, kunstenaar of bouwmeester, die onder ons aan den tegenwoordigen geest
der eeuw, aan den onnatuurlijken smaak van den tijd
zijn hulde brengt, en zich de natuur ongetrouw betoont,
vergaat met zijn kunststuk. Het moderne huisje, door
hem opgetrokken, stort, bij veranderde weôrsgesteldheid, soms reeds haastig ineen, averleeft slechts zelden
den maker.
Natuurlijkheid, het is geen van de minste eigenschappen van een goeden stijl, al wordt zij ook als de laatste
in onze beschouwingen genoemd. Wordt zij buiten gesloten, dan is de weliuidenclheid als muziek zonder tekst,
de levendigheid als een automaat-beweging, de gepastin het kort, elke andere vroeger beschouwde
heid
eigenschap van den stijl van minder waarde, omdat
natuurlijkheid vooral ze verhoogen moet, daaraan leven
en gloed kan schenken.
Zij doet zich kennen door een oordeelkundige, gemakkelijke en on gezochte toepassing der regels, door de theorie
voorgeschreven. - Eischt zij, verre van slordigheid voor
te staan, zuiverheid ten aanzien van het spraakgebruik
en de vastgestelde taalregels, zij vordert echter ook, dat
die zuiverheid niet als een dwangbuis de uitdrukking
der gedachten bekuelt. Oordeelkundig neemt zij de spraak.........

195
kunstige voorschriften in acht, zonder met angstvalligheid bij eiken tred den aangegeven reiswijzer te raad
plegen. Dit is geen nieuwigheid, door de tegenwoordige wetgevers op het taalgebied ingevoerd, geen Vrijheid, in onze dagen aangematigd: het is een noodzakelijke voorwaarde tot het verwezenlijken van de eigenschap der natuurlijkheid, door de Ouden reeds toegepast, door gevierde sprekers en schrijvers in vroeger
en later tijd ook onder ons opgevolgd. Daarom zeide
reeds Lambert ten Kate: ,,Al te kommerlijke handel
maekt belemmering van geest. Die te kommerljk met
de tael omgaen, slagten den schoolkinderen, die wel
net, gelijkdraedig en zinnelijk schrijven; doch tevens
dnvrj, laf, lam, en flaeuw, zonder spoed of vordering:
een kloeke hand, schoon minder net, zoo ze slegts vlug,
vrij, geestig, vloeijend en duidelijk genoeg zij, kan mij
meerder behagen" (1).
Maar natuurlijkheid vordert ook, als eigenschap van
een goeden stijl, een gemakkelijke toepassing van de
regels der theorie. Men zegt in het dageljksche leven
wel eens, sprekende van iemands geschikthetd voor een
of ander vak: hij is er geheel in te huis, hij is er bij
op zijn gemak. Dit is voor hem, van wien dit getuigd
kan worden, zeer veel waard. De zoodanige, in welke
maatschappelijke betrekking ook geplaatst, aan welke regels en voorschriften bij zijn werkzaamheden of verrigtin
in zijn eigen--genokbd,vrtzichogans
aardig karakter, beweegt zich vrij, doet zich op natuurlijke wijs voor. Wie als ervaren werkman aan een
bepaalden arbeid gewoon is, geeft van geen onrust blijk
bij het volvoeren van zijn dagtaak. Ziet een zeifstan(1) Aan'eiding tot de kennis van het verheven Pee' der Nederduit.
sche Sprake, P. 1., bladz. 410.
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dig mensch zich bij zijn bezigheden in aanzienlijke
kringen geroepen tot het in acht nemen van zekere pligt
heeft hij zich de vormen en gebruiken-plegin,
eigen geiriaakt, zoo verraadt hij geen stijfheid, maar
weet zich gemakkelijk naar de omstandigheden te schikken. Gewoon aan zulk een omgeving, gevoelt de zoodanige zich niet belemmerd, en zou, kon dit het ge
val worden, en mogt zijn persoonlijkheid dit vorderen,
tot bewaring van zijn zelfstandigheid, zich met bescheidenheid weten te verheffen boven de kleingeestige eischen
en bepalingen, die gru- of mode-zucht soms voor mogt
schrijven. Kortom, wie geen vreemdeling is in zijn vak,
zich daarin te huis gevoelt, voor hem zijn de banden
geen banden meer, hem hinderen geen voorschriften of
regels; ongemerkt zijn zij met zijn wijs van handelen
één geworden. Bekend met den weg, ziet hij de voor
den vremdeIing opgerigte wijspalen niet; hij
spoedt
zich voort, vrij, natuurlijk, gemakkelijk in zijn ver
schillende bewegingen.
Evenzoo is het gelegen met den stijl, wanneer deze
tot het bevorderen van natuurlijkheid een gemakkelijke
opvolging vordert van de onderscheidene regels, door
de theorie aangegeven. Wie zijn gedachten, schrijvende
of in 't openbaar sprekende, aan anderen mededeelt,
dient met de daarbij vastgestelde eischen bekend te
zijn, ze gemakkelijk te kunnen opvolgen. Hij laat zich
niet, gelijk Voltaire het uitdrukte, door de regels of
lessen als op krukken voortsiepen, maar moet zelf in
de loopbaan loopen (1), en dit toonen te doen zonder
belemmering, vrij en gemakkelijk. Wie elk van zijn te
gebruiken uitdrukkingen vooraf aan den regel der zui
verheid moet toetsen; wie tot toepassing van den eisch
-

-

-

(1) In zijn Essai sur la Poesic.

197
der duide1jkhed eerst de daarvoor gestelde bepalingen
moet raadplegen; hij de zamenstellingen der volzinnen,
tot bevordering van kracht, levendigheid en gepastheici,
de weegschaal of maat noodig heeft, en voor de welluidendheid der opvolgende deelen het muzikaal gevoel
opzettelijk te werk moet stellen: een zoodanige mag,
zelfs op een bijzonder in het oog loopende wijs, doen
uitkomen, dat de vorm voor elk afzonderlijk deel niet
is verzuimd, maar zal tevens door de stijve en ongemakkelijke opvolging van de regels der theorie toonen,
dat hij in het gebruik van een goeden stijl zich niet
te huis bevindt, dat de eigenschap der natnurlijkheid
hem niet eigen is.
Die natuurlijicheid moet ten laatste ook blijken uit
een ongezochte opvolging van de regels der theorie.
,,Zij die, in het schrijven ervaren, zich door hunne
bekwame pen vereeuwigden," zegt Lublink, de Jonge,
hebben altoos getuigd, dat hun niets moeijelijker viel,
dan zich naauwkeurig en verstandig uit te drukken, op
zulk eene eenvoudige en natuurlijke wijze, dat elk zich
verbeelden zou het ook zoodanig te kunnen doen." Wie
in zijn stijl naar zulk een eenvoudigheid en natuurlijkheid
streeft, al is hij geen vijand van gepaste sieraden, schuwt
alle opgesmukte gemaaktheid en gezochtheid. Jammer
maar dat zulk een streven iii vele letterkundige voortbrengselen niet is waar te nemen. Bekend met den regel, dat de kracht van den stijl verhoogd wordt door
het gebruik van zinrjke woorden en spreekwijzen, brengt
menigeen ze somtijds zóó aan, alsof die gezochte uitdrukkingen hoofdzaak waren. Op sierljkheid jagt makende, worden de gedachten menigmaal in zulk een
woordengewaad gekleed, dat men onwillekeurig aan
een uitdragerswinkel begint te denken; het moet djkwijls door de gezochtheicl van den opschik dadelijk in
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het oog vallen, dat het geleende sieraden zijn, oorspronkelijk niet voor het gebezigde einde bestemd.
Zal men op ongezochte wijs toonen de regels der
theorie op te volgen, dan moet de stijl een afdruk zijn
van den geest, die de gedachten voortbrengt, geen overdruk van bij anderen geborgde sieraden. Maar als voorwaarde is daaraan verbonden, dat men zich heeft geoefend om helder te denken, juist te oordeelen; wie
dit aanvankelijk geleerd heeft, zal ook geen moeite
vinden om het gedachte op de regte wijze, zonder
gezochtheid, aan anderen mede te deelen. Het mag
dan gewoon en dagelijksch schijnen, maar daarin bestaat juist de eigenschap der natuurlijkheid. Al mint
zij een zachte kleurenpracht, zij versmaadt het bepaald
aanbrengen van kunstbloemen, omdat aan deze, bedriegen zij ook dikwijls het oog, geur en leven ontbreekt. Al streelt haar het bevallige, zij verwerpt het
opzettelijk gebezigd blanketsel, omdat geen smeersel,
hoe dik ook aaigelegd , den echten blos der gezondheid kan nabootsen. Al bevalt haar het krachtige, zij
bij goocheltoeren
verwerpt liet jagen naar knal -effect,
omdat zij middelen
en tooneelvertooningen behoefte
genoeg in zich zelf bezit om de aandacht van anderen
te boeijen en ongezocht indruk te weeg te brengen.
In het kort , zij weert allen pronk, die boven den inhoud der gedachten ligt; denkbeeld en tooi zijn als
één, evenals boom en takken; de laatsten worden er
niet aangelapt, maar loopen uit den stam voort, wiens
gelijksoortig blad en vrucht zij dragen. Ja, de natuur
zelf wijst voor de natuurlijkheid van den stijl , in opzigt tot het ongezochte van de navolging der vastgestelde regels, den weg. Schrandere en onvermoeide
natuuronderzoekers mogen de algemeene wetten hebben
gevonden, waarnaar alles in de natuur ontstaat, zich

199
regelt, opløst, of waaraan alles onderworpen is; toch
zijn die wetten geen belemmering voor de ongezochte
ontwikkeling, voor de grootste verscheidenheid bij de
de schoonste overeenstemming; toch zijn die wetten
niet op ieder voorwerp, voor elks oog zigtbaar, afgedrukt.
Is nu natuurljkheid een der schoonste sieraden van
den stijl; verhoogt zij in geen geringe mate de waarde
van elke andere, vroeger beschouwde eigensehap; ligt
daarin vooral de groote kunst verborgen, om de gedachten in het regte licht teplaatsen: belangrijk is dan
gewis de vraag: door welke middelen wordt zij ver
kregen, gevormd en versterkt?
Gelijk wij boven reeds aanstipten, 't valt iedereen
niet even gemakkelijk om van die eigenschap blijk te
geven. Kunst, zegt men, wordt door oefening verkregen; maar toch tot de natuurljkheid, als kunst, staat
een gelukkige aanleg, als een voornaam vereischte, in
een naauw verband. ,,Dichters, worden geboren, niet
gemaakt ," wordt wel eens gezegd, en eenigermate is
dit ook op de kunst om zich natuurlijk uit te drukken
van toepassing. Maar al heeft nu ook de natuur in
dat opzigt menigeen boven anderen bevoordeeld, zoo
laat zij toch alt** nog wel iets aan eigen vljt over;
er zijn immers gefloeg voorbeelden aan te wijzen om
te doen zien, dat ook zij, die aanvankelijk met een
minder gelukkigen aanleg bedeeld waren, zich door
aanhoudende oefening op dat gebied wisten te onderscheiden. Als een krachtig middel tot meerdere vorming mag het streven naar letterkundige beschaving
worden aanbevolen. Deze laatste bestaat echter niet in
het bloote kennen van zekere regels of voorschriften,
maar wordt verkregen door het aandachtig lezen van
zulke geschriften, die zich door natuurljkheid van stijl
-
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loffeljk onderscheiden. Gelukkig zijn ze ook in onze letterkunde niet schaarsch. Zijn daarom vele aankomende
onderwijzers ook gedrongen om het lezen van werken
over opvoeding, onderwijs, geschiedenis, aardrjkskunde,
taal enz., als hun dagelijksch brood aan te merken, zij
kiezen dan uit den bestaanden voorraad iets, waaraan
minder het schoolstof kleeft, tot een zondagsmaal of
buitengewoon tusschengeregt; 't zal zeker op hun vorming in dat opzigt gunstig werken.
De natuur laat ook iets aan eigen vljt over, zeiden
we boven, daarom is het noodzakelijk, dat met dien
gelukkigen aanleg en die letterkundige beschaving aanhoudende oefening gepaard gaat. Onder en door de
werkzaamheid wordt toch de kracht ontwikkeld en
versterkt; daardoor is het alleen mogelijk de volkomenheid meer te naderen. Wie door harmonische toonen
het oor van anderen wenscht te streden, moet niet
alleen met de toonleer bekend zijn, maar die toonen
ook weten voort te brengen. Natuurlijkheid brengt harmonie aan tusschen al de eigenschappen van een goeden stijl; het is de toon van een snaar, waarop, wordt
zij wel getokkeld, het menschelijk hart volgens zijn
natuur antwoord geeft; maar tot het wèl voortbrengen
zijn gevoel en kunst vereischten, en die kunst is zonder veelvuldige oefening niet denkbaar.
V.
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LET TER KUNDE.
DOOR

Dl'. G. VAN WIERINGIIEN BoEsKI.

TERUGBLIK OP HET LIED.

VIII.
Het Zeemanslied.
Onder een volk van zoo groote gemeenzaamheid met
de zeevaart als het onze, kon zeker van Lennep (1)
de eerste niet zijn, die zeemansliedjes dichtte. Een van
veel vroeger tijd leest men in de ,,llaerlemsche Somer
bloempjes ," die in 1646 het licht zagen. Het is af
komstig van J. J. van Asteu, en luidt:
-

Daer selder een scheepjen van voren de palen
Van Amsterdam varen, om peper (2) te halen,
Soo wijdt over Zee;
Soo wijdt over Zee;
Die wacker wil calissen (3), mengen noch meê.

Die wacker wil calissen, mag er nog kiesen
Te varen of schandigh sijn eer te verliesen,
Het beste van twee;
Het beste van twee:
Die wacker wil calissen, nieugen noch meê.
() Hofdyk, Gesc1iiedens der Ned. Letterkunde, bladz. 493-467.
(2) Peper was in die dagen een gezochte specerij, die mcii duur be-

taalde; iets, dat veel geld kostte, noemde men peper dour.
(1) Roudzweeveu,

202
Al die der na vader noch moeder niet vragen,
Die moeten daer slagen en stoten verdragen,
Al doet het 'er wee;
Al doet het 'er wee:
Die wacker wil calissen, mengen noch meô.
Is er nog iemant, eer dat wy afsteken,
Die meê willen varen, hy kander nog spreken;
Ons scheepjen leit reê;
Ons scheepjen leit reê:
Die wacker wil calissen, meugen noch meê.
Hier mede soo schijnen ons seiltjens te swellen;
Daer mede soo gaet er dat scheepjen aen 't hellen;
Dat gaet er na Zee;
Dt gaet er na Zee:
Die wacker wil calissen, meugen noch meê.
Vaerwel, jonckmans! die 'em van sehoone vrouwen,
Van droneken drineken, en spelen kan houwen,
Die leeft hier in vreê;
Die leeft hier in vreê:
Die wacker wil ealissen, moeten in zee.
Een verzameling van vroegere Zeemansliedjes levert
de ,,Vermaekelijcke buysman, ofte koddige bootsgeselletje, singende veel vermaekelijeke visschers- en matroose liedtjes ," waarvan de achtste druk in 1674 te
Amsterdam verscheen. Een daarvan leest men dus in
het meermalen aangehaald ,,Nederlandsch Liedeboek":
Recht voor Tessel op de ree
Liggen wij, gereed te varen,
Door de woeste, wilde zee,
Over zoute, stoute baren,
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Na Oost-Injen, rijk vermaard,
Met de vree, die God bewaart,
Als hij ons 't leven spaart.
't Windjen waait al Oost Noordoost;
Windt op ankers; zet bij zeilen;
Lootsman, wees nu wel getroost;
Wil naar diepte en droogte peilen.
Zie naar ton en bakens mee,
Dat wij op een drooge stee
Niet raken, maar in zee.
't Land van Doevren leit aan hij;
Singels wij met lust passeeren,
Bevesier en Wicht voorbij;
Poortlands hoek kan ons niet deeren.
Goustaert, Lezert, Sorles lest,
Daarmee zeilen wij Zuidwest
En Zuiden, dat is best.
'k Zie de hemelhooge top
Van de Kanarische eilanden;
't Noord passaat waait lustig op,
Strijkt de marszeils aan de randen;
Stuurman, schiet de hooge hand;
Voor de steven doemt het land,
Dan dreigt ons klip of strand.
Jago van ons aan stuurboord;
Om de liny te passeeren
Zeilt men Zuid Zuid-oost al voort,
Moeten nog een eind laveeren:
't Oostewindjen koelt er dicht;
Trinedad kwam in 't gezicht,
In 't opgaan van het licht.
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Man te roer, houd Zuidoost aan,
'k Zie Testaude Cuun al bunken;
Laat de koers nu Oost aangaan,
Deze wind, die wil ons schinken
Ende brengen op de ree
Aan de Bon-Esprans uit zee,
Daar wij ververschen mee.
Zeilen Zuid ten Oost van hier,
Om de Westpassaat te treffen;
Daarna Oost met groot plezier,
Zien er dan San-Paulo effen;
Zakken weder om de Noord,
Krijgen 't Westmoeson aan boord,
En dus naar Java voort.
Mannen, ziet vooruit naar land,
Om de straat Sunda te ramen;
Neemt het dieplood in de hand,
Dan zoo komen wij te zamen
Aan de stad Batavia,
In het rijk van Jakatra,
Daar wij verlangen na.
Cornelis Rhijnenburgh, in de eerste helft der zeventiende eeuw, Raad, Schepen en Heelmeester te Medem
in 1655, te Hoorn, twee deeltjes met liederen-blik,gaf
in het licht, onder den titel van ,,Vreughdebergh."
Een daarvan, bestemd voor den ,,Zeeman aan het laud,"
luidt, vertolkt, als volgt:
Hier loop ik nu weêr aan den wal,
Berooid van hoofd, met leêge zakken;
't Crediet is uit, en overal
Moet kalis-kind zijn biezen pakken.
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Waar zal Ik heen? weer naar de straat (1)? Dat dienI wel eerst ter deeg bezonnen;
Men is het daar zoodra te kwaad,
Ja, radder als het is gewonnen.
Een Noordsche reis of Fransche tocht,
Of Oostert uit, kan weinig maken;
't Geen daar ik lang naar heb gezocht,
Is weinig kans om aan te raken!
West-Injen is de maag een smart,
Een pijnbank voor een gragen eter;
Oost-Injen is ook al te vart (2),
En kokneef schaft er niet veel beter.
Al evenwel, 'k moet ergens heen;
Tot varen ben Ik toch geboren;
't Is nu zoo ver, dat me iedereen
Van achter liefst ziet dan van voren.
ik neem e straat nog voor de keur;
Na 't vloeijen moet het immers ebben;
Al gaat de winst daar haastig deur,
Men kan er wils genoeg voor hebben.
Straatvaarders, wacht! ik moet nog meê;
Vaar, Holland, wel voor zeven jaren!
God geef je voorspoed, rust en vreê, Mij, dat ik mag behouden varen!
Vaar, Holland, wel; gij spant de kroon
Ver boven alle koningrijken;
Daar 's onder zon geen land zoo schoon
Als gij: nooit zag ik uws gelijken.
(1) Van Gibraltar. Waardoor men het op een reis naar de Middel.
landsche zee al spoedig te kwaad kreeg, blijkt in 't zesde couplet.
(2) Ver.
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VARIA.

I.
EEN ZIINSONTLEDING.

Dewiji de maag gezond is,
Dat bitter in den mond is
Wat waar 'teen medicijn,
Genomen in wat wijn,
Trjns tong, gestampt in poeder,
Met die van haar vrouw moeder.
Periode, waarvan het voorzindeel met het nazindeel
door het voegwoord dewiji in betrekking is gebragt.

%-ij
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Dat bitter in den m ond i s
Dat.
........ .
bitter. . . . is... ..
......
.
. .
bitter.
in den mond .....
de maag gezond is . .
.
gezond ......
(3e
naamv.) .
de maag

Onderwerp:
Onderwerp:
Gezegde:
Bep. van is:
.Bep. van is;
Gezegde:
Bep. van is;
Bep. van is.

't .............Onbep. Onderwerp:
Trjus tong . . moeder. . Bep. Onderw., waardoor het onbepaalde
le )
0
bepaald wordt;
ce
Z
Trjns........... Bep. van tong:
gestampt in poeder . . . Bep. van Trijus long:
CQ

207
in poeder . . . . . . . . . Bep. van gestampt;
`. Met die . . . moeder . . . Bep. van gestampt in
poeder;

die . . . . moeder . . . . Bep. van met;
van . . . moeder . . .. Bep. van die;
haar vrouw moeder . . Bep. van van;
haar . . . . . . . . . uw
-^
vro
Bep. v.moeder;
^
vrouw . . . . . . . . Bep. van moeder;
Wat waar . . . wijn . . . Gezegde:
wat een medicijn . . . . Bep. van waar
wat een. . . . . . . . . Bep. van medicijn;
genomen in wat wijn . Bep. van medicijn;
in wat wijn . . . . . . Bep. van genomen;
wat wijn . . . . . . . Bep.
Bep. van in;
. . . . . . . . . Bep. van wijn.
Een periode, waarin de beide leden van het voorzindeel met die van het nazindeel mede door een redegevend voegwoord in betrekking zijn gebragt, is:
N u de vree den oorlog knelt,
En haar glans ons mag bekoren;
Vlugten wreedheid en geweld,
Wordt Saturnus' eeuw geboren.
Medegedeeld door de Afdeeling D e 1 f t, sectie hulponderwijzers, van het tweede schooldistrict van Zuid -

N

;

holland.

II.
NIET DAN.

Het zinwijzigend bijwoord voor de ontkennende wijs
van spreken was oulings e n of n e; vandaar is tenzij
hetzelfde als het en zij, ten ware hetzelfde als het en ware.
Van lieverlede sloop het gebruik in om en te verster ken door het onbepaalde voornaamwoord niet
ne
iet, als: IItg en wee! niet
Ik en weet ne iet. Sedert
het midden der zeventiende eeuw verdween het out--

---
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kennende e n, en schreef en zei men slechtweg: Ik
weet niet. Het voornaamwoord werd zoo een bijwoord,
en vervangen door niets ; het voegwoord end e
werd nu geregeld e II; want daar het ontkennende e n
was opgeruimd, was alle verwarring onmogelijk geworden. Evenwel bleef niet in zijn oorspronkelijke
beteekenis bestaan in te niet doen, enz.; bij Huygens
leest men:
„God sprak, en niet wert yet. Dat's God zijn sonder weergae." Heeft iemand lust om naar het verouderde spraakgebruik nog eens te zeggen of te schrijven : Hij beleeft van zijn kinderen niet dan genoegens,
in plaats van: Hij beleeft van zijn kinderen ni et s dan
genoegen, dan is niet dan genoegen een tweeledige
bepaling van b el e e f t, waarvan de leden door het
voegw000rd dan met elkander in betrekking zijn gebragt, en niet is een onbepaald voornaamwoord.
III.
EIK EN E1K EL.

Men ontkent, dat er in onze Moedertaal verkleinwoorden van verkleinwoorden bestaan. Intusschen hebben we droppeltje van droppel, kruimeltje van kruimel !
eikeltje van eikel; droppel, kruimel, eikel zijn oorspronkelijk verkleinwoorden, door toevoeging van het
achtervoegsel e 1, gevormd van drop, kruim, eik. Al
worden droppel, kruimel, eikel en andere zelfstandige
naamwoorden van die vorming niet meer als verklein
beschouwd, toch blijft eik de benaming der-worden
vrucht, die door overnaming (metonymia) als benaming
van den boom, die eiken of eikels draagt gebezigd wordt.
Het benoemen van boomen met den naam van hun
vruchten is zeer veelvuldig.

Aflevering 9.
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XXII.
DE PERSOONSUITGANGEN OF PERSONEN DER WERKWOORDEN.

Vraag 37.
De persoonsuitgangen, veelal slechtweg personen genoemd, zijn de spraakkunstige vormen der werkwoorden, waardoor het gezegde aan het onderwerp
wordt gekoppeld (1). Vermits het onderwerp in de
beide getallen drieërlei is, of althans drieërlei zijn kan,
zijn er drie personen, zoowel voor het enkelvoud, als
voor het meervoud. Zij worden gewoonlijk onderschei
benamingen van eersten, tweeden en der--denmt
(1) Zie bovers, bladz. 22.
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den persoon. In het enk clv oud is de eerste persoon
de spraakkunstige vorm, waardoor wordt aangewezen,
dat het onderwerp het sprekende voorwerp is; - de
tweede, waardoor wordt aangewezen, dat het onderwerp het aangesproken voorwerp is; - de derde, waardoor wordt aangewezen, dat het onderwerp het besproken voorwerp is. In het me ery oud is de eerste per
soon de spraakkunstige vorm der werkwoorden, waardoor wordt aangewezen, dat het onderwerp is het sprekende voorwerp in vereeniging met één of meer andere
daarmeê gelijk gestelde voorwerpen (1); - de tweede,
waardoor wordt aangewezen, dat de aangesproken voor
werpen; - de derde, dat de besprokene voorwerpen
het onderwerp zijn.
Bij de opmerkingen omtrent de persoonsuitgangen,
in het antwoord op de Vraag, bladz. 70, 78 en 79,
85 en 86, gegeven, is nog te voegen:
1. De uitgang van den eersten persoon enkelvoud
van den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs is
oorspronkelijk een stomme e, als: Ik hebb e, Ik hoore,
Ik nem e; regelmatig wordt die echter afgekapt, behalve in brieven, om niet met ik voorop te beginnen
en zoo zich zelf op den voorgrond te stellen (); ook
behoort hij, naar het gevoelen van sommigen, tot het
tuigaadje van den deftigen spreektrant (3);
o. De tweede persoon enkelvoud wordt slechts in
de gebiedende wijs gebezigd; zoolang het persoonlijk
voornaainwoord du nog in gebruik was (4), had hij
tot uitgang st, dat ook wel tot s verzacht werd, als:
Du steflest, of: stelles.
-

(1)
(2)
(3)
(4)

Over het majesteitsmeervoud, zie Maandblad, 18 6 3, bladz. 171.
Maandblad, 1868, bladz. 173.
Maandblad, 1863, bladz. 261-263.
Maalidbiad, 1863, bladz. 171.
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Bij de toepassing van den regel: het gezegde of de
hoofdterm er van schikt zich in getal en persoon naar
het onderwerp, valt aan te merken:
1. Zoo het onderwerp bij de gebiedende wijs wordt
uitgedrukt (1), bedient men zich in het enkelvoud mede
van het meervoudige gij, als: Doe gij zelf dal!
2 . Bij zarnengevatte onderwerpen, waarvan elk lid
enkelvoudig is, staat het gezegde of de hoofdterm er
van in het rneervoud, als: Zijn vader en moeder zij n
reeds lançj overleden. Om zulke onderwerpen collectief, dat is als em niet te scheiden geheel, voor te stellen, bezigt men het enkelvoud, als: Geld en goed is
verteerd; Tier en leven is er uit: Man en paard is
o m g e k o mcii; Schip en lading is gered; De stof,
vorm en grootte van het beeld v o i do et algemeen (2).
Ook wordt in dit geval het enkelvoud gebezigd, wanneer
het gezegde Of meer bijzonder, Of uitsluitend tot een der
leden van het onderwerp behoort, als: Eer en belang,
maar vooral p ii g t v o r d e r t dezen maatregel; Eer,
belang, pligt, all e s v o r der t dezen maatregel evenzeer: Uw vader of uw broeder heeft het gezegd;
Of uw vader, of uw broeder heeft het gezegd. Verschillen de leden van het onderwerp in persoon, dan
gaat, bij het gebruik van het meervoud, de eerste per-

soon boven den tweeden, en de tweede boven den
derden, als: ik en gij weten; Gij en uw broeder
zij t mij altijd welkom. Bezigt men het enkelvoud, dan
schikt zich het gezegde of de hoofdterm er van naar het
naastbijzijude lid, als: Noch gij, noch hij zal dat ooit
begrijpen. Is echter de eerste persoon een der leden
van het onderwerp, dan kan de beschaving vorderen,
-

(i) Zie boven, blade. 6 7.
bezig
en niet h e (2) Opmerking verdient in deze zinnen het niet en
halen van het 1ilwnorei Maandblad, 1863, bladz. 265,
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van dezen regel af te wijken, als: Hij en ik heeft
het gezegd; Gij noch ik kunt het doen.
3'. Wordt het onderwerp aangewezen af door het
voornaamwoord het, Of door dit, dat, en het gezegde
geheel of gedeeltelijk uitgedrukt door een afgetrokken
werkwoord (1) met een naamwoordelijke bepaling, die
toeschrijvend (prOdicatief) gebezigd wordt, dan staat de
hoofdterm van het gezegde in het meervoud, zoo er
met het onderwerp niet een enkel, maar meer dan een
'enkel afzonderlijk voorwerp bedoeld wordt, als: Het
zijn nog maar kinderen; W ij zijn het; Dat waart
gij; Dit zijn mijn boeren ; Het zijn diegenen, welke
enz.; Dat zijn de gelukkigste; Dit worden de beste;
Dit schijnen onaangename zaken; Blijven dat uw
gevoelens? Vat zijn dat? Deze overeenkomst, reeds
boven, bladz. 29 en 30, vermeld, en daar bij haar
naam overeenkomst naar de meening of naar
den zin genoemd , geldt ook den persoon; zoo zal
iemand, van wiens portret gevraagd wordt: Wie is
dat? antwoorden: Dat ben ik. Andere voorbeelden van
overeenkomst naar de meening of den zin zijn: T w e e
boeken, aandachtig gelezen, doet meer af, dan twintig
doorbladerd, = Het aandachtig lezen van twee boeken,
enz.; Tien penningskens, uit liefde uitgereikt, zegt
meer, dan tien guldens, met onwil weggeschonken. Met
deze overeenkomst naar de meening of naar den zin
hangt zamen de regel: Het gezegde van een door een betrekkelijk voornaamwoord aangewezen onderwerp schikt
zich naar liet persoonlijke, waarop liet betrekkelijke
terugwijst, als: Ik, die u ge zien heb; Vergeef hem,
die u beleedigd heeft; Wij, die u kennen; Gij,
die mij zooveel goeds hebt bewezen. Evenzoo, wan(1) Ziff boven, bladz. 29 erg 80.

213
neer bij een aariroep het prsoonlijk voornaamwoorci
niet is uitgedrukt, als: Onze Vader, die in de ite7nelen zijt!
4• Is het onderwerp zamengesteld uit een zelfstandig naamwoord, dat een hoeveelheid beteekent, en een
ander woord, dat noemt of aanwijst, waaruit die hoeveelheid bestaat, dan schikt zich het gezegde of de
hoofdterm er van naar den logischen hoofdterm van het
onderwerp, als: Het aantal boeken schijnt 'a le hehagen Een menigte inensehen waren teleurgesteld.
Naar hetzelfde beginsel zegt men: Daar zijn er (der
of van die) veel, weinig, meer of genoeg. Bladz.
201 van het eerste Deel van Lulofs' werk ,,Over Nederlandsche Spraakkunst, Stijl en Letterkennis, als
voorbereiding voor de Redekunst", uitgaaf van D. de
Jager, leest men: ,,Hooft zegt ergens: Een joitk paar
;

,,geburen, le samen getrouwl, HADDEN gedacht dien avond
hunne bruiloft te houden. - Vordert de goede stijl
,,hier had of hadDEN? Elders zegt hij: Een groot deel
,,der iloogduitsciten LAGEN verbrandt in de har'nassen op
,,de markt, den eenen arm oft been, den anderen hooft
,,of schouder af. - Moet hier staan lag of lagEN ver
,, brand ?"
-

ZINSCHEIDING.
(Vervolg van bladz. 21, jaarg. 1863).
HET DUBBELE PUNT.

Heerscht er omtrent het gebruik der scheiteekens in
't algemeen bij verschillende schrijvers een groote verscheidenheid; valt het niet tegen te spreken, dat het
stelsel ten aanzien van 't gebruik bij sommigen schijnt
te bestaan in het niet volgen van een bepaald stelsel;
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ligt de groote oorzaak van de dikwijls zeer gebrekkige
zinseheiding vooral daarin, dat zij niet genoegzaam gegrond wordt op de logische ontleding en het alge
zinsverband: niet het minst is in het bijzonder-men
verscheidenheid,
onregelmatigheid, onzekerheid en
die
stelselloosheid bij het gebruik van het dubbele punt op
te merken. Bij het gebruik, zeggen we: maar bijna
evenzeer kon het niet of zeer zelden gebruiken van
dat teeken tot opmerkingen aanleiding geven: in een
aantal gedrukte stukken komt het in 't oog vallend
spaarzaam voor, en schijnt het dan alleen in functie
te mogen optreden, als voorbeelden worden bijgebragt,
woorden van anderen aangehaald, onderscheiden soorten van zaken worden voorgesteld of opgesomd. Wie
bij het lezen van de nieuwere voortbrengselen onzer
letterkunde van tijd tot tijd op het al of niet gebruiken van het dubbele punt de aandacht vestigt, zal
daaromtrent gedurig stof tot vragen hebben. Velen schijnen, de zoo even genoemde gevallen uitgezonderd, aan
het dubbele punt geen behoefte te hebben, en aan het
comma-punt de voorkeur te geven. Zeker is het meer
of minder dikwijls herhaald gebruik gedeeltelijk afhankelijk - althans dit moet het zijn - van den zinsbouw: in den gecoupeerden (doorsneden) stijl zal het
ongetwijfeld minder voorkomen, dan in den periodischen; maar toch, uit menig geschrift zou men haast
mogen afleiden, dat het: ,,Let op de teekens !" of het
aangevoerde van Prof. Roorda: ,,De beste interpunctie
of zinscheiding is die, waardoor de logische zamenstel
en zamenhang van den voizin het duideljkst wordt-ting
aangewezen ," nog weinig, althans niet streng wordt
in acht genomen, ook omtrent de functie van het :.
Ondertussehen mag de reden voor het minder gebruik maken van het dubbele punt niet altijd gezocht
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worden in onbekendheid, onoplettendheid of achteloosheid: ,,naauwkeurige schrijvers zelfs" - Wilhelm Broes
merkte het reeds vóór vele jaren aan - ,,verschillen
veelal in het gebruik van : en ;." Het aangenomen
stelsel oefent bij dat verschillend gebruik ongetwijfeld
een grooten invloed uit, en zeker heeft dit laatste er
veel toe bijgedragen, als men het dubbele punt, in geschriften van gevierde schrijvers zelfs, soms zeer spaarzaam ziet gebezigd. Zoo, om een paar voorbeelden te
noemen, vonden wij het in ,,Onze Tijd," Julij -aflevering, 1864, op 48 bladz., waarin tien verschillende
onderwerpen werden behan Ield, behalve voor enkele
opsommingen, volstrekt niet gebezigd, terwijl de zetters van ,,De mensch en de dichter Willeni Bilderdijk,"
door Mr. Is. Da Costa, uitgave van Kruseman, aflevering 46-48 der ,,Dichtwerken van Bilderdijk", er bijzonder weinig gebruik van behoefden te maken.
Hoe dit wezen mag, en welk verschil in 't gebruik
ook wordt waargenomen, krachtens het overoud gebruik om het zinverbaud ook door het aanwenden van
zinteekens zoo naauwkeurig mogelijk voor te stellen,
heeft ook het dubbele punt zijn regt van bestaan, en
behoeft het geen miskenning of achteruitzetting te on-

dergaan; ook aan dat zinteeken zijn deugdelijk en wel
bepaalde functien verbonden. Wij willen beproeven om
de regels voor het gebruik zoo duidelijk mogelijk op
te geven, en door enkele voorbeelden uit stukken van
beroemde schrijvers de toepassing doen blijken. Mogt
mcii evenwel bij het lezen van andere geschriften op
ongelijkvormigheden of afwijkingen ten aanzien van het
gebruik stuiteu, zoo dient bedacht te worden, dat het
moeijelijk, ja zelfs bijna ondoenlijk is, om voor de zinscheiding in 't algemeen, zoowel als voor 't gebruik van
het dubbele punt in liet bijzonder, een streng, door
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iedereen gevolgd stelsel op te geven, en dat wel om
de tallooze verscheidenheid, die er bestaat in de wijs,
waarop de zinnen en de woorden kunnen gerangschikt
worden, zoowel als in de denkbeelden, die men zich
bij die zamenvoeging of schikking gevormd heeft.
Het dubbele punt, wordt gebruikt:
1. Wanneer in een zamengevat bestanddeel personen
of zaken worden opgesomd. Bij voorbeeld: De natuur
kunnen worden verdeeld: in dieren, planten,-ligchamen
delfstoffen en hemelligchamen. De groote Newton heeft
door proeven bewezen, dat elke lichtstraal zeven hoofdkleuren bevat: rood, oranje, geel, groen, blaauw, purper
en violet. Van Roelants' Klassiek Letterkundig Panthéon
is reeds verschenen: J. Cats, 82-jaerig leven; W. Bil
-deryk,D
voet in 't graf, enz.
Daar gaf ik heel wat kostbaars voor:
De bank, de koopbeurs en 't kantoor,
Met wat zij immer zaamlen lieten.
(Tollens.)
Dit is u les:
Staet op te ses,
En eet ten tienen,
Het sal u dienen;
En meer te ses
Soo treckt u mes, enz.
(Cats).
2. Wanneer men uitdrukkingen of gezegden van zich
zelf of van anderen aanhaalt. Bij voorbeeld: Zoo naar
waarheid heeft Cicero gesproken, als hij zeide: „Wij
allen'worden door de zucht naar eer en roem gedreven,."
(J. M. Schrant.) In een oud-Hollandsch liedje luidt het:
Hy klopte zoo li'zel yn aan den ring. (B. H. Lulofs). Welk
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leermeester der weisprekendheid was er, die niet aan
het hoofd van alle Zijne lessen plaatste: wees duidelijk
in uwe voordragt. (v. d. Palm.)
Wat onze Hein van goeden smaak zal vinden,
Behoeft de voorproef van zijn vrinden.
,,Als Hein lrouwt," zei een spreeuw:
,,Zoo trouwt hij vast een weeuw."
(Staring.)
In dit versje ziet men het dubbele punt in den tus
zin achter spreeuw gebezigd, omdat-schengvod
dit teeken niet vóór de aangehaalde woorden kon staan.
Zoo ook:
,,Dirck !" sei Truy: ,,houdt u eens, of gy mijn vryer waeri!
('t En is maer om den deun) stuypt neder tot ter aard',
Sucht, cchreit, en om mijn trouw gaet op uw knien leggen!"
Neen, neen," sei Dirck: ik vrees, of ghy eens ja. mogt
zeggen." (Huygens.)
Evenzoo in:
,,Heer!" zegt ze, met den blik ter aard',
Maar onbedeesd en onverschoten:
,,Hier is een jongling opgesloten,
Mij meer dan 't licht der oogen waard."
(Tollens.)

,,Heeft men niet, om de zaak van het Nederlandsch
Woordenboek verdacht te maken, het gemoedelijk bezwaar opgeworpen, wèl geschikt 01fl bij onnadenkenden een willig gehoor te vinden: - dat het noodlotlig was op het gebied der spraak een wetboek uit te
vaardigen en een stelsel van gezag ie vestigen, drukkend
voor het praktisch gebruik en belemnerend voor de ontwikkeling der taal?" (M. de Vries.)
Hier wordt naast het dubbele punt nog van de ge-
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dachtestreep gebruik gemaakt, om de aandacht der
lezers nog meer te spannen.
3. Worden zinsneden, die als onderwerpen of bepalingen voorkomen, bij zamenvatting, onderling door
een comma-punt gescheiden; die bestanddeelen te zamen
worden, als zij den zin niet eindigen, door het dubbete punt van het overige afgezonderd. Bij voorbeeld:
,,Indien ons ontwerp uwe goedkeuring mag wegdragen;
indien gij het kunt aannemen en zonder verkrachting
uwer concientie; en indien gij werkelijk, in eene beschaafde taal, prijs stelt op die eenparigheid van spelling, die eene voorwaarde is van haren bloei: welnu,
dan staat het in uwe macht the eenparigheicl te bevorderen, en zóó eerst zal zij gevestigd zijn op een stevigen grondslag, die duurzaamheid belooft." (M. de Vries.) ,,llet is waar, dat - bijzondere feiten geen bewijs
kunnen geven van de moedbetooning der geheele krjgs magt; maar wanneer men van het tegendeel geen blijken aantreft; wanneer men der Staten Gedeputeerden
te velde - - - hoort afleggen, dat het krjgsvoik
willig was om zich tot alles te laten gebruiken; wanneer men allerwege van gebrek leest aan voorziening
in de noodigste zaken; wanneer men overal gemis ontwaart aan gemeen overleg en aan eenheid van ontwerpen: dan mag men het veilig daarvoor houden, dat,
zoo de Nederlandsche Landmagt gezegd wordt, in den
J1 unsterschen oorlog, weini g eer te hebben ingelegd, dit
verwijt moet worden toegeschreven, deels aan de oordeelvelling van buitenlanders, deels" enz. (J. Bosscha.)

,,Waar schrik en dood dat oord ontvolken,
De orkaan steeds nieuwe kracht vergaârt
Waar neevlen rijzen uit de kolken,
Wier solverdamp de lucht bezwaart;
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Waar 't rjsjen, aan den grond ontsproten,
Verkwijnt, eer 't wortel heeft geschoten,
En de aard verstuift, uit asch geteeld:
Daar spiegelt zich in 't vlak der baren,
Die vaal en dood om de oevers waren,
0 Palestine, um droevig beeld."

(B. Ter Haar.)
4. Tusschen de leden van een voizin, wanneer hetgeen volgt een toevoeging, uitbreiding, toelichting,
verklaring of nadere opheldering van het voorgaande
is, en geen voegwoord wordt gebezigd. Voorbeelden:
,,Voor zich-zelf behoefde de jonge HOOFT dien uiterljken glans echter niet: hij bezat reeds dien aan geboren
adel van den geest, die meer dan eenige andere den
mensch onderscheidt en verheft, en paarde daaraan een
beminnelijk gemoed." (Hofd**k). - ,,Niet altijd was in

de verzamelde houwstof omtrent elk woord voldoende
opheldering te vinden: er bleef wel eens een twijfel
over om/i cut de heleekenis, den juislen vorm of hel grammalcate gebruik." (M. de Vries.) - ,,Het moeijelijkste
van alle vraagstukken werd opgelost: de klanken (ler
stein door iglbare en blijvende leekenen le ver! egenwoor
digen: he t ie!!e'rschrift werd o)itdekt." (van der Palm.)

,,Daar, in die woning met dat wapen,
Dat schelpen voorplein en dat hek,
Ligt, boven in het stilst vertrek,
Een bleek, maar beeldschoon kind te slapen:
He t is de doodsiaap."

"0 Wel hem, wien uw voorkeur, goede God!
Gevoel gaf voor de werken van uw handen:
Zijn boezem kan voor 't goede ontbranden
En trillen van genot."

(Tollens.)
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,,Schrjft Pieter altemet een veers,
't Is dobbel waerd in 't licht te komen:
Werdt maer mijn sag gen wel genomen:
ick meen in 't vier, of in de heers."
Is 't overdencken goed, het over dencken niet:
Ily siet syn leven uyt, die all te lang doorsiet:
En daer en komt geen eind van stadigh overwegen."
(Huygens.)
,,Veracht geen kleinigheên: de netheid schuilt in 't kleene;"
,,Zoek in u-zelv' de Taal, en ken u-zelv' in haar:
Haar spiegel is ons Al, haar uitdruk '1 menschlijk waar."
(Bilderdijk.)
Wordt zulk een redengevend toevoegsel met want
aangevangen, dan zijn velen gewoon zich niet van het
dubbele punt te bedienen: Bilderdijk echter verlangt in
dat geval bepaald het gebruik van dit teeken, en zegt
daarom in zijn ,,Nederlandsche Spraakleer", bladz. 354:
,,Dat een halve volzin, dat is die het redegevend want
met zijn byhang, als een deel van zich aanneemt, met
een dubbel punt gesloten wordt." Op die wijs wordt
het ook door verschillende schrijvers gebezigd. Bij voorbeeld: ,,Na den dood des Graven van Nassau, werd
de betrekking van Yeldmaarschalk aan ATHLONE opgedragen; maar deze mogt die verheffing niet lang overleven: want ook de tweede veldtogt zou niet geopend
worden, zonder dat de Nederlandsehe landmagt het
verlies van eenen harer voortreffeljkste Bevelhebbers
te betreuren had." - ,,OOEHOORN had alzoo het geluk,
van ten grave te mogen dalen, terwijl nog elk zijner
wapenfeiten den glans zijner vermaardheid schitterender
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had gemaakt; en een geluk mag dit genoemd worden:
want zelfs de verdienstelijkste krjgsman kan in toestanden geraken, waarin hij door zijn gedrag, hoe on
schuldig ook, den glans van zijnengoeden naam met een'
walm ziet overtogen, welken ook de volkomenste regtvaardigiug niet vermag geheel weg te vagen." (J. Bosscha).

-

,,Wil iemand dragen eenig pak,
En dat ook zonder ongemak,
Die grijp' het van den aanbegin,
En draag' het met een ligten zin:
Want al wat iemand willig doet,
Al is het zuur, zoo wordt het zoet."
(J. Cats.)
In de twee laatste voorbeelden ziet men, dat de zinsneden, welke met want aanvangen, de vermelding bevatten van den grond van het beweren, die ter verklaring en opheldering van het beweerde dient.
5. Tussehen twee tegen elkander overgestelde zinleden. Bij voorbeeld: In 1672 hadden de Franschen
trioiiif gezongen, omdat zij Namen met onvoltooide yestingwerken hadden ingenomen: Koning WILLEM moest
de vesting hernemen, nadat men haar voor onwinbaar

had verklaard; toen hadden de Franschen het beleid
van hunnen Maarschalk verheven, omdat op het dekkingsieger, door denzelven aangevoerd, eene poging
tot ontzet was afgesprongen: Koning WILLEM moest op
zijne beurt een magtig leger tot ontzet, het hoofd doen
stooten, en eenen Franschen Maarschalk, bij eene les
van belegeringskunst, eene proef geven van krijgsbeleid." - ,,In 1689 was Keizersweerd in twee dagen
ingenomen, omdat men daarbij den raad van COEHOORN
had gevolgd: in 1702 had men zonder COEHOORN daar-
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toe even zoo vele maanden noodig. In 1689 had men
zestien weken doorgebragt met Bonn te belegeren: in
1703 vermeesterde COEHOORN dezelfde stad in minder
dan even zoo vele dagen." (J. Bosscha). - ,,Dáâr de
kweekeling eener Vorstinne aan het prachtig hof des
Egyptisehen konings: hier een timmerman in het ver
geten Nazareth. Dáár een magtig legerhoofd en aanvoerder van meer dan een half millioen strijdbare mannen: hier een nederig leeraar van twaalf vissehers."
(Borger.) - ,,Op den vruchtbaarsten akker schiet ook
het onkruid weligst op: wee de roekelooze hand, die
om het uit te wieden, de rijpende halmen kneust, en
knakt, en vertrapt, en baldadig uitrukt !" (v. d. Palm.)
6. Voor uitdrukkingen, waarin de te voren afzonderlijk
genoemde zaken worden zarnengevat. Bij voorbeeld: - Groningen den overmoed zijner aanranders doende be~
zwijken voor Zijne muren; de vermetele eischen der
vijanden afstuitende op de onwrikbare standvastigheid
van Amsterdam; WILLEI III verheven tot de waardigheden Zijner vaderen; Holland verdedigd tegen de aanvallen van LODEWIJKS Bevelhebbers; Koeverden door
eene stoute daad verrast: ziet daar de middelen, waardoor Nederland ontrukt werd aan het verderf," enz.
(Bosscha.) - ,,De kinderlijke vreugde, daar in de
ouderlijke woning door hen gesmaakt, de heldere dagen als jongeling in het nederig dorpje doorgebragt,
het huiselijk geluk, dat daar als echtgenoot en vader
hem ten deel viel: dat alles, en nog veel meer, stond
hem als grjsaard nog levendig voor den geest."
En hiermede hebben wij de voornaamste regels voor
het gebruik van het dubbele punt opgegeven. Dat men
een aantal voorbeelden zou kunnen bijbrengen, om te
doen zien, dat door verschillende schrijvers, in gelijke
gevallen van het comma-punt in plaats van het dubbele
-
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punt gebruik wordt gemaakt, spreken wij niet tegen:
er zijn bewijzen in ruimte te leveren. Maar hoe dit zij,
de gestelde regels zijn opgenomen na zorgvuldige vergelijking van hetgeen wij bij verschillende schrijvers
over de zirischeiding vonden. In beknoptheid zou zeker
de regel van Prof. ROORDA ten aanzien van het onderscheiden gebruik der beide teekens het winnen, als
hij zegt: ,,Verder heeft men de comma-punt en de dubheide puiti als zamengestelde scheidteekens, waarvan
de eerste in plaats van de comma gebruikt wordt, om
een wat grootere afscheiding van twee deelen van een
voizin, en de andere in plaats van een punt, om een
naauweren zamenhang van twee volzinnen aan te wijzen"; maar of voor belanghebbenden, met de toepassing van dien algerneenen regel, de bezwaren bij het
gebruik zullen zijn weggeruimd, dit durven wij nog
niet aannemen.
A. DE YLETTER.

LET TER KUNDE.
P00 t

Dr. G.

VAN WIERINGREN B0RsKI.

TERUGBLIK OP HET LIED.

Ix.
Brederoôs Boertigh Liedt -Boeck.
Bij het spreken over het Gezelschapslied is Jan Jansz.
Starter wel op den voorgrond geplaatst, maar Brederoô
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toch niet vergeten (1). Zijn „Boertigh Liedt-Boeck," bo
vermeld, moet hier echter op--ven,bladz.17rs
zettelijk ter spraak gebragt worden, al was het maar
om te leeren, met welke zangstof het voorgeslacht zich
op „Bancketten, Gast-gheboden, Waert- schappen en andere uytspanningen des Gemoets" verlustigde. Oorspronkelijk was de inhoud van dit bundeltje niet voor den
druk bestemd. Daartoe dacht de Dichter „datter wis
DRUCX genoeg inde werelt was"; een-pelturighysn
van zijn voortreffelijkste vrienden heeft er hem toe ge_
bragt, en zoo zijn de liedjes allereerst uitgegeven in
het „Gheestich Liedt-Boecxken." Veelal zijn ze in de
oude Amsterdamsche en Waterlandsche taal gedicht,
hetgeen, hoe eigenaardig het ook zijn mogt, er nogtans
voor onzen tijd zekere platheid aan geeft. Daarbij valt
het niet te ontkennen , dat er in voorkomt , wat de ligt
gekwetste oorera der negentiende eeuw onaangenaam
luidt. Desniettemin is er, door de heke!ing van menig
gebrek, vrij wat uit te leeren, vooral op het punt van
minnarijen en wat daarmee in betrekking staat.
Evenwel heeft Bredero.Q , naar zijn eigen overtuiging,
zijn boertige liedjes „meer uyt lust, dan uyt laster"
gedicht. Hij was toen nog in het tijdperk van zijn leven, waarin hij zich door loffelijke zeden en burgerlijke
welgemanierdheid onderscheidde en zelfs aan Roemer
Visscher aanbeval (2).
Een der aardigste, zoo niet het alleraardigste liedje,
dat het „Boertigh Liedt -Boeck" te lezen geeft, is het
gesprek tusschen Lammert-Vaer en Jannetj e , dat tot
opschrift heeft „Een ondt Bestevaertje, met een jong
Meysjen", en op de wijs van Pots hondert duysent
(1) Maandblad, 1863, bladz. 239,
(2) Zie boven, bladz, 117 en 118.
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slapperment (1) enz." gezongen werd. Het luidt dus:
L. 0 Jannetj e , mijn soete beck,
Ey lieve, blijft wat staen:
J. Wat schortje, seght, jy ouwe geck?
lek raetje, laetme gaen.
L. Al 't geit, dat ghy hier leggen siet,
Dat is voor u al ree.
J. Wegh kael-kop, ick en soeck u niet;
Dat jy soecki, soeck ick mee.
L. Van landen, zanden, geit en goed,
Soo ben ick machtigh rijck.
J. Dat acht ik niet, o suffe bloed!
Ik wacht na mijns gelij ck.
L. Het goed is't, daermen wel of vaert;
Dus Meysjen weest gedwee.
J. Ghy zijt mijn al te ondt bejaert;
Dat jysoeckt, soeck ick mee.
L. Och, kijntjen, geefje mijn een soen,
Iek geefjee al dit geit.
J. Dat sal ick wel een jonger doen,
Al gaf by niet en spelt.
L. Gelooft, Lief, dat ick u versoeck
Ter eeren en ter Ee (2).
J. Wegh, wegh, wegh Hansjen (3) hangebroeck;
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
(1) Pols hondert is een basterdvloek, verbasterd uit Gods onde, d. i.
Gods genade. Toen onde eens honderd geworden was, ging men er een
ander getal bijvoegen; Slapperment is een verbastering van Sakrement.
(2) Wettig huwelijk.
(3) Sinjeur; groote Hansen zijn groote Heeren. Hans is een verkorting van Johannes, ons .Tan.
15
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L. Iek sel jou koopen watje lust,
En doen, wat jy gebiedt.
J. Ey, Lammert-Vaertje, houdtje rust;
Want jy en dientme niet:
Waer Jy moer twintigti jaren oudt,
Misschien of icket dee;
Maer nou so zydy oudt en koudt ;
Dat jy Qoeckt, soeck ick mee.
Dit (1) is een Lansjen (2 na mijn sin,
Vol vrolij ckheyd en vreught,
Die ick niet om sen goed bemin,
Maer om zijn jonge jeught:
U krachten, die zijn oudt en af;
Dus laetmen in mijn vree,
En vrij d geen Vrijster, maer een graf;
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
L. Mijn dochter, laes (3) dees mellick-muyl ,
En neemt een deftigh man.
J. Och, nam ik sulcken ouwen uyl,
Wat raed ging my dan an?
'k Sou immers by u levend lijf ,
(Waer vindmen meerder wee?)
U Maegt zijn, en u Weeuw, jou Wijf;
Dat jy soeckt, soeck ick mee.

Vaert wel dan ouwe Rochelaer,
Iek blijf by mijns gelijek:

(1) De jonkman, die hier naast mij staat.
(2) Lansera, lanslcnecht, lans .= vriend, borst, kerel, jonkman, vrijer;
eigentlijk een met een lans gewapend krijgsknecht.
(3) Verlaat.
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Weet jy niet, salige (1) Beste-vaer,
Dat Wie genoeght (2) isrjck?
L. Ey, staet toch stil, God segen ongs,
Verhoort toch dees mijn bee.
J. Ay, Lammert-Vaer, jy soeckt wat jongs;
Dat jy soeckt, soeck ick mee.
Een tegenhanger van dit liedje mag genoemd worden het gesprek van ,,Een oud Besjen met een Jongman," dat de Jougman eindigt met:
Och, Beste-moer, ghy soeckt wat jongs;
Dat jy soeckt, soeck ik mee.
Men vindt het in het ,,Nederlandsche Liedeboek",
Eerste bundel, bladz. 31-33.
Wil men een staaltje der oud Amsterdamsche drinklustigheid, een gezelschapstalent, dat Brederoô den
naam van ,,regtschapeu duytsch" gaf, het ,,Nieuw Liedeken aen de Haerlemsche drooghe harten", dat op de
wijs van Je brag al binnen de Muren, enz." gezongen werd, geeft er een beeld van, misschien een weinig
schreeuwend van kleur, maar zonder twijfel getrouw
naar 't leven. In een zestal coupletten leest men:
Haerlemsche drooghe harten nu,
Komt, toont hier, wie ghy zijt;
Wy Amsterdammers tarten U
Te drincken eens om strijt:
Ellick die drinckt een volle kan;
Al wort de buyck gheswollen dan,
Soo loopt niet als een dolle man;
Blijft by den dronck altijd.
(i) Goede, lieve, hier ironisch op te vatten.
(2) Vergenoegd, tevreden is.

228
Een rustigh (1) vaendel Vrijers fijn (2),
Die eysschen U te veld:
Maer dat 't Wevers noch Snijers zijn,
Die men ons teghen steld.
Roept lustigh al U Baesen vry;
Seght, dat se rustigh blaesen by (3);
Maer brengt kannen en glaesen by,
En bruyckt vry U gheweld.
Wy hebben een soo vaerdigh gast
Verkoren tot Cornel,
Die dese staet seer aerdigh past;
Want hy drinckt .stijf en snel.
Als hy het vocht maer schuymen siet,
Soo sal hy hem versuymen (4) niet;
Niet veel hy op sijn duymen ghiet (5) ;
Want hy macht al te wel.
De Capiteyn, een stouter Man,
Die vaeck gheweldigh veegt,
En dese kunst soo louter (6) kan,
De kan schier stadigh leeght!
Een half vat kan hij stuwen , hoort,
En weettet soo te duwen voort;
Wie weet , hoe menig nuwe (7) woort,
Hy daer wel onder pleeght (8).
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Flink, ferm, knap.
Uitgelezen.
Mede ontlasten, wat hun op 't hart ligt.
Zich achterlijk betonnen.
Om er de voorproef van te nemen.
Zuiver.
Nieuw, vreemd, algemeen onbekónd.
Bezigt.
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Ons Vaenderigh is dol ghenoegh,
Die in de kan soo slooft,
Drie, vier daghen over een boegh,
'k Haddet schier niet ghelooft.
Daer by soo trots wil an de kan,
Hy vat die met sijn tanden an,
En houter oock sijn handen van,
En slingert s' over 't hoofd.
Onse Crijghsraet ghesloten (1) heeft,
Wat vroom of kloeck soldaet,
Die aldermeest gegoten heeft,
Te vereeren met staet.
Maeckt de waerdin veel trompe (2) diets,
En soeckt haer te ontmompen (3) yets,
En gheeft haer van de lompen (4) niets,
Ghy krijgt de hoochste graet.
Het „Boertigh Liedt -Boeck" bevat, wat men er, naar
het gezegde, niet in verwachten zou, onder anderen,
bruiloftsliederen, die met Psalmen in één band zouden
kunnen gebonden worden (5); ook wat betrekking heeft
op 's Dichters standvastige liefde (6), vooral voor Tes selscha, die hij toezong:
0 Roem van Amsterdam!
0 Trots van alle steden!
0 Hooft-tack van u stam!
0 Dochter! die daer quam
(1) Besloten.
(2) Leugens; van het Fransche tromper.
(3) Ontfutselen, afhandig te maken.
(4) Het overschot.
(5) Maandblad, 1863, bladz. 24.
(6) Zie boven, bladz. 119.
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Van Phoebus , en die nam
U voedsel uyt de vlam
Van zijne Godd'lijckheden.
Ons vriend' lij ck redeneren ,
Vol heusheyt, sonder maet,
Dat sal, noch Kan Verkeeren,
Het gaet, hoe dattet gaet.
Maer siet, dat ghy, o Sappho! my
U Phaon (1) niet verlaet.

VARIA.

I.
EEN ZINSONTLEDING.

Zoo gij donkre en wilde baren,
Zorg en angst hebt uitgestaan;
Denk, zij zijn voorbijgegaan:
Moet ge die nog meer bevaren,
Vrees geen diepten, bank of klip;
Zet 't geloof aan 't roer van 't schip.
Het geheel bestaat uit twee perioden; in de eerste
is de onderstelling met het gevolg door het voegwoord
zoo in betrekking gebragt.

(1) De geliefde van Sappho, een beroemde Grieksehe lierdichteres.
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Bep. van zet (voorw.);
Bep. van zet;
Bep. van aan
Bep. van 't roer.
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Medegedeeld door de Afdeeling D e 1 f t, sectie Hulp
-onderwijzs,vaO ernight
tweede District van Zuidholland.
II.
Ik heet, -- dat weet je wel, -- Jan Zoet.
Al treedt een ezel op mijn voet ,
Ik zal daarom niet een reis krijten,
Maar zwijgen, zonder meer getier,
En denken: treedt me 't lompe dier, ---Het mogt hierna me slaan of bijten.
De eerste van deze versregels bevat twee zinnen;
één daarvan is een tusschenzin.
De vier volgende regels bevatten een toegevenden
onderstellenden zin, waarin de bepaling van zal denken
„treedt me 't lompe dier" bestaat uit de onderstelling
van een zuiveren onderstellenden zin. Deze onderstelling heeft den vorm van een vraag; het gevolg er van
is niet uitgedrukt, maar zal, in verband tot den laatsten zin, kunnen luiden: „'t is zeker nog het ergste
niet", of: „'t kan zeker erger." Van dat gevolg wordt
rekenschap gegeven in den laatsten zin, die door want
met het naast voorgaande in betrekking kan gebragt
worden.

Aflevering 10.

1864.
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XXIII.
DE NAAMWOORDELIJKE VORMEN DER WERKWOORDEN.

Vraag 34.
A. De onbepaalde wijzen.

Men onderscheidt de onbepaalde wijzen in regtstreeksche en gebogene. De regtstreeksche wordt,
met inachtneming van de regels der klankleer, gevormd
door en aan den stam toe te voegen; de gebogene
bestaat uit een woordverbinding, die uit t e met de
regtstreeksche is zamengesteld. Over beiden wordt gehandeld in het antwoord op de Vraag, bladz. 89 en 90.
De regtstreeksche onbepaalde wijs bevat de - vormen
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der werkwoorden , die het door een werkwoord benoemde
als een v o or w e r p voorstellen, zonder daarom den aard
van het werkwoord af te leggen. Immers behouden zij
den aard van het werkwoord:
1' . door het bezit der drie vormen of geslachten, als:
troosten, zich troosten, getroost worden;
2°. door de verbinding met de bepalingen, waarmede
het werkwoord verbonden wordt, als: L an g slapen is
ongezond; V roe g opstaan is beter; Gaarne wil ik u
morgen die zaak verklaren; Ieder moet rekenen
,

leeren ;

3°. doordat zij het door haar beteekende aan een
bepaald of onbepaald voorwerp toeschrijven , als: Ik hoor
zingen (1), waarin zin gen wordt toegeschreven aan het
onbepaald gelaten voorwerp, waarvan het „zingen" gehoord wordt; Ik wil zelf gehoorzamen, maar ook g ehoorzaamd worden, waarin gehoorzamen en ge ho o rz a am d worden aan den door ik aangewezen persoon
wordt toegeschreven;
4' 1 . doordat zij in uitdrukkingen, die nadrukkelijk en
met gemoedsbeweging uitgesproken worden, het gezegde
of den hoofdterm er van benoemen, als: Ik leven! Hem
in dezen toestand verlaten! Stil zitten! Nog niet
heengaan!
5. doordat zij hetgeen zij aan een voorwerp toeschrijven door haar tegenwoordigen tijd als slechtweg plaats
hebbende, door haar verleden als a fgeloopeni voorstel
als: Hij oil geprezen worden; Hij wil gepre--len,
zen zijn.
De regtstreeksche onbepaalde wijzen zijn dus geen
van werkwoorden gevormde naamwoorden , maar
naamwoordelijke vormen der werkwoorden. Eerst
-

(1) Zegt men: Ik hoor zingen, dan wordt het z i n g en zelf gehoord;
Ik hoor gezang beteekent: Ik hoor h et u i t w e r k s e 1 v a u z i u g e n.
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dan, wanneer zij hetgeen haar als werkwoord eigen is,
afleggen, worden zij zelfstandige naamwoorden, als: Het
I even is kort; Het e ten staat gereed; lJw laatste schrijven over het verlichten der stad heeft rnj doen lagchen; zoo, als zelfstandige naamwoorden gebezigd, nemen
ze ook wel het kenmerk van het meervoud aan, als:
De vermoedens, die gij van die wezens hebt opgevat, zijn vrij ongegrond. Ze worden dan ook als zelfstandige naamwoorden van het onzijdige geslacht ver
hogen, als een uur gaan s, of: lo op 011 5, waarin gaans
en 10 op en s genitiven z* *n. Voorheen had ook de datief
een eigen vorm, als te lezene, en nog in tot wederziens,
op beziens, tot schreijens toe, voor tot wederziense, op
beziense, tot schrejense toe, indien namelijk de s een
overgangsletter is, om den uitgang van den datief te
behouden aangenomen, en na het wegvallen van dien
uitgang overgebleven (1).
Evenals in te gronde gaan, te koop zijn, te voet vallen,
te bor gaan, enz., het voorzetsel een strekking heteekent tot het daarbij als bepaling genoemde voorwerp,
evenzoo beteekent het in de gebogen onbepaalde wijs
een strekking tot hetgeen de regtstreeksche er, als be-

paling, bijvoegt. Voorzetsel en regtstreeksehe onbepaalde

wijs, tot een g b o g e n e verbonden, vormen een woordverbinding, waardoor beteekend wordt een nog niet tot
stand gekomen tijdelijke toestand of gesteldheid, waarin
een persoon of zaak ten gevolge van eenige gelegenheid, geschiktheid, mogelijkheid of noodzakelijkheid, Of
door iemand anders, Of door zich zelf verkeert, als: Het
beeld staat le bezien; Hij staat het beeld te bezien.
Als zelfstandige benaming wordt de gebogen onbepaalde wijs niet slechts gebezigd as bepaling van om,
(1) Maandblad, 1863, bladz. 167 en lOS.
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maar ook als bepaling van na, met , door , zonder,
van, in plaats van. Maar, hoe ook gebezigd, altijd
blijft zij een na a m woord e 1 ij k e vorm van het werkwoord , die zich , in eenige werkwoordelijke vormen,
met behoud van hun beteekenis , laat bezigen, en met
de bepalingen, waarmede het werkwoord verbonden
wordt, verbinden, als: Ik verlang u van die zaak
iets te verhalen; Hij schijnt zich eenigen tijd
verbeterd te hebben; III hoop voor het vervolg
van dien last verlost te zijn; Ili meende zelfs
meer van u te zullen vernemen; Hij vreesde
in groot gevaar te zullen gekomen zijn (1).
B. De deelwoorden.
De deelwoorden worden zoo genoemd, omdat zij, deelende in de functie en de verbuiging der bijvoeglijke naamwoorden, tevens als z e g wo o r d e n (2), niet alleen
eenige vormen met het werkwoord gemeen hebben, en
de beteekenis daarvan behouden , maar ook met dezelfde
bepalingen als het werkwoord verbonden worden. Elk geslacht of vorm der werkwoorden heeft zijn eigen deelwoorden, en wel een tegenwoordig, verleden en toekomend.
Het tegenwoordig deelwoord beteekent een tijdelijken
volmaakt tegenwoordigen toestand van een persoon of
zaak van korter of langer duur, als: Mu i z en d e katten
maauwen niet, Katten maauwen niet, terwijl zij mui
Dit hoorende, liep hij lagchende weg; Hij-z.en;
is stervende; Wij zijn hein wachtende; Ik ben
al (reeds) doende; U daaraan spiegelende, zult
--

(1) Evenals in de aantoonende wijs dient de tegenwoordige tijd der
gebogen onbepaalde om slechtweg het toekomende te benoemen, als: Ik
hoop u daar te zien; Ik denk hem daar wel aan te treffen. Zie
boven, bladz. 179.
(2) Zie boven, bladz. 3.
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gij dat voornemen wel laten varen. Al, als bepaling van
het tegenwoordig deelwoord gebezigd, als: Al pratende
kwamen wij te huis, is het bekende telwoord, bijwoordelijk gebezigd. Het gebruik van tegenwoordige deelwoorden van den lijdenden vorm, als: bemind wordende
gelezen wordende, gehoord wordende, enz. is met ons
spraakgebruik evenzeer in strijd, als het bezigen van
eenig tegenwoordig deelwoord in een los op zich zelf
staande bepaling van toestand, als: Dit zoo z ij n d e,
moet ik u gelijk geven.

Het verleden deelwoord, van een zelfstandig naamwoord gevormd, als gevien geld van vleugel, gelaarsd,
van laars, gespoord van spoor, beteekent v o o r z i en
van het voorwerp, dat door het itaamwoord
gen o e m d w ø r d t, als: Een gevleugeld paard; Een
geiaarsd en gespoord man. Als naamwoordelijke vorm
van het werkwoord beteekent het een to t s t an d g ek ø m e n ge s t e 1 d h e i d, waarin een persoon of zaak
door iemand of iets anders, of door zich zelf gekomen
is. Veelvuldig is het gebruik van dit deewoord, om met
of zonder een daarbij in den vierden naamval genoemd,
aangewezen of aangeduid voorwerp, een los op zich zelf
slaande bepaling van gesteldheid uit te drukken, als:
Den intrest meêgerekend, klimt de schuld aanmerkelijk; Mij er buiten gelaten, kunt ge naar
goedvinden handelen; Iets aan het sieraad opgeoffer d, is daarom het gebruik nog niet minder (1); G u 1
gezegd, er komt niet van; evenzoo, wanneer het
voorwerp, waarvan het deelwoord de gesteldheid be(1) Zulke losse op zich, zelf staande bepalingen van gesteldheid zijn
ook: den Raad van State gehoord, en die men verder aantreft in Art.
22 en 36 der ,,wet van den I 3den Augustus 1857 op het Lager Onderwijs." Vergel. Roorda's, Handleiding tot het onderwijs in de zinsontleding
bij het Lager Onderwijs, bladz. 60 en 61.
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noemt, door een zinsnede wordt beteekend, als: gesteld , dat dit zoo was , dan was die zaak daarom
nog niet verloren. Een bevel of aansporing wordt in een
to er o e p op dezelfde wijs uitgedrukt, als: Dadelijk dien
hond aan den ketting gelegd! Zoo door Tollens; in zijn
„Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova
Zembla, in de jaren 1596 en 1597 ," waar hij Barends
in den mond legt :
„De boot van 't ijs gesleept, en hier aan wal gebragt;
„Geweer en kruid verzaamd , de zeilen afgenomen ;
„Houweel en bijl gezocht; wat redbaar is gered,
„En van 't gesloopte wrak een woning opgezet!
En wat verder :
„Komt ! .... makkers , komt ! den vijand aangevallen,
„Verdreven of vernield , bestreden met ons allen!"
In: Dat was den bal misgeslagen, of: den spijker op den kop geslagen, wordt dezelfde wijs van
uitdrukking toeschrijvend gebezigd.
G e, waarmede het verleden deelwoord , volgens het
antwoord op de Vraag, bladz. 70, gevormd wordt, beteekent een vereeniging door zamenvoeging, of verbinding, als in: gemannen, gebroeders, geslacht, vanwaar de
meeste zelfstandige naamwoorden, die dit voorvoegsel
hebben, verzamelwoorden zijn, als: gepeupel, geloop,
geboomte, gesternte, gebergte; als voorvoegsel van het
verleden deelwoord heeft ge oorspronkelijk dezelfde
beteekenis.

Zooals het gebruik der deelwoorden, met wordende,
hebbende en zijnde zamengesteld, met ons spraakgebruik
strijdt, zoo is het ook gesteld met die, welke met zullende zamengesteld zijn. De zin van het toekomend deel-
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woord wordt veelal uitgedrukt door v o or n e men s, of
van zin s met een gebogen onbepaalde wijs, als: voornemens, of: van zins te gaan = zullende gaan; zoodat
wij eigentljk slechts twee deelwoorden bezitten: een
tegenwoordig en een verleden.
Beide deze deelwoorden worden gebezigd om een onderscheidend kenmerk van een persoon of zaak te benoemen. Zij verliezen dan al wat zij, als zegwoorderi,
met de werkwoorden gemeen hebben, en worden zoo
bijvoeglijke naamwoorden. Zoo ze een hoedaniheid
beg
noemen, die vatbaar is voor trap of graad, en niet,
zooals benieuwd, beducht, getroost, uitsluitend toeschrijvend (predicatief), maar ook toekennend (attributief)
gebezigd worden, hebben zij ook de trappen van vergelijking, als: Zelden zag ik sp r e k e n d er gelijkenis;
De g z o cli t s t e spijzen zijn brood en vleesch. Als zelfstandige naamwoorden gebezigd, benoemen zij een persoon of zaak, met hetgeen door het werkwoord, waarvan zij afgeleid zijn, beteekend wordt, als zijn toestand
of gesteldheid, als de medelijdende, een slapende, de levenden, het blinkende; de gevangene, een gedachte, het
geschrevene, bedroe [den. Een tegenwoordig deelwoord,
als bijvoegljk naamwoord gebezigd, behoudt den grondvorm in dezelfde gevallen, waarin de bijvoeglijke naamwoorden dat doen, als: Staan d en i o op end want;
Zeker r ei z e n d koopman ; Elk op i et tend leerling;
11 et w ø e de ud oorlogszwaard: Een w el sprekend
redenaar (1), evenzoo blijven de verleden deelwoorden
op en, om de welluidendheid, onverbogen, als: Deze
lijst bevat den nag e lat en letterschat van mijn o v e rle den broeder (2).
Bij het vergelijken der beteekenis van het tegenwoor-

(1) Maandblad, 1863, bladz. 137 en 138.
(2) Maandblad, 1863, bladz. 305.
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dige deelwoord met die der gebogen onbepaalde wijs,
blijkt, dat dezelfde toestand, dien dat deelwoord als
volmaakt tegenwoordig voorstelt, door de gebogen onbepaalde wijs als nog niet tot stand gekomen, en dus
als onvolmaakt tegenwoordig voorgesteld wordt; wat dus
als volmaakt tegenwoordig voorgesteld wordt door: De
zieke ligt stervende; Wij zijn hem wachtende, dat
wordt als onvolmaakt tegenwoordig, of als nog niet
tot stand gekomen, voorgesteld door: De zieke ligt te
sterven; Wij zijn hem te wachten.
Bij het vergelijken der beteekenis van het verleden
deelwoord met die der gebogen onbepaalde wijs, blijkt,
dat dezelfde gesteldheid, die dat deelwoord als tot stand
gekomen voorstelt, door de gebogen onbepaalde wijs
als nog niet tot stand gekomen voorgesteld wordt; wat
dus als tot stand gekomen voorgesteld wordt in: Een
gedane keus; Een verlies, zoo diep betreurd; Ik
heb niets gezegd; lIet is gezien, enz., dat wordt
als nog niet tot stand gékomen voorgesteld in: Een
te do ene (1) keus, Een verlies, zoo diep te betreuren; Ik heb niets te zeggen; Het is te zien, enz.
Uit de gegeven voorbeelden blijkt, dat de gebogen onbepaalde wijs niet, zooals het antwoord op de Vraag,
bladz. 90, zegt, slechts attributief (toekennend) met een
zelfstandig naamwoord v er bon de n wordt, en met zijn
een gezegde uitmaakt, maar ook, in een meer zelfstandige bepaling, toekennend gebezigd, en aan h ebb en
als bepaling toegevoegd wordt, om de gesteldheid van
het daarbij gevoegde zakelijke voorwerp te beteekenen (2).
(1) Een te doene keus wordt afgekeurd op grond van de onverbuigbaarheid der onbepaalde wijzen.
(2) Evenals bij hebben wordt de gebogen onbepaalde wijs gebezigd
bij vinden, als: Hij vond niets t e et e n, en evenals bij zijn, bij v a llen, schijnen, enz., als: Hier valt geen list te ontmaskeren; Hie r
schijnt geen gevaar t e v r e e z e n, enz.
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SPEL L IN G.
MEDEDEELINGEN UIT ,DE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCHE SPELLING. ONTWERP DER SPELLING VOOR
HET AANSTAANDE NEDERLANDSCH WOORDENBOEK.
VAN WEGE DE REDACTIE BEWERKT DOOR
0'. L. A. TE WINKEL."

(Vervolg).
§. 98. De inlassching der toonlooze e in zelfstandige en bijvoegljke naamwoorden op ung, lijk, loos. De Redactie doet daaromtrent opmerken, dat de in
sommige woorden tusschen gevoegde e in geen verband
met de etymologie dier woorden staat, noch ook iets
aan hun beteekenis af of toe doet; dat zij zuiver euphonisch is en, streng genomen, daar het niet altijd
mogelijk, en ook niet noodig en doelmatig is de spraak
in het schrift volkomen juist weder te geven, - niet
behoeft geschreven te worden, omdat zij bij het uitspreken als van zelve ontstaat; dat echter het gebruik
nu eenmaal wil, dat die letter wordt aangegeven, en
dat dus ook voorschriften worden verlangd tot besturing der schrijvers. ,,Die voorschriften", zegt zij ver
-

der, ,,missen echter uit hunnen aard dien grondslag,

dien andere regels, hetzij in de etynio logie, hetzij in
de duidelijk waarneembare uitspraak vinden, en hebben dus, uit een grammatisch oogpunt beschouwd,
weinig of geen waarde. Zelfs de regel der analogie kan
hier niet streng worden toegepast, vermits er gevallen
zijn, waarin de bewuste e stellig nooit ontstaat, en dus
ook nooit wordt geschreven, terwijl in andere gevallen
het oordeel der sprekenden en schrjvenden zeer uiteen loopt, geheel subjectief is en zelfs eenigermate
met hun persoonlijk karakter in verband staat."
16

24.E
Al wenscht de Redactie nu, dat omtrent het gebruik
van die toonlooze e de individueele vrijheid van keuze
zal blijven bestaan , geeft zij toch als een door haar
gevolgden regel aan: „De achtervoegsels -lijk en -loos
en het achtervoegsel -ing, wanneer dit van de euphonische l wordt voorafgegaan, nemen ter verbinding met
het stamwoord eene toonlooze e vóór zich, behalve in
de drie volgende gevallen:
1) Wanneer het grondwoord op een klinker eindigt," dus kwalijk, schaloos, zaailing enz.
Derhalve
schrijft zij ook „moeilijk" en „verfoeilijk," als te verkiezen boven „moeijelijk" en „ver foei jeliijk , gelijk zij
dan ook gewoonlijk zonder e worden uitgesproken.
Vrijelijk echter," voegt zij er bij, „waarin de e altijd
gehoord wordt, eischt buiten twijfel de inlassching van
die letter ook in de spelling."
2) Wanneer het grondwoord eindigt op eene l of r,
of wel op n, voorafgegaan door een langen of helde ren klinker of een tweeklank ;" dus doelloos, begeerlijk,
gemeenlijk, aandoenlijk enz. Wordt de n door een korten klinker voorafgegaan, dan is, zegt zij, uitspraak en
spelling met of zonder e evenzeer goed te keuren, dus
manlijk en mannelijk, beminlijk en beminnelijk enz.
3) De e wordt niet ingevoegd in toonlooze lettergrepen, als: adellijk, openlijk, teugelloos, ouderloos enz.
De Redactie merkt voorts aan 't einde van deze §
nog aan, dat zij ordelijk schrijft, evenals eindelijk,
zedelijk enz., maar tevens ook, met den klemtoon op
de tweede lettergreep ordéntelijk. „Dit laatste," meent
zij, is ten gevolge van de wijziging zijner beteekenis
een afzonderlijk woord geworden, hetwelk evenzeer
recht van bestaan heeft, als zindelijk nevens zinnelijk
of zinlijk."
Tegen dien regel met zijn uitzonderingen zijn enkele
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bezwaren gemaakt. De Heer J. W. A. Renssen wijst
bijv. op de woorden moeilijk en verfoeilijk ; hij heeft
er niets tegen, maar vindt er ook geen aanwinst in,
en zou de toonlooze e voor lijk, loos enz. geheel vrij
willen laten. Siegenbeek gebruikt in genoemde *oorden die e, en Bilderdijk erkent, dat deze schrijfwijs ,
waar de welluidendheid het niet veroordeelt, oorspronkelijk goed is, hoewel hij tevens beweert, dat men die
e niet behoeft te schrijven (1). Alberdingk Thijm
zegt daaromtrent ook, „dat het woord in den klank,
niet in het teeken bestaat! zijn wij trouw aan den
klank, die zoo goed in leple, leplen, als in lepel, lepe
werd afgebeeld" (2). H. Frijlink maakt in zijn-len
brochure tegen 't weg laten van die e neer bezwaar;
hij zegt: „De Redactie miskent in deze zaak de klank
woorden, als bovengenoemde, niet-warde1,in
I maar el is, en na eene d, wanneer deze eene let
tergreep sluit, verlangt vooral de l-klinker als el-klank
haar regt. Volgt de l op een klinker, b. v. in ktvalijk, tweeling, en wat meer van dien aard is, dan smelt
de doffe e-klank vóór de 1 in gemelden klinker weg,
en het is niet, zoo als de Redactie beweert, dat, wanneer het grondwoord op een klinker eindigt, -lijk, -loos
en -ling zich onmiddelijk daarbij aansluiten. Immers
nu maakt de Redactie deze geheel verkeerde gevolgtrekking: „Bij analogie," zegt zij, „volgt hieruit, dat
moeilijk en verfoeilijk te verkiezen zijn boven moeije.lijk en ver foeijelijk, gelijk zij dan ook gewoonlijk zonder e worden uitgesproken." Dit is eene, volstrekte onwaarheid. In prosa hoort men de toonlooze e achter
de i (niet y) in deze woorden zeer duidelijk, en het
(1) Spraakleer, bl. 391.

(2) De Nederduitsche Spelling, bl. 157.
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is in een dichtregel volstrekt geen uitbreiding, wanneer wij er in aantreffen :
Die moeieliJke strijd deed me eindelijk zegepralen,
maar wel eene zamentrekking, wanneer wij lezen: Hoe
moeilijk mij die taak ook viel" (1). Manlijk, pijnlijk
acht hij verder in proza verwerpelijk.
G. Kuijper Hz. trekt vooral te veld tegen ordénteljk
naast ordelijk, en dit ook om de onderscheidene beteekenis,
aan het eerste toegekend. „Waartegen ," zegt hij, „we
onze stem echter met alle kracht meenen te moeten ver
tegen de wettelijke invoering van het lam--hefn,is
ljzig ordentelijk, niets dan eene verbastering van Ordelijk door diens noodelooze verlenging tot órdentlijk.
De Nederlandsche uitdrukkingen: de knaap was ordelijk; zij gedroeg zich voegzaam; beide onderscheidden zich door ordelijkheid, en dier tallooze schakeeringen zullen toch wel volkomen kunnen voorzien in 't
begrip, hetwelk eene temende huismoeder aan deze
spruit van den, naar we hoopten, verstorven jansaliegeest in ons midden toekent" (2).
Maar genoeg over die toonlooze e. Het verschil daarover in moeijelijk en ver foeijeljk aan zijn plaats latende, zagen wij de uitspraak van het woord ordéntelijk, om den vreemden klemtoon, liefst naar „de kinderkamer verbannen," zooals A. de Vries in 1835 reeds
schreef dat geschiedde, terwijl hij er bijvoegde: ,, zoodat geen net spreker of schrijver zich daarvan immer
bedient in eene openbare redevoering of bij geschrifte" (3).
In § 99 worden de achtervoegsels -ling en -lijk behandeld. De 1 in het eerste noemt de Redactie een
(1) Frijlink, bl. 19 en 20.
(2) Vingerwijzingen enz,, bl. 15.
(3) Taalk. Magazijn, le. d. 2e. st., bl. 155.
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euphonisehe, die daarom wegvalt, als het grondwoord
op een I eindigt Om die reden heeft zij aangenomen
in woorden als hemeling enz. die i niet te verdubbelen. In onze nog gebruikelijke spelling heeft die verdubbeling wel plaats, omdat, naar de meening van bevoegden, het woord is gevormd van het zelfst. naamw.
hemel met den uitgang ung. 't Gaf vroeger aanleiding
tot een vrij fellen strijd tusschen Bilderdijk en den
hoogleeraar Kinker. De eerste verwierp die verdubbeling, omdat naar zijn beweren herneling komt van 't
werkwoord hemelen, zooals wandeling van wandelen. De
laatste ontkende dit. Ook de Heer A. de Jager was
het, blijkens zijnS ,,Proeve," enz., in 1838 uitgegeven,
met Bilderdijk niet eens, en wijst onder anderen op
't bestaande verschil van beteekenis tusschen de uitgangen -ing en -ling, daar de eerste toch gewoonlijk
een daad of werking, de laatste een persoon uitdrukt.
De Redactie heeft nu in weinig woorden beslist: -ling
is een ,, gewaand" achtervoegsel; de i dient alleen voor
de welluidendheid; men dient, zooals Bilderdijk reeds
deed, hemeling te schrijven.
Dat de Redactie echter genoemde schrjfwijs niet
voigt omdat Bilderdijk ze voorstond, blijkt uit de spelling der woorden met den uitgang lijk. Schreef Bilderdijk adeljk met eene i, daarbij bewerende, dat dit hetzelve is als adeig, de Redactie houdt zich hierin weder aan de gebruikelijke spelling en schrijft adellijk,
niiddellijk en onmiddellijk. Dat de Heer Alberdingk
Thijm de Redactie in 't laatste lijdelijk zal volgen,
gelooven wij niet, gedachtig aan hetgeen hij in 1847
schreef: ,,wij zullen de monumenten der kieschheid van
gevoel onzer ouderen voor den ondergang behoeden,
en hemeling, adelijk, ijdelijk, darteiijk, naast verteliinq
en oniallijk trachten te handhaven, - eenparig of
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niet" (1). In § 100 wordt gewezen op woorden, als:
middeldeur, middeleeuwen enz.; de Redactie wil in dergelijke woorden, om de uitspraak, de l algemeen gebruiken, en dus ook, om de regelmaat, schoon tegen
de uitspraak middelevenredige schrijven.
De vraag of men eigentlijk, opentlijk enz., of eigenlijk, openlijk enz. behoort te schrijven, wordt in § 101
beantwoord. Siegenbeek schreef die woorden eerst zon
kwam hij door de daartegen gemaakte be--dert;la
denkingen tot andere gedachten, en laschte de t weder in. Toch werd die schrijfwijs niet algemeen gevolgd. De Redactie meent de spelling zonder t „te
moeten aannemen, omdat die t niet tot het wezen dier
woorden behoort, de afleiding niet opheldert, de duidelijkheid niet bevordert, noch door het hedendaagsche
spreken vereischt wordt."
In § 102 geldt het 't verschil en de spelling der
verkleinwoorden. Bilderdijk gebruikte daarbij een n, en
schreef beek] en, meisjen, manneten enz., en hij deed
dit, omdat naar zijn meening, dit jen, als uitgang afkomstig is van het oude kiln of ken, en omdat in die
woorden den meervoudsvorm niet door een n maar
door een s wordt aangeduid. De heer de Jager noemde
in der tijd dien door Bilderdijk aangewezen oorsprong
nog vrij onzeker, en verklaarde zich met Weiland en
Siegenbeek voor het gebruik van je. De Redactie van.
het Woordenboek dacht met den Heer de Jager hierin
eenerlei; de bewijzen, door Bilderdijk aangevoerd, noemt
zij ,, gronden , die den toets der kritiek niet kunnen
doorstaan." Zij oordeelt die -n achter -je in strijd te
zijn „met de beschaafde uitspraak, waarin men niet
van een meisjen of huisjen, nog minder van meisjees
(1) De Nederduitsehe spelling, bl. 139.
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of huisj en s hoort, en wordt voor de duidelijkheid niet

gevorderd." Dr'. B. Huijdecoper merkt hieromtrent
op in zijn „Aanteekeningen" : „voorzeker, wanneer de
„beschaafde uitspraak," dat is hier de bepaald provin
niet alleen de andere dialekten maar-cialhondse,
ook de etymologie moet beheerschen, dan is de spel.ling huisjen, meisjen enz. niet-vol-te-houden." Alberdingk Thijm schaarde zich ten aanzien van de spelling
met n mede aan de zijde van Bilderdijk, maar liet echter, waar de welluidendheid en ineenvloeijing van klin
dit mogt ' vorderen, je en tje, zonder n, toe; maar,-kers
voegde hij er bij: „den oorsprong moet men ons niet
verdonkeren." -- -Ke en -ken wil echter de Redactie
nog, als verkleiningsuitgang, behouden: 't laatste namelijk in den hoogenen stijl, dus bindeken , jongshen,
dochterleen enz.: het eerste in den dagelijkschen stijl,
waarin enkele van die woorden als jonkske,boekske,
penninksk e enz. voorkomen.
In behalve, derhalve, weshalve, zoowel als in allenthalve enz., houdt zich de Redactie aan de gebruikelijke
spelling. „Halve," zegt zij, „beteekent zijde, kant," en
behalve komt dus overeen met „bij zijde, ter zijde gezet, aan een kant gesteld, d. i. niet medegerekend. Bil derdijk schreef behalven, omdat naar zijn meening het
woord eigentlijk een deelwoord is van een werkwoord
behalven. De Heer A. de Jager geloofde in der tijd,
blijkens zijn beschouwingen over de geschilpunten, dat
de spelling van Bilderdijk de voorkeur verdiende, „omdat zij door het vroeger gebruik wordt bevestigd."
Ook in de schrijfwijs van thans, althans, doorgaans,
nopens, volgens, wetens, willens enz. blijft de Redactie
de spelling van Siegenbeek volgen. Volgens Bilderdijk
zou, om den oorsprong, in die woorden een d gevorderd worden; thans toch komt van te hande, doorgaans
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van 't deelwoord doorgaand, volgens van volgend enz.
Dit wordt niet tegengesproken, maar tevens opgemerkt,
dat, al bleef ook door die d de afleiding bewaard, die
kennis toch weinig of niets tot opheldering der beteekenis zou strekken, maar dat daarentegen het gebruik
van een d ligt kon leiden tot een verharde uitspraak. In „bitsch (bijtend) van bijten, spitsch van spit,
warsch van het oude Werra (strijd, afkeer)," wil de Redactie, om de regelmatigheid, de ch weder invoeren,
die „onkunde of onachtzaamheid" daarin heeft doen
wegvallen; in druischen wil zij die ch, als „in stelligen strijd met de afleiding," verwijderen en „druisen"
schrijven. De Heer G. Kuijper Hz. acht het herstellen
van die c h in bits c h en spits c h „ten eenenmale strijdig met de beschaafde uitspraak en eene noodelooze
opoffering der welluidendheid aan het juk der regelmaat." In druis c h en, gedruis c h zou hij daarentegen
die verwerping ongaarne missen: „zij klinkt," zegt hij,
„ons steeds in 't oor en bevordert eene klanknabootsing, welke door velen met ons als een sieraad van
de Taal beschouwd wordt." Om de regelmaat zullen velen zich niet verzetten tegen de invoering der
c h in eerstgenoemde woorden, maar ook denkelijk om
de afleiding van het goth. driusan, de c h in drui'schhen,
gedruisch, waarvoor het gebruik pleit, niet prijs geven.
De uitspraak zal hierbij wel geen gewigt in de schaal
leggen, daar men toch de c h niet hoorera laat.
Volgens Siegenbeek schrijft men: alle, ins, anderzins,
eenigzins, veelzins en geenszins. De Redactie verlangt
in al die woorden de s vóór de z te gebruiken. Die
schrijfwijs is zeker ook regelmatiger.
De orthographische onderscheiding van nog (bijes.)
en noch (voegw.) meent de Redactie niet te moeten
opgeven, al is ook de spelling met g niet overeenkom.-
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stig met den algemeenen regel, die voor dat woord de
scherpe ch voorschrijft. D". B. Huijdecoper is in zijn
„Aanteekeningen" in het geheel niet op zijn gemak, en
teekent er uitdrukkelijk protest tegen. „Men vertrouwt
naauwelijks zijne oogen !" zegt hij: „En de afleiding,
èn de geschiedenis, d. i. het eeuwen lang gebruik, èn
de analogie vorderen de ch voor het woord noch in
zijne beide beteekenissen" enz. Of de Redactie, om
zijn bezwaren, in die spelling verandering zal aanbrengen, moet de tijd nog leeren. V.
LETTERKUNDE.
DOOR

W. G. VAN WIERINGHEN BORSKI.
TERUGBLIK OP HET LIED.

X.
Bredero.os Groote Bron der Minnen, of
Amoureus Liedt -Boeck.
De kern van Brederoos erotische poezij (1) vindt men
verzameld in de afdeeling van het „Groot Liedt -Boeck,"
dat meer bepaald de „Groote Bron der Minnen" is ge-

titeld. Op de titelplaat ziet men een altaar van Venus,
omringd van een aantal aanbidders, die haar hun offergaven brengen. Het onderschrift luidt:
Komt , klimt op Idalus (2) blygeestigh, en aenschouwter
De Jeugd, die nederknielt voor Venus heiligh outer,
En offerhanden brenght voor haer en voor de Min,
Die 't al set na sijn hand, en heeft de werelt in.
(1) Maandblad, 1863. bladz. 287.
(2) Berg van Cyprus, aan Venus g heiligd.
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De minnen of minneliederen zelf zijn hoofdzakelijk
Of jammertjes (klaagzangen) Of minneklagten. Niet zetØn hebben zij op den dichter zelf betrekking. Aan Roemers jongste dochter wordt toegezongen:
Goddinne, die den naem van 't schip-ryck Eylant voert (1);
Die met gheen Tooverkracht Hemel en Aert beroert;
Maer die met u ghesicht en Goddelijcke Kunst,
Den grootsten Man beweeght, doet snacken na u gunst.
De grootheyt van u macht ick noyt soo hooch en hiel,
Als ick de hoocheyt doe van u verheven ziel,
Die op den top des Lofs ten pronck des werelts staet,
Sulcx dat de zon beschaemt sijn ooghen neder slaet.
Dit is myn hooghste vreucht, daer ick my in verbly;
Dat ghy u ooghjes slaet uyt goetheyt eens op my;
Als u ghenade my eens vriendelij ck aensiet,
Ick ruylden dat gheluck om al de Werelt niet.
Tot de jonge Weduwe, om wier hand hij met een
„Rycken, maer wilden Voghelensangh" wedyverde (2) ,
luidt het •
Ach, Florinde! mijn beminde!
Wanneer sal ick 't loon eens vinden,
Die mijn dienst van u verwacht?
Dat mijn hart op hoop doet leven,
Kunt ghy aen u Dienaer gheven,
Soo ghy wilt; ghy hebt de macht!
(1) Hofdijk, Geschiedenis der Ned. Letterkunde, bladz. 179. Tesselschade, in 1594 geboren, voerde haar naam naar de zeeschade, door haar
vader in 1593 op de reede van Texel geleden.
(2) Zie boven, bladz. 119.
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C oningin van mijn begheren,
Pleegdy my niet wel te sweeren,
Dat gheen ander boven mijn,
En sou sitters in u harte ?
Maer (helaes!) ik sie, met smarte ,
Dattet niet dan woorden syn.
Hemel! mocht mijn seecker vresen
Slincx en loghenachtig wesen:
Dat mijn Hoop schielijck verrees!
Die nu Ziel tocht (1) om te sterven,
Mits ick wantrou te verwerven;
Ach! dit is mijn grootste vrees,

Dat ghy hebt voor mijn verkooren.
Een van hoogher stam ghebooren,
En driedubbelt wel soo Rijck;
Een van langher lijf en Zeeden
En van goonscher (2), grootscher zeeden,
Doch in Liefd' gheen mijns ghelijck.
Heeft natuur mijn niets geschonken,
't Geen voor 't volek weyts doet proncken,

Van Erfgoen, noch van gheboort,
Dat wil ick gheduldich draghen;
't Is maer schijn en valsch behagen,
Dat de Sotten licht verdoort (3)!

Laet u sullicx niet beweghen;
Doch myn Rijckdom is gheleghen
(1) Zieltoogt.
(2) Trotscher.
(3) Verdwaalt, misleidt.
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Niet in ghelt, maer int gemoet;
Dat sal u, o lief , wel gheven
Een gheruster, liever leven,
Dan al 'taerts, en 't Werelts goet.
Die om 't ghelts wil hier verkiesen ,
't Alderbeste goet verliesen,
Dat's (1) de smaeck van alle dingh,
De vreed', en de soete ruste ,
De Vrientschap en lieve luste,
d'Onverdeyld vereenegingh.
Vernuftig zeker mag heeten het volgende lied, dat
„Requeste" getiteld is:
't Vertoont zich , Vrouwe , in alder ootmoet:
U Lief ghetrouwe , en Dienaer goet,
Met weenend' ooghen, bedenekt, beschaemt,
Versoeck meedoogen, Prinses vernaemt (2);
Mijns lijder smart,
Dees wetten hart
Sijn veels te vart (3)
Van een goed Maecht befaemt.
Iek onderdaan heb nacht op nacht
Veel sucht en traenen, ja clacht op clacht,
Ghestort, ghegooten, met bitter getreur,
Maer noyt ontslooten u wreede deur:
Dit claech ick Godt;
Want treed' ick tot ,
Het staele slot
En grendels synder veer.
(1) Dat is, — namelijk.
(2) Beroemd, vermaard; Prinses is de gewone benaming, die Brederos
een aangebeden schoone geeft; vrouwe wordt door hem ook als eeretitel
aan ongehuwden gegeven.
(3) Te ver.
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Koom ick behendigh omtrent u gelas,
My ontmoet sehendich (1), snel het ghebas,
En 't gerucht der mensehe, dat ick seer haet;
Mijn Vrou, ik wensehe, en bid ghenaed;
0 quamt, ick namt
Van 't hart, dat vlamt;
Gheeft, dat dit ampt
Maer voor my oopen staet.
Soo uyt ghenaede dees jonst (2) gheschiet,
Tek sal die weldaede vergheeten niet;
Maer die beloone met daiickbaerheyt,
Met Lof betoone, ben ick bereyt,
Tot alder stont
Doort' Heyl verbont (3);
Met hert en mont
Wert uwen naem verbreyt.
Voor u wel vaere, Prinses eerbaer,
't Stelt hy 't sijn Gare,, brand (4) u Dienaer
In jonst dus vierich, wech arech vermoen (5);
Syt ghy eergierich, soo wilt u spoen
Na dit request;
Søe doet u best:
Tek sech int lest:
Dus doende, sult wel doen.
Ofschoon er onder Brederoôs minneliederen ontegenzeggelijk vele middelmatige gevonden worden, toch zijn
er bij, welke die van Hooft naar de kroon steken.
Tot bewijs moge strekken het volgende ,,Liedeken":
(1) Verderflijk.
(2) Gunst.
(3) Het huwelijk.
(4) Garbrande of Gerbrand, Brederos voornaam.
(5) Argwaan.
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Princessen, preutsch en prat, met al u pronckery
Van noode-loose pracht: staet op en wijckt ter sy ;
Maar groet eerbiedelijck met neygingh en ghekniel
De triumphante Vrou van mijn verwonnen ziel.
Waertoe dit marren (1) ? ach! ghy jonge Jufferschop,
Spreyt die Tapyten neer, en stroyt daer soetjes op
Ghemalen gout, oock zy, op dat de harde aerdt
Haer ted're voetjes niet en quetse noch beswaert.
Ghy grooten, dicht bestoet met Vorstelijek gesnor,
Ghebiet de Voleken , dat sich niemandt drijft en por (2)
Te naken aan haer kleyt, te stooren haeren gangti ,•
Op dats' haer niet verblaes (3), noch quade lucht bevangh.
Sy komt, o Goon! sy komt: de Princen staen als stom;
De verslagen gemeent stort van een swenckj eu (4) om;
Als met haer wyse tough basuynt een helder woort,
Het dondert, en het wert met wonderingh ghehoort.
Een yeder riep met my: wat vruntschap en wat jonst,
Wat Goddelijcker glans, wat wijsheyt en wat konst
Heeft Jupijn oock ghebruyckt, wanneer by heeft verlicht,
Dit schepsel, dat ons sloech met blixem int gesicht.
't Is Venus, Venus ist, daer ick wel eer of las,
Die van het pekel-schuym der zee geboren was;
Die met een holle schulp door vloeden vlet en vlot (5),
Iek hielt voor narrery en beuselinghen sot.
(1) Dralen.
(2) Beweegt.
(3) Uitblaze, stil sta, zich ophonde.
(4) Oogwenk, oogblik.
(5) Vletten en vlotten bet. Drijven, dobberen, varen.
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Ach, Heyl'ghe rymery, ick vonnisten (1) verkeert;
Want eenich geest of God heeft dit gepropheteert,
Op dat de werelt en mijn tijt gelycke lien
Haer guide Godtheyt niet onwaerdich louden sien.
(quam
Voor deel in 't guide jaer (2) van 't suytsche (3) Cipres
Myn soete Cithera (4), in 't schip-rijck Amsteldam,
Daer sy den rouwen hoop van 't graeu en groots geslacht,
Heeft aen een sachten aert door les en leer gebracht.
Der ouden boosheydt snoot en d'ondanckbaere jeucht
Vergolden na (5) met spijt de wel-daet en de deucht
Mijn Venus, die vertrock, o leydt (6), o quaet ! o doot !
Sy sturf, indien se kon, in 't Dorp van Ackersloot (7).

VARIA.

EEN ZINSONTLEDING.

Boer Jan sprak: tien geboden?
Gemannen, 't is wat grof!
Er was er één geboden,
En 't liep er slordig of.
(1) Oordeelde.
(2) Den gouden tijd.
(3) Zuidelijke, ten zuiden gelegen.
(4) Venus, op Cythera, het tegenwoordige Cerigo. zooals de mythen
verhalen, opgevoed en bijzonder vereerd.
(5) Weltra, welhaast.
(6) Leed.
(7) Ackersloot of Akersloot, in Noordholland ten zuiden van Alkmaar,
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Het geheel bevat een zin, waarin een aanhaling tot
bepaling van sprak, bestaande uit een vraag, een toeroep en twee stellingen, met elkander door het voegwoord en in betrekking gebragt aan den toeroep is de
aanroep Gemannen toegevoegd.
;
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Medegedeeld door de a fdeeling Delft, sectie Hulponderwijzers, der Onderwijzers- Vereeni ging in het tweede
schooldistrict van Zuidholland.
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TAAL.
AANTEEKENINGEN OP DEN DRUK DER NEDER LANDSCHE SPRAAKLEER, TEN GEBRUIXE BIJ
HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOLEN,
DOOR Dr. W. G. BRILL.

xxiv.
DE BIJWOORDEN EN DE VOORZETSELS.

Vraag 38.
De bepaling van het bijwoord, door Dr. Brill in het antwoord op de Vraag gegeven, laat zich uit de volgende
cenigermate aanvullen: De bijwoorden dienen om hetgeen door een zegwoord (1), bijvoeglijk naamwoord,
teiwoord of andere bijvoeglijke benaming van hoeveelheid (2), beteekend wordt, te bepalen, als: Dat t e ê r
ge1iede kind is bij na drie weken er n sti g ziek; de
(1) Maandbled, 1863, blada. 12, en boven, bladz. 3.
(2) Maandblad, 1833, bladz. 281.
17
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ouders worden al g m e en bekiaagd, daar de geneesheer z e e r weinig hoop geeft. Ook dient een bijwoord

om hetgeen door een ander bijwoord beteekend wordt,
te bepalen, - en worden sommige zelfs gebezigd, om,
evenals een bijvoeglijk naamwoord, in een bepaling
iets aan een persoon of zaak toe te kennen of toe te
schrijven, als: Die jas staat u z eer goed; - De menschen
b oven zijn uitgegaan Dat huis daar is bouwvallig;
De school hier is druk bezocht; De reis h een en tern g kost tien gulden; Een stein v o or of te gen scheelt
veel; De mensch draagt het hoofd o m ho o g, het dier
niet; Alles is hier o mve r geloopen.
Menig bijvoeglijk naamwoord en deelwoord wordt als
bijwoord gebruikt. Zoo zijn de bijvoegljke naamwoorden:
donker, hard, nuttig, bijwoorden in: don k e r groen laken, hard loopen, n ut t i g bezig zijn; evenzoo zijn
de deelwoorden brandend, grievend, verkeerd, gematigd,
bijwoorden in: bran den d heel, gr i e vend beleedigen, verkeerd verstaan, gematigd handelen. Zoo
een bijwoord volstrekt niet van een bijvoeglijk naamwoord of deelwoord in vorm verschilt, en iets betee
is voor trap of graad, dan heeft het-kent,davbr
ook de trappen van vergelijking, in vorm aan die der
bijvoeglijke naamwoorden geheel gelijk. De trappen van
wel zijn dezelfde, als die van goed; na heeft nader (naar),
naast; gaarne heeft liever, liefst; veel heeft meer, meest;
weinig heeft minder, minst. Zoo, zonder het bepalend
lidwoord gebezigd, hebben de vormen der o ver tre ffend e trappen een volstrekten zin; met het bepalend
lidwoord zamengesteld, hebben zij een betrekkelijken
zin, als: Van twee schriften kan er één h et b e St geschreven zijn; maar wat het best geschreven is, dat
is daarom nog niet best (zeer goed) geschreven.
Groot is het aantal zamengestelde uitdrukkingen, die
;

259
als bijwoorden in gebruik zijn, als: op nieuw, van day
tot dag, bij dag, van morgen, van zelf, onder weg, enz.
Een aantal van deze zamengestelde uitdrukkingen be
staat uit een voorzetsel met een zelfstandig naamwoord,
dat Of de bijwoordelijke s heeft aangenomen, Of de e
van den datief heeft verloren (1), als: op beziens, achterbaks, binnen tijds, bij tijds; soms is zelfs een s tus
voorzetsel en het zelfstandig naamwoord in--sehnt
geschoven, als: ondershands, voorshands, binnenslands, bui
tenslands. Andere zijn genitiven, waarin het bijvoegljk
naamwoord de sterke verbuiging (2) volgt, als: goeds-

moeds, blootshoofds, stelliger wijze, onverrigter zake,
menschelijker wijze, natuurlijker wijze, of voorzetsels

met een datief, die het kenmerk van vroegere verbuiging dragen, als: in gemoede, in der minne, in koelen bloede, onder eede, van ganscher harte, mettertijd

(met der tijd) (3). Zeer vele zijn zamengesteld met t e,
ter (te der) en ten (te den) (4), als: te regt, ie
zoek, te stade, te gelegener tijd, ter zake, ter zee, ten
eerste, ten tweede, ten laatste, ten dccle. Van de zamen-

gestelde bijwoorden, zooals men al deze zarnengestelde
uitdrukkingen noemt, hebben vele, die niet reeds van
zelf zamengestelde woorden waren, van lieverlede spraak-

kunstige woordeenheid verkregen, zoodat zij met één
woord geschreven worden, zooals mede: inderdaad,
grootendeels, tusschenbeiden, geheelenal, allangzamerhand, desniettegenstaande.
De modale of zinwijzigende bijwoorden dienen om,

(1)
(2)
(3)
bladz.
(4)

Maandblad, 1863, bladz. 167 en 168, en boven, bladz. 235.
Brui, in het antwoord op vraag 23, bladz. 35.
Bril], in het antwoord op Vraag 17, bladz. 23; Maandblad, 1863,
45 en 46.
Maandblad, 1863, bladz. 267.

in een bepaling, eene of andere bijzondere wijs van
spreken te beteekenen. Zoo heeft men:
10. Voor de bevestigende wijs van spreken: ja,
Zeel, stellig, zwaarlijk, trouwens te goeder trouw, in
waarheid;
2o. Voor de ontkennende wijs van spreken: neen,
niet, geenszins;
3°. Voor de verschillende graden van onzekerheid of
zekerheid in de pro b 1 em a t is c h e (in het onzekere
latende) , a s s e r t o r i s e h e (verzekerende) (1) en a p od i et is c h e (denknoodzakelijkheid of denknoodwendigheid uitdrukkende) wijs van spreken: misschien, ligt,
of welligt, soms, mogelijk, denkelijk, waarschijnlijk;
zeker, voorzeker, vast, gewis, wezentliijlk, werkelijk, infeld, i mm. er s (van immer), het tegen
derdaad, ongetwijfeld,
soms (misschien), waardoor een hooge-gestldvan
graad van zekerheid of van vastheid van overtuiging
uitgedrukt wordt; ontwijfelbaar, onfeilbaar, ontegenzeggelijk, onmogelijk, noodzakelijk, noodwendig (2), en
andere meer.
-

(1) De verzekerende wijs van spreken is in het antwoord op de Vraag
onder de bevestigende opgenomen.
(2) De problematische wijs van spreken, door Dr. Brill in het antwoord op de Vraag de vermoedende geheeten, wordt ook door k u nn e n en m o g e n uitgedrukt, als: 't Ma g, of: 't K a n waar zijn, =
Mogelijk, — welligt, -- misschien is het waar; apodictisch
spreekt men mede met moeten en zullen , als: Er zal of: moe t
verandering komen, _ = Er komt noodwendig verandering, of: Het

is noodwendig, dat er verandering komt, of: Het laat zich niet anders
denken, o f er komt verandering. Zullen, als hulpwerkwoord van den
toekomenden tijd gebezigd, blijft zijn oorspronkelijke beteekenis van moe
behouden, in zoover men mag onderstellen, dat hetgeen op het stand--ten
punt van het tegenwoordige geschieden moet, in de toekomst ook ge
zal. Het gebruik van zullen tot het uitdrukken van den zin-schiedn
der aanvoegende wijs bepaalt zich tot de voegwoordelijke zinsneden,
waardoor beteekend wordt, waartoe strekt, wat in het hoofdbestanddeel
gezegd wordt (zie boven, bladz. 101, 102 en 158) ; ook hier is het op
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Bij het ontmoeten van zinwijzigende bijwoorden, heeft
men er wel op te letten, of de geheele zin, of slechts
een deel er van, daardoor gewijzigd wordt.
Hoe dan en to cli, in een bepaling, gebezigd worden om de bijzondere wijs van spreken, die men de
w en s clie n de noemt, uit te drukken, zal, naar de
meening van Dr. Brill, moeten blijken uit uitdrukkingen ais deze: Kom dan! Kom toch! Kom d a n toch!
waarin d a n het uitdrukkelijk verlangen van den spreker om het komen in werking te zien; to e het uitdrukkelijk met verlangen van het tegengestelde, het
n i e t komen, uitdrukt. Het bijwoord to e is ongetwijfeld hetzelfde als het voegwoord d o cli, dat, evenals
het voegwoord m a ar, een tegenstelling beteekent, maar
met meer levendigheid en nadruk. - Al hecht men
aan den zin: Hij zal wel t' huis zijn, de beteekenis
van: ik vermoed wel, dat hij t' huis is, dan nog wordt
door w el de bevestiging van het vermoeden, niet het
vermoeden zelf uitgedrukt. - In de vraag: Zijn hier
ook boeken te krijgen? heeft het bijwoord o ok zijn gewone beteekenis, te weten, die van een overeenstemming van iets met iets anders (1), zoodat zij beteekent: Zijn hier, zooals er andere voorwerpen te verkrijgen zijn, of: zooais ze elders te verkrijgen zijn, evenzoo boeken te verkrijgen? De uitdrukking van het vermoedende of problematische door een bijwoord zou de
toevoeging van s o m s vorderen, waardoor de vraag zou
luiden: Zijn kier soms ook hoeIen te verkrijgen?
De lijst der bijwoorden van het zinsverband of voegwoordelijke bijwoorden laat zich vermeerderen met nu,
echter, nog, no glans (nog dan), integendeel, diensvoigens,
zijn plaats, in zoover het de noodwendigheid beteekent van hetgeen in
meerder of minder mate in de toekomst ligt.
(1) Zie boven, bladz. 136.
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vandaar (redegevend gebezigd) , desw eg ens , bijgevolg ,
hierdoor, daardoor, enz. Dat zij niet slechts gebezigd

worden om het verband tusschen geheele zinnen te
kennen te geven, maar gedeeltelijk ook het verband
tusschen de bestanddeelen van een zin uitdrukken,
blijkt uit de volgende voorbeelden: Al zweert hij er
op, ik geloof het toch niet, of: ik geloof het eve nw el (even stellig) niet, of: ik geloof het echter niet,
of: ik geloof .het nogtans niet; Al is de gave klein,
nog wordt er veel geschonken (1).
Naar hun beteekenis in een zin laten de overige bij
waartoe ook de telwoordelijke behooren (2),-worden,
zich onderscheiden in bijwoorden van hoedanigheid, hoeveelheid en omstandigheid. Die van hoeveelheid, door
Dr. Brill in het antwoord op de Vraag bijwoorden van
hoegrootheid geheeten, zijn dikwerf, wanneer zij een
onbepaalden trap of graad uitdrukken, eigentlijk bij
hoedanigheid, als: bitter grieven, hard-wordenva
regen en, stevig waaijen, sterk vriezen, zwaar werken. Wanneer zoo door een bijwoord van hoedanigheid
een onbepaalde trap of graad wordt uitgedrukt, wordt
op de eigentlijke beteekenis van het bijwoord bij het
spreken zeer weinig gelet, omdat men geen hoedanig
maar alleen een onbepaalden trap of graad be--heid,
teekenen wil; men spreekt zoo van out zag gel ij k koud,
ijselijk lief, erg fraai, verschrikkelijk aardig,
enz. (3). De bijwoorden van plaats, ruimte en tijd behooren tot die van omstandigheid. Men moet intusschen
wel vasthouden, dat een zelfde bijwoord verschillend
kan gebezigd worden. Zoo is e ens één keer, één
maal, één reis ('n reis, er reis) , een bijwoord van
(I) Maandblad, 1863, bladz. 164 en 165,
(2) Maandblad, 1863, bladz. 279.
(3) Maandblad, 1863, bladz. 34-3?.
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hoeveelheid, maar een bijwoord van omstandigheid in:
E en s is er de tijd voor geweest; E e us zal er de tijd
voor komen; - z ø o een bijwoord van hoeveelheid in:
zoo groot, maar een bijwoord van hoedanigheid in:
Hij heeft het zoo gezegd; - nu Of een bijwoord van
tijd, Of van het zinsverband, als: Toen zij nu bij mij
gekomen waren, begon ik hen dus aan te spreken; w e 1, zoowel een bijwoord van hoedanigheid, als een
zinwijzigend voor de bevestigende wijs van spreken.

Vraag 39.
Bijwoorden met een bepaling dragen den naam van
v o or z e t s e 1 s, om het even of die bepaling het bijwoord voorafgaat, als in mij aangaande, of dat zij,
zooals gewoonlijk, op het bijwoord volgt (1). Deze bepaling wordt echter niet slechts beteekend door een
zelfstandig naamwoord of voornaamwoord, maar ook
door een onbepaalde wijs, als: Met v o 1ho u den komt
men niet verder; Hj ging weg zonder t e g r o et e n (2).
In de uitdrukking: Van arm rijk worden benoemt ar ni
een toestand, evenals s i a a in: Van slaaf Vrij worden.
Evenzoo wordt door het bijvoegljk naamwoord, waardoor t u s s e en bepaald wordt, een toestand benoemd,
als: T u s s e e n arm en rij k bestaat een groot verschil.

Daar menig bijvoeglijk naamwoord en deelwoord als
bijwoord gebruikt wordt (3), en bijwoorden met een bepaling den naam van v ø ø r z e t s el s dragen, zoo treft
men onder de voorzetsels meermalen zulke aan, die
(1) Eenige voorzetsels, zooals van, tot, behalve, luidens, jegens, zijn
als bijwoorden niet meer in gebruik.
(2) Zie boven, bladz. 236.
(3) Zie boven, bladz. 258.
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oorspronkelijk bijvoeglijke naamwoorden of deelwoorden
zijn. Zoo is o v e r e enk o m s t i g een bijvoeglijk naamwoord in: een daarmeê overeenkomstig geval, maar
een bijwoord in: ove r e enk om sti g met den aard
der zaak handelen, en een vo or z et se i in: o v ere enkomstig iemands verlangen iets doen. Betrekkelijk
is een bijvoeglijk naamwoord in: een b et r e k k el ij k e
waarde, maar een bwoord in: betrekkelijk waar
zijn, en een voorzetsel in: bet rek k e Hj k deze zaak.
Aangaande, betreffende, uitgezonderd, uitgenomen, onverminderd, oorspronkelijk deelwoorden, zijn voorzetsels in: aan gaan de dit punt, enz.
De bijwoordn toe, af en m e de luiden als voorzetsels to t, van (welligt uit a aan) en m et. Za
uitdrukkingen, die als voorzetsels gebruikt-mengstld
worden, zijn: tot aan, tot... toe, tot aan.., toe, van...
af, van wege, uit kracht van, uit hoofde van, ten gevolge van, bij gebrek van, naar gelang van, in weerwil van, in spijt van, ter gunste van, ter zake van,
ten behoeve van, door middel van, uit aanmerking van,
ten aanzien van, ten opzigte van, ten overstaan van,
door toedoen van, enz.
Over het bezigen van den datief achter voorzetsels,
als: in gemoede, in der n'iinne, in koelen bloede, onder
eede, met der tijd (mettertiid), van ganscher harte, te
gelegener tijd, ter eere, ten dccie, enz., uitdrukkingen,
die nog op de tong van het volk voortleven en daarom
in de schrjftaal niet mogen gewijzigd worden, is gehandeld in het Maandblad voor 1863, bladz. 100 en 101.
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Z I N S C U E I D I N G.

HET PUNT.

Bij de vroeger aangehaalde voorbeelden, tot aanwijzing van het onderscheiden gebruik der zinteekens, is
reeds bij herhaling gebleken, dat, vooral ten aanzien
van het commapunt en het dubbele punt, door verschillende schrijvers daarin niet eenerlei gedacht wordt. Zelfs
zij, die om hun naauwkeurigheid en juistheid van stijl
als voorbeelden tot navolging boven andere worden aangeprezen, handelen in het gebruik dikwijls volstrekt
niet eenparig; bij deze wordt tot afscheiding der zindeden het coinmapunt gebezigd, waar door gene, in een
gelijk geval, het dubbele punt wordt geplaatst. Gedeeltelijk zal zeker de reden van dit verschillend gebruik
gezocht moeten worden in het meerder of minder verband der onderscheiden deden, dat den zamensteller
of schrijver voor den geest staat bij de uitdrukking van
den zin der gedachten; misschien ook is dit verschil
eenigzins toe te schrijven aan het gemis van algemeen
aangenomen regels of een stellig voorschrift voor het
gebruik van die beide zinteekens. Trouwens, in de meeste
gevallen zal die bestaande onregelmatigheid in het ge
aan het wèl verstaan of het verkeerd opvatten-brnik
van den zin weinig of geen hinder doen, en dit hoofdzakelijk daarom met, doordien de grens tusschen de
filet volkomen halve scheiding, door het corninapunt aangewezen, en de half volle, waartoe het dubbele punt
wordt gebezigd, menigmaal zoo onmerkbaar is, dat beide
teekens genoegzaam evenzeer kunnen gebruikt worden,
om de meening van een schrijver aan zijn lezers in ieder
opzigt duidelijk te maken.
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Ook op het gebruik van het punt is dit laatste in
sommige gevallen van toepassing. Men zou een groot
aantal voorbeelden van verschillende gunstig bekende
schrijvers kunnen bijbrengen, om te doen zien, dat omtrent de aanwending van dit teeken nog eenig verschil
bestaat, en de een den zin met een punt sluit, waar
de ander, onder gelijke omstandigheden, hetgeen volgt,
van 't voorgaande slechts door een commapunt of dubbel
punt afscheidt. Men mag daartegen willen aanvoeren,
ook overeenkomstig het vroeger behandelde, dat de regel
bij meerder zamenhang van zinnen bepaald een der twee
laatste teekens tot scheiding der deelen vordert; maar
hier staat tegenover, dat een schrijver toch, om een
door hem gevoelde reden, een grooter afscheiding, tot
beter uitdrukking van zijn meening, kan noodig oor
Bij de aanwijzing van het gebruik zal dit door-deln.
een voorbeeld worden toegelicht.
Gelijk vroeger gezegd is, verstaat men door een zin
,,een in woorden uitgedrukten zin der gedachten." Een
aaneenschakeling van zamenhangende of onderling ver-

bonden zinnen maakt een rede uit. Zulk een zin kan
echter uit bestanddeelen bestaan, die elk op zich zelven
een zin uitmaken, maar in bun verband met het geheel
den naam van zinneden dragen, terwijl zulk een spraakvorm als uitdrukking der gedachten en in betrekking
tot de noodzakelijke bestanddeelen, een voizin wordt
genoemd. Naar de wijs van uitdrukking onderscheidt
men verder de zinnen in stellingen, dat is in zulke,
waarin iets gesteld, of stellender wijze iets gezegd of
gedacht wordt; verder, in vragen, waarin men, onzeker
of twijfelende, of men aan een persoon of zaak iets
moet toekennen of ontzeggen, die onzekerheid of twijfel,
te gelijk met zijn verlangen of begeerte ,,om het te weten
en het bepaald als zeker te kunnen stellen ," vragender
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wijze uitdrukt; eindelijk, in uit-, toe- of aan-roepen,

die meer als uitdrukkingen zijn te beschouwen van het
gewaarwordings -vermogen, in tegenoverstelling van die,
welke aan het voorstellings- of denk-vermogen het ontstaan verschuldigd zijn, terwijl tot die uitroepen tevens
de zoogenaamde klanknabootsin gen behooren.
Met die onderscheiding der uitdrukkingen in stellingen, vragen en uit-, toe- of aan-roepen, is voor het gebruik van het punt, vraag- en uitroep -teeken in de meeste
gevallen reeds den weg gewezen. Elke volzin toch heeft
een van de drie genoemde teekens aan het einde tot
volle scheiding. Dit zal blijken, nu wij overgaan om
over het gebruik van elk dezer teekens een en ander
in het midden te brengen.
Het punt. Men gebruikt dit teeken aan het einde van
elken voizin of volledigen zin, waarin de uitdrukking
der gedachten door woorden stellender wijze is voorgesteld. Teregt draagt dit teeken daarom den naam van
sluitteeken. De voizin mag door zijn meer of minder
vele bestanddeelen, langer of korter zinsneden, zich door
uitgebreidheid of kortheid kenmerken, als stelling vordert deze tot een volle scheiding van volgende volzinnen, of ook tot sluiting, een punt. Het is de groote
scheid- of rust-paal voor den weg der gedachten, om
sprekers en hoorders of lezers het voortgaan of volgen
gemakkelijk te maken. De spreker geeft van het naderen
tot dat rustpunt blijk door het dalen van zijn stem;
den lezer wordt dit door het teeken kenbaar gemaakt.
Door het gebruik van het punt geeft men bepaald te
kennen, dat de gebezigde uitdrukking der gedachten
onafhankelijk is van hetgeen volgen zal of kan; ten
minste dat het voorgaande in geen ander verband staat
met het volgende, dan door de meerdere of mindere
gelijkheid van zekere begrlppen en de algemeene over-
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eenstemming van gedachten, die naar een zelfde einde
leiden. Zoo zegt, bijvoorbeeld, van der Palm:„ iWajesteit
is één dier woorden, die terstond groote en verhevene,
maar eenigzins duistere denkbeelden en gewaarwordingen in ons doen ontstaan. Het eerste begrip, dat daarvan
bij ons opr st, is dat van magt, de hoogste en onbeperktste, die een wezen van gelijken rang bezitten kan.
Doch met die magt vereenigea wij in onze gedachten
ook uiterlijken luister, die de zinnen roert, den aanschouwer verbazing inboezemt, en hem staren doet met
opgetogen verwondering. Om eindelijk het denkbeeld van
maj esteit te voltooijen, moeten we ook dat van waardigheid, van hooge verhevenheid, daarmede vereenigen.
De dwingeland, voor wien wereiddeelen knielen, en
wiens troon schittert van al wat de aarde kostbaars
heeft, men moge hem den weidschen titel van majesteit
toevoegen, hij is dien onwaardig, want in het midden
zijner grootheid is hij verachteljk. Wie is majestueus,
gelijk God het is, gelijk Hij zich openbaart in de door
j

Hem geschapen natuur? Nergens vinden wij die maj es-

teit van den koning der wereld met zulke gloejende
verwen afgemaald, als in de schriften des Ouden Verbonds, door mannen, uit wier mond Gods eigen Geest
gesproken heeft." - Deze aangehaalde regels bestaan
uit onderscheiden volzinnen, van elkander in zekeren
zin onafhankelijk, ofschoon zij te zamen tot het doel
leiden om het denkbeeld, door het woord majesteit voorgesteld, in zijn geheele heteekenis tot volkomen klaarheid te brengen. - 't Is evenzoo in het volgende voorbeeld, uit de Camera Obscura genomen. , De holland-,
sche jongen is grof: fiksche kniën, flkschc knokkels.
Hij is blank van vel, en kleurig van bloed. Zijn oogopslag is vrij, by 't brutale af. Liefst draagt hy zijn
ooren buiten zijn pet. Zijn hair is van zondags morgens
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half elf tot zaturdags avonds als by naar bed gaat in
volkomen wanorde. Het overige van de week zit het
goed. Krul zit er meestal niet heel veel in. Gekrulde
hairen, gekrulde zinnen! Maar sluik is het óók niet;
sluik hair is voor gierigaarts en benepen harten; dat
zit niet in jongens; sluik hair krijgt men, geloof ik,
eerst op zijn veertigste jaar. De holiandsche jongen draagt
zijn das liefst als een touwtjen, en nog liever in 't geheel
nlet; een blaauw of schotsbont kieltjen over zijn buis,
en een verstelde broek, - dit laatste kenteeken gaat
vast. In dees broek voert hy met zich - al wat de tijd
opgeeft, - dat wisselt af: knikkers, stuiters," enz. Men
ziet het wederom, de onderscheiden volzinnen zijn van
elkander onafhankelijk, maar in alien te zamen ligt êèn
doel: de geheele voorstelling van den ,,holiandschen j on~
gen." - Nog een voorbeeld, genomen uit het dichtstuk
Siut-Albaan, van Bilderdijk.
,,Nu stopplen zijn hairen en rijzen van schrik.
Hy deinst en bedenkt zich, en woest is zijn blik.
Maar neen, by verhardt zich: hy nam zijn besluit,
De schoone begeert het, by voert het ook uit.
Naauw over den drempel van de innigste cel,
Omgeeft hem de draaiwind der Macht van de Hell'.
Het rammelt en davert, en in dit gerucht
Verschijnt nu de VuurgeesL op vleugels van lucht.
De rots sloeg aan 't loeien, waarheen by bewoog:
De vlam op het outer verhief zich om hoog:
De bergen ontborsten en schroeiden het kruid,
En riepen aan 't aardrijk den Vlammenvoogd uit.

270
Onmeetlijk in grootte, wanschapen van vorm,
Is 't weêrlicht zijn adem; zijn stem is de storm.
De pols van Graaf Albert hield regel noch slag,
Wanneer hy den Vuurgeest in 't aangezicht zag."
Met opzet kozen wij deze regels tot voorbeeld, omdat
daardoor duidelijk wordt, wat boven reeds werd aangestipt, over het verschil in het gebruik van het dubbele
punt, commapunt en punt. De dichter plaatst hier achter
de regels:
,,De rots sloeg aan 't loeien, waarheen hy bewoog:
De vlam op het outer verhief zich om hoog :"
bij herhaling het dubbele punt, en achter den volzhi:
,, Onmeetljk in grootte, wanschapen van vorm,
Is 't weêrlicht zijn adem"
een commapunt. Welligt zon een ander, bij een gelijk-

soortige opeenvolging van zinnen, zich van het punt tot
afscheiding van die deden bedienen. Maar dan zou ook
een zoodanige daardoor te kennen geven, dat hij aan
die uitdrukkingen meerder zelfstandigheid wilde toegekend hebben, en dus niet dien naanweren zamenhang,
welke bij Bilderdijk door het gebruik van het dubbele
punt en comma punt wordt aangewezen. Altijd zal hierbij
de bijzondere meening moeten beslissen. Zoo kan ook
zelfs bij zinnen, die met een aaneenschakelend of tegenstellend voegwoord, zooals en, ook, doch, maar, enz.
aanvangen, en die dus met hetgeen voorafgaat in een
zeker verband staan, de scheiding door het punt worden voorgesteld, wanneer namelijk hetgeen volgt zich
van het laatst voorgaande als een bijzondere gedachte
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eenigermate onderscheidt; van der Palm doet dit bij voorbeeld: ,, Hij is het, die ons afwisseling van droefheici
en vreugde doet ondervinden; niet aan de wispelturigheid van een blind toeval zijn wij overgelaten. En is
Hij het, die het goede en kwade des levens ons toedeelt, dan weten we ook, dat alles daarbij verordend
is naar ieders behoefte, naar 't geen elk dragen kan,
naar 't geen ons nuttig en onontbeerlijk is, naar 't geen
ons tijdelijk niet alleen, maar vooral naar 't geen ons
eeuwig belang vordert." Bij Beets vinden we zoo: ,,Het
groot worden, hoe schoon en voortreffelijk een uitvinding ook, is de oorzaak veler smarten. Want vooreerst,
men steekt lange bloote armen uit de mouwen, groote
enden kous uit de broek. Daarby schaamt men zich
dan gewoonlijk dat men nog rjglaarsjens of schoenen
met gespen draagt, omdat er altijd eenige voorlijke knapen zijn, die al halve laarzen hebben, en vroegtijdige
juffertjens, die zich op schoenen met lange ljnten verheffen. Ook rekenen vele moeders er naar 't schijnt niet
op, dat niet alleen de beenen, maar het geheele lig
groeit, cii dat het diensvolgens op goede natuur--cliam
en wiskunstige gronden te bewijzen is, dat, al kunnen
de broekspijpen worden uitgelegd, het overige gedeelte
van dat kieedingstuk hetzelfde blijvende, men eene niet
zeer aangename bekrompenheid in de circumferentie van
het ligchaam gewaar wordt, die ook al weer de oorzaak
is van menig nieuw kruis, in een dubbelen zin, en van
V.
ontelbare scheuren."
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LETTERKUNDE.
DOOR

Dr. G. VAN WIERINGHEN BORSIH.

DE ELEGIE.

Bij de onderdeelen der lyrische pozij, in het Maandblad Voor 1862, bladz. 221, genoemd, laat zich ook
de Elegie - het lied van den weemoed - voegen.
In het algemeen uit zij de gemengde gewaarwordingen
van lief en leed, die, bij een wijsgeerige vergelijking
van het tegenwoordige met een schoon verleden, of van
de werkelijkheid niet een voor den geest gesteld ideaal,
ondervonden worden; - meer bijzonder heeft zij de
kwellingen van een ongelukkige, soms hopelooze liefde
cigene, vreemde of gemeenschappelijke rampen, den
dood van geliefde panden, kortom elk verlies, dat Of
uit zijn aard, Of door den alles verzachtenden tijd, een
kalme en zoete teergevoeligheid (melancholic) wekt, tot
haar onderwerpen. Van de Ode verschilt zij noch in
vorm, noch in den aard van haar onderwerpen; zooals
echter de Ode het gemoed tot het oneindige en eeuwige
verheft, zoo brengt de Elegie omgekeerd het oneindige
en eeuwige in het eindige en tijdelijke over. - Streng
genomen laten zich ook deklaag- en boet -liederen Elegin
heeten.
Menig lied uit den gewijden bundel, die, grooten
van David afkomstig, naar dezen koninklijken-dels
dichter zijn naam draagt, is een Elegie; de vijf kiaagzangen van Jeremia, waarin de omkeering van Jeruzalem en Juda door Nebukadnezar, met al de haar
vergezellende jammeren en onheilen, op profetischen
toon, bezongen worden, zijn mede keurige overbljfsels
der Hebreeuwsche elegélsche pozij.
;

Van Vondel leest men een aantal Elegiën in zijn
,,Lykdichten" en ,,Klaghten", als het ,,Kinderljk", bij
den dood van zijn Constantijn vervaardigd; de ,,Uit
mijn Dochterke" (1); de ,,Vertroostinghe-vaertn
van Geeraert Vossius" (2), over zijn zoon Dionys (3).
Jeremias de Decker, wiens ,,Lente -lied" boven, bladz.
147-149, is overgedrukt, dichtte, in zijn ,,Suchten
en tranen over 't Lijek mijns Vaders", een vijftal Elegiën,
die onder de schoonste, welke in onze taal geschreven
zijn, mogen gerangschikt worden (4); Johan van Heemskerk, de schrijver der ,,Batavische Arcadia" (5), vermeldde in een Elegie de ,, Klagt van Doris over den
dood van Damon". Van Wellekens bezitten wij het roerende en teedere ,,Aan Lycoris op het afsterven van
haar dochtertje Roozeljntje", en zijn te weinig bekenden ,,Lijkzang over mijn eenig Zoontje" (6). Poot verrijkte onze Letterkunde met menig lied van den weemoed in zijli ,,Lijk- en Grafgedichten", waaronder zijn
zwanenzang ,,Op den doot van mijn Dochtertje" (7).
Nieuwland, die bij de tweede herleving van onze poëzij
met Bellamy moedig optrad aan de zijde van den ouderen Hieronymus van Alphen (8), schreef zijn Elegie
over dcii dood van zijn Echtgenoote onder een vloed
(I) Zie boven, blade. 30.
(2) Zie boven, bladz, 46.
(3) Men vindt leze drie Elegiën opgeeiornen in Onwersloots ,,Nederland's Dichters tot op de helft der achttiende eeuw in herinnering ge.
gebragt", Deel I, blade. 162-164; de beide eerste mede in de Bloemlezing van Eilers Koch en Ellers, blade. 56-59.
(4) Hofdijk, Gescli. der Ned. Letterkunde, bladz. 285-292.
(5) Hofdijk, blade, 239.
(6) Hofdijk, blade. 326-330; Onwersloot, Deel I, blade. 411 en 412;
Bloemlezing van Eilers Koch en Ellers, blade, 109 en 110.
(7) Hofdijk, blade. 846-354, vooral, blade. 353; Ouwersloot, Deel Ii,
blade. 64; Bloemleziog van Eilers Koch en Ellers, blade. 122 en 128.
(8) Hofdijk, blade. 394-396.
IS
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van tranen neder (1). De niet onverdienstelijke baggerman, Jacob van Dijk, treurde in menig klaaglied
over den dood van zijn kinderen (2). Borgers lied
„Aan den Rijn" is een Elegie, die, zooals Hofdijk teregt zegt, eerst met het laatste golfgedruisch van dien
stroom moet verloren gaan (3).
Als proef van een Elegie volgt hier „De gevallen
eik" van Maurits Cornelis van Hall (4), in 1810 gedicht :
Mijn vaderland! gij, vielt -- uwe Alva's zijn gewroken!
Uw kroost kust reeds den dolk, die u den doodsteek gaf:
'tHad lang, in dwaze drift, uw speer en schild verbroken,- Ik weeklage op uw graf.
Gij vielt ! zoo stort een Eik, beroofd van kroon en blaadren,
Nadat -hi*, eeuwen lang, als de eer des wouds mogt staan:
Het noodlot zag zijn kruin alreê de wolken naadren,
En sprak: „gij zult vergaan!"

Nu hoorde men een raaf en uitgevaste gieren,
Zich nestlende in zijn' top, met aaklig woest gekras,
Zijn naderenden val (de wolven huilden!) vieren,
Vergetend wie hij was.
De nachtegaal, die vaak zich in zijn loof deed hoorera,
Vlood zijn ontwijde kruin naar blijder oorden heen.
Het vrolijk vinkje zweeg en aller vooglen koren;
De roerdomp bromde alleen.

(1)
(2)
(3)
(4)

Hofdijk, bladz. 406-412, vooral 409-411.
Hofdijk, bladz. 383.
Hofdijk, bladz. 485.
Hofdijk, bladz. 486.
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Het roofgevogelt' sloeg zijn scherpen bek en klaauwen
Aan 't heilig eikenblad, voorheen der helden eer;
En wierp het uit de kruin, die m' eens van ver zag blaanIn 't schreij end woud ter neêr.
(wen,
Een stroom, van uit een rots, in beken uitgegoten,
Sprak: ,,achtbre boom! mijn vocht lave uw' verdroogden
(voet:
Voor u heeft lot en tijd mijn vruchtbre bron ontsloten,
,,Herleef in mijnen vloed!"
Zijn wortel schijnt verkwikt; maar, ach! de stroom blijft
(vloeijen,
En dringt, nabij den stam, allengs in 't hart der aard';
Men meent, dat uit den stam een' nieuwe spruit zal groeij en,
Des wandlaars eerbied waard.
Nu juicht des planters kroost; maar, ach! de stroom blijft
(zwellen,
Ontbindt den worteigrond, door wien hij rustloos boort:
Straks voedt zich deze stroom uit 's afgronds zwarte wellen,
En woedt nu rustloos voort.
De bevende Eik verwrikt; maar blijft nog opgeheven:
Nog hecht een enkle tronk in d' ondoorboorden grond:
Één oogenblik, mijn God! ook die zal hem begeven;
Reeds valt, wat om hem stond.
De stroom, door storm geperst, rukt nu zijn kracht te
(gader,
gaf;
nog
steunsel
Eik
die
d'
laatste
plek,
Doormijnt de
Maar hij komt ook, in 't eind, den laatsten-wortel nader,
En scheurt dien, woedend, af.
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Nu slaat en ploft de boom in 't schuimend stroomnat neder:
De vloed beeft, nu hij stort, maar juicht ook bij dien val,
En snelt, met helsch gedruisch, naar 't volgend offer weder,
Dat hij verzwelgen zal.
0 Eik! o eer des wouds ! ik zie u dan bedolven
In het afzigtlijkst nat, waar 't ongediert in leeft:
Voor eeuwig dan ten spel aan rustelooze golven,
Die d' afgrond voedsel geeft !
0 Holland! dierbre naam! der volkenrol onttogen
Ach! uwer heldengraf versiert uw puinera niet!
Het noodlot van uw kroost staat bloedig voor mijne oogera;
De wanhoop smoort mijn lied!
Zoo van Hall in den rainpvollen tijd, waarin Simons,
mede een vruchtbaar Elegiën- dichter (1), zijn beroem
zang ,,Aan mijn Landgenooten" aanving met het:-den
Vergeet uwe afkomst, o Bataven!

„En staat den grond der vadren af";
en dien met geen anderen toon kon eindigen, dan met
de vreeselijke , weemoedige profetie:
„Eens, als de najaarsstormen loeijen,
„En de oceaan houdt hoog gerigt,
,,Zijn steile golven strandwaarts vloeijen,
» Uw wal voor zijne woede zwicht;
,,Als hij den grond keert in moerassen,
,, Uwe akkers dekt met wijde plassen

(i) Hofdijk, bl adz. 486.
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,,En drenkelingen spoelt aan 't strand!
Dan zal de zeeman, op die baren,
,,Door uw gezonken steden varen,
,,En vragen: waar was Nederland?"

SPELLING.
MEDEDEELINGEN UIT ,,DE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCHE SPELLING. ONTWERP DER SPELLING VOOR
HET AANSTAANDE NEDERLANDSCH WOORDENBOEK.
VAN WEGE DE REDACTIE BEWERKT DOOR
fl1• L. A. TE WINKEL."

(Vervolg).
Op bladz. 47 van het ,,Ontwerp" vangt de Redactie
aan met de beantwoording van de vraag: „Welke woorden en uitdrukkingen moeten aaneengeschreven worden? welke in hunne deelen gescheiden blijven ?" Zij
noemt dit in het ,,Voorbericht" een ,,gewichtige vraag ,"
en zij doet dit teregt; meermalen zal iedereen, die op
naauwkeurigheid bij het schrijven prijs stelt, moeten
beamen, wat M'. B. H. Lulofs daaromtrent reeds vóór
jaren aanmerkte: ,,Over het algemeen is het dikwerf een
moeijeljk punt in onze taal Koppelingen en Niet-koppelingen te onderscheiden, en dien ten gevolge te beslissen, of men sommige woorden elk afzonderlijk, dan
verbonden te schrijven hebbe. Er kunnen soms even veel
redenen voor het eerste, als voor het tweede pleiten.
Ik ontmoet onder het schrijven ieder oogenblik zwangheden in dezen, en beken eerlijk, dat ik mij dikwerf
niet gelijk blijf. Met hoevele schrijvers heb ik dit echter
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niet gemeen (1)! Werd nu dit punt in Siegenbeeks
Verhandeling over de spelling buiten beschouwing gelaten, en bleef daaromtrent, bij gemis van voorgestelde
regels, onzekerheid, ja verwarring bestaan, welkom
moet dan ook in dat opzigt het door de Redactie geleverde zijn, daar zij zoo, door ,,naauwkeurige overweging van dit omsiachtig en ingewikkeld vraagstuk ," een
weg heeft aangewezen ,,om in het schrijven onzer moedertaal regelmatig, oordeelkundig en naar vaste beginselen te werk te gaan."
In § 115 van het ,,Ontwerp" leest men: ,,Wanneer
twee begrippen verbonden worden om vereenigd een
nieuw begrip te vormen, hetwelk als een blijvende aanwinst wordt toegevoegd aan den schat der begrippen
en voorstellingen, in de taal uitgedrukt, dan maken de
woorden, welke die vereenigde begrippen aanduiden,
een zarnengesteld woord uit. Bij het uitspreken wordt
alsdan gewoonlijk op het eene woord zooveel meer, op
het andere zooveel minder nadruk gelegd, dat de klemtoon van het eene dien van het andere overheerscht,
en de uitspraak van beide wordt zoodanig versneld, dat
de stem in geen geval eene tussehenruimte tusschen de
beide deden openlaat; vergel. een kléinkind met een
klein kind; voor aan de straat met vooraan. Die verandering in de uitspraak is voor het oor het bewijs, dat
de geest de voorstellingen tot eene eenheid verbonden
heeft." Voor het oor wordt dit meestal aangeduid door
de woorden aaneen te schrijven, maar somtijds ook
door ze met een koppelteeken (hyphen) te verbinden. Al spreekt nu de Redactie slechts van twee verbonden
begrippen, waardoor een zamengesteld woord ontstaat,
"

(1) Gronden der Nederlandsehe Woordafleidkunde. 2e dr., Herzien door
Pr. A. de Jager, bl. 196.
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zoo sluit zij daarom zulke niet uit, die uit meer zelfstandige woorden worden gevormd; zij beschouwt de
zoodanigen alleen „als eene verbinding van slechts twee
leden , die echter zelve weder door zamenstelling kun
ontstaan zijn, bv. boekdrukkers-gezel, avond-maaltijd,-ne
timmermans- werktuig;; godsdienst-oefening , avond-godsdienstoefening. Of wel een der begrippen wordt uitgedrukt
door een woord, hetwelk vóór de zamenstelling vergezeld
was van andere, die er onmisbaar bij behooren; bv. in te1 eurstelling (van te leur stellen) en inderdaad (voor in de
daad) kunnen te bij leur en de bij daad niet worden
gemist; doch zij maken blijkbaar geen derde zelfstandig
lid in de compositie uit."
Gewoonlijk worden de zamenstellingen in eigentlijke
en oneigentlijke onderscheiden. Bilderdijk noemt echter
de eerste innige, de laatste uiterlijke zamenstelling. Ook
in het „Ontwerp" is eerstgenoemde onderscheiding aan
ofschoon omtrent de oneigentlijke wordt aange--genom,
merkt, dat deze veeleer koppelingen verdienden geheeten
te worden. Bij de eigentlijke zamenstelling maken de
bijeengevoegde deelen meer een onverbreekbaar geheel,
zijn de leden, gelijk Lulofs zich uitdrukt, als ineengegroeid; bij de oneigentljke is de zamenhang der leden
losser, en kunnen de woorden bijna even goed gescheiden, of als waren het twee woorden, geschreve n worden. Zoo blijven de oneigentlijke zamenstellingen timmermansknecht, rijksbewind, schipperswerf, leeraarsambt,
krijgsgeweld, enz., nog even verstaanbaar, wanneer zij
gescheiden en niet het verbogen lidwoord voorkomen,
bijv. des timmermans knecht, des rijks bewind, des schip
werf, des leeraars ambt, des hrijgs geweld, enz.;-pers
terwijl de eigentlijke zamenstellingen, zooals lamplicht,
schoolbezoek, grafschriften, doodkist, vergaarbakken, enz.,
bij scheiding , onverstaanbaar worden , bijv.: het lamp
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licht wordt uitgeblazen; de school bezoeken zijn, zeldzaam:
het graf 'schrift was onleesbaar ; de dood kist -werd gesloten :
het vocht wordt in de vergaar bakken opgevangen, enz. Men
gevoelt het, wat ook in het „Ontwerp" wordt aangemerkt,
bij de ontbinding of oplossing van een eigentlijke zamen stelling geraakt een der leden buiten syntactisch verband, „zoodat , om aan de eischen der grammatica te
voldoen, de woorden omgezet of in vorm gewijzigd, of
wel andere ingevoegd moeten worden, bijv. zonnel'ch t
licht der zon, geldbeurs
beurs voor geld, Godmensch
God en mensch of goddelijk mensch, driehonderd drie
malen honderd."
Men ziet uit het bijgebragte , dat ten aanzien van woorden, die uit eigentlijke zamenstellingen zijn ontstaan, bet
antwoord op de vraag omtrent het al of niet aaneenschrijven gereec.elijk te geven is. Moeijelijker is dit echter
ten opzigte van de oneigentlijke zamenstellingen of zoogenoemde koppelingen, daar het gebruik bij de schrijfwijs
van deze zeer verschillend is. Al is echter het vaststellen
van bepaalde voorschriften voor beide soorten van zamenstellingen, en in ieder geval, om verschillende reden niet
wel doenlijk, zoo heeft toch de Redactie zich beijverd
in de bestaande leemte omtrent die zaak den hoofdregel
aan te geven, „die in de meeste twijfelachtige gevallen
beslissen kan." Deze regel luidt: „Zamengestelde uitdrukkingen, die als een zelfstandig deel der rede kunnen beschouwd worden , maken een onderscheiden geheel
uit en behooren als zoodanig aaneengeschreven te worden." Drie gevallen worden daarbij onderscheiden.
Het eerste geval omvat de eigentlijke zamenstellingen, en wel: a. die, waarbij, „als men ze oploste,
invoeging, omzetting, of vormverandering van woorden
zou moeten plaats hebben: derhalve boomvrucht, bruggehoofd, menschen vrees ," enz. Onder deze worden ook
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de zameiigestelde teiwoorden gerangschikt. In de Neder
Dr. W. G. Brill-, bladz. 77,-tandscheSprwkuv
worden deze, bij verbindingen met honderd en duizend
aaneengeschreven, als: tweehonderd, tienduizend, enz.,
ofschoon hij, op bladz. 53, twee dwzend, (U honderd
van elkarider gescheiden schrijft. De Redactie van het
Ontwerp wil alleen de verbindingen met honderd, als:
tweehonderd, thiehonderd, vijftienhonderd, enz. aaneengeschreven hebben, gelijk zij zegt, dat ,,algemeen en te
recht" geschiedt; de verbinding toch ,,van honderd met
het multipliceerende teiwoord heeft geen bezwaar in,
omdat dit laatste (althans buiten de gemeenzame spreektaal) niet hooger klimt dan neqentien, en dus altijd slechts
een-, twee- of drielettergrepig is." Die met duizend echter
wenscht zij gescheiden te schrijven, omdat de zamenstelling tot 999 kan klimmen, en dus zulk een veelEettergrepig woord, bijv. neqenhonderdzevenenneqentiq duizend, voor het oog niet gemakkelijk is te overzien.
Tot die eigentijke zamenstellingen worden ook gebragt: b. ,,Alle zoodanige vereenigingen van woorden,
die oorspronkelijk door koppeling ontstaan zijn, doch
allengs ware zamenstellin gen zijn geworden en daarvan blijk geven door veranderden klemtoon en onverhuigbaarheid van het eerste lid," als: hooqepries ier,
roodaarde, oudhurgerneester, grootvader, grooischrifi:
veledetgestreng, kersversch, d. i. kers (kras) en versch,
openbaar, voor open en haar; doorgoed, inde (fig, overqierig, enz,
Eindelijk behooren hiertoe: c. „De woorden die, door

middel van een suffix, van twee of meer op zich zelve
staande woorden zijn afgeleid, by. likeurstoker van
likeur stoken." Door het achtervoegsel -en' wordt het
werkw. stoken in een zeifstand. uw. veranderd, en dient
dus het woord likeur, daar het bij stoken niet meer
,
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als voorwerp kan voorkomen, met dit laatste vereenigd te worden. Evenzoo linnenwever, steenzager, straat
enz., en met ing, als: grasverpach--slijper,wafbkt
ting, grondverdeeling, teleurstelling; met -ig en -sch, als:
dolzinnig , viervlakkig, hedendaagsch, enz. Nog worden
bij deze soort van zamenstelling de zamengestelde bijwoorden met de adverbiale s gerangschikt, als: insgelijks, toenmaals, bijtijds, buitentijds, intijds, terloops,
tevergeefs, wannieuws, vanzins, enz. Ook de woorden
des en hoods, tot een bijwoord vereenigd, wenscht de
Redactie evenzeer aaneengeschreven te zien.
Het tweede geval omvat die woorden, welke, bij
de vereeniging der deelen, Of een van beide, Of beide
hun beteekenis hebben gewijzigd om te zamen een
nieuw begrip te vormen, zoodat de beteekenis der ver
uitdrukking een andere is dan die, welke de-enigd
bloote som der op elkander volgende deelen zou medebrengen. Zoo beteekent goed vinden, genoeg doen,
vol doen, weg vegen, los maken, enz., iets anders dan
goedvinden, genoegdoen, voldoen, zvegvegen, losmaken, enz.
Hiertoe worden gebragt: a. Een aantal werkw., ver
een zelfst. nw., bijv. naames. of bijwoord-bondemt
van wijs, als: gadeslaan, handhaven; hoogachten, lie fhebben; harddraven, snelschrijven, enz. Zulke uitdrukkingen, waarin aan het zelfst. nw. een bepaling kan
worden toegevoegd, blijven echter gescheiden, zooals:
acht geven, prijs stellen, enz., waarbij op iets tot bepaling kan volgen. b. Werkwoorden met scheidbare en
onscheidbare voorzetsels. Verder: c. De voornaamwoorden degene, diegene, hetwelk, dezulken, dezelve en dezelfde, waarmede de volgers van Bilderdijk denkelijk
geen vrede zullen hebben, al geeft de Redactie voor
die verbinding ook de reden op. In 't geheel worden
voor dit tweede geval elf soorten van verbindingen on-
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derscheiden, waaromtrent in het algemeen kan gezegd
worden, dat zij op het gevestigd gebruik zijn gegrond.
,, Te recht ," zoowel als ,,te onrecht, ten onrechte,"
wordt gescheiden geschreven, hoewel het eerste bij
verschillende schrijvers teregt, en dus verbonden wordt
gebruikt. Evenwel men schrijft niet aaneen teonreyt,
tenonregte, zoo min als tekoop, tehuur, tendage, teneinde, terade, teherge, teloor, teleur, enz.; voor de regelmaat dient dan ook te regt op die scheiding geen uit-

zondering te maken. Maar dan ook dient men zich
gelijk te blijven," zeggen sommigen, ,,en ter stond, te
rug, te rug komst, te rug blik van elkander te schrijven." Dit laatste was ook de schrjfwijs van Bilderdijk,
die daaromtrent in zijn Nederlandsche Spraakleer ,'
bladz. 397, bij het bijvoegsel op te veel, te min, enz.
schreef: ,,En nog erger is het onljdeljke te rug aan
één geschreven, 't geen niet beter is dan of men Teigden, tebrussel schreef. Maar het onverstand kent tegenwoordig geen perk." Op niet minder scherpen toon
geeft Alberdingk Thijm in ,,De Nederduitsche Spelling,"
bladz. 163, over dat aaneenschrjven zijn gevoelen te
kennen, als hij zegt: aan(eklampen, betuigen wij, is
zoo redelijk als teklampen; aaneenhechten als aanelkanderheehten; dit weer is even fraai als ineenewederzijdschebetrekkingbevestigen; zoo goed als een geheel boek
in éen woord geschreven." Iets lager leest men ,,ter
stond is, in zijne gewone beteekenis, volkomen, en behoeft niet aan één geschreven te worden." De Redactie
van het ,,Ontwerp" denkt over de schrjfwijs van terstond en terug anders. Stond en rug worden, voert zij
aan, ,,niet meer in hunne eigenlijke beteekenis opgevat; vandaar dat het gebruik die uitdrukkingen als
zamenstellingen beschouwt en verbonden schrijft. Dit
is, wel is waar, ook het geval bij berge, bor en leur,
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maar de uitdrukkingen te berge, te bor en te leur staan
uitsluitend bij slechts èin werkwoord: te berge rij zen,
te boor gaan, te leur ste lien; hunne bijwoordeljke
natuur wordt dus nagenoeg niet gevoeld, wat bij de
twee genoemde wel degelijk het geval is. Terstond
toch kan bij ieder verbum gevoegd worden, en terug
dient om de beteekenis van een Vrij aanzienlijk aantal verba te wijzigen."
Het derde geval omvat die woorden, waarin verouderde grammatische vormen voorkomen, die, bij scheiding, een zelfstandigheid zouden verkrijgen, die thans,
als zoodanig niet meer wordt aangemerkt, als: goedsmoeds, binnenshuis, metterwoon (met. der woon), uitermate (uit der mate), deskundige, (die kundige), langzamerhand, enz.
Wordt nu meestal door het aaneenschrijven blijk gegeven van de zamenstelling der woorden, somtijds
gebruikt men daartoe ook het koppelteeken, en wel:
1 11 . in zamenstellingen met eigennamen, als: Cayennepeper, Manilla-sigaren, Banka-tin, Java-thee, Genna-olie:
Zweedsch -ijzer, Fransch-goud, Saksisch-porselein: de
Fransch-Italiaansche overeenkomst, de Europeesch- Turksche bdvolking, enz.; 20. als een bijv. naarnw. niet tot bepaling dient van een geheel woord, maar alleen tot het
eerste deel van een volgende zamenstelling, als: zij
den-kousenwever, z'warte-aalbessengenever, paardenharenstoelenmaker, gevalien-vrouweninrigting, hoogduitsche
inlandsche-paardenfokkeri, enz. Misschien-boekhandlr,
was 't niet kwaad in de derde plaats nog te gewagen
van zulke benamingen, die, schoon anders als deelen
van een zin afzonderlijk gebezigd, te zamen tot aanduiding van een persoon of zaak dienen, en dus als
een zamengesteld naamwoord voorkomen, als: een
kruidje-roer-mij-niet, onze-iieven-heers-wormpje, een kijk-
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enz.
Eindelijk wordt de vraag omtrent de verbindingsietter tusschen de leden van een zamenstelling nog aangeroerd. Daar echter dat onderzoek door de Redactie
nog niet geheel ten einde is gebragt, wenscht zij haar
overwegingen daarover eerst later mede te deelen.
V.
in-de-pot, het vroeg -op-zijn, het heen -en-weer-loopen,

V A R I A.
I.
EEN ZINSONTLEDING.

En laet 15 niet verleiden
Met letteren te scheiden.
Siet, hoe licht spellen hinckt!
En streepken tusschen beiden
Brenght U van bosch in weiden. 1)e koekoeck sitt en singht;
De koe-koeck light en stinckt.
Het geheel bestaat uit 5 zinnen.
ie . . . . Gezegde:
En laet . . . schedn
..
Bep. van feet (vw)
U ....... ...............
verleiden (verleid worden) . . Be p. van fact:
. . Bep. van lad:
en niet ....................
Met letteren te scheiden . . Bep. van verleiden;
letteren te scheiden. . . . Bep. van met;
van eheiden (vw).
Letteren ................Bep.
..
...

.

..

.
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Siet, hoe licht spellen hinekt ! . . Gezegde:
hoe licht spellen hinckt . . . . Bep. van siet;
spellen . . . . . . . . . .
Onderwerp;
. . . . . . . Gezegde:
hinckt hoe licht .......
hoe licht . . . ..... .. Bep.
B van hinckt ;
hoe . . . . . . . . ... Bep. van licht.
Eèn streepken tusschen beiden Onderwerp:
Bep. van een streepken.
tusschen beiden
Brenght U van bosch in weiden Gezegde:
Bep. v. brenght (vw);
U ...
..
bosch
van bosch
.Bep. van brenght;
Bep. van brenght.
in weiden
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Onderwerp.
De koekoeck ..
..
Tweeledig Gezegde,
sitt en singt ...
waarvan de leden door het voegwoord en met elkander in betrekking zijn gebragt.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.... Onderwerp.
De koe-koeck ..
Tweeledig Gezegde,
light en stinckt
waarvan de leden door het voegwoord en met elkander in betrekking zijn gebragt.
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Medegedeeld door de afdeeling Delft, sectie Hulponderwijzers, der Onderwijzers- Vereeniging in het tweede
schooldistrict van Zuidholland.
XI.
NAAR VOREN GAAN.

Onder de eigenaardige uitgangen, waardoor bijwoorden
van bijwoorden afgeleid worden, behoort ook en; zoo
komt van uit, met voorvoeging van be, buiten; van
in evenzoo binnen; van voor zonder eenige voor-
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voeging, voren, enz. Deze bijwoorden worden gebezigd als bepalingen van voorzetsels, als: van binnen,
van buiten, van voren; te binnen, te buiten, te voren:
naar binnen, naar buiten, naar voren. Zoo gebruikt,
zijn ze zelfstandig gebezigde bijwoorden, of bijwoorden,
als zelistandige naamwoorden gebezigd. In de versregels:
Bij 't schuimen der glazen
,,Zijn wijzen en dwazen,
Mn allen verheugd;"
zijn wijzen, dwazen en allen werkelijk zelfstandige
naamwoorden geworden, omdat zij niet slechts benamingen zijn van personen, - wij z n en d w a zen, met
het er aan verbonden onderscheidend kenmerk, allen,
met de er aan verbonden hoeveelheid; - maar ook, omdat
zij, zoo gebezigd, de verbuiging van zelfstandige naamwoorden aannemen. Dit laat zich van binnen, b n it eii, voren, in de gebezigde voorbeelden niet zoo
zeggen, en daarom worden ze dan ook geen zelfstandige naamwoorden, maar slechts als zelfstandige naamwoorden gebezigde bijwoorden genoemd. Dat echter de
zoo gevormde en gebezigde bijwoorden ook voor verbuiging vatbaar zijn, bewijst onder anderen van b øven en, waarin boven en een datief is van boven,
afkomstig van een verloren stam, waaraan be als voorvoegsel en en als uitgang is toegevoegd. Zoo heeft
meii ook van achteren, waarin achteren is een
datief van achter, mede afkomstig van een verloren
stam, waaraan de uitgang e is toegevoegd. Wie niet
te veel hooi op zijn vork wil nemen, noemt n a a r
v o r e n en de daaraan gelijke woordverbindingen, bij
het spraakkunstig ontleden, het best zamengesteide hijwoorden.
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BER1GT.

Zeer onlangs is bij G. T. N. S u r i n g a r te Leeuwarden
van de pers gekomen de derde, op nieuw verbeterde en
veel vermeerderde uitgaaf van RooRDA's werk: 0 v er de
deelen der rede en de rede - ontleding, of Logi
taal, tot grondslag voor we- -scheAnalydr
tenschappelijke taalstudie. De schrijver zegt er van
in het Voorberigt: „Deze derde uitgaaf mag als een ge„heel nieuwe bewerking beschouwd worden. De meer„ dere uitgebreidheid is voornamelijk veroorzaakt door
„de aanmerkingen, die sedert de tweede uitgaaf op het
„werk gemaakt zijn, en waarvan de schrijver dankbaar
„een zoo nuttig mogelijk gebruik gemaakt heeft. Die
„aanmerkingen toch zijn wel voor het grootste gedeelte
,,uit misverstand ontstaan, maar hebben hem overtuigd,
„dat onderscheidene punten, vooral in het begin van
„het werk, vroeger te beknopt behandeld waren, en
„een breedvoeriger uiteenzetting vereischten."
De tweede uitgaaf bevat, behalve het voorwerk, 236
bladzijden; deze bevat er 304, waarvan echter de 13
laatste den Bladwijzer inhouden , die het naslaan werkelijk zeer vergemakkelijken.
Zoo het de Redactie van het Maandblad geoorloofd
is haar gevoelen te uiten, moet zij nu vooral verklaren,
dat zij het werk onmisbaar acht voor alien, die naar
wetenschappelijke taalstudie streven.

1864.Aflevering 12.
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TAAL.
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HET ONDERWIJS IN DE LAGERE SCHOLEN,
DOOR 11r W. C. BRILL.

XXVI.
DE VOEGWOORDEN EN DE TUSSCIIENWEIIPSELS.

Vraag 40.
Bij de verbinding van zinnen of zindeelen door voegwoorden onderscheidt men, uit een spraakkunstig oogpunt, twee gevallen: de n cve n s cii ik kin g (coördinatie) en de onder s chi k kin g (subordinatie). Bij de
nevenschikking zijn de zinnen of zindeelen, die verbonden worden, s p r a a k k u n sti g, onafhankelijk van
die, waarmede de verbinding geschiedt; bij de onderschikking heeft het tegenovergestelde plaats. De door
nevenseiiikking verbonden zinnen of zindeelen hebben
dus, spraakkunstig, geljken rang met die, waarmede
19
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zij verbonden fin; de door onderschikking verbondene
niet. Op dit verschil der verbinding rust de onderscheiding der voegwoorden in n e en s chi k k en d e (eoo**rdinerende) en onder s chi k ken d e (subordinerende).
De onderschikking heeft plaats, wanneer het voegwoord met één of meer zinnen één of meer andere
b e p al en d e zinnen verbindt. Zulke bepalende zinnen
noemt men veelal bij z inn en, en de zin, waaronder
zij geschikt fin, heet omgekeerd h o o fd zin. Hoofdzinnen en bijzinnen dragen ook wel den gemeenschappelijken naam van z in s ii e den, en vormen, voor zoover zij bij elkander behooren, te zamen, de zoogenaamde z arne uge stelde zinnen. Zoo is .1k zal homen,
als ik tijd heb, een zamengestelde zin, waarvan Ih zal
komen en ik tijd heb de zinsneden zijn; de zinsnede
Ik zal komen is de hoofdzin, ik tijd heb de bijzin.
Als ik tijd heb is een door als in betrekking gebragte
bepaling van het gezegde van den hoofdzin zal komen,
niet, zooals in het antwoord op de Vraag gezegd wordt,
van 1 .--al komen. Een zin of zinsnede kan in één
opzigt hoofdzin, in een ander bijzin zijn; zoo is in:
Indien rust alleen rust is, als we ons vermoeid hebben,
dan wordt de arbeid een nog grooter behoefte, de bijzin: rust alleen rust is, hoofdzin met betrekking tot:
we ons vermoeid hebben.
De kennis van het gebruik der voegwoorden tot
verbinding van zinnen of zindeelen wordt het best
verkregen door de beoefening der zinsontleding volgens
de daarvoor in dit Tijdschrift voorkomende proeven.
Daar geen woord van natuur een voegwoord is, maar
verschillende soorten van woorden en woordverbindingen, inzonderheid bijwoorden, als voegwoorden gebezigd worden, is de zinsontleding de fakkel, waarbij
het spraakkunstig ontleden het noodige licht kan ver,
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krijgen, om bij het opgeven der woordsoort niet mis
te tasten (1).
Naar hun beteekenis worden de voegwoorden in het
antwoord op de Vraag onderscheiden in aaneenschakelende, enz.
Aaneenschakelende voegwoorden zijn mede
ins,qelijks, verder, wijders, voorts, enz.
T e ge n st elle n d zijn ook onderlusschen, intusschen,
desniettegenslaande, veeleer, alleenlijk of alleen (2). De
nevenschikking door of; vroeger ofte, en door afkorting
oft, noemt men de s clie ide n d e (disjunctive); ze is
van ouzekeren (problematischen) aard, omdat de tegengestelde zinnen of zindeelen elkander dus uitsluiten,
dat er in het midden gelaten wordt, waartoe de ge
dachte zich bepalen moet, als: Uw zoon of uw dochter, een van beiden, heeft het mij gezegd; Weigert ij
het, of staat hij het toe. Zoo ook, wanneer het tegenstellende of, gevolgd door het grammatisch verbindende,
om de welluidendheid door dan wordt vervangen, als:
Ik weet niet, of gij de waarheid spreekt, dan of gij
liegt. Wanneer het tegenstellende of slechts de eene
benaming tegenover de andere, en niet het eene begrip tegenover het andere stelt, als: De mathesis of
wiskunde, dan heeft het een verklarenden zin. In al
of niet en al dan niet is al een verkorting van al s,
al s e, en dit weder er een van al z 00, dat, zamengesteld nit het teiwoord al en het bijwoord z 00, de
beteekenis heeft van g a n s e z o ø.
De voegwoorden van hoedanigheid, hoev e e 1h e i d en g raad worden gebezigd in ver gelij
-

(1) Zie boven, badz. 261 en 262, waar over eerlige voegwoorde-

i ij k c bijwoordon gesproken is.
(2) Maudb1od, i So 3, blodz. 165,
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kende zinnen. Zooals in zulke zinnen a i s betrekking
heeft op een in den hoofdzin aanwezig zulk, zoodanig,
zoo een (zoo 'n), zooveei, even, zoo, en daardoor de
bijzin als een bepaling van het door die woorden beteekende is aan te merken, zoo heeft da n betrekking
op de beteekenis van den v o r m, die het in den hoofdzin aanwezige bijvoeglijk naamwoord of bijwoord door
primaire verbuiging (1) verkregen heeft, dat is op de
beteekenis van den v e r g r o o t e n d e n trap. Duidelijk
wordt dit, wanneer men den zin van dien trap uitdrukt
door het bijwoord me er; Hij is gro o t e r dan zijn
broeder beteekent toch Hij is m e er dan zijn broeder
gro o t; Ik geef het Pieter iie ver dan Hendrik beteekent ih geef het Pieter meer dan Hendrik gaarne;
Uw woorden grieven mij m e e r dan uw gedrag betee
kent: Uw woorden grieven mij m e e r dan uw gedrag
v e el. Daaruit volgt, dat de bijzinnen in vergeljkingen
van verschil van trap het door den v e r gro ot e n d en
trap beteekende bepalen (2), zooals die van gelijkheid
van trap dit de beteekenis van een voorafgaand z u i k,
enz. doen.
Van de redegevende voegwoorden worden
zoodat, dus, derhalve, van hier dat, van daar dat, weshalve, meer bepaald ge v o 1 g t r e k k en d e; opdat en
ten einde evenzoo doe i uit drukke n de geheeten.
Daar is redegevend in: Daar (omdat) de tijd verloopen
is, moeten wij eindigen; tijdbepaiend in: Daar (toen)
ik hem zag, herinnerde ik mij zijn belofte.
Voorwaardelijke voegwoorden zijn ook in(1) Men onderscheidt de verbuiging in primaire en secundaire (begeleidende). Door de eerste wordt een betrekking uitgedrukt, die in den
inhoud van het verbogell woord zelf ligt; door de tweede de betrekking
van het cciie woord tot het andere.
(2) Maandblad, 1863, bladz. 134 en 137.
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qeval, bijaldien, len ware. M i t s drukt een beding uit,
als: Gij kunt uitgaan, mits gij op uw tijd terug
k ø mt, = onder beding, dat gij op uw tijd terug
komt. T en z ij beteekent zij het niet, ten ware derhalve ware het niet, als: Dat zal ik doen, tenzij het
mij verboden wordt, = zij het niet, dat het mij
verboden wordt; ik zou dal stellig doen, ten ware
het mij verboden werd, = ware het niet, dat
het mij verboden werd; beide voegwoorden laten zich
omschrijven door in di en niet. De voorwaardelijke
voegwoorden worden meer bepaald onderstellende genoemd, als zij willekeurige onderstellingen, of zulke,
waarvan het onderstelde geval slechts als naar de gedachten mogelijk voorgesteld wordt, in betrekking
brengen (1).
Toegevende voegwoorden zijn ook hoezeer
en niettegenstaande. In ofschoon, dat uit het grammatisch verbindende of en s c h 0011 is zamengesteld,
dient s c ho on tot versterking van of; of veronderstellende, wordt s c h ø on op zich zelf als t o e ge v e ud
voegwoord gebezigd. S c ho on, dat Hooft en anderen
van of scheidden, zoodat zij schreven: 0 f hi' s c h o on
home, is een bijvoegljk naamwoord, dat, volgens
Bilderdijk, in bloot aanzien beteekent, zooals blijkt uit
s c h o o nvader, enz. (2). Al is oorspronkelijk een ver
sterking van of, en wordt zoo nog bij of gebezigd,
als: Of hij al smeekt, het baat hem toch niet; alhoewel, met dit versterkende al zamengesteld, beteekent
dus eigentijk gansch hoe stellig. Evenals schoon zonder of, wordt of ook zonder schoon toegevend gebezigd, vooral, als twee nevens elkander geschikte bijzin -

(1) Zie boven, bladz. 178-183.
(2) Ned. Spraakleer, bladz. 256.
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nen tot een zeifden hoofdzin behooren, als: Of i k
weende, of Ik smeekte, men gaf mij geen gehoor.
o ok, aan hoe toegevoegd, geeft daaraan, evenals aan
elk vragend voornaamwoord, een algemeenen zin, zoodat
ho e oud o o eiken t-rap van ouderdom uitdrukt (1).
Zeer teregt worden in het antwoord op de Vraag
de voorwaardelijke en toegevende voegwoorden
naast elkander geplaatst; want, daar het grammatisch
verbindende of oorspronkelijk voorwaardelijk is, en
zoo indien beteekent, worden ofschoon, en schoon en al,
die of onderstellen, bij toegevende onderstellingen gebezigd. Voorwaardelijke en toegevende bijzinnen worden
ook wel door hun vorm, dat is door de vragende
woordorde, in betrekking gebragt. Voor de voorwaardelijke wordt in het antwoord op de Vraag een voorbeeld gegeven (2); voor de toegevende vindt men er
een: Gaat het werk met weinig spoed, het
vordert toch. - Onderstellingen, uitgedrukt door een
bepaling, die met een zinsnede gelijk staat, missen
ook wel het voegwoord, als: bat huis, wat op gev er w d, zou veel meer aanzien hebben, = Dat huis,
als het wat opgeverwd was, zou enz.
Niet zelden zijn de bijzinnen, die door voorwaardelijke of toegevende voegwoorden in betrekking gebragt worden, spraakkunstig onvolledig, als: ik wil
nog wel een stukje, mits niet te groot; Ieder heeft
hier den toegang, m its be tal e u de; Ik waarschuw
u, indien maar niet te vergeefs; Ofschoon
jong, of: Hoe jong ook, is hij toch voorzigtig;
Zoo m o g el ij k, zal ik morgen komen; eveneens zijn
(1) Zie boven, blsdz. 27.
(2) Onderstellingen, door t e n z ij en t e n w a r e met het gestelde in
betrekking gebragt, hebben eigentlijk mede den vragenden vorm; zie
bladz. 293.
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spraakkunstig onvolledig de voorwaardelijke of onderstellende bijzinnen, zoo ja, zoo neen, zoo iemand, zoo
iets, zoo één, zoo ergens, zoo immer, zoo ooit, waarop

in den hoofdzin gewoonlijk door dan teruggewezen
wordt, als: Zoo ja, d a n is het goed.
Bij de voegwoorden der wijze laat zich zoo dal niet voegen. Zegt men toch: Bij schrijft zóó, dal
niemand het lezen kan, dan is z O ô een bijwoord, dat
de hoedanigheid van het schrijven aanwijst. Eveneens
is het een bijwoord in: Hij heeft het mij zoo verleid,
als ik het u gezegd heb. Zoodra, zoo spoedig, zoo dik

-

wijls zijn mede geen voegwoorden, maar behooren als
bijwoorden tot den hoofdzin in: Z o o dr a, of: Zo o
spoedig, of: Zoo dikwijls, als hij komt, zal Ik
u waar s eh ii w en; maar voegwoorden zijn het in:
Zoodra hij komt, zal ik u waarschuwen; Kom toch,
zoo spoedig het mogelijk is, of: zoo dikwijls gij ver-

kiest. - Alsof als indien laat zich een voorwaar-

delijk of ondersteilend voegwoord noemen, daar het
dient, om vergelijkende onderstellingen met het gestelde
in betrekking te brengen, als: Bij bee/t , a 15 of h ij
de koorts heeft; hij deed, alsof hij mij niet
zag. In zulke zinnen bezigt men ook wel slechts een
der woorden, waaruit a is of zarnengesteld is, als: Zij
behandelt dal meisje, a 1 s ware het haar slavin; Hij
ligt, of hij dood ware (1).

Door de grammatisch verbindende voegw o or den wordt, evenals door een spraakkunstigen
vorm, een betrekking uitgedrukt tusschen verschillende
begrippen. Volgens het antwoord op de Vraag zijn ze
het verkiarende als, zooals, gelijk: het uitzonderende dan, het als voegwoord gebezigd aanwijzend
(1) Zie boven, bladz, 182 en 183.
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voornaamwoord dat, en het oorspronkelijk voorwaardelijke of. - Zijn de zindeelen, die door het ver
kiarende als, zooals, gelijk, In betrekking gebragt zijn,
spraakkunstig, onvolledig, dan vorderen zij, om den
naamval van alle er in voorkomende verbuigbare woorden te bepalen, de aanvulling, die het zinverband
medebrengt, als: In een tijd, als de onze (is), laat
zich dat niet vermoeden; Van een volk, als de Franschen (z ij n), is niets anders ie wachten; Hier treffen
wij een regeringsvorm aan, gelijk, of: zooals die van
Rome (was). De zinsontleding leert zulke bijzinnen
met hun voegwoorden kennen als bepalingen, die de
beteekenis van een bijvoeglijk naamwoord hebben; dus
is als de onze, of: als de onze was, zulk een bepaling
van een tijd, enz. Het uitzonderende dan wordt gebezigd na ander, anders, en na niemand, niets, niet, geen
en le, zooals het met een bijvoeglijk naamwoord of
onbepaald telwoord (bijvoeglijk naamwoord van hoeveelheid (1)) een overmatigen trap uitdrukt, als: Gij
hebt uw vlijt t e zeer bewezen, d a n dat men er aan
twijfelen zou; Gij hebt te veel gedaan, dan dat gij
niet beloond zoucil worden (2). D at staat als voegwoord
geheel op zich zelf. In de Inleiding tot de Taal- en
Rederieerkunde ten dienste van aankomende Schoolonderwijzers," door G. van Zeel, in 1837, bij A.
Wijnands te Rotterdam uitgegeven, wordt het, bladz.
36, zeer teregt het z in s -ii d w o o r d genoemd. Het
heeft dezelfde beteekenis als de bepalende lidwoorden,
en dient dus, evenals dezen, tot het vormen van aanwijzende benamingen (3). Bij de zinsontleding moet
het steeds als zulk een lidwoord beschouwd worden.
-

(1) Maandblad, 1863, bladz. 281.
(2) Zie boven, bladz. 207 en 208.

(3) Maandblid, 1863, bladz, 259 en 260.
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Heeft men dus te ontleden; bat uw broeder komt, is
mij aangenaam, dan is Dat nu' broeder komt het onderwerp van het gezegde, vervat in een zin of zinsnede,
waarin uw broeder het onderwerp is van het gezegde
komt, en dat eveneens uw broeder komt tot een aanwijzende benaming maakt, als he t in Het komen van
uw broeder is mij aangenaam, komen van uw broeder. Evenzoo is het in Ik hoor, dat uw broeder komt,
waarin dat uw bro e der k o m t als aanwijzende benaming van zakelijk voorwerp (1) hoor bepaalt. Ook
dient zulk een door een zin of zinsnede uitgedrukte
aanwijzende benaming tot bepaling van een voorzetsel,
om het even, of dat van het voorzetsel gescheiden, of
daarmede, ten gevolge van de zamensmelting, in de uitspraak, tot één woord verbonden is, als: Sedert dat ik
terug ben; lit plaats van dat hij schuld bekende;
Nadat hij gekomen was; Opdat ik weten kan,
waarin d a t i k iv e t e n k a n de benaming is van het
voorwerp, dat men wenscht te bereiken, evenals e e n
ha a s in Op een haas schieten, k o n d s oh a p in Op
kondschap uilgrian. De met dat zaniengestelde voorzetseis worden, evenals dat, hij het spraakkunstig ontleden voegwoorden geheeten. - Zooals in; ik weet niet,
dat hj ziek is, hetgeen niet geweten wordt
als zeker wordt voorgesteld, zoo wordt het als onzeker
(problematisch) voorgesteld, wanneer men in plaats van
dat het oorspronkelijk voorwaardelijke of bezgt. Soms
heeft of, ten gevolge van het onzekere (problematische), dat er door uitgedrukt wordt, de beteekenis van
i n d i e n ii ie t, en staat zoo aan het hoofd van een
ontkennende onderstelling, als: Zij moeten hun best
doen, of anderen zullen hun de baas worden,
(1) Maandblad, 1863, bladz. 99 en 100.
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indien anderen hun de baas niet zullen worden;
Wat let me, of ik jaag j e weg!
indien ikje
niet weg j
Het voorwaardelijke of wordt ook gebezigd bij en in afhankelijke vragen, als: Hen vroeg,
of ik wist, wie of dit toch gedaan zou hebben; 0 f ik
blij was, ook wel 0 f ik, als toestemmend antwoord
op een gedane of voor den geest staande vraag; het
tegenstellende o f wordt gebezigd bij regtstreeksche vragen, als: 0 f is het niet roemwoardig, zich voor een
goede zaak op te offeren?
Daar voorzetsels bijwoorden zijn (1), en bijwoorden
als voegwoorden gebezigd worden, zoo laten zich naar,
voor , tot, niet, zooals het antwoord op ' de Vraag
zegt, terwijl men er dat onder verstaat, maar slechtweg als voegwoorden bezigen. Evenmin behoeft bij het
bijwoord nu (2) dat verstaan te worden om het een
redegevend voegwoord te doen zijn. Van z o o dat behoort zelfs z o o eigentlijk tot den hoofdzin, dat tot
de aanwijzende benaming, die den bijzin er mede
vormt. Bij het bezigen van z o o dat wordt z o o uit
den hoofdzin in den bijzin overgebragt, om het den
klemtoon te doen verliezen, en dus over den door z o o
beteekenden graad niet nadrukkelijk te spreken; van
den klemtoon beroofd, smelten zoo en dat in de uitspraak te zamen, en zoodat, als één woord uitgesproken, verkrijgt ook bij het schrijven spraakkunstige
woordeenheid. Het werk is afgeloopen, zoodat wij kun
eindigen, verschilt niet van Heet werk is zoo a foe--ne
loopen, dat wij kunnen eindigen, mits men aan z o o
den klemtoon onthoudt, zooals in: Hij is zoo gels, als
hij groot is; dat wij kunnen eindigen is derhalve
(1) Zie boven, bladz. 290,
(2) Maandblad, 1863, bladz. 39 en 40.
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de aanwijzende benaming van het gevolg, dat uit ,,het
afloopen van het werk" voortvloeit.
Door wederkeerig betrekkelijke (correlative)
voegwoorden verstaat men zulke, waarvan het voorgaande het volgende aankondigt, en het volgende op
het voorgaande terugwijst, als: Men moet nie t alleen,
of: niet slechts, of: niet enkel, zijn vrienden,
maar o ø k zijn vijanden lie [hebben; Z ø ow el vijanden al s vrienden moet men lie [hebben; De wol wordt
eerst geschoren, dan gewasschen, daarna gekamd,
ei n de Hj k verwerkt. Al gaat de bijzin voorop, toch
wijst het voegwoord er van op dat van den hoofdzin,
als: hoe ongeleerder iemand is, des te (1) onbeschaamder pleegt hij te zijn. Als wederkeerige betrekkelijke
voegwoorden worden ook gebezigd de bijwoorden, die
bij verdeelingen gebruikt worden, zooals ten eerste,
enz., deels - deels, nu eens - dan eens, of: dan weer,
flU - dan, hetzij -- hetzij, hetzij - [, en Of zelf; als:
o f zijn broeder, Of zijn zuster heeft het ,gezegd; Hi*
is er altijd op nit om òf u, 'Of mij, ò f een ander in
den weg te zijn. - H et z ij beteekent zij het, of: laat
het zijn (2); Hetzij wij leven, hetzij wij sterven
beteekent dus Z  h e t, of: Laat h et zij n, dat wij
leven; zij het, of: laat het zijn, dat wij sterven,
waarin dat wij leven en dat wij sterven als bepaalde
onderwerpen het onbepaalde het bepalen (3).
(1) In des te of dies te behoort te tot des of dies, waarmede het
ook wel tot din woord verbonden wordt, zoo bij het schrijven als bij het
spreken. Te is ontstaan uit de, oorspronkelijk een naamval van die;
daar het in beteekenis van d es of dies niet verschilt, strekt des of
dies slechts om het te versterken, waardoor t e ook wel zonder des of

dies gebezigd wordt, als: Hoe langer gij blijft, t e aangenarner zal
het mij zijn.
(2) Zie boven, blad:. 103.
(3) Zie boven, blad:. 68 en 6.
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De opzettelijke herhaling van het voegwoord
in veelledige bestanddeelen, om te doen opmerken, dat
zij, hoewel vereenigd, nogtans op zich zelf onderscheiden zijn, heet veelbinding (polysyndeton); men vindt
er een voorbeeld van in de versregels:
Uw staat kan de ijdelheid der wereld klaar betoogen.
,,Alwat u voorkomt, acht ge als wind, en rook,
(en waan;
,,Uw geest verlangt naar rust: uw taak is afgedaan.
Gij kunt no c h zang, no c h spel, n o e zoet vermaak
(gedoogen" (1).
Het opzettelijk weglaten van het voegwoord,
om daardoor, in tegenoverstelling der veelbinding, uit
te drukken, dat veelledige zindeelen nagenoeg van gelijke beteekenis zijn, noemt men nietbinding (asyndeton),
als: Waar is uw jeugd, uw rust, uw kracht,
uw m o e d vervlogen! Men mag het echter geen nietbinding heeten, wanneer aan een zindeel een ander tot
opheldering, verbetering, versterking of vergrooting
wordt toegevoegd, om dit voor het eerste als het ware
in de plaats te stellen, als: Openlijk, in het v 011 e
ge z el s chap, heeft hij het gezegd; Zijn ouders, zij ii
geheele familie, was hij tot last, tot schande.
Hoeveel vrijheid in de woordschikking de Moedertaal door haar spraakkunstige vormen ook toelaat, kenbaar is deze verschillend, naarmate er stellender-,
vragender-, of toeroepender-wijs gesproken wordt. In
zamengestelde zinnen bestaat er mede verschil tussehen
de woordorde der hoofdzinnen en die der bijzinnen.
De bijzinnen, die met betrekking tot een anderen, er
(1) Deze versrcgels zijn cit1ecd, Maandblad, 1863, bladz 204 en 205.
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aan toegevoegden bijzin, hoofdzinnen zijn, blijven de
woordorde der bijzinneii behouden, zooals uit het voor
beeld, boven, bladz. 2 90 gegeven, blijkt. De zinsneden,
die het onderwerp van het gezegde benoemen, of dit,
zoo het onbepaald is, bepalen (1), hebben de woordschikking (ler bijzinnen, als: Dat hij nj et komt, is
zeker; Het is zeker, dat hij niet komt; Of het
w a ar is, wordt betwijfeld. Over de woordschikking,
die hier noch geheel, noch zelfs gedeeltelijk kan behandeld worden, kan men raadplegen hetgeen er over
te lezen staat in Lulofs' werk ,,Over Nederlandsche
Spraakkunst, Stijl en Letterkunst," D. II, bladz. 3-21
der uitgaaf van Dr. A. de Jager.
Vraag 41.
De tussehenwerpsels, waarvan in het antwoord
op de Vraag gezegd wordt, dat zij klanken zijn, die
een gevoel of zintuigelijke waarneming teruggeven (?),
zijn deels onwillekeurige, dees willekeurige uitroepen,
waarvan men zich bedient bij een plotselinge uiting
van vreugd of smart, van verwondering of verbazing,
bij elken sterken indruk, op het gemoed of de zinnen
verwekt. Voor zoover zij als onwiilekeurige uitroepen
op eene lijn gesteld moeten worden met een kreet of
een schrei van een dier, laten ze zich geen w o o rd en (2) noemen. Dit zijn ze echter wel degelijk,
wanneer ze willekeurige uitroepen zijn; want dan
hebben zij zin en beteekenis, zoo goed als elk ander
woord. De naam, dien zij dragen, is niet volkomen
juist, daar zij niet altijd in het midden van een zin,
(1) Zie boven, bTadz. 68 en 69,
(2) Maandb'ad, 1863, bac1z. 7 en 5.
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maar ook vóór of achter daaraan toegevoegd worden,
als: Helaas ! hij is dood. Hij is dood, helaas !
Menig klanknabootsend woord wordt als tusschenwerpsel gebezigd, als: Plof ! daar lag hij in de sloot;
Krak! daar brak de wagen; Klets ! daar kreeg hij
een klap.
Als tusschenwerpsels laten zich niet slechts bezigen
de in het antwoord op de Vraag vermelde klanken en
woorden, maar ook nog andere woorden, als: On tzaglijk! wat is dat een dik boek Wel vreeselijk!
wat is het koud; Stil! ik kan zoo niet rekenen Ja!
bevestigt hetgeen vervolgens gezegd wordt tot ver
voorafgaande, om 't even of dit wer--grotinvahe
kelijk in den zin is uitgedrukt, of den spreker slechts
voor den geest staat, als: Hij is zijn ouders, ja! zijn
geheele familie tot last.
-

;

.

Is de. nacht niet reeds een Eden?
Schenkt de nacht geen zaligheden

Bij het licht der avondster (1)^
J a! door zonneglans beschenen,
Reist Saturnus vrolijk henen;
Naast hem wandelt Jupiter.

Neen ! ontkent evenzoo het voorafgaande, en bevestigt daardoor het volgende, als: Zijn ouders, neen!
zijn geheele familie, is hij tot last;
N een! ik kan ver van 't maagschap leven;
Maar zonder moeder leef ik niet.
(1) Ontkennende vragen geven te kennen, dat men zelf voor de
ontkenning geen reden weet, en die dus niet verwacht en niet voor
waarschijnlijk houdt
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Niet altijd maken de tusschenwerpsels een zin op
zich zelf uit. 0 wordt aan een uitroep toegevoegd,
om te beteekenen, dat deze met meerder of minder
gemoedsbeweging geschiedt, als: 0 hoe gelukkig! 0
wee! 0 Hemel! Door ach wordt een uitroep de uitdrukking van smart, als: Ach, mijn zusje is gestoreu! He maakt een uitroep tot een uitdrukking van
verwondering, als: Hé, dat is aardig! Een toeroep met
een tusschenwerpsel is dikwijls de uitdrukking van
een verlangen of begeerte, die met aandrang wordt
uitgesproken, als: Welaan, laten wij het geschil deden!
Korn, of: Komaan, laat ik het maar wagen! Toe, beken
het maar! 0, blijf toch! Och, weiger het hem niet!
Voorbeelden, waaruit blijkt, dat aan tusschenwerpsels
een bepaling van persoonlijk voorwerp wordt toege
voegd, zijn: Wee hun! Wel hun! Ach mij, armen
sukkel! - Foci d a t g p o c h! kan tot voorbeeld
strekken van een bepaling van zakelijk voorwerp, aan
een tnsschenwerpsel toegevoegd (1). Zelfs een geheele
zin of zinsnede kan aan een tusschenwerpsel als bepaling toegevoegd worden, als: Och, d a t hij wij z e
was! Och, of hij wijzer was! In Och, dat hij wijzer
was, is dat hij wij zer was de aanwijzende bena
ming van het voorwerp, op weiks verkrjging door
o c h wordt aangedrongen (2); in Och, of hij wijzer
was, is of hij wij ze r was eigentljk een onderstel
ling, waarvan het gevolg uit het redeverband moet
opgemaakt worden; of h ij wij z e w as toch betee
den oorspronkelijken voorwaardeljken-kent,wgs
zin van of, eigentljk: indien hij wijzer was, waarbij
men, met inlassching van wat hij niet is, als gevolg
-

(1) Maiudi1ad, 1868, b1dz. 100.
(2) Zie boven, hladz. 296 en 297.
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zou kunnen voegen: dan zou hij zooveel teleur
stellingen niet ondervinden. Zulk een onderstelling, aan ø ch als bepaling toegevoegd, kan ook
ontkennend zijn, als: Och, of 't een leugen waar!
waarin of 't een leugen waar beteekent indien het niet
een leugen waar, dat na inlassching van 'wat het trouwens is, tot gevolg kan hebben: z ø u h ij w el anders denken (1).

Z I N S 011 E I D I N G.

HET VRAAGTEEKEN, UITROEPTEEKEN, DE GEDACHTESTREEP,
HET AANHALINGS- EN TUSSCIIENSTELLINGS-TEEKEN.

Op bladz. 266 is reeds gewezen op de onderscheiding der uitdrukkingen in stellingen, vragen en uit-,
toe- of aan-roepen, en werd vervolgens aangemerkt,
dat, met die onderscheiding, voor het gebruik van
punt, vraag- en uitroep -teeken in de meeste gevallen
de (2) weg was aangeduid, daar elke voizin een van
de drie genoemde teekens tot volle scheiding aan het
einde vordert. Na de beschouwing van het punt volgt
dan nu iets over het vraagteeken.
In het algemeen kan gezegd worden, dat men dit
teekeu gebruikt in zinnen, waarin men, bij onzekerheid
of twijfel, of aan een persoon of zaak iets toegekend
of ontzegd moet worden, die onzekerheid of twijfel,
tegelijk met zijn verlangen of begeerte ,,om het te
(I) Zie bDven, bladz. 27 en 28, 297 en 298.
(2) Bladz. 267 staat den weg, lees: de weg.
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weten en bep aid als zeker te kunnen stellen ," vragender wijze te kennen geeft. Gelijk iedereen weet,
vordert een zoodanige zin e'en andere stembuiging, dan
die, welke bij stellingen gehoord wordt. Om die reden
heeft voor eenigen tijd een Spaansch letterkundige voorgesteld om, tot waarschuwing voor den lezer, bij vragende zinnen, het vraagteeken niet aan het einde maar
aan het begin te plaatsen. 't Zou voor den leestoon
niet kwaad zijn, maar voor 't oog zeker ongewoon.
Doorgaans is echter door de woordorde reeds eenigermate de vraag van een stelling te onderscheiden, daar
het werkwoord toch meestal het onderwerp van het
gezegde voorafgaat.
Bij elke dadelijke of regtstreeksche vraag wordt dit
teeken gebezigd. Er bestaat daaromtrent een vrij alge
overeenstemming. Een paar voorbeelden slechts:-men
,,Wanneer voelt gij u meest gestemd tot ernst, tot
afkeur van het kwade, en om heilige voornemens op
te vatten? Is het niet, wanneer Gods majesteit in de
natuur uwe zinnen roert, en Zijne oppermagtige bestellingen het besef uwer afhankelijkheid diep in u
doen doordringen? Als Hij spreekt met den donder
Zijner mogeudheid als verliezen u treffen, of gevaren
u van nabij bedreigen? Wat dreef 11 in zooveel grooter getale naar uwe tempels en bedehuizen, toen de
akelige ziekte, die zoovele landen verwoest had, ook
onder u zich openbaarde, en meer en meer voortgau
Was het niet, omdat het u tastbaarder-genmakt?
werd: wij zijn in de hand van God, van dien God,
die met het heir des hemels, en met de inwoners der
aarde doet naar Zijn welgevallen ?" (v. d. Palm). Uit
de meeste van de aangehaalde zinnen is omtrent het
gebruik nog af te leiden, dat ook dan het vraagteeken
nog gebezigd wordt, als de zoogenoemde vragende
20
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hoofdzin door een of meer bepalende of afhankelijke
zinnen gevolgd wordt.
Berta! Gy, zoo groots weldadig,
In wat wanhoop stort ge neer !
Waar is thands uw moed gebleven?
Waar uw gants Godsdienstig leven?
Heeft dan dat geen waarde meer?

Gy vertwijfelt dan bij 't sterven?
Wanhoopt by de stond des doods?
Zijn dan al uw vrome daden
Nu als weggedorde bladen?
Haar herdenken, troosteloos?
Durft ge, met dien dosch omhangen,
Niet gerust tot Goel treên ?
Met dien dosch van schoone deugden,
Die u altijd zoo verheugden,
Daar gy om wierdt aangebeên ? "
(Bilderdijk).
Bij een niet regtstreeksche vraag wordt het vraag
weggelaten. Bij voorbeeld : „Wanneer van de-tekn
opgewekte gedachte, dat God onze weldoener is, na
eenige oogenblikken of uren toevens, geen spoor meer
overblijft; de herinnering verdwenen, het gevoel verdoofd is, en verboden begeerten daarom niet minder
in den boezem blijven woelen, wat kunnen wij dan
anders zeggen, dan dat er wel aan Gods weldaden
gedacht is, maar dat zij straks weder vergeten zijn?
En nogtans, toen wij er aan dachten, en zoo lang wij
het deden, hoe gelukkig gevoelden wij ons toen, gelukkiger dan bij aardsche verlustigingen en genietingen;
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hoe helder was het dan binnen in ons; en de kaimte

van ons gemoed scheen uit den hemel daarin nedergedaald." (v. d. P.)
Bij zamentrekking van nevengeschikte vragender wijze
gestelde zinnen is het voldoende, achter den laatsten
het vraagteeken te plaatsten; terwijl men zich mede
van dit teeken bedient, wanneer in een zin een enkel
vraagwoord elliptisch voor een vragenden zin in de
plaats wordt gesteld. Voorbeeld: ,,kan die hope worden gevoed, die zoete verwachting eenmaal bevrediging
vinden? - Ja, dit zal eens geschieden, maar vraagt
gij wanneer? door welke middelen? hoe? dat is voor
ons verborgen."
Ook het uitroepteeken wordt tot een volle scheiding
der zinnen in plaats van het punt gebezigd, maar dan
bepaald in zulke, die een meer of min hartstogteljke
uitdrukking bevatten, die met een stemverheffing gepaard gaat. Zoo gebruikt men het achter de naamwoorden, die als aangesproken voorkomen, bij voorbeeld:
,,Brave Dorcassen i ziet hier, wat uwe vergelding zijn
zal, als gij uwe oogen zult gesloten hebben." (v. d. P.)
,,De schoone strekt haar armen uit,
En hangt hem aan den hals:
,,Mijn ridder t" - ,,Mijn geliefde bruid!
Neen, hou mijn hart niet vaisch."
(Bilderdijk).
Meestal is men gewoon dit teeken ook te gebruiken
aan het hoofd van brieven, aanspraken, enz.; bijv.
Waarde Vriend t Geachte Hoorders! Landgenooten! enz.
In het ligchaam van brieven of in meer hedaarde toespraken kan men met een comma volstaan: ,,Beladenen
met zorg en kommer, daar is de ruste voor de kin-
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deren van God! Treurenden, daar worden alle tranen
van de oogen afgewischt! Eenzamen en verlatenen,
daar vindt gij alles weder! Zondaars, daar is genade,
daar is heiliging en eeuwige volmaking 1" (v. d. P.)
Verder gebruikt men dit teeken in al zulke zinnen,
waarin verwondering, verbazing, ontsteltenis, klagt,
vreugde, smart, enz., of wenschen, begeerten, opwekkingen - en deze laatsten met nadruk - staan uitgedrukt. Bijv.: „0 dwaasheid en verblinding! ø jammerljke slavernij der zonde, die ons het goede doet
zien, en goedkeuren, en ons daarbij dwingt het kwade
te volgen! Wij, die met een geweten in ons binnenste,
dat ons aanklaagt en veroordeelt, alles uitdenken wat
wij kunnen, om dat geweten om te koopen, tot zwijgen te brengen, en te beletten, dat het ons Zijne waarschuwingeii niet ontijdig doe hooren! Ontijdig! alsof
het ooit ontijdig zijn kon, van dwaas wijs, uit dringend
levensgevaar tot levensbehoud gebragt te worden! Er is slechts één gunstig tijdstip, om zich met God
te verzoenen; en dat tijdstip is het tegenwoordige! komt, Geliefden! toeven wij niet !" (v. d. P.)
,,Zoo zjt gy dood, gy, liefste op aard!
Naar beter wareld heen!
En zeegt ge dus om my in 't graf!
ô Breek dan, hart van steen! -

o Ween niet, jonkvrouw, ween zoo niet!
ik bid u, ween zoo niet!
Zoek geestelijken troost in 't leed,
En matig uw verdriet! -"
(Bilderdijk).
Eindelijk bezigt men het uitroepteeken meermalen
achter het bevestigende ja! en het outkennende neen!
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terwijl het doorgaans ook geplaatst wordt na de tas
zooals: Och! Ach! 0! Helaas! He! enz.-schenwrpl,
Behalve de reeds genoemde teekens, bedient men
zich tot versterking van de scheiding der zinnen en
zinsneden nog van de ruststreep. Het draagt echter ook
den naam van aandachts-teeken of gedachtestreep. Als
zoodanig dient het tot versterking van de aandacht,
en daarom bezigt men het dikwijls bij uitdrukkingen,
die iets verrassends of bevreemdends bevatten, of wan
neer een aandoening het voortgaan belet, alsmede wanneer van de gewone opvolging der zinnen of zinsneden
door de levendigheid der voorstelling of van het gevoel
wordt afgeweken. Men vindt dit teeken in sommige
geschriften zelden, in andere echter zeer dikwijls gebezigd Men sla, onder anderen, de Dichtwerken van
Bilderdijk slechts open, of de Camera Obscura van Hildebrand, men behoeft er de rust- of gedachte-streep niet
in te zoeken. Geen werkje is er evenwel meer door
bekend dan Sternes Sentimenteele Reis door Frankrijk
en Italic. De talrijke streepjes, in dat voor iedereen

niet al te begrijpelijke werkje, maken het voor velen
nog onbegrijpelijker. Het is in Sternes geschriften een
bijzondere studie. Daarom zegt de Vertaler (Prof. Geel)
in de Voorrede, op den Uitgever (1) dolende: ,,De
man verstaat de Schrijvers van zijn land en het streep
dat iets bijzonders heeft, en waarvan-sytemavnSr,
de Vertaler geen hoogte kon krijgen. - Mijnheer, zeI de
Uitgever telkens, onder het drukken, gij hebt een streep
vergeten -- men zal Sterne niet herkennen; ik heb twee
lange winternachten in awe copij zitten te strepen — In 's Hemels naam, Mijnheer de Uitgever, als er
maar geen streep doorloopt !"
(1) Nayler en CO.
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In plaats van de gedachtestreep bezigt men somtijds
het zoogenoemde beletsel-teeken, dat door eenige punten
wordt voorgesteld, en dan vooral wordt gebruikt, als
de zin onverwacht wordt afgebroken. Bijv.: ,,Wat wij
onzen ouderen verschuldigd zijn, dat kunnen wij opnoemen, dat kunnen wij ook aan onze kinderen navolgen, dat kunnen wij ....neen! vergelden kunnen
wij het nooit, dan alleen door liefde !"
Ten laatste zijn er behalve al de reeds genoemde
teekens nog een tweetal, die aan den leestoon een
kleine wijziging opleggen: het aanhalings- en tusschenstellings-teeken. Het eerste dient om aan te duiden, dat
men de woorden of uitdrukkingen van anderen letterlijk aanhaalt of overneemt; het laatste gebruikt men
tot afzondering van een ingelaschten zin, die tot de
overige leden van den zin in geen regtstreeksche betrekking staat. Bilderdijk (dit zij alleen als herinnering
gezegd) scheidde ook uitdrukkingen, zooals: zegt hy,
zegt ze, sprak men, enz. door zulke haakjes af.
d. V.
.

S P EL L IN G.
I1EDEDEELINGEN UIT ,,DE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCHE SPELLING. ONTWERP DER SPELLING VOOR
HET AANSTAANDE NEDERLANDSCH WOORDENBOEK.
VAN WEGE DE REDACTIE BEWERKT DOOR
J. L. A. TE WINKEL."

(Slot).
De spelling der bastaardwoorden is het laatste punt,
dat in het Ontwerp in beschouwing wordt genomen.
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Men heeft wel eens willen aanvoeren, dat de gedeeltelijke noodzakelijkheid van hun toelating niet pleit
voor den rijkdom en de voortreffeljkheid van onze
taal, maar dat hun gebruik integendeel een bewijs van
armoede levert. Wie echter in dat gebruik een bewijs
van armoede mogt vinden, kan tot beter inzigten komen door het schoone Betoog van Siegenbeek over
,,den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche

taal," enz. (1). Gelijk daarin wordt aangetoond, dient
bedacht te worden, dat het niet raadzaam zou zijn,
inzonderheid bij de behandeling van wetenschappelijke
onderwerpen, het gebruik van kunstwoorden te vermijden, omdat hun beteekenis ,,meer op eene algemeene
overeenkomst en gebruik, dan op eene inwendige blijk
zin berust ," en deze dus ,,niet zonder-barheidvn
stijfheid, omslagtigheid en gevaar van misverstand met
Nederduitsche woorden en uitdrukkingen kunnen ver
wisseld worden." Teregt zegt dan ook Lulofs omtrent
hun gebruik, waar dit de duidelijkheid bevordert:
,,Men moet immers ook wel in honderd andere dingen
bij den vreemdeling baat zoeken, daar toch geen land
ter wereld alles, wat het noodig heeft, op eigen grond
en bodeni telen kan. Wel nu, waarom zouden wij zulks
dan ook niet in de taal mogen doen ?" Het zou ook
bezwaarlijk gaan om de taal van elk niet oorspronkelijk woord te zuiveren, omdat een groot aantal van
die vreemdelingen door veeljarige inwoning bepaald
burgerregt heeft verkregen, en men dan, om niet onregtvaardig te zijn, woorden als tafel, engel, brief,
-

paard, toon, wijn, kamer, spiegel, regel, kaas, beurs,
poort, olie, venster, punt, suiker, straat, troon, enz.
(1) Te vinden in de ,, Werken der Bataafsche Maatschappij van

Taal- en Dichtkunde," 5e Deel.
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evenzeer buiten gebruik moest stellen. Ziet, de zoodanigen, en hun getal is zeer groot, vonden bij toenemende beschaving een goede ontvangst, maar zijn
deze nu, - gelijk de Fransche viugtelingen in 1685,
van wier herkomst heden alleen nog soms in den naam
eenig spoor is overgebleven, - met de dusgenoemde
oorspronkelijke woorden als leden van 't zelfde gezin
geworden, waarom zou men dan een aantal andere
weren, die, al dragen zij nog gedeeltelijk of geheel de
kleuren van hun vaderland, toch ook bijzonder goede
diensten bewijzen? Zij bestaan onder ons, en het algemeen gebruik heeft er de voortduring van verzekerd. Zonderling zou het echter mogen heeten, zoo
men nu wilde beproeven om die ,,half-en--half" vreemdelingen in een Nederlandsch pakje te steken. Die
,,riaturalisatie" is aan den aard van onze taal vreemd;
zij duidt het niet om het vreemde woord opzettelijk
een inheemseh gewaad om te hangen, omdat daardoor
ligt de uitheemsche beteekenis onkenbaar zou worden.
De Zweed mag bij het overnemen van vreemde woorden elke vreemde letterverbinding laten varen en ze
op een Zweedsche leest slaan, ons zou het niet bevallen, om, bij voorbeeld, voor sécrétaire, tramway, railroute, crinoline, courant, feuilleton, enz., sekreter, tremwee,
reilroet, krinolien, koerant, fuiljetong, enz. te schrijven.
Toch zijn er onder onze schrijvers, die, meer of min, tot
zulk een spelling overhellen, waarom ook de Redactie
in het Ontwerp spreekt van een ,,oudere richting," die
van 1804 dagteekent, en van een ,,nieuwere ," die
nagenoeg veertig jaar jonger is. Met de ,,oudere" bedoelt zij die spelling, waarbij als begmscl is aangenomen, om de eigentlijke bastaardwoorden, - de zoodanigen namelijk, wier uitspraak en vorm ze nog als
vreemdelingen kenmerken, - hun oorspronkelijke spel-
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ling e a en behouden. Met de nieuwere" heeft zij
die op het oog, welke verlangt, de vreemde woorden
zoo te schrijven, dat voor de juiste uitspraak de kennis der vreemde taal, waaruit zij genomen zijn, niet
meer noodig is. De voor- en na-deelen van beide rigtingen worden door de Redactie breedvoerig overwogen.
Daardoor komt zij tot het besluit, zich te scharen aan
de zijde der ,,oudere" rigting, en die spelling te verkiezen, ,,die als het ware gegeven is en in gereedheid
ligt, en die getrouw blijft aan de twee groote spellingbeginselen, welke het Nederlandsch bij het schrijven
zijner eigene woorden huldigt, boven de andere, welke
die beginselen, deels uit noodzaak, deels uit principe
verzaakt, de uitspraak niet zelden onjuist afbecidt, de
etymologie verloochent, en strijdig is met den goeden
smaak; eene spelling, die niet is gegeven, maar volgens willekeurig aan te nemen beginselen nog moet
worden bepaald en vastgesteld, en die daarbij uit zich
zelve genoodzaakt is een aantal uitzonderingen toe te
laten."
Verlangt de Redactie nu zooveel mogelijk de oorspronkelijke wijze van spelling te volgen, zij heeft
toch ook de bezwaren niet uit het oog verloren, die
een strenge opvolging van het aangenomen stelsel in
den weg zouden staan; is de grenslijn toch niet te
bepalen, waar de vreemde spelling der woorden ein
digt en de onze aanvangt, het is evenzeer waar, dat
ook het veelvermogend gebruik verscheidene iiitzonde
Met het oog op die bestaande afwij- -ringevodt.
kingen, welke door het gebruikt als geijkt zijn, en
die het hoogst bezwaarlijk maken, om voor de spelling van ieder bastaardwoord een vasten regel te geven, bepaalt de Redactte zich alleen tot een opgave
van de grondbeginselen, die zij bij het schrijven der
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bastaardwoorden voornemens is te volgen. In het algemeen kan gezegd worden, dat het door haar aangenomene weinig verschilt van de gebruikelijke spelling,
door Siegenbeek voorgesteld. Zoo, om een enkele afwijking aan te stippen, wenscht zij het bastaardachtervoegsel -aadje in peigrimaadje, stellaadje, plantaadje,
enz. te verwisselen met -age, en dus peigrirnage, stellage, plantage, enz. te schrijven, omdat de eerste schrijfwijs op een verouderde uitspraak berust, met de tegenwoordige niet overeenstemt, reeds langen tijd bestreden
is, en nooit geheel is toegepast.
En hiermede besluiten wij onze ,,Mededeelingen."
De eerste aflevering van het Woordenboek is reeds in
het licht gekomen. Draagt zij blijken van groote belangstelling, zij getuigt ook van den grooten omvang
der taak, die de Redactie heeft op zich genomen. Bij
inzage zou men schier meenen: een menschen-leeftijd
is voor zulk een arbeid te kort! Onze wensch is dat
het de Redactie gelukken mag, haar werk eenmaal
V.
voltooid te zien.

VARIA.
I.
EEN ZINSONTLEDING.

Perioden ontstaan, naar veler gevoelen, ook door
parallelie of parallelisme, d. i. door den gelijken vorm
van hij elkander behoorende zinnen, waarvan de eene
den anderen verklaart of versterkt, - om 't even of
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zij door eenig voegwoord in verband gebragt, of slecht
nevens elkander gesteld worden.
-weg
Des rijken goed is hem een sterke vesting;
Den arme is zijn armoede een gesloopte muur.
Periode , ontstaande door de parallelie van twee
tegenoverelkander staande nevens elkander geschikte
zinnen.
Des rijken goed .. .... .... Onderwerp :
Des rijken . . .. .. . , . . . . Bep. van goed.
is hem een sterke vesting . . . . . Gezegde:
hem. .. . . .. .. . . ... .. Bep. van is;
een sterke vesting . . . . . . . . Bep. van is ;
een sterke .. . . .. . .... Bep. van vesting.
zijn armoede .. .. . . . . .. ..
zijn . . . . . . . . . . . . . . . .
Den arme is een ge
sloopte muur .
Den arme . . .. . . .....
een gesloopte muur
. .. ..
een
.........
.

Onderwerp :
Bep. van armoede.
Gezegde:
Bep. van is;
Bep.
Bep. van is;
Bep. van muur.

Perioden van denzelfden aard zijn: Iets niet te weten
is geen schande; maar schande is het, niets te willen
leergin. -- Vermijd den omgang met hen, die slechte
zeden hebben; want kwade gezelschappen bederven goede
zeden. Men moet leeren, zoolang men leeft; doch
wat men geleerd heeft, moet men ook weten toe te passen. - Die zich haast en overhaast, moet nemen, wat
hem voorkomt; maar die wachten han, verkrijgt, wat
hij begeert.

Daar de parallelie of het parallelisme tot den aard
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der Hebreeuwsehe poezij behoort, zijn Salomons Spreuken en andere voortbrengsels der Hebreeuwsehe dichtkunst er vol van, vooral, waar zij zedespreuken laten
hoeren.
Medegedeeld door de afdeeling Delft, sectie Hulponderwijzers, der Onderw jzers- Vereeniging n het tweede
schooldistrict van Zuidholland.
II.
ARMOEDE.

In ar moe de is tussehen het stamwoord arm en
het achtervoegsel de niet maar een toonlooze e, maar
de klinkende vokaal o e ingelascht; zonder die vokaal
zou het woord ar m de luiden, en eveneens zijn ge
vormd als liefde. Zie W. G. Brill, in zijn ,,Holktndsche Spraakleer," bladz. 94, en in zijn ,,Nederlandsche
Spraakleer," bladz. 52.
III.
NIEUWSGIERIG AAGJE.

De zegswijs Nieuwsgierig Aagje is ontleend aan het
kiuchtspel van A. van Bogaert, 't Nieuwsgierig Aagje
getiteld. Het verscheen te Amsterdam in 1679, en vertegenwoordigt het wedervaren van ecu schippersvrouw
uit Enkhuizen, die uit nieuwsgierigheid naar Antwerpen ging en daar in ongelegenheid geraakte. Volledig
luidt de zegswijs: Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen.

