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Eigendom van den schrijver.

Voorbericht.
Dit werkje gaat van een dubbel st.-,a rldpunt ui t, nameli j k,
dat er, voor woordenschat evenals voor uitspraak, een vaste,
algemeene taal bestaat (1 ), ook voor het Nederlandsch ; en dat
bi j het onderwi j s, die eene, vaste, algemeene i_ aal dient gebruikt
en aangeleerd t e worden. « Die algemeene letterkundige taal is
het eenige doelmatige voertuig voor het onderricht ( 2 ) ».
Het bevat voornameli j k die woorden en wendingen, die in
Vlaamsch-Belgiö, onder den invloed van het Fransch, veelal
. verkeerd gebruikt worden.
Maar dit dient wel begrepen : het is er niet om te doen, de
eigenaardige Zuidnederlandsche uitdrukkingen te keer te gaan
en uit den taalschat to weren ( 3); maar wel, het on-eigene, uitheernsche goed te bestrijden, dat bij ons en woordenschat e11
zinsbouw, al te dikwi j ls bederft.
Het Nederlandsch immers heeft zi j n Laaleigen en zi j n t;aalgebruik ; en dat taalei gen en taalgebruik mag niet vermengd met
vreemde, on-nederlandsche wendingen. Wi j, Vlamingen, moeten
daarom meer in den geest, in het wezen onzer taal doordringen,
om onze gedachten in passende woorden en uitdrukkingen en
in zuivere volzinnen t e leggen.
.
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(1) Natuurlijk « zonder een gepaste mate van vrijheid en verscheidenheid
« uit te sluiten. Dr DE VREESE, Gallicismen. inleiding.
( 2) G. SEGERS, Letterkundige Taal en Volkstaal.
($) « Het zal voordeelig zijn, ook voor den bloei van de algemeene taal,
« dat wij in ons Nederlandsch goede Vlaamsche woorden en uitdrukkingen
« weten te gebruiken. » J. VEREST, S. J., Handleidinp bij de aanvankelijke studie
van de letterkunde. (Brusiel, A. De Wit.)

tv.
Eerst en vooral behoort het sluimerend en slapend taalge
voel (1) wakker geschud. Het behoort opgefrischt, verfi j nd er
versch rpt te worden tot taalbewustzijn, taalbesef, taalinzicht
Het aanhoudend gebruik immers van de Fransche en de weder..
landsche aalen door elkaar, geeft er te onzent, aanleiding tole
de eene met de andere in 't spraakgebruik to verwarren ( 2).
Met het oog op dien toestand en op dat doel worden ei
in deze bladzijden, af en toe, uitdrukkingen ingelascht, die dE
aandacht vestigen op de talrijke punten van verschil tusscher
onze taal en de Fransche ( 3).
Het is mijn bedoeling niet, deze bladzijden een bindend
kracht te geven. Pogingen zijn het enkel, om aan te zetten to]
een beter bestudeeren van de taal, tot een ki j ken en een schou.
wen in de taal, tot een tasten en een voelen van de taal, tot
een dringen in haar wezen en haar geest. Want dät moester
we eigenli j k kunnen.
Mocht deze proeve van Laalzuivering velen tot nadenken er
navorschen leiden! In welke mate zij ook dienstig kan zijn bi;
de les in de taal, zal bij het gebruik blijken.
Zelden of nooit werd in deze bladzijden uitspraak gedaar
op eigen gevoel af : onwetenschappelijk gissen en persoonlijl
vertalen, moet, wat levende aalen betreft, wi j ken voor het be
studeeren van voorkomende feiten. Er werd dan ook voortdurenc
naar gestreefd om uit de beste en betrouwbaarste bronnen tE
putten en de opgegeven wendingen in de beste taalkundig(
werken na te gaan.
.

Dat is nl. « dat onomschrij.fbare besef, waaronder men uit zicb zelvei
en wat niet goed Nederlandsch is. » DE VREESE. « He
« taalgevoel staat gelijk met de n smaak op het gebied van het schoone, he
« geweten op dat van het goede, het gezond verstand op dat van het ware. » DE/
HERTOG, De Nederl,andsche taal. Inleiding.
( 2 ) « Eene zaak is zeker : dat wij, Vlamingen, onze taal niet goed genoel
« kennen, en daarom is het juist dat wi j aan allen moeten aanraden bij d^
4 Noord-Nederlanders ter schole te gaan. » J. VEREST, S. J. o. c.
( A) Men faadplege daarvoor 0. a. . C. M. ROBERT, Grammaire frangais
en Tot eigen oefenin,g; C. RODE, Nos fautes de franrais, C. F. VAN DUYL, Gram
( 1)

leert gevoelen wat goed
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Ik wil ook niet beweren, dat er buiten de hier voorkomend(
uitdrukkingen geen ndere goede gebruikt worden. Ondoenliji
is het alle gevallen Le voorzien en voor elke wending al de ge
vallen van haar gebritik aan te wijzen. Zoo blijft dan deze lijs voor aanvulling en 'erbetering in groote mate vatbaar.
Hier en daar staan er bij de opgenomen woorden nota's
die de zaken meermal en ophelderen of bepa,alder voorstellen ei
verkdopating me.
Hoe nu practisch e werk gega,an?
Zal het verkeerde Nederlandsch. -tegenover het goede Neder
land.sch opgegeven wcrden? Neen; dit zou een leggen zijn val
het verkeerde nevens hei, goede in oog, oor, spraakorganen ei
geest van de lezers, die dan later gedurig zouden twijfele]
tusschen het goede en he( verkeerde. Best zien de lezers niet
dan het goede, best hooren de studenten niets dan het goede
Bij het opgeven aan c og en aan oor van het verkeerde neven
het goede, zijn velen evenzeer geschaad als gebaat, en word
dus weinig of niets gewonnen.
Om dat te verhinc.eren, en loch de reden der opgave va]
het Nederlandsch wocrd te doen kennen, werd dan het goed
Nederlandsch tegenove hei, goede Fransch gezet. Daarom even
wel geeft het Nederlandsch nog niet altijd nauwkeurig den zi]
van het Fransch weer : staai de Fransche wending in een ande
verband, dan vergt zij wellicht een andere vertaling. HET IS HIE]
NIET OM VERTALEN T] DOEN, MAAR HOOFDZAKELIJK OM D:

Men l.ette dus voora
op de vetgedrukte wocrden en woorddeelen. : daar zit het pi
van de zaak.
Eon Aanhangsel bevai eenige wendingen en spreekwijze:
uit de beschaafde omga agstaal.
Uitvoerige zaakregis!ers, die de Fransche en Nederlandsch
woorden op het einde vt- ,n 't boekje alphabetisch opgeven, zulle:
er de bruikbaarheid van. verhoogen.
Met hartelijken daub. herdenk ik allen, die met mad en daa
dit pogen hebbe:n a,ang ,:q-noedigd en gesteund.

WOORDEN IN EEN VER]3AND TE ZETTEN.

•

Hoogstraten, 1907.

1R LT DE TWEEDE U1TGAVF .

Deze druk verschilt in den grond niet van den eersten.
Toch mag hij heeten : herzien, verbeterd en, vooral wat betreft

woordorde en zinsbouw, aangevuld.
Op de meeste plaatsen blijft ook de Fransche tekst staan.
Dat is blijkbaar wel niet noodig voor pas aankomende jongens,
in wier hoofden deze taal nog niet geworteld zit; maar, bij meer
gevorderde leerlingen en bij lieden, die hun studien voleind
hebben, is het dualisme in zake taalgebruik, dat in VlaamschrBelgie ook op de scholen bestaat, oorzaak, dat zij een gebrekkig
en naar het Fransch verdraaid Nederlan dsch b ezi g en.
Waar dan het Fransch aanleiding gee f t tot het maken van
fouten in 't Nederlandsch, moest het m. i. vooralsnog blijven
staan. Het, opgeven van den Nederla,ndschen tekst alleen wijst
daar niet voldoende aan, welke bepaalde fouten begaan worden,
en onder welken invloed.
Nogmaals bedank ik hen allen., die in dit workie hebben
belang gesteld en mij gewaaxdeerdP hulp verleendcn, en, in de
eerste plaats, den Weleerw. Heer S. VROMANS, leeraar aan het
R. K. Gymnasium te Tilburg, die den eersten druk hereidwil:lig
heeft doorloopen en van aanteekeningen voorzien.
1908.

BM DEN DERDEN DRUK.
Om misvattingen te voorkomen, zij er hier nog eons met
nadruk op gewezen, dat do Nederlandsche tekst niet steeds mag
worden aangezien als de beste of de eenige vertaling van den
Franschen. Deze wil gewoonli. fk maar aantoonen welke verkeerde
Wel best a at er
Vlaamsche ui tdrukkin g moet vermeden .worden.
alzoo gevaar voor, dat het Nederlandsch als de vertaling uit
het Fransch zal opgevat worden, maar dat nadeel kan m. i.
niet opwegen tegen het groote paedagogische voordeel dat er bij
is, alleen de positief-goede uitdrukking onder de oogen van de
studeerende lui te brengen. De aangebrachte titels en ondertitels
zullen overigens vaak den sleutel aan de hand doen om het
iuiste inzicht in de zaak te kriieen.

.
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In de laatste jaren is « de zucht, naar taalkennis en de haat
veur taalschennis » te onzent , vooral bij het opkomend geslachi ,
algemeen geworden, en zoowel in het geschreven als in het
gesproken woord legt men er zieh op I oe onze I aal in al haar
zuiverhei d te kennen en le g ebrui ke n .
Het stemt tot groot e vreugde Le zi en dal di ( geringe hoeki e
naar zijn beste kunnen aan die beweging medewerkt, en het is
me nogmaals een beh -)efte mi j n oprechten dank le bet uigen aan
allen die dit vulgarisati ewerkj e welwillend hebben aanbevolen.
1 9 10.

BI,.. DEN ZEVENDEN DRUK.

Een boekje als dit mag niet verouderen!
Daarom werd, evenals de vorige ui tgaven, deze zevende
druk opnieuw met zorg nagezi en , hier en daar even gewi j zigd
of verbeterd en met cenige nieuwe woorden vermeerderd.
Wat hierboven werd gezeid over hei opgeven van den
Franschen tekst naast den Nederlandschen, blijft ook heden nog
van kracht : daaraan werd dus niet veranderd.
Maar in deze uitgave worden de alphabetische woordenliisten
merkeli j k uitgebreid. I )at zal het naslaan van het boekje vergemakkelijken en er de truikbaarheid van verhoogen. Vruchteloos
te moeten zoeken is immens lijdroovend en ontmoedigend.
Moge het boekje a l dus op zijn zevende reis door hei land
veel goeds stichten.
Januari 1920.
De dertiende uitgave nagenoeg heelemaal aa.n. de vorige geli j k.
Er werd enkel t,oegovoegd een portret v a n de n auteur met
een biografische nota door Dr JAN GRAULS.
M. D. B.
Brussel, 1938.

De veertiende uitgave

onderging geen verander.ing,

KAN UNNIK ALFON: , I)E 130 ECK.

ALFONS DE BOECK
*t Is nu bijna dertig jaar geleden dat ik, als een jong en onervaren ambtenaartje, te Brussel aanlandde. Ik vcelde me vereenzaamd in de groote stad.
Waar waren de Vlaamsche vrienden en strijdgenooten uit Leuven? Hier in
dit verfranscht milieu scheen alles vreemd, onverschillig, ja vijandig.
Dat duurde echter niet lang. Na acht dagen zoeken was ik reeds lid van
twee Vlaamsche vereenigingen en na twee maanden bleef er mij geen enkele
vrije avond meer over : ik was ingelijfd en stak tot over mijn ocren in het
Brusselsch-Vlaamsch levee. In de jaren die onmiddellijk voorafgingen aan den
oorlog kondt ge in Brussel geen Vlaamsche vergadering bijwonen, of ge stiet
op een der vier prachtkerels die tcen in gansch de Brusselsche agglomeratie
niet een geur van heiligheid verspreidden, maar eca wolk van sympathieke
Vlaamschgezindherd cpjoegen. Ik bedoel de eerwaarde heeren JAN BERNAERTS,
THEODOOR VAN TICHELEN, AUGUST VAN ROEY en ALFONS DE BOECK. Deze
vier waren toen in de volle kracht van hun veelzijdige bedrijvigheid en van
hun opwekkend flamingantisme. Met weemoed denk ik terug aan dien schoonen tijd en vcel in mijn hart een diepe erkentelijkheid jegens deze voorbeeldige priesters in wier bijzijn ik enkele der aangenaamste stonden van mijn
leven heb doorgebracht.
ALFONS -.EMIEL DE BOECK werd geboren te St-Amands-Puurs op 14 Mei
1880. Hij stamde uit een gezin van acht kinderen : drie zijner broeders traden in de Congregatie van Scheut en werden missionaris, terwijl een zijner zusters Augustines werd en eveneens naar de missies vertrok.
Na zijn priesterwijding, op 28 Mei 1904, werd de E. H. A. E. DE BOECK
tot leeraar bencemd aan het Klein Seminarre te Hoogstraten, waar toen reeds
werkzaam waren de EE. HH. TH . SPAENINKX, K. DE WALS en AL. WALGRAVE. Hij verbleef er tot 1909, jaar waarin hij tot onderpastoor werd aangesteld in de Sinte-Kathelijneparochie te Brussel. In 1914 gaf zijn overhead hem
opdracht naar Engeland te vertrekken; gedurende gansch den oorlog was hij
de a;almcezenier der uitgeweken Belgen welke in Sheffield, en omstreken, een
onderkomen hadden gevonden.
Na den oorlog keerde hij terug naar zijn Sinte-Kathelijneparochie en werd
enkele jaren later de ijverige secretaris van de Vlaamsche afdeeling van het
Mariacongres dat, in 1921, te Brussel met zooveel bijval werd gehouden. Hij
bezorgde de uitgave, in twee lijvige boekdeelen, van de Handelingen van dit
Congres.
In hetzelfde jaar stichtte men in ons land . den Priestermissiebond en werd
A. DE BOECK aangesteld als eerste algemeen secretaris en van dan of zal
hij al zijn krachten gaan besteden aan het tijdschrift Kerk en Missie en dit

tot een hoogen bloei brengen. Zijn werkkring wordt steeds ruimer. Hij richt
het werk der Voortplanting des Geloofs opnieuw op, ijvert voor het werk
der H. Kindsheid en wordt tevens medestichter van het St- Petrus-Liefdewerk.
De Kerkelijke Overheid stelt zijn noesten arbeid op hoogen prijs en benoemt hem tot eere-kanunnik, doch zijn lichamelijke krachten raken uitgeput
en op 22 November 1930, schenkt hij zijn schoone ziel aan baren Schepper.
Anderen en meer bevoegden hebben uitvoerig gewezen op de overgroote
diensten welke de Z. E. H. Kan. A. DE BOECK aan de Kerk heeft bewezen.
Mij is enkel voorbehouden hier nadruk te leggen op hetgeen ALFONS DE
BOECK in taalkundig opzicht heeft tot stand gebracht.
Reeds als jong leeraar te Hoogstraten koesterde A. DE BOECK een bijzondere belangstelling voor het moedertaalonderwijs. Hij besefte maar al te
wel hoe arm en verbasterd de taal zijner leerlingen, ingevolge een langdurige
verfransching, was geworden. Hij zag hoe het onkruid voortwoekerde en
zette zich onrniddellijk aan het werk. Zoo verschenen achtereenvolgens zijn
Nederlandsch Taaleigen Cr. Van In & C°, Lier) , zijn Taaloefeningen voor de
lagere klassen van het Middelbaar Onderwijs (J. Van In & C°, Lier) en zijn
Handboekje voor het Briefschrijven (J. Van In & Co, Lier) .
Vooraleer deze drie boeken wat grondiger te bespreken, wil ik er hier op
wijzen dat A. DE BOECK niet enkel taalkundige werken op zijn actief heeft.
Hij wijdde zich ook aan de letterkunde en stichtte, samen met enkele vrienden, de reeks der Nederlandsche Schrijvers voor het Middelbaar Onderwijs
(bij L. Van I-Ioof-Roelans, Hoogstraten) . Hij zelf zette de reeks in met een
bloemlezing uit het werk van Hilda Ram, voorzien van bio- en bibliographische aanteekeningen en taalkundige ophelderingen. Van dit werkje verscheen
in 1909 een tweede druk.
Toen DE BOECK in 1909 het onderwijs moest verlaten, was hij juist bezig aan de bewerking van een bloemlezing uit Albertine Smulders. Door het
veranderen van werkkring was het hem onmogelijk dat plan ten uitvoer te
brengen.
Met het schrijven van ,zijn Taaloefeningen stelde A. DE BOECK zich ten
doel de taalkennis te bevorderen door het bekend maken van vele en goede
Nederlandsche woorden en uitdrukkingen. Het zijn geen stijl- maar wel
taalcefeningen. Hij wil die woorden en uitdrukkingen aanleeren waarover
een Nederlander beschikt om zijn gedachten en gevoelens passend uit te
drukken.
Van A. DE BOECK'S Taaloefeningen verscheen in 1921 een vierde druk.
Het Handboekje voor het Briefschrijven, waarvan in 1936 een negende
druk van de pers kwam, is ontegensprekelijk een kostelijk werkje! In ongeveer
vijftig bladzijden bevat het de voornaamste soorten van brieven welke bij
verschillende gelegenheden moeten geschreven worden. Het geeft de noodige
aanduidingen over adres, beleefdheidsvormen, enz. A. DE BOECK was een
paedagoog en een practiscli man. Hij wist wat de Vlamingen noodig hadden. Van zijn Handboekje werden tot nog toe 37.000 exemplaren op de markt
gebracht, hetgeen bewijst dat zijn stem niet in de woestijn heeft geklonken.
Het werk waardoor A. DE BOECK den grootsten dienst heeft bewezen
aan zijn yolk is zijn Nederlandsch Taaleigen. Woorden en Wendingen of
Proeve van Taalzuivering.

De eerste uitgave verscheen in 1907 en besloeg ongeveer honderd bladzijden. Thans in 1938 verschijnt de dertiende druk met ongeveer 150 pagina'sI
Toen A. DE BOECK in 1907 zijn Nederlandsch Taaleigen publiceerde, bezaten we reeds twee zeer degeli j ke werken over taalzuivering, namelijk Gallicismen in het Zuidnederlandsch door. Dr W. DE VREESE en Disteln door
H. MEERT. Beide werken verdienen den grootsten lof, doch . ze waren niet
practisch. Verder hadden we nog de verdienstelijke maar eveneens onpractiache Wandelingen op Nederlandsch Taalgebied door A. C. MEYER. DE BOECK
,sloeg de hand aan den ploeg, bestudeerde al wat over taalzuivering was verschenen, ging te rade bij bevoegde Noordnederlanders en het resultaat van
zijn zoeken en arbeiden was een klein meesterstukje. Zijn Nederlandsch Taaleigen overtrof door zijn volledigheid, door zijn practische indeeling en doof
zijn degelijkheid al hetgeen tot dan op dat gebied was verschenen. Het boek
sloeg onmiddellijk in en het zal dan ook niemand verwonderen dat van dit
werk thans reeds 55.000 exemplaren aan den man zijn gebracht.
W. DE VREESE en H. MEERT waren de geleerde voorloopers en navorschers, A. DE BOECK was de practische vulgarisator. En al zijn in deze laatste jaren nog wel een half dozijn goede werken over taalzuivering van de
pers gekomen, toch blijft DE BOECK'S publicatie haar volle waarde behouden.
Hoeveel duizenden Vlamingen hebben zijn gulden boekje niet geraadpleegd om te vernemen wat ze wel mochten schrijven en zeggen en wat niet.
Wanneer later de balans zal opgemaakt worden van al degenen welke het hunne hebben bijgedragen tot de opbeuring en veredeling van het Vlaamsche
yolk, zal men terecht in de lijst mogen vermelden : Kanunnik A. E. DE
BOECK, geleerd en voorbeeldig Priester, trouwe vriend, gouden hart, onvermoeid uitroeier en verdelger van gallicismen, gersnanisrnen en
andere barbarismen. Met deze titels is DE BOECK ten hemel gestegen en ik ben er vast

van overtuigd dat Sint-Pieter hem onmiddellijk heeft binnengelaten en hem
bovendien in een hemelsche werkkamer heeft geinstalleerd waarin hij zijn hart
kan ophalen aan zijn geliefde studie : de taalzuivering. En het zou mij
heelemaal niet verwonderen moest ALFONS DE BOECK, tot aanmoediging en
steun van al wie in Vlaanderen werkt en strijdt voor een zuivere, beschaafde
taal, boven zijn schoorsteen het volgende eenigszins gewijzigde vers uit de
Bergrede, in gulden letters, hebben geschilderd : Zalig zijn de zuiveren van
taal en hart, want zij zullen God zien.
JAN GRADLS.

Brussel, 29 Januari 1938.
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Nederlandsch Taa1egen
I. FEET WERKWOORD.
I.

Werkwoorden in het Fransch onovergankelijk
gebruikt, in het Nederlandsch echter overgankelijk.

Il est intelligent, j e v ol i s
assure.

1 J i j is versl a n di g, ik verzeker het u.

Bij het werl:wourd verHeker ^^ n wordt i>> dit _ n derbelijke geva,ilen altijd
dat of het als loos, d. i. niet . s zeggend lijdend voorwerp, vereischt.
Men wer_gelijke hierniede no g :
waagde het niet, hem awl te spreken;
ik aeht het onrn,ogelijli, hem , r van te rrvertuigen.
Je ne ct ois pas (als
wor ► rd). ! k geloof het niet.
J'ai compris. Ik begrij ► het.
Vous verrez. Ge zult
zien.
Je ne Sais. 1k weet het m et.
^ ^

- en paard de sporen geveu.
E
cheval.
De ru.4ers gaven hun paarden de
sporen.
Le chiffre de in deperi se I)e kosten beloopen, bedragen 1 000
fr.
s' el6ve ä 1000 fr.
Donner de 1'eperon

um

Zijn schuld, zijn verterin ; ziin rekertirtg beloopt, bedraagt 100 !lulrten ; o ver
de 100 flld. ; gem, 100 ,jld.
Men zegt dus ook : het bedrag, h et bebop van zijn rekening is 100 gulden.
Let wel : geld versehielen tot e r n bedrag, tot een bebop van 1000 fr., ten bedrage,
ten beloope van 1000 fr.
,

Een gangbare u i. tdr•u kk.ing is : ee ► postwisse? groot 100 fr.
( S'Olever is loch hetzelfde werkwoerd niet als beloopen, bedra.gen.)

Il ne vent/ pas de cola,
n' en vent ; pas.
Men zegt wel : hi j 1a,il

zi,jn
Dus moet
wet en, h,00ren, heb ben . . .

wil dat

(hebben).

n iet, van weten, van hoorem, van hebben.
fie (181 ni.et, wilt, of, indien gij dnarvan nie:

Il jouit du privilege.

Hij geniet het voorrecht.

Hij geniet de vrucht van zijn aibeid. Hij geniet een goede gezondheld.
Genieten wordt ook onovergankelijk gebruikt vergezeld van een bepaling
met het voorzetsel van. Maar genieten van jets is niet hetzelfde als iets gerieten;
het drukt meer nit dat de genoemde zaak de bron is, de oorzaak van de aangename gewaarwording die men gevoelt. Wij genieten een goede gezondheid
beteekent nict veel meer dan wij bezilten een goede gezondheid. Maar wij genoten
Coen van onze vrijheid geeft te kennen : wij genoten al de voordeelen die onze
vrijheid ons schonk. Wij genoten van de f rissche ochtendlucht geeft te kennen :
wij genoten al het heerlijke, al het aangename van de ochtendlucht.
Men kan aldus ook zeggen van jemand genieten : zij mochten riet lang van
elkaar genieten.
00CM

II. Werkwoorden in het Fransch overgankelijk,
in het Nederlandsch echter onovergankelijk.
Attendre quelqu'un, quel- Op jemand, op jets wachten.
que chose.
Men zegt aldus ook : hij liet op zich wachten (il se fit attendre). De straf .liet
niet lang op zich wachten.
Naar iemand, naar jets wachten, is wel in Zuid-, maar niet in Noord-Nederland in gebruik.
Natuurlijk zegt men ook : jemand, iets verwachten, alwachten. Jemand
opwachten.
Overgankelijk gebruikt, b. v. ik wacht mijn vriend, is de beteekenis verwachten, in dien zin dat men weet dat de bedoelde persoon komen zal.

Its decident la restaura- Zij besluiten tot de herstelling van de
kerk. Zij besluiten, dat de kerk zal
tion de l'eglise.
hersteld worden.
Ook nog : zij besluiten de kerk te (laten) herstellen. Deze infinitief is hier
echter Been lijdend voorwerp, evenmin als in : ik dwong hem te vertrekken (men
zegt immers : iemand tot lets dwingen). VERCOULLIE, § 208.
In den li j denden vorm is het dus : tot de herstelling van de kerk wordt besloten.

Demander quelqu'un.

Naar iemand vragen (om hem te sprewien vraagt gi j ? Niemand heeft naar u gevraagd.
ken). Naar

Soms ook overgankelijk : iemand vragen (orn hem te doen komen). Hij

vraagt een geneesheer, een biechtvader.

Demander quelque chase.
I1 demande mon nom, etc.
Demander quelque chose.
Il demande du travail, Etc.

ncouter quelqu'un.
Etudier le droit.

Naar jets vragen (om het te vcrnemen.
Hij vraagt naar mi j n naam, naar
nieuws, naar den weg.
Om jets vragen (om het te belromen).
Hij vraa,gt om werk, om een plaats,
om vergiffenis, om een aalmoes.
Naar jemand luisteren. Luister naar
mij.
In de Rechten stu Beeren.

studeert, In de Wijstegeerte, In de Letteren, In de Godgeleerdheid.
Rechten, de WZjsbegeerte bestudeeren.
Er wordt ook gezegd :
Hoe dient Oudier soms vertaald`t
IJtudier une leqon, een le.s leeren.
ntudi er un rble, une pike, een rol, ecn stuk instudeeren. leerem., aanleeren,
.

bestudceren.

Cette pike est ä l'6tude dit stuk wordt ingestudeerd ; dlt stuk wordt onderzocht .
Een gedicht bestudeeren .is het met aondacht overwegen, om te zien wat
de verschill.ende dingen beteekenen, wat er in zit, enz.
Een gedieht leeren is in zieh opnemen wat er staat; zieh door herhaald
lezen in 't geheugen prenten \ vat er staat.

Juger ( I) quelque chos+1 Over jets oordeelen.
Hij oordeelt et ova., als een blinde over (de) kieu.ren.
Ook : iets beoordeelen.
Oordeelen in den zin van : vonnissen, veroordeelen, is overgankelijk, b. v. :
niet geoordeeld wordt.
oordeelt niemand, opdat gij

Plaider l'affaire de quel- I. Voor jemand pleiten, of iemands
qu'un.
zaak bepleiten.
2. In een zaak pleiten (d i. in een
zaak als advokaat optreden).
\'Vat de advokaat echter doof zi jn pleitrede beoogt to bekomen, kan lijdend voorwerp zijn : in die zaak pleitte de advokaat vrijspraak ; pleitte de advokaat
onschuldig.

Voter la mort de qqn.

Voor iemands dood stemmen.

Voter une 101, een wet aannemen; (bij meerderheid Van stemmen) goedlreuren.
La chambre vote les nouveaux impbts, de Kamer neemt de nieuvc e belastingwßt aan. Rejeter une loi, een wnt a /stemmen, verwerpen.
La loi fut mise aux voix, over de wet werd gestemd, ofwel, de wet werd in
stemming
(1)

gebracht.

Kan ook onoveräankeiigk gebruikt worden. Cfr. biz. SO.

ID6poser un projet de loi, een wetsontwerp aanbdeden aan, vnersiellen aan,
indienen bij
...

Le projet est .r.ejete par pa,ritf3 de voix, het wetsontwerp is bij staking van
stemmen verworpen.
Le vote d'un projet ;de ic ► i', de aannemin,y v an een wetsontwerp, een wets-

voorstel, een wetsvoordracht.

Discuter une loi.
Il rappela ses declarations
anterieures.

Over eel]. wet beraadslagen.
Hij herinnerde aan zi j n vroegere verklaringen.

Het blad heeft hem aan het vroeger vonnis herinnerd.
Het zieri van dat huis herinnert me altijd ann zijn vrcegere11 bewoner.
ge mij er nog eens aan herinneren?
Wilt
Her;nneren en herinnerd worden, m o g e n altijd e n rn o e t en meestal
met het voorzetsel aan gebruikt worden.
Bij zich herinneren, wederkeerend werkwoord, wordt h e t voorzetsel aan
niet gebruikt : zich iemand, zich iets herinneren . 1 t, herinner mij dien schoonen

dag. .Hij herinnert zich niet dat h.ij zoo gehandeld heeft.
CI

III.

Nederlandsche samengestelde werkwoorden,
waarbij verkeerdelijk een deel der samenstelling wegvalt.

Donner un devoir, e i c.

Wij

G
-7

Een werk, een les, sommen opg even..
Een opstel., raadsels opgeven.

moeten onze namen opgeven, de onkosten opgeven.

Het opgegeven werk (soms : de opgaaf), le devoir.
Prendre les devoirs, in N.-N. : het werk ophalen ; in Z.-N. het werk a fhalen
Livrer la balle, den bal opgeven. ( Geven bet. schenken.)

Recevoir un devoir, etc.

Een werk, een les, sommen opkri j gerl•

Scholieren, die hun thema van den meester nebben gekregen.

Dire, reciter sa

7i j n les opzeggen.

De leeraar laat de jongens de les opzeggen, of overhoort de les.

Faire de la, peinc_. A ggli. Iemand verdriet aandoeri.
Faire pa r1 -i e de qu el gu e Deel uitmaken van jets.
chose.
Deze twee personen maken. een paar

ui t.
( 1 ) Uphal,Pn bet. Net. : i11za1r.teleu. A f/talo1, bet. : wegl_talen, i11 orrtvangst
nexrlen op d e p111.ats; waa,r het 1 ► i lii,j i s : een brief i.fha,len iexnand, <l.€r11 'i ; station
urtifp c'r1.
^^

, ^

De Fransche uitdrukkin r muet dikwijls door een andere Nederlandsche
ver.taald worden, vooral als het, onderwerp een persoon is, b. v. :
I1s font partie du cor t,ege, zij gaan in den stoet.
Il fait ipartie du tiers ordre, hi;i is lid van de Derde Orde.
Il gait partie de la coinpatnie, hij behoort bij, tot, onder het gezelschap.
Ik verlaat u.
Je vous laisse.'
eel
te
affaire.
Ik
laat u deze zaak over.
Je vous laisse
Dal
laat fi e wenschen over.
Cela laisse a desi rer.

Dieu livra les ennemis en- God leverde de vijanden in onze
handen over.
tre nos mains.
Een geneesmi ddel, een drankje inPrendre tine medeci ne.
nemen. Hebt gi j al ingenomen?
Een stad innemen.
Prendre une ville.
Den rouw aannemen.
Prendre le deuil.
Eon gewonte aannemen.
Prendre une habitude,
Er bliift. me nog over u te bedanken
Il me reste a vous ...
( d. 1. ilk moot u :►aog bedanken).
Evenzoo : de weduwe was int vijf kinderen overgebleven (6tait rest6e).

Se teni.r da,ns les bois.

Zich in de bosscheli ophouden.

Hij houdt zieh veel in het buitenland op, d. i. hij vertoeft, hij ve.eblijft veel
in het b4itenland.

Droog uw tranen af.
1k vraag me at

Sechez vos larmes.
Je me demande.

Men zegge ook : I. iems.nd. tot een tweegevec.,ht
da.grt.

2.

uitdayen ; of alleeli uithoogeren stijl : iernand voor den degen eischen.)
Het is niet moeili;jk min te toi ► neu., dai d e schri.jver zieh daarin vergist

heeft.
plicllten daaruit voortvlc ► eieii.
Spreker toonde aan. hoe
Aantoonen, met een bij2;in als voc ► rwerp, aan,ekondigd door hoe, of dat,
is svnonietn van bewijan, betoogen.
3. •Vrucliten., :;roenten, ,worden ingelega of in,ge»uta,kl, (ii.i Z . - N . opgelegd).
4. .Inkl,eeden, iernaiid lnet he t kief,d der kloust.e,rold.e liekleeden. Een in-

kl,eeding bi jwonen .

I=
Iv. Werkwoorderi, in het Fransch met een dubbel
rechtstreeksch voorwerp gebruikt, in het Nederlandsch echter niet.
I1 le croyait mort .
[lij hield hem voor cloud.
Le monde me (Toil lieu- De wereld hou dt me voor gellakki g.
ziet me voor gelukkig acm ,
NUN, •
1=1

,

-

Ook : hi j waande hem dood. D ^ wereld waant me gelukkig.
Het Ww. wanton heeft een dubbelen accusatief : hij waant zieh een profeet;
ofwel een voorwe-pszin : hij waant een profeet le zijn.
,

Je le crois habile.
On le croit ne ä . . .
Je le crois juste.
De voorzitter verklaarde
voor

handig is.
Ik geloof, dat
Men gelooft, dat hij geboren is te
Ik houd het voor bi lli j k.
(1k acht het k►i ] li j k).
de zitting voor geopend, verklaarde

. ..

het incident

gesloten.

In een 1i jdenden zin : hij wordt algemeen

voor een eerlijk man gehouden.
geopend verklaard.
Je le crois bienl = 1k wil het we l ( graag) gelooven! Geen wonder ! Dat zal

De zitting

werd

voor

wet !

Il fit lien le programme de Hij maakte het programma van zijn
voorgangers tot het zi j ne.
ses predecesseurs.
Na het werkwoord maken wordt naast het lijdend voorwerp een bepaling
vereischt met htt voorzetsel tot. Die b e p a 1 i n g komt overeen met hat
Fransche lijdend voorwerp, enons lijdend voorwerp wordt eon
bepaiing met de in 't Franrch : remand tot zijn vmend maken, faire son ami de
quelqu'un.
On fait des Flamands les allies des Allemands, ze malen de Vlamingen
tot bondgenooten der Duitschers ! ! Wij maakten het tot regel om
6 uur op te staan.

Le conseil le nomma insti- De Raad benoemde hem tot onderwi j zer.
tuteur.
Men zegt dan ook : sa nomination de pro'esseur, zijn benoeming tot Leeraar.

Il fut elu depute.
Hij werd tot afgevaardigde verkozen.
Je suppose cette nouvelle Ik onderstel dat, het nieuws bekend
connue.
is (ofwel : ik acht dit nieuws bekend).
Echter wel : dit wordt geacht bekend te zijn, cola est suppose (cense) connu.
Je /ui supposais ces aptitudes, ik onderstelde bij hem die bekwaamheid.
Je ne lui connaissais pas ce talent, 1k wise niet dat hij zulk talent had, zulk
talent bezot, over zulk talent beschikte.
Zeg ook : waar is de man, van wien ge zegt, dat hij u vergezelde?
(niet : waar is de man, dien gij zeide, dat hi j u vergezelde). God, van
Wien ge gelooft, dat Hij bestaat (niet : God, dien gij gelooft, dat Hij be.

staat). Dergelijke werkwoorden kunnen Been dubbelen accusatief hebben.
Cfr. VERCOULLIE, 254.
Evenwel wordt er gezeid : de schilderij, diemen zeide dat verkocht was,
hangt nog bij den schilder. Cfr.11-IAssELBAcH, I, 47; II, 34.

V. Werkwoorden, waarbij in het Nederlandsch
een vaste bepaling vereischt wordt.
Il ne pouvait se decider ä Hij kon er niet toe besluiten, het
acheter le livre.
book te koopen.
Il reunit toutes les voix. Hij vereenigt alle stemmen op zig.
Men zegt natuurlijk ook : hi j krijgt al de stemmen. In Z.-N. is dat de go, wone ui tdrukking.

Il prend la defense de son Hij neemt de verdediging van zijn
vriend op zieh.
ami.
Let wel : aller aandacht was op hem gevestlgd. (Zie blz. 26.)
-

Een oorzakelijke voorwerpszin wordt doorgaans in den hoofdzin aangekondigd door een voornaamwoordelijk bijwoord, bestaande utt het bijw. er
en het standvastig voorzetsel, dat het noemen van het gezegde doet verwachten.
In de meeste gevallen is dic aanduiding onontbeerlijk; soms kan ze ook worden
weggelaten. DEN HERTOG, 31. DE VREESE, 277. ALLEGAERT & ABEELE, 225.
Hij verlangt er naar, zijn vaderiand weer te zien.
Hij had er behoefte aan, zijn gemoed eens uit te spreken.
Zij waren er mede bela.;t, de wet toe te passen.
Hij rekent er op, dat h j zijn eigen heer en meester zal zijn.
Stemt ge .er in toe, dat ik u vergezelle.
Ik ben (er aan) gewoon vroeg op te staan.
Ik beroem er mi j op ( 1; , dat ik tot doctor zal bevorderd worden (i).
Hij stond er verbaasd over, dat lii j niet geslaagd was.
Wij bepalen er ons l)ij ( 1), de verdiensten bekend te maken.
Hij is er achter gekomen, dat ik het had.
Dat komt er van, als men het Volk miskent.
Men dacht er niet aan, dat die jongens met elkaar niet overweg konden.
Men houdt er geen rekening mede, dat hij zees. Jong is.
Hij was er van overtuigcl, dat de zaak goed zou uitvallen.
Men zorge er steeds voer, met voorname lieden beschaafd te spreken.
In Zuid-Nederland worden zulke zinnen dikwijls gebrekkig gebouwd.

Fen ontwikkeld taalgevoel alleen stelt ons in staat met beslistheid te weten,
of men al dan niet, dat voornaamwoordelijk bijwoord moet gebruiken. (ALLEGAERT & ABEELE, 226.)
( 1) Bij wederkeerende werkwoorden staat het persoonlijk voornaamwoord
tusschen de beide leden van het voornaamwoordelijk bijwoord.
(I) Doctor in de Godgeleerdheid, in de Leltieren, is een academische titel.
.

Doktor

geneesheer.

8

VI. Het wederkeerend werkwoord.
Het Nederlandsch en he t Franscll. Inäken dikwi j is eerl verschillend gebruik van h et wederkeerend werkw., dal in de Fransche
taal meer voorkom l dun i n de onze. Het gebrek aan ( aalinzicht
geeft, dientengevolge, rneerinalen aanleiding tot fout ieve navelging van de Fransche wending. Cfr. DE VREESE, 317.
.

.
A. I [ ET F}iANSCI-_[ GE.I3RUIKT DIKWIJ.r.S FF.N `VI:1:)EBKEEREND
WI:RKWOOHD, WAAR HET NEDERI.ANDSC E3 EH GI: EN GEI3B,U1:KT.
S'adresser a.

Te bevragen bij. . .

Te koop eon piano : te bevragen bi j
Inlichtingen te bevragen bij ... Voor verdere inai _ chtingen gelieve u te wenden tot ...
Pour les commissions s'adresser ä brteven, booclschoppen te bezorgen (biernaast, bij den bode, enz.).
.

.. .

,

Bedaren. Bed,a,ar. , jongen, bedaar.

Se calmer.

De zee bedaart, de gelnoederen bedaren.

Verdwalen. 14i j " verdwaa,lt in de
bosschen.
Op iemand vertrouwen; i ema r i d vert rouwen.

S' egarer.
Se fier a quelqu'un.

1k durf or hem, met vertrouwen. Ik ct.arf hem nit vertrouwen.

Se defier de guelqu't1n .
Il se fonde sur son drei
Se reposer.
Se r. econnait re (fig. ).

Jemand wa nt rouwen.
I Ti j steunt op zi j n recht.
Uitrusten.T Ti j rust van de reis
Tot bezi nni ng konne [a. Tot zich zelf
komen.
Se reunir.
Vergaderen. De Raad verge dent.
Se separer.
Scheiden. T Ti;j wi 1 van zi j n vader
ni e, t scheiden. .
Se souvenir.
Sollvenez- Gedenken. Gedenk rnitn er. Gedenk
yous de inoi. 11w moeder, gedenk 11w 11i1 ersl_en.
.

,

9
La fête s'annonee 1 ► i -m.

Se nommer.
Il s'appelle Jean.
S'elever, se dresser.

Het feest beloo f t goed t e zullen 5l agen, belooft schoon le zijn, belooft
mede te vallen; het laat zieh goed
aanzien. De dag zet goed in.
Hoe heet gij?
Hij heel Jan.
St aan, ri jzen, oprijzen.

De sl.anke toz•en rijst op mirlden in h e t dcrp; te midden van 't dorp. Hier
rijzen steile bergen.. Zilch verhef fen wordt, aithans in zuivere taal, vermeden;
het kan echter wel voorkomen, wanneer de aandacht op d e bereikte hoogte
gevestigd wordt, door cen bepal ing of eeri vergelijking, b. v. : tot in de wolken
verheffen zieh de topper' d er bergen. Ur. t3EL,FORT, 1899, I I, 344.
Je ne puis m'empecher de Ik ke.n niet laten of niet nalaten l e

rire.
Une ecole s'etablira , s'ol-rvri ra.
La porte s'ouvre, se ferme.
Tl se forma un comite.
,

.

Se fondre (avec). Le rouge

se fond avec le nuir.
Il se jeta l'Pau.
Le Rupel se jet te dams
l' Escau l .
Se jeler sur gqn.
au eou de geil),
S'asseoi r.
Se metlre a) a table.
b) en rang- .
Se coucher par 'terre.

Il ne se pr ► ssede plus.
C;Plrt ne se -rec()unrriii iide.

lachen. Ik rnoPt wel lachen.
Ee^^- school za l op het dorp gevest i gd,
geopend worden.
De deur gaat open, gaat toe.
T^^ en conimissie (een comite) kwam tot

stand, ontslolld.
[let rood smell met he l zwa r t samen;
versmell, vloeit iiieen met het zwart.
fi j s pron g i n ' t water.
De Rupel vloeit mondt uit in de
Schelde.
Fernand up hei li jf vallen.
l ema1 id ern den hals vliegen.
Gaan zitten. Ga zi I Ien; zit, neer.
11a Il l< d'el gaal>. (zi l I en). Gann aanzi ti en.
in de ri j gaan stain.
Op den grand pan liggen.
I Ti j is buil en zieh -r.elf. I li j is zieh
zelf rtiel nieer (nieI langer) meesier.
Ii j kenl ziclr zeli• filet meer.
Da I ;s it anbevelensw< ^ ^ .r rd.ig.

1_

,

,

.

.

..

Zich aanbevelen kan niet gebezigd worden me t een z a a k als onderwerp.
Men kan nog zeggen dm` wekt belangstelling ; dot ',relic getni,gt van, geeft
bewijs van oplettendh,eid, enz.
!mar het verband.

Le ternps s e re irteI .
su ici der.

I l ei ,

weder l.lad rl up, wordt weer goed.

leltuYoord ple,ye,,. ('/,i eh um_ hPi., lever!

l ► rengen. )
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Se trouver.

Staun.

Op de markt staat het stadhuis, is het stadhuis, bevindt zieh het stadhuis.
Dit stuk staat, komt voor in de Bloemlezing.
Zich bevinden wordt van zaken minder gebruikt. Ook is het nog of te !euren,
omdat het niet teekent.
Se

vanter, se glorifier de...

Roemen op ... roem dragen
iemand, op iets.
,

op

Hij roemt op zijn rijkdommen.
Ook, doch alleen van p e r s o n e n , zich beroemen op : hij beroemt zieh
op zijn rijkdommen
Dus moet het zijn : de Nederlandsche Letterkunde roemt op VONDEL, enz. (x).
.

B.

HET VERKEERD GEBRUIK VAN

zich

VERMEDEN DOOR EEN

OVERGANKELIJK WERKWOORD MET LIJDEND VOORWERP.

I1 ne s'attendait pas a Dat verwachtte hij niet; dat had hij
cela.

niet verwachi.

Men kan nog zeggen, met eenig verschil in de beteekenis : daar had hij
niet op gerekend.

Il s'empara de ce pays.
Sa voix s'eleva.
Ses yeux s e f ermerent .

Hij bemacht . igde, bemeesterde, veroverde het land.
Hij verhief de stem.
Hij sloot de oogen.

Natuuili jk ook : zijn oogen gingen toe, vielen toe.

Il se sent la force, le courage de ...; it se sent de
force a ...
Il se croit la force de ...

Hij gevoelt, dat hij de kracht, den
moed heeft dat werk aan te vatten.
Hij gevoelt in zich de kracht ...
Hij waant de kracht te hebben.
Hij waant dat hi j de kracht 'h eef t.

Het Franscb heeft hier zich als onrechtstreeksch voorwerp; in 't Nederlandsch is dit echter öfwel geheel overbodig (b. v. : se choisir un modele, een
toonbecld kiezen); öfwel dient het door een voorzetsel voorafgegaan : hij gevoelt
in zieh den moed ...; hij kiest dett t,00nbceld voor zieh.
Il se dit . . . Hij zegt bij zich zel f, tot of tegen zich zeit. Ii se r6p6te que ...
Htj herhaalt bij zich zelf dat ...
( 1) Het werkw. kwijten is wederkeerend : hij heeft zieh van zijn taak
goed gekweten. Hij zat zich. van zijn dicht als Wanting kwi/ten.

—
C . PRANSCHE WEDERKEERENDE WERKWOORDEN NAAST ANDER 1^
NEDERLANDSCHE WEDERKEERENDE.

S'aider des pieds ei des
mains.

Zich van h.anden en voeten bedienen.
Zich met handen en voeten verweren.

Met handen en voeten werken ; handen en voeten gebruiken.

Se

Zicr. sehadeloos stellen.

dedommager.

We zullen ons sehadeloos stellen voor zes dagen stilzitten ...

Se delecter
chose.

ä que] que Zich in iets verlust igen; zich to goed
doen aan iets (ook : genoegen in
iets scheppen).

Hij deed zieh aan een heerlijken maaltijd te goed.
Wij willen ons wat verlustigen in de natuur.
Ik verkneukel mij in de pret, die ik zal hebben (ik wrijf de kneukels van
voldoening).
Hij zat zich in dit gekijf te verkneuteren (zieh innerlijk te verheugen).

Se

destiner ä ...

Zich aan den oorlog ; aan de letteren,
aan den geest eli j ken stand wi j den.

In de omgangstaal : priester worden, scldaat worden, bandetaar worden, enz.
Se destiner ziet op de toekomst; zich wijden ziet op het heden. Voor de
toekomst gebruikt men in hot Nederlandsch een hulpwezl;.woora : hij zal zich

enz.

wijdena;hlprstwoden,

I3cstemmen wordt alleen transitief gebruikt. : hij beste rnt zijn zoon tot, .voor
den handel.

Ik verklaar mij nader.

Je m'explique.

Zich verklaren beteekent : zijn gedachten duidelijker te kennen geven, zijn
meening geven. Ge moet u verklaren !

Se placer, s'etablir.
Se preparer ...

Zich in een stad vestigen.
Zich gereed maken tot, voor;
Zich klaar maken tot, voor;
Zich voorbereiden tot, voor, op

...

In 6611 geval zegt men : zieh bereZden, nl. zieh tot den dood bereiden.

La question se
se pose.

presente,

De vraag doet zich voor (ook : de
vraag komt op).
S'en remettre ä quelqu'un. Zich op iemand verlaten.
Let wel : ik laat de regeling dezer zaak aan u over. (Zie blz. 5.)

ge representvr ur10 sc ene . Zich oen I r ► oneel voor5teti eb.
' ' vriend
F Ii j moot de rl. arm van zijn
Se soutenir.
n emen, om zieh reeht te houden.
.

Bij soinmime werkwoorden worth zieh
versterkt door zeit : zich
zelt gelukwenschen, zich zel t beminner,, zich zeit veroorc!eelen, zich ze1, f eer biedigen,
zici, zel f iets opleggen, zich zel f geweld aandoen.

D. IN HET FRANSC:F1 WEDER,KI!;E.KENI)E WERKWOORI)EN; IN HET
NEDERLANDSCI-1 WERKWOOßDEN, WELKE EEN HANDELING
UTTDRUKKEN, DIE HER.HAALDELTJK OF GI:WOONL.TJK GESCHIEDT, MEESTAT. IN DEN I.IJT)h.Nl -)Eiv VC)131\1.

Cette etoffe se vend a vii
prix.
Ce mot ne se di plus.
Celle lett re ne se prononce

Die stof wordt voor, tegen lagen
prijs verkocht.
Dat wordt nies meer gezegd.
Die letter wordt niet uitgesproken.

pas.
L'article
Cela ne se trouve nulle

Het l i dwo ord wordt gebruikt . . .
Dat vindt men nergens.

part.
Cela ne se voi t plus.
Cela ne se peut pas.
Cela s'explique faci iemen I,.
Cela se comprend.
.

Da. I ziet men niet meer.
Dat kan niet, dal, mag niet (zijn).
Dat; is gemakkeli j k te verklaren.
Dat spreekt vanzel f . Dat is lichte te
begrijpen. Dat lagt, zich begrijpen.

1. De wederkeerende vorm hij verkoopt zich (d. i. hij is de verkooper
van zich zelf) heeft in het Nederlandsch een andere beteekenis dan de lijdende
vorm hij wordt verkocht (d. i. jemand anders of anderen verkoopen hem) . In 't
Fransch kunnen die twee vormen dikwijls dezelfde beteekenis hebben : un
esclave se vend = un esclave est vendu. Une ecole s'ouvrira = une ecole sera ouverte.
[)e Fransche wederkeerende vorm un esclave se vend, une ecole s'ouvrira
lhecft wel de beteekenis van den Nederlandsehen lijdenden vorm : een slaaf
wordt verkocht, de school zal geopend worden, niet echter van den Nederlandschen
wederkeerenden vorm (een slaat veLkoopt zich, een school_ zal sich openen).
(Wat de Nederl. wederkeerende vorm nier uitdrukt, is onmogelijk : een slaaf
kan zich niet verkoopen, daar hij over zich zelf niet beschikt; een school kan
zich niet openen, daar zij Been bewcegkracht heeft.)
2. In het Nederlandsch heeft de bedrijvende vorm van sommige werk
zich overbodig-wordenlijbtks,wardohegbuikvn
wordt. Zoo 'Legge men : De koorct mkt ; de boom buigt ; het haar krult, het jongetje
betet , de wegen kruisen, enz.

,1 1. H et gebruik v an wederl:rerel;de wer kw. m et lijdenden zin is in de
tegenwoordige taal zeer I)eperht. Zij worden nogal cens gerez;gd in den infinitief achter la,ten : dal iaat zieh s'nr,aken; del laat Nich, verstaan ; dat hout laat
zieh rrzoeilijk bewerken ; zaursto f fried zieh m et stiksto f verbinden (ook verbindt
V RE(;sE, t ► lz. 336; hAUWF.NS, § 372.
zieh). Cfr. DEN HEr{ToG, 1, 1`26;

E.

IN PLAA'1`S VAN , ,Vli:1)I;1tKh:EEih;N1)E \Vh;

=

WOODEN MET EEN

BEPALING VAN GESTE f,1)1UE I7) GE1.fJK 1N

'

'1^ -Ii, RANSCH,

GE-

KW(1O111)EN MET EEN AFHANKELIJ-

WONE BE])IITJVETII)I ,;

.

K EN %1N.

Se reconnoitre impl:lissa . Erkennen, zie11, bevinden, dat men

ma,chl eloos is. (Cfr. blz. I.O.)
Voelen, dat men herleeft.
Hi j zag, dat hij alleen was.

Se sen-1 ,ir renaitre.
I1 se vi soul.

Evenzou : (lenken, drooin err , gelooven, weterz, zien, dal m en cjelukkig is, naast
ceureux, etc.
zieh verplicht ; hij zag zieh genoodzaakt ; en anderzijds : lzi,j acht zielt, hij waent zich. gelukkig.
,

,

't Fransehe : se c;ruire, se re'
Men zegt echter : hij zi,?t

I11 .

I 1E'1'

elk (r,n der (AL OF
(t(rl?v1f) WO ti] ) '1' VEßETSCHT ALS

1;N I) VOOI3NA ANEW OORI)

E )H:ti

NI ET VERSTF: K7'

J

)O( )11.

OT

I)l^: \VE1-1K.1NG C)N1)I; I,1 NG Gh:5CHWDT.

in Zij kennen elkander (d. i. elk den
Its se cony a.i ssen t
tinder).
l'aul re.
Se plaindre
(mut u ell e- Elkain der beklagen.
ment).
Les hommes doivent se De menschen moet e rl elkander bi j secourir (mut cell ement ).
staan.
Elkaar Z oelachen.
Se sourire.
Zij spreken veel met elkaar.
Its se parley l souvelll .
Zij hebben. met mekaar geen omgang
Its ne se voi en l plus.
meer.
.

.

G.

In bet Fransch wederk. weckw.; in het Ndl. cen t>> jwoordelijke uit-

drukking .

Il se conteni a de changer q.q. mots, hij veranderde alleen maar eenige
woorden.
Il s'obstina it se taire, hij Neef hardnekkig zwiigen.
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VII. Onpersoonlijke werkwoorden.
A.

NAAST FRANSCHE PERSOONLIJKE WERKWOORDEN HEEFT

HET

NEDERLANDSCH ONPERSOONLIJKE.

er van ons geworden?
H et ontbreekt hem aan moed, het
faalt hem, he t mangelt hem, het
hapert hem aan moed.

Que devi endrons-nous ?
Il manque de courage.

Wat zal

heeft geen moed genoeg, of andere goede uitdrukkingen worden hier-

door niet uitgesloten.

Je me souviens que...

Het

heugt me, dat ...

Natuurlijk is ook goed : ik herinner me, dat
Vous vous souviendrez,

het

Vous etes libre de partir.
Vous avez mauvaise gräce
de ref user.
Je m'etonne de vous voir

ici.
.Je me plais ici.

zal

...

u heugen.
Het

staat u vrij to vertrekken.
staat u leeli j k to weigeren.

Het

verwondert mij u hier to zien.

Het

bevalt mij hier. ( Het gaat mij

Het

wel.)
Je le regrette, j'en suis

fß,ch &
Je me repens de vous
avoir offense.
Je me r6j ouis de vois voir.

Het spi j t me; het doet me leed;
het verdriet me.
Bet berouwt me u beleedigd to

hebben.
Het verheugt me, u to zien.

Ook : ik verheug me u te zien. Gewone omgangstaal : ` ik ben blij, dat ik

u

zie.

De volgende zinnen bewijzen genoegzaam, dat we hierboven (en hieronder
bij gelulcken en mislukicen) met onechte onpersoonlijke werkwoorden te doen
hadden, daar ze een ander onderwerp --- nl. een z a k e 1 ij k --- dan het
onpersoonlijke het kunnen hebben :
• Die woorden heugen me nog ; die beloite heugt me nog.
Die daad staat u leelijk.
Uw aanweziuheid verwondert mij ; uw optreden verwondert mij.
Uw levEn bevalt mij hier ; uw gedrag, die man bevalt mij ; dat boek bevalt mii.
Uw a f wezigheid spij t me, doet me leed. Dit werk verdriet hem.
Die beleediging berouwt mij. Dat nieuws verheugt mij.
Die onderneming zat hem gelukken, mislukicen ; de opstand is hem gelukt,
mislukt.

Vergelijk het z a k e 1 ij k onderwerp van sommige dezer Nederlandsche

zinnen met de Fransche vertaling er van : Je me souviens de ces paroles; je
zegrette votre absence; j e me repens de cette offense; je m'etonne de votre
presence; je me rejouis de cette nouvelle; il reussira, i l echouera.

Trois heures sonnent.
Ils tardent ä venir.
J'ai echoue.
J'ai reussi ä le sauver.

Het slaat drie uur.
Het duurt lang, eer ze komen.
Het is mij mislukt.
Het is mij gelukt hem to redden.

Ofwel : zijn redding is ‚Ili] yelukt. Het ww. gelukken wordt onpersoonlijk,
of met lets onstoffelijks (eon handeltng, onderneming, poging, plan) als onderwerp gebruikt.
Het werkw. slagen wordt, or met een p e r s o on, of met lets onstoffelijks, of met lets stoffilijks als onderwerp gebruikt : ik ben er in geslaagd
hem to redden ; zijn redding is geslaagd ; die photographie, dit stuk, die schilderij,
dit gebouw is goed geslaagd. Zie W. DE VREESE, 377-382.

B.

IN HET FRANSCF EEN ONPEBSOONLIJKE HOOFDZIN
MET

cc)

Are

MET EEN BIJZIN ; [N HET NEDERLANDSCH EEN

HOOFDZIN ALLEEN, MET EEN STERKEN KLEMTOON OP HET
0NDERWERP.

C'est lui! C'est vous! C'es(.
mo i.
C'est le pere qui decidera.
C'est demain qu'aura lieu
la fête.
C'est lui qui vous a offense.
C'est cela qui m'irrite.
C'est nous qui avons trolly() la chose.
C'est moi, qui ai fait cela.
C'est lui qui l'a fait.
C'est vous qui avez fait,
cela.

Hij is 't! Gij zijt het. Ik ben het.
Dat ben ik; die ben ik. Wij waren
het, enz.
De väder zal beslissen.
Morgen heeft het feest plaa(s.
IIij heeft u beleedigd.
Dät ergert
Wij hebben het feit ontdekt.
Ik heb het gedaan.
Hij heeft het gedaan.
Gij hebt het gedaan.

Toen was de eilende groot. (C'est alors que ...) Op zijn bevel had men ons
verwijderd. (C'est sur son ordre que ... )

Wil men den nadruk nog versterken, zoo kan men gebruik maken van een
bepaling.

Hij zeit heeft het gedaan. Op
zal beslissen.

hem voorak vestig ik de aandacht.

Vader alleen

—

De nadruk kan ook altijd versterkt worden door een herhaling van hei
beklemtoonde woord : ik, ik heb het gedaan. Ddt, dat ergert me.

Soms zal een andere wending bet er passen, b. v.
C'etaient surtout des mercenaires Dit leger bestond hoofdzaketijk uit huurqui composaient cette armee.
lingen.

Het werkwoord zijn kan ook pers.00nlijk gebruikt worden
met een gezegdezin, die voorloopig door het of ze wordt aangeduid; de nadruk zal des te beter uitkomen.
Ik ben het, die het gedaan heb.
Gij zi j t het, die het gedaan hebt.
Hij is het, die het gedaan heeft.
Wij zijn het, die het feit ontdekt bebben.
Zij zijn het, die me beleedigd hebben.
Dat zijn ze, die ons beleedigden.
Morgen is het, (1st het feest plaats heeft (L).

C.

H ET EENVOUDIG PLAATSHEBBEN EENER WERKING WORDT
UITGEDRUKT DOOR ONPERSOONLIJKE LIJDENDF. VORMEN
VAN WERKWOORDEN ( 2)

On dit.
On ne fume pas i ci .
On se plaint de
On sonne, on frappe.
On ferme!
On demande un institut eur.

Er

wordt gezegd,

dat ... (Ze zeggen).

Hier mag niet gerookt worden. Nie t

rooken.
Er wordt geklaagd over de duurte
der levensmi ddelen.
Er wordt gebeld, gescheld, geklopt.
Er wordt gesloten!
Gevraagd wordt een bekwaam onderwijzer.

D. VOOR DEN EERSTEN EN DEN DERDEN PERSOON VAN DEN
AANSPORENDEN SUBJONCTIEF (OPTATIEF), BESTAAT ER EEN
OMSCHRIJVING MET HET WERKW. taten.
Voyons; allons plus loin;
continuons.
( 1 ) Cfr.

DEN

Laat ik niet te veer zeggen ( 3 ).
Laten wij zien; laten wij voortgaa,n;
laten wij voortwerken.

DE VREESE, blz. 38i; HASSELBACH, § 149, 4; VERCOULi.IE, § 177;

HERTOG, H, 32.
( 2 ) D EN HERTOG, I, 1 23 .
3 ) Gfr. BAUW E NS ? 961-2; PE vREESE, biz. 388.

i7—
Laten zij spreken.
Laat hij komen, als hij kan.

Qu'ils parlent.
Qu'il vienne.

Men verwarre dezen optatief niet met den imperetief van Taten (in den zin
van toelaten) gevolgd door den accus. van het voornaamwoord : Maat mij, ons,
hem, ze, van hier gaan. COSIJN, 399
In de laatste zinnen geldt het een verzoek of bevel, geen aansporing. Maar
het verschal wordt niet altijd in acht genomen, en men zegt nu met aansporenden
zin zoowel : laat ons bidden, laat ons gaan, laat ons eens aannemen dat ... als :
taten wij bidden, Taten wij gaan, taten wij eens aannemen ... alhoewel dit laatste
spraakkundig juister is.

_-

,

o
VIII. H ul pwe rkwoorden .
A.

Zijn

On est prie de ...
Vous 6tes prie de ...
Il est aime du peuple.
I1 etait craint.

Le - salaire a ete paye.
avait ete paye.
aura ete paye.
aurait ete paye.

worden.
Men wordt verzocht (tezwijgen, enz.).
UFA. wordt verzocht ...
Hij wordt door het yolk bemind.
Hii werd gevreesd.
Hij zal gevreesd worden.
Er zou een nieuw werk aangekondigd worden.
Hot loon is betaald (namel . ijk : geworden).
Het loon was betaald (geworden).
Het loon zal betaald (geworden) zijn.
Het loon zou betaald (geworden) zijn
EN

De hulpwerkw. voor den lijdenden vorm zijn : worden en zijn : het eerste
voor de onvoltooide, het laatste voor de voltooide tijden. (DE VREESE, 286.)
De eerste vier zinnen geven de onvoltooide tijden aan; de laatste vie, de
voltooide. (Zie : BAUWENS, 4133. )
Voof de voltooide tijden kan men achter de vortuen met zijn het d eel
geworden denken, of ter versterking toevoegen; gewoonlii1 wordt het-wo rd
and erdrukt.
Wat het gebruik der hulpwerkw. hebben en zvjn aangaat, zie men de Spraakkunst.
.

B. Kom en ,
A.
Venir ä.
S'il venait ä mourir.

ALS HULPWERKWOORD.

Indien hij kwam te sterven; kwttm(e)
hi j to sterven . . .

Als de meester het te weten komt ...; körnt de meester het te weten.
Wij kwamen ;n1. toeval'_ig, over Staatkunde te spreke..
Komen te, drukt een min of meer onverwachte handeling u!t, iets dat
min of meer toevalligerwijze geschiedt.
B.

Venir de.

Il venait de (mourir).

Vient de parait re.

Hij was juist, zoo even, pas gestorven.
Hij heeft me zoo even gezeid.
Ik ben nog maar pas van hem weg.
Zoo even versehenen. Komt juist van
de pers. Nieuw! Pas versehenen!

C. Venir --E-- infinitief.
Cette decoilverte vient Die ontdekkin.g vult de vorige aan.
completer la precedente
(d. i. complete).
Vint tomber (d. i. tomba). De werpspies viel vöbr zijn voeten.
Vint frapper (d. i. frappa). De dood klopte bij hem aan.
ä sa porte.
Enkel in zeer zeldzame gevallen wordt kornen als hulpwerkwoord gebezigd,
en dan nog zonder te voor den infinitief, b. v. : komm etpn ; komen klagen ;
komen z1,en ; mar nooit met een z a a k als onderwerp.
Een verleden deelwoord kan zoowel als een infinitief op komen voigen :
Hij kwam aa.ngesneld = hij kwam aansnellen.
Noeit dient komm tot koppelwoord; foutief is dus : de boom komt groen;
het komt droog. Zeg : de boom wnrdt groen; het worelt droog.

C. HET FRANSCHE finir ALS HULPWERKWOORD.
I1 finissait, achevait de Hij was iuist klaar met zi j n ontbi j t .

dej euner.
I1 finira par se fächer.

Eindelijk zal hij nog boos worden

Il a fini par pleurer.
Its ont fini par le defendre.

ook!
Ten slotte begon hij te weenen.
Op het laatst hebben zij het verb o den.

D.
Je le

ferai

Doen OF taten.

avertir.

On lui fit comprendre.
Il fit entendre que ...

I1 le fit entrer.

Ik zal hem later wa,arschuwen; laten
weten, dat ...
Men deed hem inzieri.
Hij liet hooren, dat .. .
Hij liet hem binnen,
..,

.

Men verwarne hier riet doen . inet Taten. Doen en taten gevolgd door een
infinitief, beteekenen : ootzau.k zijn, ruaken, dat lets geschiedt. Doen schijnt
meer het bedri,jvend, later, meet het lijdend veruorzaken aan to duiden .
Soms is er een scherte verschil in beteekenis : ik deed hem verstaan, d. i.
ik bracht, al redeneerende, aalt zijn verstand... Ik liet verstaan, dat, d. i. ik gaf
bedektelijk te kennen.
Soms is het verschil klein : hi) kiel weten, hi) deed weten ... In deze geva.ilen
kan alleen het taalgevoel Bien weg wijzen.
Ge moet uw schoenen laten maken.
1k zal de zaak grondig laten onderzoeken.
Hij liet het huis ten gronde afbreken.
Alles laat vermoeden, dat
Zijn ouders lieten hem TAW'''. leeren.
Hij heeft lang op zieh Taten wachten (s'est fait).
De geneesheer liet ziele ruim betalen.
Christus liet zieh Gods Zoon noemen.
...

F. HET FRANSCHE

Faire connaitre quelque

chose.

faire ALS HULPWERKWOORD.
lets bekendmaken.
Ook : lets laten weten.

Hi.j kon er riet toe korr..en, zijn besluit aan zijn vader bekend te maken.

Il se fait aimer, crai n tire, Hij maakt zieh bemind, gevreesd,
connaitre.
bekend.
In doze zinnen heeft het Fransch het ww. faire, bedrijvend of weder
maken met een-kerndgbuit,m fe;hNdrlansctw.
voltooid deelwoord.
Een uitzondering is : se faire remarquer, zich onderscheiden, naam maken,
de aandacht op zich trekken.
F. HET FBANSCHN voir ALS HULPWERK.WOORD. •

voyait son eta l s'e7r1- Zijn l oes - Land verergerde voortdi i
-pire.
rend.
Tl voyait ses propri el =gis 7i j r eigendummen vermeerderen
s'a,gra,ndir.
j aarli j ks.
Le jour qui
N -1i
De dag, waarop hij geboren werd.
maitre.
Ii

Het Ndl. werkwoord zien wordt verkeerdelijk als hulpwerkwoord gebruikt,
als er sprake is van lets, wat riet voor het oog waarneembaar is, behalve in
een paar gevallen. Cfr..hlz. 13. Het wordt alleen gebruikt, als er een werkelijk
zien geschiedt, en als hot beteekent be- of opnierken : ik zag hem loopen ; hij
heeft me zien slaan.

Uitdrukkingen als : de dog, die uns zag geboren worden, kunnen evenwel
als figuuriijke spreekwijzen aangezien worden.

G. HET FRANSCHE

aller

ALS HULPWERKWOORD.

Comme ils allaient titre Daar zij op het punt waren aangehouden te worden.
arretus.
Men stond op 't punt te vertrekken.
On allait partir.
N'allez pas croire que ... Geloof nu maar niet, dat
C'est ce que j'allais dire. Dat wilde ik juist zeggen.
Je m'en vain faire un. Ik heb 't voorne'men, ik ben van plan
voyage.
een reis te doen, enz.
De gendarmen zuZlen komen; ik voelde dat ik zou vallen; ik zal u zelf laten
...

oordeelen; het eten zat opgediend worden; ik kon u nog veel schrijven, maar
ik zal het niet doen.
In al deze gevallen dient het werkw. gaan vermeden, want gaan kan nooit
gebruikt worden in de beteekenis van nullen (ter omschrijving van den onmiddellijk toekomenden tijd).

Gaan kan door een infinitief (zonder te) gevolgd worden in de
volgende gevallen :
1 0 als er werlcelijk een beweging geschiedt :
Ik ga eerst mijn boeken halen.
We gaan varen, we gaan wandelen.

2° als er nog aan een werkelijke beweging gedacht wordt (gaan
zich in beweging stellen :
Ik ga wat zitten schri jven. Ga zitten.
Gaat ge nu al slapen! Ik ga nog wat werken.

30 als de handeling gedacht wordt als een voorbereiding (gaan
zieh in beweging stellen) :
Ik ga uw brief omstandig beantwoorden.
Ik wilde u juist iets gaan verteilen.

40 als de handeling gedacht wordt als een begin (gaan = eon
aanvang, een begin maken met; beginnen to volvoeren) :
Het water gaat koken. De schuit gaat, zinken. Hoor, het orgel gaat
spelen! Uw vinger is gaan zweren.
Hij ging mij het geheim toevertrouwen, toen .... (Zie : het Woordenboek,
Iv, 54, 75; DE VREESE, 292; BAUWENS, 971.)
« In Z.-N. zal het wel onmogelijk zijn, de faut nog uit te roeieii, zoozeer
is ze bij het volk doorgedrongen. » W. DE VREESE.
H. HULPWERKWOORDEN VAN WIJZE.

In vele gevallen wordt de mogeli j khei d, wenscheli j khei d, waarschi j nli j khei d of noo dzakeli j khei d van hetgeen door 't gezegde

wordt uitgedrukt, aangedu.i d door een van de werkwoorden mogen
moeten, zullen, kunnen,, laten, waarop dan een infinitief volgt .
Die werkwoorden noeml, men hulpwerkwoorden van. wijze.
Wie het in den zin nacht krijgen ongehoorzaam te zijn, zou 't met mij
aan den stok hebben, krijgen (zou met m.ij te doen hebben).
Mocht ik iets vergeten henben, houd het mij ten goede.
Hij mag rijk zi jn., geluk k ig is hij niet (0. i. aangenomen, toegegeven, dat . . . ) .
Ge moest maar bij ons .olijven ;d. i. als ge ons genoegen wilt doen).
Het zal geregend hebbm (het heeft waarschijnl?jk geregend).
Hij kan wel hier bli.jve:l (het is mogelijk).
.Maat hij maar eens afkomen ( dat hij . . . ) .
In navolging van 't Fr. devoir (s'il devait pleuvoir, il doit etre venu trop
tard, enz.) wordt in Vlaanderen bijna uitsluitend moeten gebruikt in zinnen
waar zulhm. (hulpw van del onvoltooid verleden toekomenden tijd) of mogen
(om een potentialis uit te drukken) passen.
1. Het was te voorzieri, dot het op een bankroet uitloopen zou. Hij wist,
dat zijn uur komen zou. Het is zeker dat hij in dat yak zal uitgemunt hebben.
Hij zal te laat gekomen. zijn.
Hij zal u zeker wel gezegd hebben (il a dti vous dire il vous aura dit) .
Al zou hij me ook verra c .en (dut -il me trahir).
Al zou i.k u ongelukkig zien (duss6 -je vous voir .. . ).
2. Zij mochten bet eens kwalijk nemen... Mocht ik ooit ziek worden, dan
laat ik den dokter roepen. Moeht hij me helpen in mijn lot, dan ware 't draaglijk.
Als hij me mocht verlaten, clan kwijnde ik weg van verdriet.
,

uou

IX. Hoe eenige Fransche werkwoorden in sommige gevallen weer te geven.
Attaquer quelqu'un (su .r Temand over, om, wegens zi j n meerlingen aanvallen.
ses opinions).
Hij werd in de dagbladen om die bewering heftig aangevallen. Over dat
gezegde viel hij den voorzitter aan.
Maar : iemand in zijn eer, in zijn goeden nn,am aanranden.
Aanranden is hatelijker dan aanvallen.

C;ontremander..

TegenhevoI geveTl; afzeggen.

De vergadering die your heden belegd was, is afgezegd. Ik wachtte hem
ten eten, maar zoo even heeft ]7ij het afgeschreven.

Declamer.
Declamation : voordracht, /l et

in h e t voordragen oe fenen.

Voordragen, opzeggen.
voordragen. S'exercer ä, la d e clamation, ztich

he( spo o r gera,ke n ,
C)ntsporen;
tiit, de rails loopen.
La fenetre donne sur la Het venster ziet op de straat uit,
komt op de straat uit; heefl, geeft
rue.
uitzicht op de straat .
Lchoir. Ce t honneur lui Die eer val t hem l e beU r(, ten deel ,
echoit.
De huur is vervallen; de wissel is
Le loyer est echu, enz.
vervallen.
Druipen, zakken., niet sl.agen, afgeLchouer ä l'examen.
wezen worden.
^ erailler.

Hij is verleden jaar op geweest (cl. i. voor de jury geweest), maar gezftkt,
en gaat dit jaar weer op. Hij zakte en kreeg drie maand uitstel. E-Iij is niet
geslaagd voor het Fransch. Hij is op zijn examen afgewezen.
Le cas echeant = bij gelegenheid, zoo 't geval zich voordoet.

Rcrire au propre, au net.

Oversehrij ven. In 'I riet sehr. i j yen.

Dedoublrncs.
Le

dedoublemen t

des

cours.

Een cursus in tweeen splitsen.
De splitsing der cursussen.
Een klasse, een [rein splitsen.

Het ww. ontdubbelen beteekent een schip ontdeen van de dubbeling, d. i.
de kielbekleeding, het koperen of zinken blad dat de buid van bet schip onder
water bedekt.
Het ww. verdubbelen bet. tweemaal zoo groot makeii, vergroo ten, versnellen : de lessen verdubbelen, zijn zjver verdubbelen, zijn stoppen verdubbelen.

Iemand vieren, vereeren, eer bewijzen. Ter eere van iemand feestvieren.
Er komt geen einde aan de li j st.
La liste ne finit pas.
La classe finit ä 4 heures. De les is uit, gedaan om, to 4 uur.
S'annoncer chez quelqu'un. Zieh aanmelden, zieh aandienen bij
iemand.
Iemand (eon persoon) aanmelden,
Annoncer quelqu'un.
aandienen.
Annoncer queique chose. Iets (een zaak) aankondigen.
Verschaffen, bezorgen.
Procurer.
Feter quelqu'un.

1. Ik zal u het noodige geld, de noodige :middelen verschaffen.
Hij heeft zieh zelf recht verschaft (il s'est fait j a.stice).
2. Ik zal u een afschrift van het testam en t bezorgen. 1k zal u een aangename lezing bezorgen. Hij bezorgdc :h em een postje aan de Bank van Leening.
Men verschaft i.emand alleen datgene wat h:ij noodig en ten gevolge daar

-

van gevraagd laEeft. D E Vr'tEESE.
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Rejoindre quelqu'un, s o n
regiment.

Weder bij iemand komen; iemand
inhalen. Zich bi j air/. regiment voe gen.

Rejoind_re un fuyard, een vluchteling achterhalen.
Oü pourrais -je vous rejoindre (trouver), waar zal ik weer bij u kunnen
komen (u aant re f f en) . Waar t re f f en we mekaar aan ? Waar v inden we elkaar?
Hij voegt zieh bij ons.
Vervoegen beteekent coniuguer.
Zich bij iem. vervoegen beteekent s'adresser a zieh wenden tot, zieh begeven
naar iemand.
,

lk heb bij dien schri j ver een plaats

Rencontrer.

aangetro f f en, die ik niet begrijp. In
Zwitserland vindt men hooge bergen.
Ontmoeten of tegenkomen won't bij voorkeur gebruikt als men zieh het
voorwerp als bewegende vourstelt. Men kan täch bezwaarlijk schilderijen,
huizen, bergen, e. d. onrnoeten .
Aantref fen geeft meer hei; toevallige aan dan vinden.

Soupgonner quelqu'un d.e
quelque chose.

Iemand van jets verdenken.
Maar : iets (bij iemand) vermoeden.

NOTA.
Het ww. doodverven beteekent eigenlijk : in grondverf schilderen;
vandaar : schetsen, aanwijzen, vooral bij den gids aanduiden, bij geruchte

noemen of voorbestemmen. Hij wordt als de dader van het bedrijf, als minister
gedoodverfd. [Doodverf = grondverf, eerste aanleg eener schilderij.)

Tenir quelque chose de lets van iemand vernomen hebben;
quelqu'un.
jets van iemand gehoord hebben.
De qui tenez-vous cette nouvelle : van wien hebt ye, weet ge dat nieuws?
Tenez-vous cela de votre p ropre experience? Hebt ge dat uit eigen ondervin-

ding ?

Cela me va.
Cela l.ui va.

Dat gaat mi j .
Dat is zi j n gading, het is naar zi j n
zin.

Het werkw. gaan is in dit geval door het gebruik ontstaan uit gaden,
bevallen, aanstaan. Het substantief gading bestaat nog. Het is van zijn gading,
het is naar zi j n zin. Zij Ire//en hier een gezelschap van hun gading aan VAN
LENNEP). Zijn gading vinden == dat waar men zin, lust of genoegen in heeft.
(

Ce manteau vous va bien. Dat staat u heerlijk, goed; dat zit u,
dat kleedt u, past u goed.
Menacer de faire quelque Men dreigt jets te doen.
chose.

Menacer quelqu'un
quelque chose.

de Men bedreigt iemand met jets.

Cette maison menace ruine = dit huis staat op invallen.
A. E. De Boeck : Nederlandsch '1`aaleigen.

1940.
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Charger quelqu'un de quelque chose.

Se charger de quelque
chose.
Charger quelqu'un de faire
quelque chose.

Iemand met jets belasten.
Hijj belast mij met deze taak.
Ik word met deze taak belast.
Zich met jets belasten.
1k heb me met die boodschap belast.
Ik ben daar:mee belast.
Iemand gelasten jets te doen.
Hij gelast u dit to zeggen.
Hij gelast u dit (te doen).
Hij wordt gelast ons dat te zeggen.

In Zuid-Nederland worden belasten en gelasten dikwijls met elkaar verward.
Gelasten beteekent bevelen en wordt gebruikt met een infinitief met te,

sums met een aceusatief.
Belasten beteekent Iemand een last te dragen geven (ook figuurlijk). Zich
met jets belasten is dus iets (als een last) op zieh nemen.

AANMERKING. I. Ilea Nederlandsch heeft vele afgeleide werkwoorden met be-. Hett Iiransch heeft dikwijls maar een en hetzelf de
werkwoord, daar waar het Nederlandsch er twee beef l , een oorspronkelijk en een afgeleid met be-. Dat is oorzaak dat to onzent
zeer dikwijls het verschil in beteekenis Lusschen beide werkw. uit
het oog verloren word'.
Eenige voorbeelden :
I. Fr. eouvrir. Ndl. dekken en bedekken.
Het hues is met stroo, met pannen, met leien gedekt. De tafel is met een tafeltaken gedekt.
Dit huis is met mos bedekt. De tafel is met sto f bedekt ; is met kranten bedekt ;
is met een stuk tafellaken bedekt. Hij had zijn aangezicht met zijn handen bedekt,
zijn rnisdaad bedekt, enz.
Dekken wordt meer gebruikt als jets als deksel bij de zaak behoort.
Bedekken is algemeener en heeft thans altijd het bijdenkbeeld, dat iets min

of meer verborgen wordt of onzichtbaar gemaakt, of dat het racer toevallig
geschiedt.
2. Fr. charger. Ndl. laden en beladen.
De wagen is met zakken geladen. Het schip is met graan geladen. Het schip,
het paard, de wagen is zwaar geladen.
Fen (te) zwaar geladen wagen. De tafel was met spijzen beladen. De Verlosser
werd met zijn kiwis beladen. Die boom is met vruchten beladen. Deze man is met
schulden beladen. Kona allen tot Mij, die belast en beladen zijt.
Men zegt laden met jets, dat regelmatig op of in een voertuig gelegd wordt;
beladen met jets, dat over heel het voorwerp uitgebreid wordt, met jets dat

zwaarder druid of dat er
figuurlijk gebruikt.

1ioor_t te zi jn; h et wordt dus veelal h eel of wat
.

3. Fr. connaltre. Ndl. Lennen en bekennen.
1k heb hem zroeger yoed r;ekeud. be les is vand,aag goed gehend. 1k heb nooit
zoo' n vrucht baa.r j aa.r gekend .
Rubens is een zeer bekeind schilder. "/,ijn meesterstukken zijn overal bekend.
Flij staat alyerneen bekend als een verdierastelijk man. Dat bedrij f is elders ook
bekend. lie! is een aiyerri,een bekend feit, d,at . . . Dat huis is van ouds bekend.
Het gebruik van bekennen is veel algerneener dan van kennen ; dit laatste
Nett in het verleden deelwoc ► rd bijna liitslui.tend de beteekenis van geweten.
Men zegt dus niet een ozt,d gaenct huis, maar een van ouds bekend h,uis.
Ever.izoo zegt men : een onbekende persoon ; een onllekend leven ; een onbekend land, enz. Maar men zegt ungek,end als er sprake is van een graad, een maat
zoodanig a ls tot dusverre nie1. vourkwarn : De koorts kwam met een ongekende
kracht terug. Hij stijgt tot een Aigeke7ade hoogte. Hun toestand bereikte toen een
ongekenden trap van vloei. (,fr.. HF'i' WOORDENBOEK, XI, 1599; DE VREESE, 50.

4. Fr. nommer. Ndl. noemen cii benoemen.
Het kind werd naar zijn 0ader genoemd, d. i. geheeten. Als opvolger van
minister N. wordt algemeen genoerrrd 117r X. Men noemt hem als toekomend Voorzitter der .Ka»ter.
Hij werd door den Raad tot sehoolrrzeest er benoemd. De .Raad benoemde hem
tot gemeentesecretaris. De koni rag benoemde a f gevaardigde X. tot minister. De
Eerwaarde Heer N. is tot pastoor benoemd to X.
Hij wordt genoemd, d. i. nun spreekt zijn naam uit (als candidaat).
Hij wordt benoemd, d. i. Ii.j wordt vanwege het bevoegd gezag aangesteld,
met die betrekking of dit ambt bckleed.
5. Fr. chanter. Ndl. zingen en bezongen.
Ren liedje wordt gezongen. Er wordt daar• a1tljd hetzet fde liedje gezongen.
De kinderen bezongen de heldendaden der Grieken. De held werd in mooie verzen

bezongen.
Bezingen beteekent : van lets, van iemand zingen.
Zingen met de beteekenis van bezongen komt alleer bij dichters voor : ik
zing den ondergang van d'eersten wareldgrond. IBILDERDIJK.

6. Fr. epargner. Ndl. sparen, besparen, uitsparen.
Hij spaart voor den ouden r7ag. Door is geen mocite aan gespaard. De dood
spaart niemand.
Bespaar mij de rnocite er been le gaan. Dat verdriet had hi; me kunnen besparen. Een kort verslag zal u ten minste een lange verveling besparen.
Hij hon met moeite eenig geid voor den ouden dag ultsparen. 1)ie schikking
zal me dagelijks twee uur werk uitsparen.
Behalve b et algemeen begrip van sparen, hecft besparen, inzonderheid
toegepast op onaangename o:rnstandigheden, aandoeningen, enz., de betee-

kenis van : zorg dragen dat men jets niet behoeft te lijden; jets onnoodig, ja,
noodeloos maken; en uitsparen de beteekenis : met moeite besparen, ofwel,
vrijhouden, vrijmaken.
7. Het voorvoegsel be- wordt nog in andere gevallen vereischt, b. v. :
Een plaats bevloeren.
Een legende, een verhaal berijmen.
Zijn voordracht met een gedicht besluiten.
Een besloten (d. i. af of ingesloten) terrein ; een besloten vergadering, een
bestoten gezelschap.
Gesloten (niet open) : de winkel is gesloten ; gesloten beurs. Een gesloten
karakter.
-

II. Sommige werkwoorden worden in Vlaanderen gebruikt in
een vorm, die niet behoort tot de algemeene Nederlandsche taal.
Zoo wordt hier vaak geschreven : benadeeligen, bevoordeeligen,
veropenbaren, veropenbaring, verergernis, verrechtvaardigen,
verrechtvaardiging, aanveerden, enz.
waar het moet zijn : benadeelen, bevoordeelen, openbaren, openbaring, ergernis geven, rechtvaardigen, rechtvaardiginq, aanvaarden, enz.
III.

Niet te verwarnen : Ergeren, aanstoot nemen of geven, ergernis.
Verergeren, erger worden, of maken, verslechten, verergering.
D
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X. Het werkwoord in vaste uitdrukkingen,
In vele werkwoordelijke uitdrukkingen, die dezelfde beteekenis
hebben als in het Fransch, verschilt het Nederlandsch Loch van
deze taal, wat betreft het gebruik van het werkwoord zelf.
Mon courage m'aban- De moed begeeft me, ontzinkt me.
donne.
Adresser la parole, des re- Het woord tot jemand richten; verwijten tot jemand richten.
proches ä quelqu'un.
Toesturen beteekent alleen t oezenden.

Aller en appel.

In hooger beroep komen van het
vonnis...

Even good zijn : hooger beroep (van een vonnis) instellen.
Zieh van een vonnis op hooger rechtbank beroepen.

Hooger beroep aanteekenen. Zich in beroep voorzieli.
Men treft ook aan : in hooger beroep gaan.

Appeler, attirer fatten- Hij vestige Unze aanduchl, op die
tion (sur qq. ch .).
feiten.
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Kongoland trekt onze aandacht of trekt onze aandacht op zieh, tot zieh.
I. Jets of jemand trekt (le aandacht. Hierbij is de bepaling « op iets u tout,
behalve in e6n geval, nl. iets of jemand trekt de aandacht op zieh.
2. Iemand vestigt zijn of andermans aandacht op lets. Hierbij wordt de
bepaling « op jets u vereischi..
3. Ook wordt nog gezegd : • zijn aandacht op iets, bi) lets, tot jets bepalens
schenken aan jets, laten vallen op jets ; jemands aandacht leiden op jets ; jemands
andchtbezigou.

Son nom est attaché ä cet Zi j n naam is (onaf schei deli j k) verevenemenl:,.
bonden aan die gebeurtenis.
De afdeelingen bestaandi? bij, gevoegd bij de Leuvensche Hoogeschool
(attaché a). Gehecht beteekent alleen verkleefd, verknocht.
Gehecht is minder sterk clan verknocht, minder standvastig dan verkleefd ;
het heeft zelfs een nog zwakkere opvatting in : hij is aan zijn land, aan zijn
dorp, aan zijn gewoonten gehecht.
In 't Ndl. zal men zeggen : de hertog nam hem in zijn dienst als bouwmeester,

Fr. l'attacha A son service.

C'est

que je vous at- Daar wilde ik u juist hebben.

tends.

Qu'ai-je besoin de.

Waartoe is 't noodig, waartoe dient

het u dit te zeggen. Wat hoef ik u
to zeggen?
Het ww. hoeven wordt alleen gebruikt a) in zinnen met een ontkenning :
ge hoeft het om mij niet te doen, b) in zinnen met slechts, alleen of maar, waarin
een ontkenning ligt opgesloten : ik hoef maar een woord te zeggen, c) in vraagzinnen met wat, waartoe, waarom : waarom hoef je bang te zijn?
In Vlaanderen wordt het dagelijks verkeerd gebruikt in de plaats - van
moeten, dienen te.

Avoir, engager une con- Een gesprek voeren, aanknoopen met
versation avec qqn.
i emand.
J'ai chaud, froid
10 Ik ben warm; ik ben koud; ik
ben benauwd, enz.
20 Ik heb het warm; ik heb het
koud; ik heb het benauwd.
. . .

lk beb koude of kou. Hier i.; kou een subst. Vgl. ik heb hanger, schrik, enz.
Vgl. ook . ik heb het goed; ik heb het gemakkelijk; ik heb het stecht; ik heb
druk, enz.

het
Qu'avez-vows ? .. .

Wat scheelt u? Wat schort u? Wat
scheelt, schort er aan?
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Avoir une aversion pour
quelqu'un; prendre quelqu'un en aversion.

Afkeer he b ben, kri.i gen, van i ernand;
afschuw krijgen, hebben, gevoelen
voor of van i emand. Afkeer opvatten
voor iemand.

Andere zegswijzen : ik kan hem niet hooren of zien, ik kan hem niet Luchten;
niet luchten of zien, niet luchten of lijden, d. i. niet uitstaan, niet dulden. Het
land aan lets hebben, tegenzin in lets, afkeer van lets, een hekel aan iets hebben.

Bat Ire la charge.

Ten aanval sla,an . Den aanval slaan.
.

Vgl. Den aftocht slaan, de taptoe slaan. Den aanval blazon. De trompet
steken (blazon). Storrnpas, stormloop blazen. (Krijgswezen.)

Commencer
(entamer) Een begin met lets maken.
quelque chose.
lets beginnen (I).
Compter sur quelqu'un.
Op iemand rekenen, si aat maken.
Een achtenswaardig man op wien men rekenen kan.

Le docteur l'a condamne.
Cotter cher.
Conclure un trait e.
Je le crois utile, etc.

Deposer un pro j e t, etc.
Desapprouver quelque
chose.
Desapprouver quelqu'un.

De dokter heefi, den zieke opgegeven.
Duur zijn; veel geld kosten.
Reizen kost geld; reizen is dour.
Een verdrag aangaan, sluiten.
Ik acht hei; nut .fig, noodig, raadzaam,
best, enz.
Een voorsi el indienen, aanbi eden.
Een verslau; indienen, aanbieden.
Iets afkeuren. Temands gedrag afkeuren.
In iemand lets afkeuren; iemand laken.

Ik moet u laken. Ik moet ont in u afkeuren.
Zeg : handelingen, meeningen, gevoelens atkeurPn ; maar personen taken
of in een persoon jets a f keuren.
( 1 ) In plants van beginnen, bezigt men beter een bepaalder werkw., b. v. :
een kapitaal aanspreken ; een flesch aanbreken ; een brood acznsnijden ; een
vat aansteken ; een lied aanhe f f en ; een werk aanpakken ; een weg aanleggen ;
een briefwisseling aanknoopen ; een strijd aanbinden.
In Vlaanderen zegt men « hoe zullen wij het aan boord leggen? » In NoordNederlan d iiitslciitend :

hoe zr illen wij h,et, aanleggen:'
.
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Personen afkeuren is V( rklaren dat die personen voor een bepaald doe).
aan de vereischten niet voldoen : hij w erd, door den rni.litierc^ ad 2'oo'r den dienst
afgekeurd, d. i. voor den krijgsdienst ongescllikt verklaard.
lent. belcnibbelen in den zin van critiques wordt alleen in Zuid-Nederl. gebevitten, bedil,lert,, lake-n, helrelen. Vitten op
bruikt. In 't Ndl. zegt inen :
,

iem., op iets.

Dire la messe.
Dire des heures.
Se le tenir pour dit.
Tenez-vous pour averti .
Je lu i ai di t son fait.

De mis lezen.
Getij den bidden (lezen).
Zieh voor gewaarsehuwd houden.
Laa,t het u gezegd zijn.
Ik he b hem duch. t i g de les g ele zen;
de wa,arhei d gezei d; hem do tlrgehaa l d,
hem over den hekel gehaald.

ln Vlaanderen : ik l i eb he n dc les gespeld (niet gespeeld').

m'a dit de 1'aver.
l ir.

Hi j heef t mij gelast hem le waarschuwen. ( Cfr. bl. 24.)
Donner libre cours ä ses Den vri j en loop ann zi j n l ran.en
larmes.
laten.
Cela me donne sear lc s Dal maakt me zenl_lwa,ch l i g; dat doet,
nerf s.
de zenuwen awn; dal. werkt op mi j n
zenuwen; dal slaat, me op de zenuwen.
Il a des attaques de rlerf s. Hij kri j g t het, heeft het op de zenuwen . Hi j heef t zenuwtoevallen. IIi j
kri j gt het met, de zenuwen te kwaad.
Il donna lecture du rap . - Hij hield lezing van het verslag; las
port.
het verslag (voor).
Donner sa demission.
Zijn ontslag vragen.
.7.i j n ontslag nemen, i ndi enen .
Recevoir sa demission.
Ziin ontsla,g krijgen.
il

Jemand (zijn) (eervol) ontslag geven, verleenen,is niets anders dale : iemand
uit zijn . dienst ontslaan.

Donner dans un travers.

In een dwaasheid, in een verkeerdhei d vervallen.
Il donne dans le panneau. Hij loopt in den strik, hij valt in '1
net. Hij laat zieh mi sl ei den, zieh
beetnemen. Hij loop_ er in ...
Se dormer de la pei n e.
Hij doet veel moeite om . . .

Ilij getroost zieh veel moei l e.
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Vous me . devez encore
trois francs.
Il me doit beaucoup.
Cela m'a echappe.
Ce mot m'est echappe.

ngarer l'esprit.

Gij zi j t me nog drie frank schuldig,
verschuldigd.
Ge moet me nog drie frank betalen.
Hij is me veel 1Terschuldigd, veel
verplicht.
Dat is me ontgaan ( d. i . ik heb
het niet opgemerkt; ik heb het niet
onthouden).
Dat woord is mij ontvallen of ontsnapt (d. i. ik heb het zonder nadenken gezeid). Ik heb mij dat woord
laten ontvallen.
Iemands hoofd in de war, op hol
brengen.

De ziekte heeft zijn hoofd in de war gebracht.

Zich den toorn zi j ner medeburgers
op den hals halen.
I1 s'y entend.
Hij heeft er verstand van.
Encourir une reprimande, Een berisping, een straf oploopen•
une puni ti on.
Zich een sc;herpe berisping op den
hals halen.
Encourir la disgrace de Bij iemand in ongenade vallen.
quelqu'un.
Je serai bref.
Ik zal 't kort maken, ik zal 't niet
lang rekken (in de volkstaal : trekken).
Encourir la col6re.

Men zegt tegenwoordig ook algemeen : ik zal kort zijn.

Pour etre bref.
Etre de garde.
La mort fut instantanee.
Entrer en correspondance
avec quelqu'un.
Cette loi reste tou j ours en
vigueur.
Exprimer la crainte, l'espoir.

Om kort te gaan.
De wacht hebben; de wacht houden;
op wacht staan.
De dood volgde oogenblikkelijk.
Een bri of wi sseli ng met iemand aaiaknoopen, met iemand beginnen.
Die wet is nog van kracht, is nog
geldig.
Den wensch, de hoop uiten, uitspreken, te kennen geven.
Do vrees uiten, to kennen geven.

11 s'exprime bien.
Faire la haie.

Hi j is (we!) ter taai; hij is rap ter
aal, vaardig ter taal; hij spreekt wel.
Langs den weg in een lange rij ge-

schaard staan; op rij geschaard staan.
De troepen waren in cen rij opgesteld ; de soldaten zetten (aan weerskanten)
de straat a/.
Faire un reproche a quA- lemand een verwi j t doen; iemand
verwi j ten toevoegen. Iemand ergens
qu'un. Faire un reprocht;
een verwi j t van maken.
quelqu'un de quelque c h .
Fouten maken, fouten begaan; ergerFaire des fautes.
li j ke flaters begaan; fouten schri j ven.
Een opmerking, aanmerking maken.
Faire une remarque.
Uitzonderingen maken.
Faire des exceptions.
Vorderingen maken. Vooruit komen.
Faire des progres.
Hij komt goed vooruit in het tee-

kenen.
Le Progr6s : de vooruitgang. ( Voortgang is de daad van voortgaan.)
In den zin van fr. se d fcr.ire de zegt men in 't Ndl. zich ontdoen van hoed
en jas, zich van een vooroorde ° l ontdoen. Men kan wel zeggen : zich losmaken,
zich vrijmaken van; mar zich ontmalcen van is minder goed.

Faire de bonnes etude s . Goed, flink, met vrucht studeeren.
Faire ses etudes ä l'uni- Studeeren aan de hoogeschool.

versite.
Faire (Belgisch : donne')
une conference.
Faire (Belgisch : dormer)
la loi a qqn.
Faire un appel a.

Een voordrächt, een lezing houden.

Iemand de wet voorschrijven, de wet
stellen.
^
Een oproep richten tot iemand.
2. Een beroep doen op iemands welwillendheid, op iemands vriendschap.
Een bezoek afleggen, brengen.
Faire une visite.
Faire, conclure un con.. Een overeenkomst treffen, sluiten,
aang aan.
trat.
Een verbond sluiten, aangaan,
Faire alliance.
.

Het Fransche faire is van een veelvuldig en uitgestrekt gebruik.
Het treedt als bestanddeel in vele zegswijzen op, waar het Nederlandsch
telkens een ander werkwoord vereischt. B. v. faire un projet, een plan
ontwerpen (beramen, smeden, uitdenken, verzinnen) ; faire un vol, een diefstal
plegen ; faire un serment, ecn eed afleggen ; faire une carte, een kaart

A. E. De Boeck : Nederlandsch Taaleigen.

1940.
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draad spinnert,
kousen breien. Het werkwoord maken of doen in zucke uitdrukkingen als

teekenen ; faire un fosse ; du fil, des bas, een stoot graven,

« passe- partout » te gebruiken, verdient ten zeerste afgekeurd. Cfr.
en BOGAERTS : Practische Taalstudie, I.

Faire une question A.
Faire l'essai de.
Faites-en l'essai.
Faire des demarches.
Faire signe.
Faire l'aumöne.
Je vous fais grace de cette
penitence.
Faites-moi grace de vos
reproches.
Faites-moi grace du reste.
Faire venir l'eau a la
bouche.
Faire loi.

KOENEN

Iemand een vraag doen, stellen.
Tot Iemand een vraag richten.
Iemand jets vragen.
De proef nemen van iets. Jets beproeven. De proef nemen met jets.
Beproef het eens; neem er de proef
eens van (mee).
De noodige pogingen aanwenden ; de
noodige stappen doers.
Een teeken geven.
Een aalmoes geven.
Ik schuld u die straf, die schuld
kwi j t.
Verschoon me van uw verwi j ten, van
zulken praat, van die boodschap.
Houd 't overige maar voor u.
Verschoon me van 't overige.
Iemand doen watertanden.
Als wet gelden, kracht; van wet
hebben.

Zekere gewoonten hebben kracht van wet, gelden als wet.

Pour ne pas faire des jaloux.
L'argent y fait tout.
Je le lui ai fait promettre.
I1 fait entendre que...
lui fit dire que ... I1
Ce qui faisait que...
Cet accident fit que (effecit ut).

Om geen jaloerschheid te verwekken;
om geen afgunst op te wekken; om
anderen niet jaloersch te maken.
Het geld is er almachtig.
Ik heb het hem laten (1) beloven, hij
heeft het mij moeten beloven.
Hij last (1) hooren, dat ...
Hij gelastte ( 2) hem te zeggen, dat...
Hetgeen oorzaak was, dat...; waarnit (daaruit) volgde, dat .. .
Dat voorval maakte, bracht te weeg,
was oorzaak, dat ik mijn plan liet
varen.

( 1 ) Zie ook blz. 18 -19. - (2) Zie ook blz. 24,
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Dal, hindert uiel; dal let niet; dat i s

i lie t s; dat rnaakt niets (uit).
Het schip is, wordt lek; het heeft,
kri j gt een lek.
Le navire fait de l'enu; hei schip neenit, zoetwater in; doet zoetwatNr op.
Finir, achever son service. Li j n ( di en st, )l i j d uitdienen. Li j n studi en voleinden, ten einde brengen.
ses etudes.
Ik zal er niet mede gedaan krijgen;
Je n'en finirai pas.
l:k zal er niet mede gedaan hebben.
Een besluit nemen.
Former un dessei n .
Se fourrer le doi g t dins Een doormen streek b egaan.
Zich leelijk vergissen.
l'ceil.
Faire e a u. Prendre e a u.

Dire des Mises, onzin i.ritkrarrmen.

Frappe d'admira,t ion.
Frappe d'elonnemeni .

Verruki , in bewondering, in vervoering over . . .
Leer verwonderd.

Slaan met wordt enkel in ongunstigen zin gebruikt : de Heer zal u met
korts,

met i)1lj:ldElr'id shalt.

Carder le silence.

Lwi j gen, s t i lzwi j gen; het stilzwij gen
in acht nemen; het s ti lz wi j gen bewaren.
Koop uw kleeren bij
Den gezichteinder onderzoeken.
.

Habillez-vous chez . . .
Interroger 1'horizon.

. . .

OHCtervranen kan geen znak, underzoeleen geen persoon als lijdend voorwerp hebben; men zegt hit'rvr)or : jemand in 't verhoo.r nemen, iemand verhooren.
In bijzondere gevallen Ilk eft orrderzoek;en soms een persoon als object, nl.
20 als er sprake is van het geuden. : zich zelf onderzoeken, als bedoeld wordt
iemands ]cleeren onderzueken, ie)ri. betasten, 3. als bedoeld wordt iemands
nezondheidstuestand : de geneeAheer 'weft den zieke onderzocht.

Interr. oger le bon sens.

Met het gezond verstand te rade
gaan, he t gezond verstand raadplegen.

Met, bij zich zel f to raden van is bij zieh zel f overleggen. Bij, rnpt, iemand te
.

rade yuan is met iemand rand houden of iemand om raad vragen.

Jeter de 1 a poudre aux
yeux.
Il j eta les yeux autour de
iui .

lemand zand in de oogen strooien.
1 fi j zag rond; hij keek rond; hij nam
een ki j kj e om zi ch, rondom zi ch,
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Den blik, het oog op jets taten van(
zijn blikken op jets richten, op iE
taten rusten, op jets slaan.

Deter les yeux sur.

Een sterker uitdrukking is : den blik op lets vestigen.
Aussi loin que portent les regards : zoover de blik reikt.

Een brug, over een rivier slaan, It
gen. Een rivier overbruggen.

Jeter un pont.

Je vous laisse.
Il laissa ses livres.
I1 laissa son dejeuner.
Lever la séance.

Ik verlaat u; ik laat u alleen.
Hij liet zi j n b o eken liggen, staan.
Hij liet zi j n ontbi j t staan.
De vergadering, de zitting sluite
De zitting opheffen.
De voorzitter verklaarde de zitting voor geopend.
De vergadering werd (op)geschorst, opgeschort, tijdelijk gesloten (suspenc
interrompu). De vergadering wordt hervat.
De vergadering wordt gesloten. De zitting (séance) wordt gesloten, op ^
heven. De zitting werd besloten met een toespraak van den Voorzitter.
De zitting (zittijd, zittingstijd, het zittingsjaar) is afgeloopen, ges]oto
geeindigd.
Mettre quelqu'un au cou- Iemand op de hoogte brengen.

Zieh op de hoogte van jets stelle

rant.
Mettre en ordre, en mouvement.

Zi j n zaken :i in orde brengen.
Een toestel in beweging brengen, at
den gang brengen.
Te koop (aa,n)bieden.
De tafel dekken.
Een Binde aan den twist maken.
Te boek stellen; op schrift stelle
opschrijven; op- of aanteekenen.
Den noodigen ti j d aan jets bestede
Een leger op de been brengen,
been of to wapen roepen.
Den vi j and op de vlucht jagen, slag;
dri j ven.
In practi j k brengen ; toepassen.
Iemand in den ban doen.
Iemand in den Ri j ksban doen.

Mettre en venue.
Mettre le couvert.
Mettre fin a la dispute.
Mettre par ecrit.
Mettre le temps a.
Mettre une armee sur pied.
Mettre en fuite.
Mettre en pratique.
Mettre au ban.

In de Yiguurli jke beteekenis : jemand aan de algemeene verachting pri;

even, e. a.

^
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mettre au travail.
mettre A son aise.
mettre en danger.
mettre en chemin.
ttre mis au p ied du mur.
Se
Se
Se
Se

Aan 't werk gaan.
Zi j n gemak nemen.
Zich in gevaar brengen.

Op weg gaan, zieh op weg begeven.
In het nauw zitten, gebracht zi j n;
pal staan, bot staan.
zit, ben in een hoogere klasse; ik
suis
monte
d'une
classe.
Ik
Je
zit een klasse hooger; ik ben een
klasse verhoogd; ik ben verhoogd.

Il double sa classe, hij is niet verhoogd, hi j is niet overgegaan, hij is blijven
zitten, hij doubleert.

L'indignation nous monte Wij zijn verontwaardigd; de verontwaardiging overmeestert ons.
Hij is boven.

a la tete.
11 est monte ä l'etage.

Vgl. I1 est sorti, Nj is
is beneden.

; it est rentrh, hi j is thuis ; il est descendu, hij

Nouer les deux b o uts de Rondkomen (met:, zijn inkomsten).
l'annee.
Je suis (moralement )oblige Ik acht me verplicht, ik ben gehoude vous punir.
den u te straffen.
Een weg aanleggen, banen.
Ouvrir un chemin.
Oroenen kan wel
gerruikt wcrden : de koning heeft nieuwe handelswegen geopend, opengezet.

Ouvrir un concours.
Ouvrir une enquete.
I1 le payera, cher.
Payer de paroles.
Il se permet beaucoup.

Een wedstrijd uitschrijven.
Een onderzoek instellen.
Het zal hem duur te staan komen.
Hi j zal het duur belcoopen.
Zich met, praat j es er af maken.
Hij veroorlooft zich veel. Hij veroorlooft zieh heel wat onbeleefdheden.

Se permet t re.

L'experience noi,s permet
de dire.

Zich verstouten ; zieh veroorloven; de
vri j hei d nemen; zieh het recht, de
vri j hei d toekennen.
Door, bij ondervinding, ervaring,
kunnen we zeggen, dat . . . Bij on dervinding blijkt dat
De ondervinding stelt ons in staat,
maakt het mogeli j k
....

. . .

— 36
Se perdre en conjectures.
Je m'y perds.

Porter le deuil de qqn.
On p ort e ä domicile.

Zich in gissingen verdiepen.
Daar staat mi j n verstand voor sti l;
ik kan, geraak er niet ui t.
In den rouw zi j n om i ern an d.
Boodschappen worden aan huffs
bezorgd.

I1 possede son Virgile.

Il possöde sa langue.
Il ne se possede plus.
Prendre des informations.
I l. prend plaisir au jeu.
Prendre un chemin.

Hij verstaat, Vergilius grondig, Hij
kent zi j n vak goed, volkomen.
kent zi j n taal.
Hij is zi j n taal, de taal maehtig.
Hij is buiten zich zel f .
Inlichtingen inwinnen, vragen.
Hij sehept vermaak in 't spel.
Een weg inslaan.

Men zegt wel : zijn weg nerne n over. We namen onzen weg over Antwerpen.

Prendre ä droi t e.

Rechts, links, oostelijk afslaan, om-

slaan.
Prenez par_ i ci .
Prendre la bonne, la mauvaise voie.
Prendre un froid.

Rechts houden ! Links houden !
Ga hierlangs.
Den goeden, den verkeerden weg in
slaan, opgaan.

-

Een kou(de) val,ten, een verkoudheid
opdoen.

Prendre quelqu'un au mot .

Iemand bij zi j n woord, bij 't woord
vatten.

Prendre en mauvaise part.
Prendre l'air.
Prendre le train.
Prendre part a une douleur.

Iets kwali j k nemen, opnemen.
Een luchtje scheppen.
Per spoor reizen.
In iemands droef hei d deelnemen.

Ik neem deel in uw verlies, in uw vieugde. Ik betuig u rnl jn deelneniing
verlies, in uw geluk, in uw ongeluk.

in uw

Prendre par( a la lul l e,
enz.

Aan den s t ri j d deelnemen. Aan een
wedstrijd, aan een optocht deelnemen.

In iets deelnemen, iets medevoelen.
Aa.n jets deelnemen, ae.n jets medewerkPn, aan lets meedoen.

Prendre le parti de quel- Voor ieman d partij kiezen.
.

011'1111,
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Prendre le repas.

Het ontbi j t , het mi ddagmaal g ebruiken.

Prendre le café, le the.
Que prendrez-vou s ?
On a pris des mesures.
Placer de l'argent a t rois
pour cent.
Pousser la compara,i ion
jusqu'au bout.
Peser sur quelqu'un.

Koffiedrinken, theedrinken.
Wat zult gij ge bruiken ?
Men heeft maatregelen getroffen.
Geld uitzetten, beleggen tegen drie
ten honderd.
Een vergeli j ki ng doorzetten, aanhou-

Se penet rer de quelque
chose.
Porter secours.

den.
Invloed op jemand oefenen, uitoef enen.
Zich jets diep i n het gemoed prenten.
Prent dal, wel in uw gemoed ( 1 ).
Hulp verleenen ; hulp bieden, geven,

schenken, brengen.
Porter vormt met verschillende substantieven gallicismen : porter bonheur,

porter envie, pocter parole, porter temoignagc, porter coup, porter on toast,
porter plainte, enz. In 't Nederlandseb met telkrns con ender werkwoord
of een andere uitdrukking gebezigd worden, b. v. : geluk aanbrengen, nijd toedragen, getuigenis a f leggen, t or blijven, het woord voeren, het doel tre f f en, een
toast op iemand instellen, een klacht indienen, enz.

Le temps promet de la, Het weer voorspelt regen.
pluie.
Voila un bambin qui pr: - Daar zal nog wat ui t groeien.
met (in ongunstigen zin).
Cela promet (gunstig).
Dat belooft wat!
Ce garcon promet beau- Hii belooft veel.
coup (gunstig).
Ces campagnes prome It en t Die velden beloven een ri j ken oogst.
de riches moissons.
Beloven mag in dergelijke uitdrukkingen enkel in gunstigen zin gebruikt
worden. Men zegt dus : een v(elbelovende jongen ; eon veelbeloven - de oogst, enz.;
mar toch ook : dat belooft niet veel goeds !
Je me promets beaucoup de Bien de cette place : ik verwacht, verhoop veel
goeds van die plaats.

Je m'etais promis de par
tir.

-

Tk had me voorgesteld, ik had (me)

voorgenomen te verl:rekken .
.

Of een andere uitdrukking : ik was van tins, ik was voornemens, ik was
van plan to vertrekken, enz.
(1

) Men zegt evenwel : h, l j is er van doordrongen (verl. deelw.).
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Daar is geen haast bi j .
Cela ne presse pas.
Recevoir (un serment, un Iemand een eed, een gelofte afnemen.
Iemand een examen afnemen.
.examen).
Iemand een verhoor, de bi echt af nemen.
Remplir les esperances.
Aan de verwachting beantwoorden,
aan de verwachting voldoen.
Remplir sa promesse. Zijn belofte houden, nakomen, gestand doen, vervullen, voibrengen;
aan zi j n belofte voldoen.
Remplir un role, une t ttche Een rol spelen, vervullen.
Een taak voibrengen; zieh van een
etc.
taak of zending kwijten; een taak
vervullen.
Il. est rempli de lui-mkme. Hij is met zieh zelf ingenomen.
Hij houdt te veel van zich zeit.

Rendre le salut ä quel- Iemand wedergroeten, tegengroeten.
qu'un.
Wedergroet, tegengroet.
Rendre son avis.
Zi j n meening uitdrukken, zeggen.
Renvoyer ä un auteur. .
Naar een schri j ver verwijzen.
De zaak werd naar een commissie verwezen.
De zaak werd van rechtbank naar rechtbank verwezen.
Hij verwees mij naar den burgemeester. Hij werd van den een naar den
ander, van hier naar daar gestuurd.

La maladie, le froid re- De ziekte verergert weer. 't Wordt
prend.
weer koud.
Le commerce reprend.
De handel herbloeit, begint te herleven.
Le bruit reprend.
Het lawaai begint opnieuw.
Het werkw. hernemen mag zonder voorwerp niet gebruikt worden, dan in
bepaalde gevallen, b. v. in aanhalingen : ja, hernam hij, ik weet het.
Dit werkwoord wordt in het Nederlandsch weinig gebruikt. Men zegt best
hervatten, en om het Fransche reprendre te vertalen, bezigt men gewoonlijk
een andere uitdrukking :
De stakers hebben het werk hervat, weer aanvaard, weer begonnen, weer
voortgezet. De strijders hebben de wapens weer opgevat.
Hij nam dien werkman weer in dienst (reprendre un ouvrier),
Ik zal uw voorstel overnemen (reprendre un projet).
2e staken we er in zee (reprendre la mer),
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In de i Ps : ik herhaal, (je reprends); of anders : ik ga verder, ik ga door met
de les
Die mode komt weer in zwang (cette mode reprend) ( 1).

Rhunir le, sagesse et la Dapperheid aan wi j shei d paren.
vaillance.
Ce banque t reunit 75 con- Aan dit banket waren 75 personen
vereenigd.
vives.
Op die vergadering waren vele geleerden vereenigd.
Revenir.
We zullen op onze stappen terug-

Cela saute aux yeux.

keeren.
We zullen daar nog op terugkomen
(nog eens over spreken).
Dat loopt, valt in 't oog.

Een in 't oog vallende, in 't oog loopende karaktertrek.
In 't oog springen en 0)pvallenel worden tegenwoordig gebruikt zelfs door
de beste schrijvers.
Zeg ook : dat ligt, dat is buiten mijn bereik (cela tombe).

I1 a vide le differend,
querelle.

l:Iij heeft het geschil, den twist bijgelegd, beslecht, vereffend, beslist.

.Een hangend geschil, eeu onbeslist geschil.
Siechten is niet in den fibuurli jken zin gebruikelijk; beslechten is in den

eigenlijken zin verouderd.

Souligner une idee, in Een gedachte doen uitkomen; op een
mot (in '1 gesprek). woord, op een voorwaarde drukken.
Il ecoutait son arret sans I Ii j hoorde zi j n vonnis aan zonder
sourciller. zij n gezicht te vertrekken.
( 1 ) In het Nederlandsch is het aantal der met her- gevormde werkwoorden
zooals herkauwen, herhalen, itervaften, enz. tamelijk beperkt. De Vlaamsche
volkstaal gebrui.kt er meer. Maar in de Vlaamsche boekentaal zijn vele werkwoorden met her blijkbare n,volgin.gen van Fr. woorden met re en re beginnende; b. v. herteginnen, her inricliten, her. opbeuren, heropstaan, heroprijzen,
heropwekken, enz.
Bij werkwoorden, die reeds .uiet eon voorvoegsel of voorzetsel beginnen,
is het gebruik van her- doorgaans fonitief,
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Soumettre. Je l ui ai sou- I . Ik heb die zaak aan zijn oordeel,
aan zijn goedkeuring, aan zijn inmis cette affaire.
zicht onderworpen, overgelaten.
2. Ik heb hem die zaak voorgelegd,
tot onderzoek medegedeeld.
Soutenir la conversation. He t, gesprek gaande houden.
Dat kan volstaan; dat is voldoende;
Cela pent suffire.
dat is genoeg.
Surmonter une crise, une Een crisis, een zwarigheid te boven
difficulte.

komen.

Een godsdienst belijden, aankleven
(d. i. er naar leven).
Iemand het hoofd, het, spits bieden.
Tenir the a quelqu'un.
Le piano sera tenu par... De piano zal bespeeld worden door...
Tenir a quelque chose, a Van iets, van iemand houden; op
quelqu'un. Aimer qq. ch. jets gesteld zijn; aan jets hangen;
aan j ets hechten; aan jets gehecht
zijn; op jets verzot, op jets verslingerd zijn; op jets prijs stellen.
Suivre une religion.

Voet bij stek, voet bij stuk houden.
(Stijf) op zijn stuk (blijven) staan, blijven willen wat men wil.
Het verband zal uitwijzen welke uitdrukking best gebruikt wordt, b. v. :
Ik houd er van, mijn beloften na to komen. 1k hecht er aan, ik stel er prijs
op rnijn beloften na te komen.
Ik hecht aan deze uitdrukking niet. Hij is •daa..r to veel aan gehecht.
Ik houd vast aan mijn meening.
1k houd me aan de wet; ik houd me a.an dit besluit, aan 't been ik gezegd
heb (ik bli jf er bi j, ik volhard er in, ik wijk er niet van at).
Je n'y tiens pas, il,- ben er niet erg op gesteld, enz.
Men gebruike, dus met houden een dozer drie constructies : f ° houden van,
2 0 vast houden aan, 30 zieh houden aaii.
Zich aan lets houden wcrdt altijd wederkeerend gebruikt en me t een persoon als onderwerp.
Ik houd h et met hem = ik hang zijn partij aan; ik hang hem aail.

Tirer l'affaire au clair.
De zaak ophelderen.
Traduire une Mee en ter- Een denkbeeld verduidelijken.
mes plus clairs.
Ce livre est tire ä cinq Er zi j n vi j f honderd exemplaren van
dat boek gedrukt.
cents exemplaires.
Hoeveel exemplaren zi jn er van gedrukt? Hoe groot is dc oplage?
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Trouver quelqu'un en
faut e.
L'inaction nous tue.
Poser des adl es.
Je vois d'ici votre etorinement .

Vous voyez cela d'i ci .
Je ne vois pas pour. glioi .
Aller voir quelqu'un.

Iemand op een fout., op een vergissing
betrappen.
De werkeloosheid is ons verder f .

daden optreden; tot daden
overgaan; daden verrichten.
Ik begrijp heel goed, ik kan me heel
goed voorsi ellen, dat ge verwonderd
zijt.
Dat kun t ge begri j pen..
Ik zie niet in waarom .
Jemand jets doen inzien.
Iemand gaan bezoeken, gaa n opzoeken (om hem 1 e spreken).

Met,

1 erri.. een bezoek brengen i5 stijver en word t
.

in dc gewone omgangstaal

niet gehoord.

Its se
jours.

voient

l.ous les Zij spreken elkaar dagelijks; zij
hebben veel nmgang met elkaar.

ES ® G
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II. HET NAAMWOORD.
I. Het zelfstandig naamwoord op zich zelf en
in vaste uitdrukkingen.
Een aandeelhouder in een vennootschap, (in een maatschappij). Aandeelhebber, deelgenoot, vennoot.
Une action (in den handel) Een aandeel. Het aandeelen-kapitaal bedraagt 25.000 fr. Een aarideelbewi j s. Aandeelen op naam; aa.ndeelen aan houder, aan toonder.
C'est l'affaire d'un mo- 't Is het werk van een oogenblik.
ment.
Son ambition n'a pas de 7i j n eerzucht is grenzenloos, onbebornes.
grensd, kent geen palen.
Un actionnaire.

O p gemoedsaandoeningen en hoedanigheden toegepast, heeft grenzenloos
meestal een a.fkeurenden, onbegrensd een goeden zin. : hij heeft een onbegrensde
liefde, een grenzenlocze verachting. (Het Woordenboek.)

Faire des arrest at i ons.

Personen aanhouden. Personen oppakken, vatten.
Parler, agir avec a,ssuran- Vastberaden, onbeschroomd, beslist,
ce, avec decision.
vri j moedig spreken, handelen.
Avoir des at tentions pour Iemandbeleefdheden, hoffeli j kheden,
quelqu.'un.
oplettendheden bewijzen.
Vgl. : lemands bPleefdheden stug van de hand wijzen. Met elkander wedijveren in beieefdheden. De eene beleefdheid is de andere waard. Beleeldheid
schaadt molt. Dank u voor uw oplettendheid.

Avis au public.
Carte d'identite.

Rire dans sa barbe.
Carte postale illustree.
Carte -vue.

Bekendmaking.
Bewijs van identiteit. Identiteitskaart.
In zi j n vuist lachen.
Prent(brief)kaart
Fotokaart, kiekkaart.
.

Carte de visite, bezoekkaartje, visietkaart.je, naamkaartje ; carte d'entree,
toegangskaart .

Faire grand cas de .
Veel werk van iem., van iets maken.
Veel belang in iexnanci, in jets stellen. Met iemand, met jets weploopen ;
met iemand, met lets hoog loopen ; jets, iemand. hoogachten; veel met jemand,
met iets ophebben. Waarde hechten aan, prijs stellen op, enz.
•

C'est une c6l6brite (van
een persoon gezeid).

Hij is een beroemd, een wertnaard
man.

In ongunstigen zirz : hij is een berucht man.
Schertsend of minachtend gebruikt men ook het substantief beroemdheid :
Voor zulk een .beroemdheid mag 'n gewoon man wel uit den weg gaan!

Le chemin de fer.
Il donne le grec en. seconde.

De spoorweg. Per spoor reizen.
Hij geeft les in 't Grieksch in de
tweede klasse.

De leeraar geeft Grieksch, geeft Grieksche les, geeft les in 't Grieksch.
De leerizng heeft les in 't Grieksch, heeft Griel:sche les.
.11 y a classe : 't is (vandaag) school; 't is vandaag geen school; er is geen
school.
Mettre en retenue, laten schoolblijven : ik zal u van namiddag laten schoolblijven. Hij blijft school; hij is tot I uur schoolgebleven.
College is de les van een hoogleeraar aan de universiteit : hij geeft, houdt
college; naar 't college gaan; college loopen bij een professor.

L'6löve causait en classe. De leerling babbelde onder de les.
I1 y a trois classes a la Er zitten drie klassen in de studiesalle , d'kude.
zaal.
In samenstellingen gel3ruikt men nu studie, dan sfudeer. Zoo zegt men
studeerkamer, studeercel, studeervertrek, studeerstoel, studeerlamp, enz.
Daarentegen zegt men : studieboeken, studiebeurs, studiegeest, studiemakker.
Soms zegt men eon en and.er : studiejaren en studeerjaren.

En un clin d'ceil.
Rendre, demander, se rendre compte de qq. ch.

In een oogopslag; in een oogwenk.
Van iets rekensehap geven, v'ragen;
zich van iets rekenschap geven.

In een ander verband : verslag geven, verslag uitbrengen, velslag doen.
Rekenschap geven beteekent verantwoorden, rechtvaardigen, rekenschap
afleggen. Ik ben u geen rekenschap verschuldigd (van mijn handelen).
2. Rekenschap geven, vra gen, doen, a f leggen wordt alleen gebruikt als er
spraak ; s van het beheer van toevertrouwde gelden, en in dien zin zegt men
ook met van : rekening houden van ontvangst en uifgaaf .
Fen vaste uitdrukking is : rekening en verantwoording doen of a f leggen
d. 1. de gedane uitgaven opgeven en toelichten. De penningmeester is belast
met het beheer der geldmiddelen; hf j doet rninstens eens 's jaars rekening en
Verantwoording.
I.

.

Tenir compte de quelque
chose,

Rekening houden met iets.
Er valt rekening mede te houden,
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f i el.lrs, ni couronnes.
Faire son courrier.
Je me trouve dans de mau -

Noch bloemen, noch kransen (1).
Zijn brieven schri jven.
Ik ben, ik verkeer in een siechten

vaises conditi ons.

toestand.

Voorwaarde beteekent bedinging of beding (onder voorwaarde, op voorwaarde) en kan maar in geval. aan 't fr. condition beantwoorden. Het Neder-

lan.dsch vergt voor een ander begrip ook een ander woord.
La condition des °hoses humaines, de natuur, de aa.rd der menschelijke
dingen.

Cet ouvrage n'a pas les conditions requises, dit werk heeff d e vereischte hoedanigheden niet; voldoet niet aan de eischen.

I1 se trouve clans les conditions de sant e , qui ... de toestand zijner gezondheid is zoodanig, dat

...

Ce tableau se trouve la dans de mauvaises conditions, de schilderi; hangt
& rar niet in den vereischten toestand.

Un homme de confiance. Een vertrouwd man.
Une maison de confiance. Een vertrouwd huis.
Een vertrouwd huiN is een huis dat het algerneen vertrouwm. geniet.

Faire un contre-sens (en Lijnrecht tegen de beteekenis in vertraduisant).
talen. Verkeerd, averechts vertaten.
Het is verkeerd vertaald.
C'est un non-sens.
Le contexte.

Het is onzin.
De beteekenis van een woord uit het verband, uzt den samenhang opmaken.
Men gebruike hier niet het ornrestaande, d. i. de ommezijde, de keerzijde
van 't blad.
Isoler un passage de son con- Een plaats uit, haar verband nemen.
texte.

Un correspondant
Le dest i nat ai re.

,.

Een briefschrijver, een berichtgever.
De geadresseerde; de ontvanger van

den brief.
De uitgang ling met werkwoorden verbonden, vormt persoonsnamen, die
de working ondergaan : leerling, verstooteling, zendeling, zuigeling, vondeling, banneling; dat is hij, die geleerd, verstooten, gezonden, gezoogd, enz,
wordt. HASSELBACH, II, 69.

Des personnes de distinc- 't Zijn aanzi enlijke lieden, lieden van
tion.
rang, van aanzien.
Des personnes disc inguees. Deftige, voorname, uitmuntende lieden (2).
.

(1) Let op het verschil tusschen kronen en kransen.
(2) Natuurlijk zijn er ook nog andere wijzen van uitdrukken. Deftig beteekent voornaam, statig.
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La disiribu.tion des prix . De prijsuitdeel ing.
Het oudste lid (der vergadering); do
Le doyen. d'äge.
deken van jaren.
.

.

Indien het oudste lid, ;Lis dusdanig, de vergadering voorzit, wordt die
persoon ook genoernd (le owlerdornsvoorzitter.

De zelfzuchl, zelfzuchtig; hebzucht,
hebzuchtig.
De verkiezingerl.

L'egoisme, egoYst e.
Les elections.

Door verkiezinyen worden gewoonlijk bedoeld de candidaatstelliny, de stem7n,ing (de stmdagerl) en c ► ol, de herstemrrringen (les ballotages).

Les esprits etaient divises. De gemoederen waren verdeeld.
Geest kan tocli o k cc ► rlcreet gebruikt worden : cen zwakke, groote, sterke,
tijne geest.
^^

De gezondheidstoestand, de gezondheid; de staat van gezondheid.
Le facteur.
De brievenbesteller (1), de postbode;
de post, de bode.
Un fanfaron, un häbleur, Een opsnijder, grootspreker, snoever,
un blagueur, un prel en- pochhans, pother, bluffer, praler,
t ieux.
scoffer, windmaker, windbuil, windbreker, zwetser, snoeshaan, geurmaker.
L'etat de sauté.

Geloof tocAh niet wat hij zegt, hij is een opsnijder, enz.
1-11,j stelt zieh bekwheli jk, gek aan. IHij gedraagt zieh aanstellerig (vol
eigenwaan en aanrnatiging). Wat eery aanstellerij! Wat een blufferij! Wat een
geurmakerij!

Au bout du comet e.

Bif slot, per slot van rekening ; ten
slotte; alles wel overwogen; alles wel
i ngezi en.
La tine f leur de 1a cheva De bloem, het puik der ridderschap.
lerie.
Des fiches.
Kaartjes, blaadjes, strookjes.
Steekkaarten. Catalogusblaadjes.
Catalogue sur fiches.
Kaartcatalogus.
Inhoud en vorm.
Le fond et la forme.
Le fond des yeux.
Het diepste der oogen.
Au fond de la salle.
Hij zit achter in de zaal.
-

( 1 ) Briefdrager is t.hans alleen nog in Zuid-Nederland in gebruik,

....^-.
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De drankzaal achterin.
De kern, de grondslag van dien roman is historisch.
Frais (de transport, de I. Kosten; uitgaven. Vrachtkosten.
Kosten van het, voor het vervoer.
I r etablissement ).
Oprichtingskosten.
2. Onkosten, extra-kosten, bijkomende
kosten. De onkosten beliepen 500 fr.
boven de kosten, den koopprijs.
Tenir quelqu'un en haleine . Iemand aan den gang houden.
Wegens boedelscheiding ( 1 ).
Pour sortir d'indivision.
Des soins de tous les in- Voortdurende, onafgebroken, aanhoudende, onvermoeide zorgen.
stants.
La lutte de tous les fours. De dagelijksche, onafgebroken strijd.
Hoe laat is het?
Quelle heure est -il?
Cafe au fond.
Le fond du roman.

Hoe oud zijt ge? (quel Age avez-vous?)
Hoe ver is dat? (ä quelle distance?)

J'ai onze heures moms
cinq.
Heure beige, heure legale,
heure d' et e, heure d' hi ver.

Faire le jeu de son voisin.
Il y a perdu son latin.
Ligne. Ecrire 50 lignes.
Les grandes lignes de l'histoire.
Les lignes d'une armee.
La lecture de ce livre.

Bij mij is 't vi j f minuten voor elven;
vi j f minuten over zevenen.
Belgische UN; Wetteli. j ke ti j d; zomerti j d, wintert .i j d; Amsterdamsche tij d;
Pari j sche ti j d; Mid-Grenwichtjd;
den--Europeesche tijd.
Koren op den molen van zi j n gebuur
brengen.
Het is verloren moeite geweest.
50 regels schri j ven.
De groote trekken, de hoofdzaken,
de hoofdtrekken der geschiedenis.
De gelederen, de rijen van een leger.
Het lezen van dat boek.

Under het lezen van dal boek, heb ik veel gel achen .
Studenten zeggen : il y a lecture; in good :vederlandscli zegt men : we
wogen lezen; er is leesti j d .
Een lezing houden is een voordraoht al lezende houden.

Ce

mal ne pardonne pas. Die kwaal, die ziekte is altijd ge+
vaarlijk, is doodelijk.
( 1)

De verdeeling eener nalatenSCliat ► onder de erfgellatileil.
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Une manifestation (demon- Een huldebetoon aan iemand ( 1).
stration) en l'honneur de.
Fe ^ l

(klemmend, bondig, overtuigend) betoog = un raisonnement (serre).

Le milieu.

De kring, de omgevinq (waarin men
leef 1 ).

Maar au milieu d'eux, au milieu de nous is in hun ridden, in o'rts 7nidden.
Les centres (d'art, de civilisation) zijn de brandpunten (der kunst. der
beschaving).

Une mission.

Een zending, een roeping.

a. Een :ending vanwege de regeering haar een stad.
De moedige pelgrims hebben hun zending volbracht. De zending der
apostelen.
b. Boeping. Het gevoe' van zijn hoogere roeping hield hem nog recht.
De roeping der christeli jke jeugd.
c. Taak, opdracht, last. Met een zending, een opdracht belast zijn.
Zending als vertaling van mission is dan alleen gepast, wanneer er wezenlijk van zenden spraak is, of althans van een opdracht, die iemand door
een ander wordt opgelegd. DE VREESE.

Avoir du monde,recevoir du monde.
J'ai du monde.
Y a-t-il du monde ?

Bezoek krijgen, bezoek hebben, ontvangen.
1k heb betet.
Is er bezoek? Is er belet?

Maria- Visitatie heat in 't N dl . H. et Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth of Maria-Bezoek.
Bezoeking heeft thans bijna uitsluitend den zin van beproeving.

Ii n'y a pas l'ombre de Er is geen schijn van; er is noch
cela.
schijn noch gedachte van.
Er is geen zweem van schuld.
Er is geen spoor meer van dc vroegere grootheid.

Mon opinion, mon idee...
Aller prendre le mot d'ordre.
Un ecrivain de ler ordre.
Cela appartient au meme
orde d'idees ( 2).

1k zal u openli j k mi j n gevoelen,

nZi j n meeiling zeggen.
Hot, wachtwoord gaan halen.
Een schri j ver van den eersten rang.
Dat behoort tot, past in denzelfden.
gedachtengang.

( 1) Betooging treft men thans toch overal aan, ook in N.-N.
( 1) Dit P'ranscl"i wordt gewoonlijk niet letterlijl: vertaald.
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In dat opzicht; te dien aarizien; ook :
eveneens.
il n'a pas son pareil.
I-lij heeft tiijn weerga, zijns gelijke
niet.
Ce remede est sans pareil. Dat middel is zonder weerga; is eenig
in zijn soort.

Dans cet ordre d'idees.

Gelijke is alleen op personen toepasselijk; weergade op personen e n zaken.

Il est d'une valeur saris
pareille.

Hij is weergaloos dapper.
Een weergalooze, ongeevenaarde, gadelooze goedheid.

In dergelijke zinnen, waariil het Franscll & re de heeft met een naatriwoord
ais bepaling, heeft het Nederlalldsch meermalen eon Ibijvoeglijk naamwoord
door een bijwoord bepaald :
Un eleve d'une grande intelligence = een zeer ve7 standige jorlgen.
Un tableau d'une grande beaut.e = cen verrukkelijk schoone schilderi j.
Le portrait est d'une ressernblance frappante =_ 't portret lijkt sprekend.
Enkele keeren maakt het Nederlandsch gebruik van een naamwoordelijke
bepaling ingeleid door van, maar deze gevallen zijn zeer beperkt i» getal : een
man van beteekenis, van verdienste, van talent, van aanzien, van gewicht ; een
zaak van groot belang, van hooge beteekenis, van groot gnwich!, cen kind van goeden
aard. .Het is van algeme.nne bekendrleicl. Dat is van nut en geener waa.rde. Hij
:

is van gem tel.
Dat is v an dien aard, dat ..., dot is niet van zulken aard, dat ... (cela est de

nature a . . . ) .
Dat is van zulken aard, van dien aard, zoodanig, dal, het u zal voldoen.
In het Neder•la.ndsch is de wending « van wird onl », die in Vlaanderen °'c' bezigdwort.nk

Couper le passage.
Au point oü les choses en

Eerewoord. Op zi j n eerewoord verzekeren.
Een privaatpersoon, een gewoon burger, een. particulier; soms : een
ambteloos burger.
Nut trekken uit iets; zieh jets ten
nutte makers.
Iemand den weg afsni j den.
Zooals de zaken n u staan.

sont arrivees.
Une port6e (in de muziek).

De notenbalk ('').

Parole d'honneur.

Un particu]ier.
Tirer parti de.

( 1) Wat de gebruikelijke Nederlandsche muziekt ermen aangaat, raadplege
men de Voorschriften betreffende de Vlaamsche toonkundige vaktaal, uitgegeven
door het Kon. Vl. Conservatorium to Antwerpen.
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La portee de mes paroles. De beteekenis, de kracht, het gewicht van hetgeen ik zeg.
Porteur d'une lettre de 1-Touder of toonder van een wissel.
change. Billet payable au Aan toonder betaalbaar, op vertoon
betaalbaar bri of j e.
porteur.
11 payera les pol s cn sses. l=l i j zal het Belag betalen ; h i j zal
het kind van de rekening zijn.
Respirer ä pleins pournons. Mel voile teugen a dem.halen, mademen.
Wandeizaal (wach( zaal),wandelgang,
Salle des pas perdus.
Il a la praligue, l'usage Hij is bedreven in de zaken; hij is
des affaires.
met de zaken vertrouwd.
Il a l'habitude de cc - I ra i - Hij is (aan) die behandeling gewend,
Cement (ii est habitué a). gewoon.
Gebruik hier niet beet substantief de gewoonte gevolgd door den genitief
of door van met aceusatief; maar zeg met hett ad.jeetief : hij is aan zulke trappen
riet gewend; o.fwe' met een analer o wending, b. v. : de Romeinen waren bedreven
in den oorlog, en.z.

La pression etrangere.

De vreemde invloed, de vreemde
dwang.

La pression des circon- De drang der omstandigheden.
stances.
Priere de ne faire aucui> Verzoeke ni et s t e veran.deren.
changement.
Zich ontberingen opleggen.
S'imposer des privations.
•itgeput door lange ontberingen...
Attacher du prix a quel- Waarde, gewicht, belang aan iets
que chose. hechten, toekennen; prijs stellen op
jets. Iets op hoogen prijs stellen ( 1).
Au prix de son bonheur. Ten koste van zijn geluk.
Ten koste van, ten nadeele van, met opofferi.ng van, b. v. ten koste der
waarhei.d, ten koste van zijn leven.
Op kosten van, voor rekening van, b. v. op kosten van jemand 'even.

Un professeur d'univer- Fen professor ; een hoogleeraar.
site.
Un professeur d'atherlee, Een. leeraar (nl.. aan een inr.ichtin.g
de collOge.
veer middelbaar onderwijs).
( 1) Het verband zal uitmaken welke •uitdrukking 't best past.
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Etre proportionne a.
En proportion de.

In verhouding staan tot.
Naar evenredigheid van.

Drie staat in verhouding tot zes als twee tot vier; 3 staat tot 6, als 2 staat
tot 4. Hij verteert naar evenredigheid van zijn inkomsten, enz.
Een evenredigheid is een gelijke verhouding, en kan alleen gebruikt worden, Naar er gelijkheid bestaat. En proportion egale, is dos in evenredigheid
of, in gelijke verhouding.

Les proportions sont bien
gardees dans ce bätimen.t .
Quartier ä louer.
La rage.
Un chi en enrage.
En regle.

In dit gebouw zijn de verhoudingen
wel in acht genomen.
Kamer(s) te huur.
De hondsdolheid.
Een dolle hond.
In orde. Zi j n alle stukken in orde?
Is uw zaak in orde?

Je suis en regle, ik heb alle formaliteiten vervuld; ik heb aan alle vocrschriften voldaan; ik ben alle verpliehtingen nagekomen. Ik ben klaar. Ik heb
gedaan.
C'est une sottise en regle, het is een volslagen dwaasheid; een schrornelijke dwaasheid. Dat is nu eens een dwaasheid!
Une defaite en regle, een vo.islagen nederlaag.
J'ai fait une demande en regle. Ik heb een formeel verzoek, een formeele
aanvraag gedaan.
Er ware een formeele twist opgerezen... Het was een formed diner! Dat was
nu 'ns een diner!
Un duel en regle! Een echt tweegevecht! Een heusch duel!
Die jongen is een heusch kind! Dat is nu eens een kind!

En religion Sceur X.

Bij haar kloosternaam Zuster X.

La dot d'une religieuse is in 't Ndl. de uitzet : zij bracht een uitzet mede
van 1000 dukaten. •

A la rent ree des classes. Bij het hervatten der lessen.
Bij den aanvang der lessen.
Bij het begin van den nieuwen cursus.
La saine raison.
Het gezond verstand.
Omzichtig. Met moet met veel ornAvec reserve (prudemment).
zichtigheid spreken.
Il parle avec reserve (mo- Hij is zeer bescheiden.
destement).
Plusieurs lieues a la ronde. Verschillen.de mijlen in 't rond.

- 51 Au sein de la, nuii
Des nal ures (reservees).
Un sous-main.
Papier buvard.
Brouillon.

In 't midden van den nacht; midden
in den nacht; in hei holle, in, het
holst van den nacht.
Teruggetrokken menschen, personen.
Evenzoo : dappere lieden, knappe lui.
Een onderlegger (nl. bij 't schrijven).
Een vloeiboek, een schrijfmap,
Viocipapier, kladpapier.
1. Kladboelc (schrij fboek).
2. Klad (schrijfwerk).

Hier is bet klad van tniju work. Ge moet een klad van uw werk inaken.
't Is maar een Wad, een sehets, een ruw opstel, een begin.

Sous la presidence de ... 1'. De vergadering werd voorgezeten
door X. 2. Onder leiding van den heer
X., voorzitter.
Het perron. Perron van vertrek;
Le quai (de la gare).
perron van aankomst, open perron.
Une surveillance est orga- De politic houdt toezicht, oefent toenisee par la police. zieht uit over ...
Sous la surveillance de ... Onder het toezicht van ...
Theoloog of godgeleerde.
Th6o1 ogi en.
Theologant of student in de Godgeleerdheid.
Hij heeft, aanspraak op onze erkenDes Litres a noire
tenis.
iiaissance.
Men verwarre aanspraak niet met toespraak. Een toespraak (rede) word()
gehouden. Toespraak te houden door den heer Aalberse.

A titre de remercimenl .
A quel litre demande-t-i I
de l'avancement ?
A juste titre, a bon droil.
Professeur a titre provisoire, par interim.
A titre de parent.

bedanking; orn zijn dank te betuigen.
Met welk recht vraagt hij bevorderilig?
Met goed recht ; met recht en reden.
Tijdelijk leera,ar aan het athenaeum.
Als

in hoedanigheid van, als

bloedver-

want.
A double hire.

In twearlei opzicht

wekt dit onze be-

langstelling.
A titre d'essai.

Conceder a titre de grace.

Bij wijze van proef.
Als een gunst jets toestaan.
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Een. goed Haar recht van aankoop
bezitten.
Posseder a titre d'heri l ier. Volgens, naar erfrecht bezitten.
Het bezit geldt Door een recht. •
Possession vaui: litre.
Toiletkamer; toiletzeep.
Toilette.
Posseder a titre d'n chat.

Opschik vow p e r s one u gebruikt, heeft in 'L Ndl. een ongustige beteekenis. Zich opschikken is : zich overdreven raset a ll erlei nuttelooze dingen
tooien. Voor z a k e n zegt men het. we!, b. v. ecn kamcr opschikken.

Nous ferons le lour de la, We zullen om., rondom het jachthuis
gaan; om het jachthuis omwandelen;
maison de chasse.
om het jachthuis omri j den.
We zullen het huis, het Seminarie rondgaan (nous ferons le tour de la maison,
du Serninaire), iii. als men binnen het gebouw blijft. We zullen rondom, om
het Seminarie gaan, als men buiten het gebouw blijft.
Evenzoo : de jag(?). loopt in de wei ; hij wandelt in den tuin ; de rnoeder goat
in de kamen (in = blijft binnen de grenzen van) .
De knaap loopt de wei in ; 1 ij wandelt den tuin in ; het kind trekt de kartier
in (in = dringt binnen).

Un tonnerre d'applaudi s- Een donderend, daverend, lui druchl ig handgeklap.
sements.
De
levenswijs van dien man.
Le train de vie.
Op
een grooten voet leven.
Mener grand train.
De breeveertien uithangen; de breeveertien later' waaien.
Urgence. Convoque d'-. Het bestuur, in spoedvergadering
bijeengekomen, ...
De zaak is dringend, li j dt geen
Il y a urgence.
uitstel.
De Kamer besluit Lot dadelijke beL'urgence est. votee.
handeling van het voorstel.
Een snedig, pittig, geestig gezegde;
Un trait d'espri l .
een zet, een. mop, een kwinkslag.
Grijsaard, oude man, oudje.
Vieillard.
Zi j n roeping volgen. Aan zi j n roeSuivre sa vocation.
ping beantwoorden.
Dit belet het zien ; dit belet ons to
Cela empeche la vue.
zien. .Bi j het zien van ...
Van 't blad spelen, van 't blad zingen;
(Jouer, chanter) a vue.
op 't Berste gezicht zinger], spelen.

c

(Ce mot, es( enlr(P,) en Dal woo.rd is in gebruik, in zwang
vogue.
gekomen.
Dal spel is in do mode, is in zwang.
Voege bet. wijs, volgorde ; bet wordt gebruikt in dozen zin : in dier, in
dezer voege (de cette fagon) .

Verse hi I le ride zell's l. naamwoorden worden in
Vlaanderen di kwi j ls g ehru i k l
eell verkeerden vorm
1. De uit,gaug in g lung Rio l: wegvallerl in de woorden :

AANMER.KING.

:

Verdieping.
Zitt;),ng (van een stoel).

Bet.rekking.
Handteekening.
noeping.

2.

Men lelle ook op de volgende woorderl :
'I'oonbunk; ( iii plaats van toog).
Woonplaats, woning (in p1. van woorlst).
Knoop (in pl. van knop).
Morgen (wilder d).

Gevangen is.
1\!Ietselaar.
Molenaar.

'hegenstunrler.
IJve1; bi? .
Toovenaar.
Volkstell?ng.
Naar believen (VI. bel.i.ejte):
Kleeren, kleedillg, kleerli j (in plants van kleedsc;l).
I let. binnenhuis; de binnenkamer, h et binnenland; rnaar biimenslmis,
binnenske,rne,rs, binnenslands bli;jven.
lteden (motif), rneerv. redeiien. vliddoI (rnuvell), rncerv. aniddelen.
O rder (bevel) .
Orde (regelmaat; bc.twurd ; klor,sterorde; ridderorde).
Drin kwart 2,er; drie I( war.t .
^^

.

Het Geslacht.

2.

V1Toorden, waarvan he l, gesl a ch l. ni c L al gemeen bekend is in
Vlaanderen.
1. Mal1nelijk zijrt : de brok, de burg, de dood (1 ), de moord,
de orkaan, de trap ((rede = tine m<rrch.e ), de plicht, de schotel,
de straal, de zwaan, de Moe!' (landbouwwerk(,Liigl.
2. Vro-1_zwelij k zi j rl : dc akte (a,kt e van geloof, eon notarieele
akt,e), de drift, de geestdrif t, de gedachte, de order (bevel), op de
Leper beschouwell, de fortuin (het vermogen), de rol, de spijt, de
boot, de toevlucht, de trap (escalier), de voorkeur, de wereld, de
zegepraat, de fahriek, de machine, de leugen, de ploeg (arbeiders),
de leest (van schoenmakers), de Vasten, de genie (krijgswezen),
de punt, /comma-punt.
( 1)

Vr eger uuI( vrouw li jl.; vandaar nog ter rtoorl,.
^^

^^
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3. O nn i j dig
fortuin (hei gelnk), hei gas, het genie, het (Jetuigenis, het gilde,
het gehalte, het huisraad, het oproer, het register, het venster, het
kilo, het boek, het nest, fief epistel, het blind (vensterhu i kl, het Mk
(bui1 enblind), het bosch, het o f ferblok, het h Qrlocte ( 1 ).
,

3. Het Nederlandsche enkelvoud naast het
Fransche meervoud.
In hot Fransch is het aantai stofnamen, verzamelwoorden en
afgetrokken substantieven, die in het meerv. kunnen gebruikt
worden, grooter dan in 'L Nederlandsch. Zie : DE VREESE, 393.
Les archives.
Get e:eve a des dispositions
pour...
Get homrne a de grandes eonnaissances.
Les analogies, les concordances
entre ces ouvrages.
Avoir des chances (de reussir).
Les benefices.
Les joies et les douleurs.
Trendre, rel. ever les devoirs.
Ge sons des superstitions.
Ge sont des accessoires.
Des injustices.
Les outils.
Les tenebres.
Les ruines.
Des epreuves (d'imprimcrie).
ftemerciments 1

Het archiet.
Die leerling heeft veel aanteg, veel geschiktNeid, veel natuurlijke bekwaambeid tot, voor
de muziek.
Die man is zeer geleerd; hij bezit een veelzijdige, een uitgebreide kennis ; vele kundigheden.
De punters van overeenkoinst tuschen die
werken zijn talrijk.
Kans hebben.
De wiest, is gering.
De vreugde en de smart van dien leeftijd.
.Het werk, het schoolwerk ophalen.
Dat is bijgeloof.
Dat is bijzaak (dat zijn bijzaken); dat is
bijwerk.
We zien zooveel onrechtvaardigheid ongestraft blijven, enz.
Het gereedscha,p.
Duisternis (zelden in 't ineerv.).
Het (de) puin; de puinhoopen, bouwvallen,
rumen. Het huis stortte in puin: hij was
onder het puin bedolven.
De drukproef, drukproeve, de proefvellen.
(Met) dankbetuigin.g!

( 1 ) Dit huis is het eigendom (onz.) van wader, d. i. de bezitting, het goed.
Er wordt getwist over den eigendom (m.) van dit huis, d. i. ovei het eigendomsrecht, over het recht van bezitten.
De burgerschap, de priesterschap (vr.), d. i. de burgers, de priesters.
Het burgerschap, het priesterschap, het vaderschap, d. i. de waardigheid
of het recht van het burger-zijn, enz.
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I. Na een hoofdtelwoord heeft het Ndl. vaak een enkelvoud of een onverbogen vorm, wat in het Fransch onbekend is. Zoo zegt men : vier dozijn tassen,
vijf voet hoog, zeven pond, zes jaar, vijI kilometer gaans, vier maand, drie uur,
to zes uur, drie kwartier; vij fhonderd man infanterie, enz.
2. Achter menig staat altijd een enkelvoud : menig vorst, menige boom, enz.
3. Bier, wijn en likeuren. (Bieres, vins et liqueurs). Aannemen! twee bier
en drie koffie (d. i. twee glazen bier en drie kop koffie). --- Bierhandelaar., biersteker (marchand de bi e res).

4.

Omgekeerde woordorde in staande uitdrukkingen.

Maten en gewichten ( 1 ).
Ebbe en vloed.
Raad en daad.
Water en bloed zweeten.
Op water en brood.
Eten en drinken.
Dag en nacht.
Mijn en dijn.
Vraag en aanbod.
Met stem en gebaar.
Van het hoofd tot de voeten.
Van kop tot teen.
Des arcs et des fleches.
Pill en boog.
De ''encre et du papier.
Papier en inkt.
Les sciences et les arts.
Kunsten en wetenschappen.
Comme chien et chat.
Als kat en hond (l even) .
Les hommes qui vont et qui De lui, die komen en gaan.
viennent.

Poids et mesures.
Le flux et le reflux.
Aide et conseil.
Suer sang et eau.
Au pain et a l'eau.
Le boire et le manger.
Nuit et jour.
Le tien et le mien.
L'offre et la demande.
Du geste et de la voix.
De pied en cap.

Maar daarentegen : de gaande en komende man (les allants et les venants).
Tomber de Charybde en Scylla. Van Scylla in Charybdis vervallen.
Van Scylla naar Charybdis verzeild raken.
Van den wal in de sloot vallen. Van den regen in den drop komen.
Van de klaver naar de biezen loopen.
NOTA.
In samengestelde zelfst. naamw. dient in het Nederlandscla het
eerste lid tot bepaling van het tweede; in 't Fransch is het juist andersom
---

navire-ecole, schoolschip ; -- ferme-chapelle, kapelhoeve ; -- navire-hOpital, hospitaalschip ; -- voiture-sa'on, salonwagen ; -- homme-Dieu, Godmensch, enz. behalve (onder invloed van het Fransch) in de volgende : koningin-moeder ; -- prins-gemaal ; -koningin-regen.tes. In moederbij, moederkerk volgt het Fransch de orde van hel

Nederlandsch.
( 2) Maar let wel : avoir deux poids et deux mesures = met tweeerlei maa
meten.

A. E. De Boeck : Nederlaandsch Taaleigen.

1940.
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III. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD.
I. Het bijvoeglijk naamwoord op zich zelf en in
vaste uitdrukkingen.
Get eleve ei ait arri ere a Die leerli ng was achterlijk, was ten
achteren op school.
Een school voor achter. li j ke jongens.
Un homme, un ton arro- Een aanmati g nd, verwaand man;
een aanmatigende, verwaande toon.
gant, pretentieux.
Wat men ook zeggen, wat men ook
On a beau dire, faire.
doen moge...
Gij hebt goed praten. Praat maar toe!
Vous avez beau dire, prier. Ge moogt bidden, praten, wachten,
zoolang ge wilt.
II a beau courir.
Hoe hard hij ook loopt, hij zal er
niet komen.

l'école.

Om het bekende Fransche idiotisme avoir beau opgevolgd door een onbepaalde wijze weer te geven, gebruikt het Nederlandsch een tusschenzin :
Of ik at beide, men deed niet open. Of hij at wachtte, er kwam niemand.
In 66n geval komt de woordschikking in beide talen eenigszins overeen,
nl. in dezen zin : gij hebt goed praten.

Administration
centra- Het hoofdbestuur. Het centraal bele (1).
stuur.
I1 est tr & consciencieux. Hij is nauwgezet van geweten.
Een nauwgezet schri j ver.
Hij volgdevlijtig en nauwgezet de les.
Nauwgezet wordt alleen van personen gezeid : een nauwgezet man doet
een nauwkeurig onderzoek. Gewetensvol treft men ook bij Noordnederlandscne
schrijvers aan.

Un homme di f f i ci l e.

Een veeleisehend man; een wonderlijk, eigenzinnig, lastig man; een
man, die moeilijk te voldoen is.

( 1) Faisant fonction (ff.). De waarnemende (wn.) burgemeester, d. i. die
de taak van den dienstdoenden burgemeester waarneemt, wiji deze afwezig
is. Een dienstdoende burgemeester is hij die dienst doet, die in dienst is en niet
met verlof.

5`7

, tin cardct6re difficile.
Des temps difficiles.
Une situation difficile, critique.
Il y a, l a ll tl. nio I

SOtIS-

entendu.

-

Een onhandelbaar karakter.
Benauwde, benarde, sl echt e tij den.
Eer-). netelige, hachelijke toestand.
Daar is een woord verzwegen, weg
g elatetl, onderdrukt.

-

En disant cela, je sous-entendais que ... toen ik dat zeide, verstond ik daaronder, dacht ik daarbij, bedoetde ik stilzwijgend, dat ...

Une puniti on exemplaire. Een afsehrikkende, waarschuwende
straf.
Une image, une compa- Een juist beeld; een juiste vergelijking.
rai son fidele.
Men zegt wel. (i'iguurlijk) : dat is een trouw beeld ; maar niet : dit beeld
is getrouw. Daarentegen kan men weer zeggen : dit beeld is niet zeer getrouw,
is bijzonder getrouw. Waarlijk, d e taal is gril li g. Üfr. Het Belfort 1899, II 344.
,

Faire un faux pas.
11 est fort en (ferré sun. 1')
histoire ( 1).
En franCais il est faible.

Een misstap doen.
Hij is beslagen, knap, zeer bedreven,
Lhuis, volkomen thuis in de geschiedenis. De geschiedenis is zijn vak.
In het Fransch is hij zwak.

Le jeu esi, son faible, het spel is zijn zwuk. Vgl. Iemand in i.ijn zwak tasten,
jemand jn zijn zwakke zijde tasten.

Da L gaat zi j n krachten te boven.
Daaraan kan hij geen weerstand bieden. Hij is (zijn) drift niet meester.
Dat is wat al te kras.
Cela est crop fort.
Un personnage import an ( . Een aanzienlijk, gezaghebberid, invloedri j k man.
Ci-inclus la copie de ma Hierbij ingesloten, hierbi,l, hiernevens het afschrift van mijn brief.
lettre.
Sa conduite etait incon- Z i j n gedrag was onbestaanbaar, vol s trekt s Lri j dig met zi j n waardigheid.
ciliable avec sa dignite.
zaken zi j n niet overeen t e bren- Die
Ce sont des faits i nconcigen.
liables.
C'est l ' homme ( oui, i ndi - (Voor dat postje) is hij de aangewezen persoon.
que.,

Cela est plus fort que lui.

.

1)
Une erreur historique, een dwaling tegen de geschi edenis; ook : een
lout tegen de taal, een taalfu u t; (niet, : taalkucidige —).
(
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Des sons insaisissables.

Die tonen zijn niet waarneembaar.

Onvatbaar wordt enkel gezegd van personen : hij is onvatbaar voor edele
aandoeningen (d. i. niet ontvankelijk).

Un homme, un livre intew Een onderhoudend man, een onderressant.
houdend boek.
Hij is zeer onderhoudend in gezelschap, I l sait bien amuser la compagnie.
Het vroolijk en onderhoudend gezelschap van zijn vriend. Hij weet zeer onderhoudend te praten (d. i. te spreken in gezelschap).

Het hoeft niet gezegd... we hoeven,
we behoeven niet te zeggen, dat ( 1).
Un mouvement involon- Een onwillekeurige beweging.
Inutile de dire que...

taire.
Van handelingen, uitingen en a.andoen.ingen. zegt men in goed Nederlandsch, dat ze wiltekeurig, onwi6.ekeurig zijn (niet : onvrijwillig) ; eon onwillekeurige lach, een onwillekeurige uitroep, een onwillekeurige angst. Dc onwillekeurige navolging van beroemde voorgangers.
Cursief, cursietletter (schuin gedrukEn caracteres italiques.

L'ecriture cursive, la coulee, la cursive.
Avoir la conscience large.

Une part large.
Des i dees larges.
Au sens large.
Mon futur.
C'est un maladroit.

Decouvert:e precieuse.

te letter).
Het cursief schrift; hei loopend
schritt.
Een ruim, een rekbaar geweten
hebben. Niet nauwgezet van geweten
zi j n.
Een ruim deel aan jets hebben, nemen.
Die man heeft onbekrompen i deeen,
gedachten.
In den ruimsten zii) van 't woord.
M:i j n aanstaande, mi j n verloofde.
Hij is een onbeholpen, een onhandige kerel.
Belangrijke, gewichtige ontdekking.

nlargir ses id ^ es zi j n gedachtenkring, 2i j n
ve, ruimen, uitbreiden.
Aide precieuse, gewaardeerde hulp, hooggeschatte, zeer op prijs gestelde
hulp, enz. Zijn hulp is voor mij van groote waarde, enz.
Qualit6s pr6eieuses, uitstekende eigenschappen, hoedanigheden.
Amiti6 pr ^ cieuse, dierbare vriendschap; een vriendschap van hooge waarde.
Ik hecht groote waarde aan uw vriendschap (votre amitio m'est pr6cieuse).
,

Pierre pr6cieuse, edelgesteente. Edele metalen, m6taux pr6cieux. "
(1)

Gebruik hoeven alleen in oAtkennende zinnen! (Cfr. blz. 27.)
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Le premier venu .
De eerste de beste.
Un acte, un contras sobs Een onderhandsehe acte, een onderseing prive (niet openbaar). handsch contract.
.

dat is, onder
Een onderhandsche a an bestedin,g, inschrijvinq, koop, verhuring,
de hand of onderhands geschiedende. Vgl. Uit de hand verkoopen. lets koopen
uit de eerste hand, uit de tweede hand. Uit, de derde hand
berichten ontvangen, d. i.
door anderen.

La personne en question. De bewuste persoon; de persoon,
waarvan sprake.
Une lettre recommandee. Een aangeteekende brief.
Religieux (respect, silence, Een heilige eerbied.
soins, etc. ).
Een heilig, dierbaar aandenken.
Een diepe stilte.
Stipte, nauwgezette zorgen.
Godsdienstig van zaken gezegd, beteekPnt op den godsdienst betrekking
hebbende, b. v. godsdienstige plichten.

Une carriere bien remplie. Een welvervulde, welbestede loopbaan.
Het Ndl. heeft twee werkw. vullen en vervullen. Vullen wordt nooit, vetzrullen altijd figuur.lijk gebruikt.

Histoire sainte.
Un et at sati sfaisan( .
,

La seule pensee.

Gewij de Geschiedenis.
Een bevredigende toestand.
Een voldoend antwoord.
De gedachte alleen doet u ijzen.

De teekening alleen bewijst reeds genoeg. Alleen door de kracht van zijn
verstand (par la seule force ...).
De uitgang lijk valt hierbij in de hedendaagsche taal altijd weg; evenzoo
in de bijwoorden gelukkig, ongelukkig, onbarmhartig, enz.

Une vertu suj ette ä can- Een verdachte deugd.
Lion.
Une variante (d'un texte). Een verschillende lezing.
AANMERKING. I. Adj ectieven on bi jwoorden, door Vlamingen
dikwijls in een verkeerden of ,gewestelijken vorm gebezigd. Men
leite wel op!
Ik heb u verschillende dingen to zeggen.
Een uitsluitend voorrecht.
We spreken uitsluitend goad Nederlandsch.
Het is raadzaam.
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F;en huis staande en gelegen.
Een mondeling examen.
Gelijkgefechtigde volken. Gegoede lieden.
Een welgesteld man (niet : welstellend).
De dierbaarste belangen.
Hij zag me met onbeweeglijke blikken aan (niet : beweegloos).
Een voorafgaande studie; de voorafgaande bezigheden; de voorafgaande
bepalingen. (De uitgang lijk is h ierbij verkeerd.)
LET WEL
1. Men schrijft : gezamenlijk, eigenlijk, wezenlijk, namelijk,
zonder de tusschenletter t ; r,aderlandlievend zonder de tusschenletter s.
2. Het adj. menig heeft geen meervoud : menig jaar, menige bijzonderheid.
3. Andersdenkend en rechtzinnig worden in 't Ndl. alleen gebruikt met
betrekking tot kerkelijke secten, tot het geloof of de leer van een kerk : rechtzinnig katholiek, rechtzinnig protestant.
.Rechtzinnig wordt dikwijls verkeerdelijk gebruikt voor oprecht, openhartig.
4. Welkorn, fr. bienvenu (niet : welgekomen).
5. Werkloos = zonder werk. Werkeloos = lui, vadsig.
Zinloos = zonder zin. Zinneloos = krankzinnig.
.

:

II. Het Fransch gebruikt veel een tegenwoordig deelwoord als
adjectief; het Nederlandsch doe', di' ook wel, maar liefst niet
in de volgende gevallen :
Een verrukkelijk schouwspel. H;en troostelijk, troostrijk bock. Een verleidelijke drank. Een glansrijke loopbaan. Een stichtelijk leven.
Dat onophoudelijk gebabbel; hij plaagt ons onophoudelijk.
Men zegge : de christ,elijke kork; de christelijke par.tijen, syndicaten; chri.stclijke volkskunst.
Christen is alleen zelfst. naamw., (geen bi j v naamw. ) . Christenmensch`
christenhart, enz. zijn samengestelde naamw.

III. Men zegt : nationale vereeni gi ng; internationale tent oonstelling of wereldtentoonstelling.
Vreemde woorden, waarnaast goede van eigen bodem bestaan, die 't zelfde
zeggen, dienen zonder twijfel geweerd. Maar niet onbezonnen vertaaldl Er
zijn woorden die om zoo te zeggen i n t e r n a. t i o n a a l goed zijn, en
waarvooc het Nederlandsch geen gebruikelijk woord met dezelfdF schakeering
bezit. Cfr. D e Nzeuwe Taalgids, 1909, I, 38.
Nationaal is b. v. niet te vervangen door landelijk, dat het tegenovergestelde is van steedsch ( 1); maar ook niet door vaderlandsch, dat aan het begrip
niet beantwoordt, behalve in e e n geval : vaderlandscbe geschiedenis.
Internationaal kan niet vertaald worden door (wederlandsch,), dat een onding
is. Weder beteekent immers 1° tegen : wederstreven, weArhouden ; 20 terug, opnieuw, en dat is thans de gewone opvatting.
(l) in tegenstelling van plaatselijk, gewe,stelijk wurdt laltetelijk in de laatste
jaren ook nogal gebruikt.

Internationaal wordt goed weergegeven door wereld- : wereldcongres, we
reldtentoonstelling.
Soms kan nationaal worden weergegeven (in de handelstaal) door inlandsch :
inlandsch geld, inlandsch vee; door binnenlandsch : binnenlandsche nijverheid; or door een samenstelling met lands-, staats-, vr^ lks- rijks- : Belgische
landtentoonstelling, landaard, landvoogd, landsdrukkerij; staatseenheid; volksaard; rijkswacht, rijkshoogeschool, rijkswapen, rijksarchief.
,

IV. Worden met een hoo f dletter geschreven de adjectieven afgelei d van aardri j kskundige namen. Dus : het Belgisch trek

-

de Nederlandsche t,aal, de Vlaamsche beweging, Fransch, pard,

Grieksch, Engelsch, eriz.
2.

Verschillend gebruik van de trappen van vergelijking.

I. In het Fransch een positief, i n het Nederlandsch een superlatief.
Het voornaamste gebouw.
Le principal edifice.
Dans toute l'acception du mot. In den volsten zin van 't woord.
Au sens large du mot.
In den ruimsten zin van 't woord.
Mon bon, cher ami.
Beste vriend. Liefste vriend. Ook . Aaarde,
lieve.

2. In 't; Fransch een positief, i n. ' 1, Nederlandsch een. comparatief. •
Les classes dirigeantes.
De hoogere standen der maatschappij.
.Jusqu'ä nouvel ordre.
Tot nader bevel.
Teniers 1'Ancien, . le Jeune.

Teniers de hudere ; Teniers de .Tongere.

3. In het Fransch een comparatief, in 't Nederlandsch een
positief.
Nous avons vu plus haut.
Wij hebben hierboven gezien.
Cite plus haut.
Bovenvermeld; bovenbedoeld.
Bovengemeld schrijven.
Le Congo est 50 foes plus grand Kongo is 80 maal zoo groot als Belgi.e.
que la Belgique.

4. In het Fransch autrement me l, een posi rief, in 't, Nederlandsch veel, heel wat met den comparatief.
Une curiosite autrement frap- Een merkwaardigheid veel treffender dan...,
pante que ...
heel wat belangrijker dan .. .
Une difficulte autrement ;ranEen zwarigheid veel grooter dan ...; heel
de ...
wat grooter dan
...
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5. a) In het Fransch tweemaal plus, in 't Nederlandsch tweemaal hoe, telkens met een comparatief.
De plus en plus beau.
Hoe langer hoe schooner.
Le plus tOt possible.
Hoe vroeger hoe liever.
Il devenait de plus en plus in- Hij werd hoe langer hoe onhandelbaarder,
disciplinable.
(hoe meer onhan.delbaar).
Sa vue diminuait de plus en Zijn oogen werden hoe langer hoe zwakker.
plus.

b) In verhoudinguitdrukkende zinnen : hoe-hoe of hoe-des te,
telkens met een comparatief.
Plus on travaille assidüment.
plus on fait de progr e s.

Hoe ijveriger er gewerkt wordt, des te meer,
hoe meer vorderingen er gemaakt worden.

Hoe meer wij bezitten, des te meer wij begeeren.
Hoe drukker hij het had, hoe meer werk hij afdeed.
Hoe zwaarder de -taak, des te verdienstelijker.
Hoe minder rijkdom, des te minder zorg.
fDes te begint altijd den hoofdzin, nooit den Bersten zin.]

c)

Om een ontkenning uit te drukken.

Pas plus menteur due vous.
Pas plus bete que vous.

Evenmin een leugenaar als gij.
Evenmin een dornmerik als gij.

6. a) De comparatief wordt omschreven door meer, minder,
min, wanneer men twee hoedanigheden van een zelfstandigheid,
of wanneer men twee adjectieven of twee bijwoorden met elkaar
vergeli j kt.
Hij is meer geleerd dan verstandig.
Deze mensch is meer ongelukkig dan schuldig.
Die gracht is meer diep dan breed.
Dat woord klonk minder (min) beleefd dan oprecht.

b) Onder den invloed van het Fransch, dat het, graadverschil
altijd uitdrukt door plus en le plus (moms, le mans), wordt
bij Zuid-Nederlanders de comparatief en superlatief vaak verkeerdeli j k omschreven door meer en meent. Men zegge dus zonder
omschrijving :
Die tegenspoed maakte hem nog lastiger (plus difficile) .
Die jongen is verstandiger dan zijn makkers (plus intelligent).
Hij is de werkzaamste onder de leerlingen (le plus).
Hij behoort tot een der vroomste familien van de stad.
Vondel is veel Peter bekend dan gij meent.

boar ligt de eigenaardigste, de schilderachtigste streek, die ik ooit zag, et7t2.
Zeg ook : in de provincie Antwerpen en vooral in de Kempen ... (plus
particulierement, niet : meer bijzonder).
In 't Middelbaar Onderwijs, en vooral, en inzonderheid, en in 't bijzonder
in de lagere klassen, dient de taal geed aangeleerd.

7. a) Het Nederlandsch heeft vaak een bijwoordelijken superlatief, voorafgegaan door het, waar het Fransch een preedicatief
bijvoeglijk naamwoord heeft.
Eile descendit la premiere.
11 a vu le premier l'incendie.

Zij ging het eerst naar beneden.
Hij heeft het eerst den brand gezien.

Hij was het eerst over de streep. Hij kreeg het nieuws het eerst to weten.
De dagen zijn in December het kortst. Zij kwam het laatst binnen.
Maar : hij was de eerste, die het wist. Hij was de eerste, die den brand gezien
had. Zij was de laatste, die binnenkwam, enz.

b) De bijwoordelijke superlatief, die het bereiken van den
hoogsten graad als doel opgeeft, wordt alti j d voorafgegaan
door het.
Om het hardst loohen; om het schoonst schrijven, om het meest eten, om
het eerst de koer rondloopen, enz. (in de volkstaal : om ter).

A . 1;. De Boeck : Nederlandsch Taaleigen.
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Iv. LIDWOORDEN.
ITet Nederlandsch en het, Fransch verschillen meermalen in het
gebruik van de lidwoorden.
1. In een groot getal vaste uitdrukkingen heeft het Fransch
hei voorzetsel en, en het, Nederlandsch het bepalend lidwoord.
In het Fransch.
Hij is knap in de Aardrijkskunde.
Student in de Rechten, in de Geneeskunde.
In den Zomer, in den Winter.
En ete, en hiver.
In den rouw zijn.
gtre en deuil .
In het zwart gekleed zijn.
In het rijtuig sta:ppen.
Monter en voiture.
Op de vlucht zijn.
Etre en fuite.
Iemand in den kost nemen.
En pension.
In dc gevangenis (zitten).
En prison.
In den vorm van ...
En forme de ...
In de rij staan.
En rang.
Aan den gang zijn met.
1 tre en train de.
In 't geheim.
En secret.
Naar de, op (in) de maat zingen, speien.
En mesure (chanter, danser).
Doctor in de G-odgeleerdheid, in de GeDocteur en philosophie.
neeskunde, in de Wijsbegeerte.
Men zegt ook met het lidwoord : een stag in ae asch leggen.
Trois cas d'empoisonnement de sang, suivis de mort, binnen enkeie dagen,
hebben zieh drie gevallen van bloedvergiftiging voorgedaan door dien dood
gevolgd. of met doodelijken afloop. (')
En Frangais.

Il est fort en Geographie.

.

2. a) Voor een 'naamwoord van hoeda,nigheid gevolgd door
den eigennaam, b) voor stofnamen, abstracte namen in algemeenen zin gebruikt, c) voor de namen van onstoffelijke zaken,
d) voor vele landnamen, heeft het Fransch het bepalend, het
Nederlandsch geen lidwoord.
Koning Leopold de Derde.
Doctor M. De Vries.
Vriend Jan.
Z. E. Kardinaal Mercier.
voedsel
(le
lait); ijzer is nuttig en staal is hard. Kenvolledig
b) Melk is een
nis is macht. Reinheid is gezond. Het is kermis (la foire), oorlog, winter, enz.

a) Le roi Leopold III.
Le docteur M. De Vries.
L'ami Jean.
S. E. le Cardinal Mercier.

( 1) De eene schouder is hooger dan de andere; une epaule est plus haute
que l'autre.

65 Wij leeren Geschiedenis, Aardrijii s undc,
Nous apprenons 1'histoire.
Wiskunde, Fransch, enz.
la geographie, les math(rnatiques, etc.
Kongo, Kongoland.
La Belgique.
Belgic.
d) Le Congc.
Le Perou.
Brazilig.
Le Bresil.
Peru.
Le Canada.
Japan.
Le Japon.
Canada.
De aardrijkskundige namen hebben geen lidwoord, op enkele uitzonderingen
na, o. a. De Krim, De Reap, Den Haag, De Betuwe, De Kempen.
Het lidwoord vöör den naam van een water van. weg, wanneer diezelfde naam
overgaat op de landstreek : de Mississippi (stroom), Mississippi (Staat); de Use'
(rivier), Overijsel (province); de Kongo (stroom), Kongo (land); de Kasai (rivier),
Kasai (provincie!.
Bij vele Viamingen wordt nu, langs het Fransch om, het lidwoord brnnengesinokkeld voor namen van streken onzer kolonie. In goed Nedeilandsch
zegt men echter : Kongo, Uele, Katanga, Kwango ; Kasai, zonder lidwoord,
Het Vlaamsche volk Legde en r egt nog verkeerdelijk : naar. den Argentine,
in den Belgiek, naar de Canada, naar den A.merique, naar de Kongo, naar den
Bresil; maar dat it duideia jk onder invloed van 't Fransch.

t)

3. Andere vaste uitdrukkingen waar het Fransch hei bepalend
lidwoord heeft en hei Nederlandsch niet ( 1).
Trouver le temps de ...
li:tre le bienvenu.
Souhaiter la bienvenue.
Faire in paix.
Faire la guerre.
gtre au service de quelqu'un.
Mettre le feu A.
Prendre le parti de quelqu'un.

Tijd vinden om ...
Welkom zijn.
Welkom heeten.
Vrede sluiten.
Oorlog voeren.

Bij iemand in dienst zijn.
lets in brand steken.
Voor iemand partij kiezen ; iemands partij
kiezen, opnemen.
N'avoir pas le sou.
Geen rooden duit bezitten.
Faire l'enfant.
Kinderachtig zijn.
Ii a les cheveux noirs et les Hij heeft zwart haar en bruine oogen, kijkers.
yeux bruns.
Aux frais de.
Op kosten van een ander leven.
A l'exception de.
Met uitzondering van.
A l'exclusion de.
Met uitsluiting van.
A l'occasion de,
Bij gelegenheid van (Ook : ter gelegenheid).
rI'ous les yeux.
Alter oogen waren op hem gevestigd.
Faire la connaissance de ggil.
Kennis maken met iemand.
Cela devient la mode.
Dat wordt mode.
Tomber dans 10 besoin.
In nood geraken.
Les deux tiers de son capital. Hij verloor twee;derde van zijn kapitaal.
Twee-derde van zijn inkomen is ve2ioren.
( 1 ) Het tegenovergestelde komt ook voor, b. v. : tenir tote a : het hooid
bieden.

M
4. In sommige Fransche uitdrukkingen staat een bepalend lidwoord, terwijl in onze taal het niet-bepalend gebruikt wordt.
On een zandgrond bouwen.
Een arm breken.
Se casser le bras.
Een luchtje scheppen.
Prendre l'air.
Een aalmoes geven.
Faire l'aum4ne.
Donner le bras ä quelqu'un. Iemand een arm geven.
1Jtre, devenir la proie des Een prooi worden van de vlarnmen.
flammes.
Hij steekt een hoofd boven mij ult.
Il me d6passe de la tete.
Hij is een hoofd grooter dan ik.
5. Fransche uitdrukkingen ingeleid door en, waarvoor hei, Ne-

Batir sur le sable.

derlandsch het niet-bepalend lidwoord vereischt.
Par1e.e en homme raisonnable.
Vivre en honnke homme.
Ranger en cercle.
Se battre en d6sesper e .
Nous allons en bateau.

Als een verstandig man spreken.
Als een•fatsoenlijk man leven.
In een kring zetten.
Als een wanhopige vechten.
We varen in een bootje.

6. Andere uitdrukkingen, die in het Fransch geen en in onze
taal het niet-bepalend lidwoord hebben.
Faire appel ä.
Faire eigne.

Porter plainte.
Donner passage.
Pas plus menteur que lui.
Sans dire mot, sans mot dire.
Mettre fin a quelque chose.
Rendre service.
Tenir a distance.
On voyait qu'il etaitAllemand.
Il y a moyen; trouver moyen
de...
Prendre exemple sur qqn.
Porter serment.
be gouverneur a prete secment.

Een beroep doen op.
Een teeken geven.
Een klacht indienen.
Een uitweg verschaffen.
Evenmin een leugenaar als hi j .
Zcnder een woord te zeggen.
Een eind aan lets maken.
Een dienst bewijzen.
Op een afstand houden.
Men kon zien, dat hij een Duitscher was.

Er is een middel; een middel vinden um ...
Een voorbeeld aan iemand nemen.
Een eed afleggen ; zweren.

De gouverneur heeft heden den (gebrui kelijken, voorgeschreven) eed afgelegd. Hij
werd heden be e edigd.

7. Soms heeft het Fransch 't niet-bepalend lidwoord.
Demander une audience.
D'un autre cote.
C'est une honte. •
C'est une folie de...
Maar : 't Is een dwaasheid...,

Gehoor vragen, verleenen, enz.
Van andere zijde worth getneld, dat
't Is schande.
't Is zinneloosheid daarbelang aan te hechten ,
...

in den omguung : 'c Is dwaas, gek, zot, enz.
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V.

VOOR NAAMWOORDEN.
-

I. H et Nederlandsch gebruikt in talri j ke gevallen een persoon
lijk voornaamwoord, waar het
bezittelijk voornaamwoord heeft .

-

Fransch een bepaling met een

On est sur ses traces.
Men is hem op 't spoor.
Je cours a son secours.
1k snel hem te hulp.
I1 se jeta ä mes pied.s.
Hij viel mij te voet.
J'ai pris de ses nouvelles.
1k heb naar hem gevraagd..
J'al rep de ses nouvelles.
Ik ontving tijding van hem.
Nous eümes sa visite.
We ontvingen een bezoek van hem.
En son hon.neur. ( 1 ) .
Hem ter eere.
A mes cötes.
Naast mij.
Une persönne d e ma con ►Za is- Een kennis van me.
sance.
C'est mon cos.
Dat is het geval met mij.
(1k ben, verkeer in dat geval.)
.Te suis votre oblige.
Ik ben u (wel) verplicht.
Un dc mes amis.
Een vriend van me ( 2).
Je pris son partl.
Tk trok, koos partij voor hem; ik nam het
VOW' hem op.
Ils coururent notre r•encon- Zij liepen ons te gemoet, vielen ons om
tre, se jeterent ä notre ecu, den hals, terwi j1 zij uit alle macht riepen . ..
en criant de toutes !etas
forces ...
Quel parapluie est le vOtre? Welke paraplu is van u?

2. In sommige gevallen heeft het Nederlandsch een uitdrukking
zonder voornaamwoord, waar hei Fransch het: bezittelijk voornaamwoord gebrui kt
De tout son wear.
De son propre mouvement.
Icrit de sa propre main.
Je l'ai vu de nies :Tux.
Mon pore, pardonnez-leur.
Mon colonel! mon general!

Van ganscher• harte.
Uit eigen beweging.
Eigenhandig geschreven.
1k heb het met eigen oogen gezi.en
Vader, verged het hun.
Kolonel! Generaal!

3. In andere gevallen gebruikt het Nederlandsch alti j d een bezittelijk voornaamwoord, het. Fransch daarentegen niet.
( 1 ) Maar : 4 son honneur : tot zijn eer.
Un ami a moi = een vriend van rrtt^ .

^^ ')
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Avoir recours a quelqu'url, a Tot iemand, tot lets zijn toevlucht nerven.
quelque chose.
11 a atteint les 26 ans.
Hij heeft zijn 26ste jaar bereikt.
A 36 ans.
Op zijn 36ete jaar (1).

4. Als het een lichaamsdeel van den bezitter geldt, gebruikt
het Nederlandsch het bezittelijk voornaamwoord; het Fransch
echter heeft daar het bepalend lidwoord, on de bezitter wordt
door het persoonlijk voornaamwoord aangewezen.
La tete me fait mal.
Je me suis Gasse le bras.
11 s'est .foule le pied.
Se casser la tete
chercher.
Se tenir la tete des mains.
Se lecher les doigts.

Mijn hoofd doet mij teer.
Ik heb mijn arm gebroken.
Hij heeft zijn voet verstuikt.
Zijn hoofd breken met zoeken.
Zijn hoofd met de handen vasthouden.
Zijn vingers aflikken, enz.

5. Het persoonlijk voornaamwoord, als onrechtstreeksch voorwerp, is bij voorkeur in gebruik voor figuurlijke uitdrukkingen;
het bezittelijk voornaamwoord wordt verkozen in letterlijk op to
vatten zinnen. Dat wordt duidelijk door de vergelijking van zinnen als de volgende :
Dat stuft mlj tegen de Borst. Hij stiet tegen mijn arm.
Hij tLkte mij op de vingers. De dokter tikte op mijn Borst.
Hij drukte niij de hand.
Hij drukte, kneld.e mljn hand in de zijne.
Cie meet hem naar de oogen Hij heeft in mijn oog gezien.
zier_. Men heeft me leelijk in den nek gezien.
Zie DEN HERTOG, I, 24; DE VREESE, 356.

6, A. Bepalingaankondigende voornaarnwoorden zijn in he
Nederlandsch : degene, die...; hij, die ...; het Fransch taalgebruik heeft in dergelijke gevallen een aanwijzend voornaamwoord :
celui, qui... (wat in het Nederlandsch niet mag vertaald worden
door deze, die... een foot, die in Zuid-Nederland dagelijks begaan wordt).
Heureux celui qui •••
Ceux, qui ...
Ceiui., qui est content.
,

Gelukkig hij, die onbekend leeft.
Zalig zijn zfj, die zuiver van harte zijn.
MI, die tevreden is; degene, die tevreden
is ( 2).

(1) Let op het hoofdtelwoord in 't Fransch en het rangschi.kkend telwoord
in 't Nederlandsch. Men zegt evenzoo : eerste, tweede hoofdstuk, in plaats van
« hoofdstuk een u, enz.
(2) Vbbr het relatief gebruikt men in. 't
bedoel ; 1k wed, dat

de komma ; de man. dien
f^
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Celui de vos freres, que j'es- Degene uwer broeders, dien, welken ik
't meest acht.
time ie plus.
Zij, die dat zegt, weet het niet. Hij, die liegt, is een leugenaar. Het voorbeeld van hen, die ik om me been zag. Alwie liegt, Zeder, die liegt, is een leugenaar.
De houding van hen, van degenen, die ons bekampen. Is hij rlegene, die
kochen zoude? Degene, hij, die zoo handelt is prijzenswaardig.
Alwie zonder fouten schrijft, wie zonder feuten schrijft, ieder, die ; h,ij, die
zonder fouten schrijft, zal beloond worden. (Celui qui, quiconque, ecrit sans fautes.)

B. Het Fransch de ces wordt in goed Nederlandsch uitgedrukt
door een bepalingaankondigend voornaamwoord.
J'ai aussi de ces plume;.
Il y a de ces jours (i).

Ik heb ook zulke pennen.
Er kornen zulke dagen. voor, die veel leed
vergelden.

Er zijn zulke oogenblikken, die veel iced doen vergeten.
Ge vindt zulke menschen, die nooit tevreden zijn; ge vindt zoodanige. dergel ij ke, soortgeli j ke menschen, die . . .
Er zijn zoodanige voorstelleri, waar niemand mee vrede kan hebben.
Hij schreef zulke beeken, als men er toen veel las; zulke Yloeken, zooals
er toen veel gelezen werden.

7. Men verwarre de
met die, dat.

wi j zende voornaamw. deze, dit niet

Zij betrokken elk hun slaapkamer; die (fr. celle, niet deze) van Frederik
was op de derde verdieping.
Ik bereed dit paard; mijn broeder dot van Frederik.
Deze jongens zijn grooter dan gene.
Deze, dit en gene worden behalve als tegenstelling van die, dat, weinig
gebruikt. Geef 'me die schaar pens, dat potlnod eens aan, zegt men, al liggen 'die
voorwerpen ook dicht bij. Deze, dit slaan op wat zieh dichter bij den spreker
Levindt of op wat later genoemd wordt. flit(of dat) later genoemde volgt
niet op het gebruik van deze en dit, maar gaat aan dit (of dat) gebruik vooraf.
Die en das. slaan op wat zieh verder of bevindt of vroeger genoemd wordt.
Met betrekking tot het gebruik van deze, dit en die, dat, is er qustie van
een later of vroeger genoemd zijn; niet van een vclgen op of een voora fgaan aan
die aanwijzcnde woordjes.
O D =I

^

e

( 1 ) Un de ces jours, dezer dagen, eerstdaags, vandaag of morgen. A run
ces jours, tot binnenkort, tot binnen een paar dagen, enz,
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VI. HET VOORZETSEL.
« Er is geen rededeel bijna, waarvan de spraakleer minder werk
maakt dan van de voorzetsels; en toch onderscheiden zieh de
talen in niets eigenaardiger dan in deze kleine woorden. » « Zoo
in eenig ander opzicht, dan vooral in dit, schijnt het Vlaamsch
veel overeenkomst met het Fransch te hebben... » A. W. STELL
WAGEN. De levende Taal.
Hetzelfde Nederlandsch voorzetsel kan ni et altijd dienen als
vertaling van hetzelfde Fransch voorzetsel.
Overal het juiste voorzetsel te gebruiken leert alleen een fi j n
taalgevoel. Hier volgt een vrij uitvoerige opgave van voorbeelden, welke bij velerlei twi j f el den weg kunnen wi j zen.
-

•

Fen voorzetsel kan staan in bepalingen afhangende van zelfstandige naamwoorden, van bijvoeglijke naamwoorden en van werkwoorden; ook kan het
uitdrukkingen vormen, die de waarde hebben van een bijwoord, of bijwoordelijke uitdrukkingen.

z.

Het voorzetsel bij naamwoorden.

Il y a de notre bonheur Ons beider geluk staat op het spel.
tous deux.
Hun aller meester.
Leur maitre a tous.
Een beambte aan, bij het hoofdbestuur.
Professor aan de Hoogeschool te Leuven.
Leeraar, leerling aan het Semina:ie te Hoogstratei:+.
Leeraar bij het Middelbaar Onderwijs.
Advokaat bij het gerechtshof te Brussel.
Een gezant bij het Hof.
Men zegt ook : hij is op 't college, op de kostschool te Antwerpen; leerling
op 't Seminarie. Hij gaat op school bij Meestex X. Hij zit op de 6e klasse; op de
lie klasse leert men Meetkunde. Op de hoogeschocl waren we met 2000 man.

Une lecon, un tours d'his- Een les, leergang, cursus in de Getoire.
schiedenis.
Leeraar in een vak aan een school .
H et ond.erwijs, tiet oncieraricAt in de Geschiedenis,
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Les in het schrijven; schrijtles.
Les in het Grieksch, in het Nederlandsch, enz.
a) Het voorzetsel in stoat vöör den naam van het onderwijsvak : leeraar
in de Natuurkunde ; lessen in de Sterrenkunde ; cursus in de Ndl. taal, enz.
b) Wordt het onderwijsvak beschouwd als een bepaling van doel, clan
vrndt men regelmatig het voorzetsel voor : gevraagd wordt leeraar vooe Natuuren Scllieikunde, enz. d. i. voor het enderwijs in die vakken.
e) De behandelde stof wordt aangeduid door over : lessen over de sterren ;
lessen over de werktuigen, over het gebruik en het nut van het gas, lessen over de
klanken in het Nederlandsch, enz.
d) In den gewonen omgang zegt men ook : hij is leeraar van 't Fransch,
van de Aardrijkskunde ; hij was mijn Fransch leeraar.
Maaf verkeeid is het to spreken van de les van de (der) Geschiedenis, dat
beteekent
: de les gegeven door de Geschiedenis.
e) Goed Nederlandsch is natuurlijk : hij geeft Fransehe l's ; de jongens
hebben Latijnsche les, enz.

C'est le tour de cet eleve De beurt om te spreken is aan dien
de parler.
leerling.
Une except ion a cette Dat is een uitzondering op dien regel.
regle.
Il donne le signal du de- Hij geeft het sein tot het vertrek.
part.
J'ai dit un mot de cette Ik heb over die zaak een woord
affaire.
gerept.
Geen woord meer daarover! Gezegd wordt ook : hij heeft van die zaak niet
gerept, d. i . aangaande die zaak geen woord gezegd.

Une question d' hi s t of re .

Een vraag uit de Geschiedenis.

Dat is een vraag bettreffende een punt nit dit vak.
Zoo nog . de leerlingen hadden uit de Natuurkunde een vraag over tie veerkracht te beantwoorden.

!n een ander opvatting : er is veel vraag naar dit artikel.

Une piece du I8me siècle.
Un eleve des environs
d'Anvers.

Een stuk uit de 18e eeuw.
Een j ongen uit de omstreken van
Antwerpen.

De oorsprong of de herkomst wordt uitgedrukt door het voorzetsel uit.
Om een bepaalde plaats of een bepaald tijdstip aan te wijzen, gebruikt
men van. Un eleve d'Anvers, een student van Antwerpen ; het geslacht van 1880;
dat stuk dagteekent van ten Mei.
, Men zegge : die schilderij is gedagteekend 1580, ofwel, draagb als dagteekening : 1580; dagteekent van het jaar 1580. Dit werk schijnt uit het midden der
1.3e mum to dagteekenen (niet : van omstreeks
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Vue de Rome.

Gezicht op Rome, op Athene.
Gezicht in Rome, in Athene.

Ook wel : Gezicht van Home, van een brug, van een bouwval.

Ridder in de Leopoldsorde.
Chevalier de l'ordre de.
Officier in de Kroonorde; Grootlint in dc Leupoldsorde.
Ridder in de orde van den Nede.rlandschen. Leeuw.
Ridder van den Nederlandscnen Leeuw.
Traduction sur les textes Een overzetting naar, volgens den
originaux.

oorspronkelijken tekst.

Kleederen naar mat.
*Moments sur mesure.
Un livre de la bibliothegue Een boek uit de bibliotheek.
Un souvenir de mon en- Een heri nner:i ng uit mi j n ki nderjaren.
fance.
La bataille de Gavre, de De slag bij Gayer, bij Waterloo,
bij Halen, aan de Marne, aan den
Waterloo.
IJzer.
Le tableau du musee d'An- De schilderij in het museum te Antwerpen.
vers.
De plaats, waar een gebouw, een inrichting gevestigd is, wordt aangeduid
door te : het 0. L. V. Gesticht te Vilvoorde: het Seminarie te Roeselare.
De plaats waar een slag geleverd werd, niet door van, maar door bij.
't Voorzetsel van duidt geen plaats aan, maar ofwel het bezit, ofwel een
verwijdering van een zeker punt.

Cahier de frangai s.
Une chaire d'histoire.
Un asile d'alienes.

Schr. i j fboek voor '( Fransch, voor
Wiskunde. Mi j n Fransch schri j fboek.
Een leerstoel voor Geschiedenis.
Een toevlucht soord voor krankzinnigen.

Ofwel : een krankzinnigerlgesticlit. Het voorzetsel voor drukt in deze gevallen het doel uit, waartoe een bepaalde persoon of zaak gescbikt of bestemd is.

De tous les ecrivai ns de
1'anti quit e.
De ce nombre.

Onder alle schri jvers der oudheid is
er geen beroernder dan Homeros.
Onder dat getal was mi j n vriend.

Onder de tatrijke gedichten, gee/ ik de voorkeur aan
Een der voornaamste onder de edelen.

...

D e betrekking van 6611 enkel voct Arerp uit een geheel aantal, to c
p dit geheQl, wordt uitgedrukt. door onder, niet door van.

alle

andere
ya
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Il donna sa demission do
(présidont).
Avoir l a, surveillance des
eleves.
ntre le tut eur d'un enfan t.
Un homme de bon sen s .
Une statue en marbre.
.

Hij vroeg zijn ontslag als leeraar;
hij diende zijn ont slag in als voorzitter ( 1).
Het opzicht hebben, houden over
de leerlingen.
Voogd zijn over een kind.
Een man met gezond verstand.
Een marmeren beeld. Evenzoo : een
steenen huis, enz.

De zucht naar roem, haar zingeriot.
De zucht tot de vrijheid, tot de studio. De drift tot het spel, enz.

De zelfstandige naamwoorden, afgeleid van werkwoorden, die rnet
een standvastig voorzetsel gebruiki, worden (nl. in een oorzakelijk voorwerp), behouden daizelfde voorzetsel in de toegevoegde
bijvoeglijke bepaling.
Herinneren aan.
Toepassm or,.
Straffen voor.
Zich wreken over
(uit). Uitrekn

Studeeren in.
Onderwijzen in.

In aanraking komen met.
Strijden om.
Vergelijken met.
Benoemen tot.
Zoeken naar.
Afbetalen op een rekening.
Denken aav.
Besluiten tot.
Handelen, schrijven over.

Hopen op.
Antwoorden op.
Beschuldigen van.
Berooven van.

Een herinnering aau een vervlogen tijd.
1)e toepassing van die maatregelen op de
verschillende vakken.
Hij ondergaat de straf voor zijn font.
Wraak over iets nemen.
Een uittreksel nit een bock.
Student in de rechten.
Het onderwijs In Chet Latijn, in het handwerken.
De aanraking met de boozer vluchten.
De strijd om bet leven.
In vergelijking met de anderen.
Zijn benoeming tot leeraar.
Het onderzoek naar den schuldige.
In afbetaling op die rekening.
De gedachte aan de scheiding.
Het besluit tot den opstand.
Een bock, een studie, een werk over dc
Geschiedenis.
De hoop op ecu beter !even,
Het antwoord op die vraag.
De beschuldigmg van dien diefstal.
De berooving van de hciligmakende gerinde ( 2) .

("; Lie hierboven blz. 29 en hierna dc bepolingen van gesteldheid.
( 3) Deze voorzetselbepaling is hier geen omschreven genitief en kw du §
oak nooit d oor een genitief, b. v. der genade, vepvangen worden.

Wanneer een onbepaalde wijze afhankelijk is van het zelfstandig naamwoord, dan wordt de infinitief verbonden met het zelfstandig naamwoord : 1 0 rechtstreeks door te, en dat is het gewone geval; 20 door middel van om te, om het doel, de bestemming, de strekking aan te wijzen ( 1); 30 door te alleen, of door
van te, waar een verwijdering van iets ondersteld wordt, na
subst. die angst, vrees, ,gevaar uitdrukken. (BAVwENs, 998-1001.)
10 Hij is bezig te schri jven ; hij weigert te vertrekken; hij heeft gezworen zich
te wreken. Hij was in de onmogelijkheid te handelen.
Het is tijd (om) te vertrekken.
20 Il est temps de partir.
Il a beaucoup de chances de Hij heeft veel kans om te slagen.
reussir.
Hij heeft het recht niet om te klagen.
Jl n'a pas le droit de se
Hi j heeft geen recht tot klagen.
plaindre.
Er is geen middel om er uit te geraken.
Ti n'y a pas moyen d'en sortir.
Ti a rep l'ordre de I► arti, avec Hij kreeg bevel om te vertrekken met verbod om terug te komen.
defense de revenir.
L'obligation dc parler le fran . - De verplichting (om) Fransch te spreken
Hij heeft moeite om te spreken.
cai4.
De gewoonte om vroeg op te staan.
L'habitude de se lever trOs tbt.
Reeds was hij op het punt (om) de deur te
, Sur le point de partir.
sluiten.
Hij stond op het punt (om) te vertrekken.
Zonder vrees tegengesproken te worden of
30 Sans crainte d'être contredit.
zonder vrees voor tegenspraak.
La peur de lui donner du De vrees, angst ( van) bij hem argwaan te
verwekken.
soupcon.
Courir (le) risque, le danger de. Hij lieg gevaar van te verdrinken.
.

'

2.

Het voorzetsel bij bijvoeglijke naamwoorden.

Applicable A.
Contraire A la loi de Dieu.
Favorable A' quelqu'un.
Il resta froid

cette vue.

Dat is toepasseli j k op u.
Dat is strij dig, in strij d met Gods wet.
Iemand of iets gunstig zi j n. Het lot
is ons niet gunstig.
Hij bleef koel bij dit gezicht, hij zooveel ellende. 1-tij bleef koel voor die
aandoening, voor die genegenheid.

( 1) Het voorzetsel om is tegenwoordig eenvoudig het middel geworden,
om den volgenden infinitief te verbinden met het substantief, waarmede"het
in to etrelcking staat,

^--

Koel voor,
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wanneer iemand voox een aandoening onvatbaar blijft.

Koel bij, wanneet iemand tegenover een toestand, een gebeuktenis anver-

scbiUig bait.

Indifferent A.
Indispensable A.

Onverschillig voor iemand, voor jets.
Een onontbeerli j k, onmisbaar werktuig voor jemand, tot een zaak.
Onzichtbaar voor het bloote oog.
Invisible a 1'oeil nu.
Nuisible ü avantageux a. Nadeelig, schadelijk. voordeelig vöor
iemand, voor jets.
,

Bij bijvoeglijke naamwoorden is het voorzetsel voor de gewonc vorm van
het meewerkend voorwerp. (ALLEGAERT & ABEELE, blz. 63; BAUWENS, 869-862.)

Il s'est rendu odieux a ses
compagnons.
ntre present a.
Sensible A.

Hij heeft zich bij zijn makkers hateli j k gemaakt.
Aanwezig zi j n bij (op) een feest.
Gevoelig, ongevoelig zi j n voor jets.

Soms past een ander voor?etsel beter, b. v. : hij blijit ongevoelig bij zoo
veel smart. (Vgl. koel bij.)
Dikwijls past een ander uitdrukking beter om den zin weer te geven van
sensible ä I. v. : hij heeft weinig gevoei voor het schoone; zij gevoelden weinig
voor deze schiiderachtige streken. Hij is ingenomen met zulke vriendschap;
tuistert naar goeden raad, enz.

Hij bli j ft doof voor mi j n smeeken.
Ii est sourd A.
Het is nuttig voor iedereen.
Utile A.
Il est 1'ami de tout le Hij is bevriend met Jan en alleman.
monde.
Tuk op buit.
Avide de butin.
Connu, inconnu de.
Hi j is bekend bij, aan iedereen.
Hij is aan, bij zijn meesters goed
bekend, onbekend.
Hij is mij bekend, mij niet onbekend.
Content de ,
Hij is t evre den over mi j, over mi j n
werk ( hi j vindt dat het lof verdient).
Hij is tevreden met zi j n lot (hij
schikt er zich in; hij berust er in,
hij neemt er genoegen mee).
Bij was tevreden, blij met dat geschenk. Het voorzetsel met duidt aan, dat
de zaak in het bezit is van den persoon, waardoor in hem dat gevoel veroorzaakt
wordt. Tevreden met drukt vicelal een lichteren graad van tevredenheie uit;

(h is ook dikwijls heel wat anders dan tevreden over. Vgl zij zijn tevreden met
dien burgemeester, tevreden over dien burgemeester.
Hij was blij over het slagen ztjner pogingen. Hij is verheugd over dien
uitslag, bedroefd over dat verlies. Het voorzetsel over duidt aan, dat bet voorwerp, dat aanleiding geeft tot het gevoel, buiten den persoon litt.
1k ben tevreden, blij om hem, dat het hem geluk,! is ; ik ben zeer bekommerd
om hem. Het voorzetsel om drukt de beweegreden uit en beteekent nagenoeg
ter Wille van.

Il est digne, indigne de.

Hij is zijn vader, zijn naam waardig,onwaardig . Dat is u niet waardig.
Hij i s vol geestdri ft voor zi jn meester.
.

I1 est enthousiast e de.

C'est un enthousiaste de Vondel, hij is een geestdriftig bewonderaar van
Vondel.

Il est enthousiaste de son
nouvel emploi.
I l est envieux de.

Coupable de.

Hij is zeer ingenomen met zijn
nieuwe betrekking; hij is er in zijn
schik mede.
Hij is afgunstig op, jaloersch
sch op zi j n
broeder.
Hij is schuldig aan misdaad.

Het voorzetsel aan duidt hier de oorzaak aan. Vgl. vreugde beleven aan
zijn kinderen.
Het adj. plichtig limit in 't Nederlandsch uits:luitend voor in samenstellingen met de beteekenis verschuldigd : schatplichti€;, dienstplichtig, enz.
Plictt^,g bezigen i n de beteekenis van schuldig is eigen aan Zuid- Nederland.
Riche en orateurs.
Pauvre en livres.

Ri j k aan redenaars.
Arm aan boeken.

Aan leidt hier een bepaling van beperking in. Evenzoo in : overvloed
aan geld, een groote sonn aan banknoten, 10 frank aan zilver, enz.

Een infinitief-bepaling wordt aan het bijvoeglijk naamwoord verbonden door middel van :
te alleen, of 2 0 om te, eigenlijk
maar om een strekking aan te duiden; 3 0 soms eens door met
te— 40 eertijds en in de volkstaal ook door van te.
Hij was geiukkig te ontdekken. Het is onmogelijk (om) voort te pan,
t Is verwaand te meenen dat ... Wees zoo goed rnij dat te zenden. 1k ben
gereed om te beginnen. Dit is vervelend om aan te hooren. Ik was juist bezig
met te overleggen wat me te doen staat.
f

3.

Het voorzetsel bij werkwoordetl.

S'abonner a.

Op een tijdschrift inteekenen (ir^

Z.-N. ook : inschrijven).
Het blad, de krarlf,
schtijven) .

Cela n'aboutira a rien.
Acquiescer A.

i jdschrift, bet abonnement opzeggen fniet : af-

Die zaak zal op niets uiiloopen, uitdraaien.
Wij berusten in uw uitspraak (oordeel).
Wij berusten in ons lot.

We berusten in ons lot, d. i. we sch ikken ons in ons lot, we leggen er ons
bij neer.
1k zal bij dien maatrectet niot berusten, d. i. ik zal het er niet bij taten k► iijven,
ik zal verde.. gaan.
De wetgevende macht berust btj de Karner, d.i. bevindt zieh.
Verouderd is : de welvaart van 't land berust op ons, d. 1. steunt op ons.

ire attaché, relie A.

I. Het huis is door een dreef met de
straat verbonden.
2. Hij is aan de onderneming verbonden.

Aan alleen om cen figuurlijke, met om een stoffelijke verbinding aan te
duiden.

Il pretend avoir droil A. Hij maakt aanspraak op uw erken-

tenis.
Het voorzetsel op wcrdt over 't algemeen gebruikt, wac r een begrip van
steun op d e n voorgrond treedt, al of niet van bewegi ng vergezeld.
Ook om een volgorde aan te wijzen : op jets antwoorden ; op regen volg
zonneschijn.
.

Se borner A.
11 a i nteret A.
Boire ä la sante de.

Zich bepalen tot.
Hij heeft belang bij het goed uitvallen van die onderneming.
Op iemand, op iets drinken.

Op iernands welzijn drinken, op den goeden uitslag drinken. Ook transitief : iemands gezondheid drinken.
Men zegt ook : met iemand klinken. Korn, Taten wij Bens klinken.

Il cacha quelque chose A Hij verborg iets voor ons oog.
nos yeux.

'g
I. De jeugd vergelijken bij cue Lent e,
het leven bij een reis.
2. Cicero met Demosthenes vergeli j ken.
Twee wetten met mekaar vergelij ken.

Comparer

1. Vergelijken bij
to kennen geven,. dat er overeenkomst bestaat.
2. Vergelijken met is de hoedanigheden van beide zaken of personen
tegenover elkaar zetten, om na to gaan in hoeverre overeenkomst bestaat,
Twee personen met mekaar vergelijken. Een vertaling met het oorspronkelijke
vergelijken. De grijsheid bij den winter vergelijken.

Croire en Dieu,

a

Dieu.

In God, aan God gelooven.

Gelooven aan iemand, aan iets is : het bestaan er van erkennen. Ik geloot aan God. Ik geloof niet aan spoken. Ik geloof aan zijn invloed op ons.
2. Gelooven in iemand, in iets is : heel zijn vertrouwen stellen in iemand.
Ik geloof in God, in het Kruis.
3. Iemand gelooven is : hem voor waarheidlievend houden. Ik geloof u op
uw woord.
4. lets gelooven is : het voor waar houden. Ik geloof het. Weinigen geloofden dit gezegde.
I.

Dire
ä.

a,

s'adresser a; puler

Tot, tegen iemand iets zeggen.
Tot iemand het woord richten.
Tot, tegen iemand spreken.

1. Tegen iemand spreken behoort meer tot de volkstaal.
2. Het persoonlijk voornaamwoord staat zonder voorzetsel in den datief :
hij zeide mij ; hij sprak ons over die zaak.
3. Met iemand spreken : hij sprak met mij over die zaak (d. i. hij had een
onderhoud met mij). Ik sprak met den ambtenaar nooit anders dan Nederlandsch.
4. Zij spreken elkaar niet, d. i. hebben geen omgang met mekaar.
5. Iemand spreken..Ilebt ge vader gesproken ? d. 1. hebt ge hem wel degelijk
gezien, ontmoet?

Il donne une lecon a l'en- Hij geeft het kind een les.
fant •
1.. In 't Fransch wordt het meewerkend voorwerp steeds voorafgegaan door
het voorzetsel d (behalve wanneer het door een voornaamwoord wordt uitgedrukt).
2. In het Nederlandsch staat het meewerkend voorwerp in den datief
zonder voorzetsel : hij gat den werkman het noodige geld ; behalve wanneer het
een tegenstelling geldt : ik gat het boek aan u, niet aan uw broer ; of een levenloos voorwerp : hij gat een geweldigen ruk aan de_ dear.
3. Soms kan die datief omschreven worden door een voorzetselbepaling
met aan of voor : stel mij morgen aan uw zoon voor. Hij schreef een brief aan
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zijn ouders. Bestel dit l oek voor mil. Zij bracht wat speelgoed mee voor haar
broertje

.

4. Die omschrijving is echter onmogelijk in gevallen als deze : hij ontneemt den werkman het noodige geld. Hij drukte mij de hand. Tranen stonden
den knaap in de oogen.
tomax ld i ei s schri j von .
Per ire
j e a qqn.
Wij schreven aan onze ouders, aan onze vrienden, aan den minister, aan
den Pastoor, aan den Burgemeester.
Wij schreven naar die plaats, naar ruffs naar Antwerpen, naar Kongo,
naar Amerika.
,

Elever une statue a.

Il s'entend biers a on
métier.
Se joindre a quelqu'un.

Een stan.dbeeld voor iemand oprichten.
Een gedenkteeken ter gedachtenis
van iemand opri cht en.
Hij is bedreven in zijn yak.
Hid is met zijn vak vertrouwd.
Zich aan, bij iemand aansluiten.

Aan iemand geeft een nauwere vereeniging of nabijheid to kennen dan bij
iemand. Met levenlooze voorwerpen wordt altijd aan gebruikt : die weg sluit
daar aan den dijk aan.

Se meprendre ä qq. chose. Zich bedriegen, zich vergissen in jets.
lk had me in den persoon vergist.
Hij had zieh in den zin mijner woorden vergist.
Men zegge echter : zieh bij het spreken, bij het rekenen vergissen.

Eire oppose a.

Hij is tegen alle werk.

Het voorzetsel tegen wijst een beweging van weerstand aan, die dikwijls
van vijandelijken aard is : ik ben er tegen. Hij stemt tegen. Tegen wind en stroom
varen. Ruw zijn tegen iemand. Tegen zijn geweten in.

Passer a l'ennemi.

Overgaan tot den vi j and.

Het voorzetsel tot wijst aan 10 hoover een beweging zieh uitstrekt, ook
figuurliik, b. v. : tot con deugniet opgroezen. De geldzucht ontaardde tot gierig
2° de richting, waarin een handelingiplaats heeft, of het doel, dat men er-heid.
erle
med
. ttereiken wil : een uitnoodiging tot deelnerning ; bereid zijn tot het werk;
tot een ambt besternd zijn.

Placer de l'argent a 3 %. Geld beleggen of uitzetten tegen drie
t,en honderd.
Iemand boven iemand anders, jets
Preferer ä.
boven jets anders verkiezen..
Iemand, jets de voorkeur geven
boven iemand, boven jets,

ao
Il prend plaisir a, i 1 se Hij schept genoegen in, hij vindt gerejouit de la peine d'au- noegen in, hij groeit in een(s) anders
trui. leed.
Hij verheugt zieh, verblijdt zieh in, over andermans leed.
Ik groei er in, dat hij zijn zin niet heeft gekregen.

Se preparer a.

Ge moet u op veler Legenwerking
voorberei den..

Hij bereidde den jongen op het vernemen van vaders dood voor.
Men zegt ook : ge moet a tot, voor, op dat examen voorbereiden. (Cfr. blz. 11).

Preter la main ä.

De hand leenen tot jets. Een behulpzame hand tot jets bieden.
Je ne m'y risquerai pas. Ik zal er mij niet aan wagen.
Cette phrase se rapporte Die zin heeft betrekking tot of op het
ä ce qui precede.
voorgaande; ziet op, staat op het
voorgaande; staat met het, voorgaande in verband.
De beheersching van het woord betrekking.
Betrekking is verband tusschen Personen of zaken. De betrekking van den
mensch tot God, van vrouw tot man, van Beieren tot Duitschland, van een agent
tot zijn principaal, van het gezegde tot bet onderwerp.
1. lets heelt betrekking tot of op iemand of lets, staat daarmee in verband.
Alles wat betrekking op hem heeft, is vol belang voor mij . Wat hij zeide, had
betrekking op een lang geleden gebeurtenis. Die opst.ellen hebben betrekking
tot de verdediging van Antwerpen. Hij is vol ijver voor al wat tot zijn yak betrekking heeft.
2. Iemand heejt betrekking(en) tot of met jemand of lets, heeft gemeenschap
er mee. Ik heb sedert jaren geen betrekking(en) meer tot dien mensch. Hij
had geheime betrekkingen met den vijand. Sedert lang had hij geen betrekkingen meer met dat tijdschrift. Hij wil betrekkingen met mij aanknoopen.
3. In betrekking tot of met, in verband met of in gemeenschap met. Beide
woorden staan tot elkaar in d.e betrekking van onderwerp en gezegde. 1k sta
in geenerlei betrekking tot die zaak. Zij staan in familiebetrekking, in handelsbetrekking tot elkaar. Duitschland stond in vijandelijke betrekking tot Frankrijk.
Italic stond in bondgenootschappelijke betrekking met Oostenrijk-Hongarije.
Ik bracht hem in betrekking met den burgemeester. Die begrippen staan in betrekking met elkander. Hij staat in goede betrekking met mij. Dit staat in
onmiddellijke betrekking tot uw vak.
4. Met betrekking tot jemand of lets, ten opzichte er van. Een verkeerde
gevolgtrekking met betrekking tot den tij4, waarin het stuk gespeeld werd.
Met betrekking tot het onderwijs, is er weinig veranderd. Een mensch is geneigd
over alle zaken met betrekking tot zieh zelf to oordeelen.

Recommarlder a
qu'un.

gaol- Ik zal hem bij den minister voor die
betrekking aanbevelen.
beveelt zieh hij alle Katholieken
aan voor het leveren van boeken.

I. Bij aanbezelen is aan het gewone voorzetsel, als er sprake is van een
persoon : een gezin aan een rijke aanbevelen ; zijn ziel aan God aanbevelen.
2. Maar als er een bepaling van doel bij staat, iemand voor jets aanbevelen, dan gebruikt men bet voorzetsel bij : iemand blj het Bestuur voor een

ambt aanbevelen.
3. Is e r sprake van een guns+ige gezindheid, die zieh bij voorkomende
gelegenheden moge openbaren, dan gebruikt men in : ik zal hem in uw gunst,

in uw welwillendheid, in uw vriendschap, in uw yenegenheid aanbevelen of bevelen.
4. Is er van een onrr2iddellijke ha.ndel in,q sprake, dan gebruikt men aan
in plaats van in : ik zai hem. (het) aan uw bijstand aan uw hulp, aan uw bescherming, aan uw hoede, aan uw zorg aanbevelen.

Retourner a sa place.
Répondre a.
Ressembler ä qi_aelqu'im.

Naar zijn plaats t erugkeeren.
Op een vraag antwoorden.
Gelijken op iemand, op jets; naar

i emand, naar jets.
Cela ne ressemble a rim). Dat geli j kt, li j kt nergens naar; dat
gelijkt, lijkt naar niets.
Het IVTederlandsch dat lijkt nergens naar, is sterker dan 't Fransch : cela
ne ressemble ä, rien. en beteekent : dat komt in 't geheel niet te pas, dat voegt
volstrekt niet.
I. Gelijken naar, vooral in toepassing op de overeenkomst tusschen personen in aard, karakter, hoedanigheden : uw broeder lijkt erg naar u.
2. Gelijken op, vooral wat betreft het uiterlijke, de trekken : zij gelijken

juist, sterk, treffend op elkaar.
3. Gelijken, zonder hepaling, in toepassing b. v. op portretten : het gelijkt sprekend.
4. Gelijken, in een andere opvatting, nl. bevallen, passen, schijnen, met
den datief : dat huis gelijkt me niet. Zoo'n knecht zou me goed gelijken.

Servir a, de.
Se sacrifier a .

Dienen tot, als. Waartoe dient dat?
To t voogd, als tolk dienen.
Zich voor iemand, voor iets opofferen. Zich voor zijn land opofferen.

1. opo f f eren voor iets is jets dat waarde heeft, prijsgeven ten bate van
iemand, van jets. dal nog hooger waarde bezit : z2jn, le2;en voor den godsdienst
o po f f eren .
2. Opofferen aan iets is lets dat waarde heeft, prijsgeven aan iets dat
minder waarde heeft : aan zijn vermoak reel tijd opo f feren. Te reel aan het uiterdljke opofferen.
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Zich aan de wet onderwerpen.
(Zoo ook : zic:h aan de wet onttrekken. )
Succomber a.
Onder de smart bezwijken.
1. Onder iets bezwijken, als onder een last, die neerdrukt.
2. Voor de bekoring bezwijken, voor het verleidelijke van de hekoring
zijn krachten voelen begeven.
Voor de overmacht bezwijken; aan de overmacht niet kunnen weerstaan :
niet bestand zijn tegen, buigen voor de overmacht.
3. Van pijn bezwijken. De eigenlijke oorzaak wordt ingeleid door v an.
4. Aan zijn wonden bezwijken, evenals : aan een ziekte sterven. Een licha
melijk kwaad als oorzaak wordt aangeduid door aan.
Men kan aldus zeggen : h!j is onder zijn ziekte bezweken, en hij is aan zzjn
ziekte bezweken. Dat er een verschil is in de beteekenis laat zich gemakkelijk
voelen.
Van iets houden. (Cfr. blz. 40.)
Tenir a quelque chose.
Il persevere dans son refus. Hi j volhardt bij, in zi j n weigering;
blijft bij zijn weigering.
Uit den hoop nemen.
Prendre dans le tas.
son
son
livre
dans
Hi
j neemt zi j n boek nit zi j n lesseIl prend
naar.
pupitre.
Puiser a.
Uit een bron putten.
Boire dans un verre.
Uit een glas , dri nken.
Il est implique dans cette Hij is in, bij die handelszaak betrokken; in die zaak gewikkeld.
affaire.
Accompagne de.
Zi j n hoop gaat gepaard met vrees;
is vergezeld van vrees.
Maar men zegt : dapperheid aan moed paren, het aangename aan het nuttige
Se soumettre ä.

-

paren.

Avertir de, mettre en gar- Iemand waarschuwen voor, tegen
de contre.
een siechten vriend.
Iemand waarschuwen voor een gevaar ;het i s nog verwijderd); jemand
waarschuwen tegen een gevaar (het is nabij ) .
Hij heeft mij voor hem gewaarschuwd, d. i. gezeid dat hij niet te vertrou
wen is.
Hij houdt niet op met spreken, met
Il ne cesse de parler.
klagen. Hij houdt niet op te spreken, te klagen; (hij spreekt geduri g ).
Het houdt op to regenen, te luien.

-
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Dat bestaat uit twee deelen.

Cela se compose de.

Dat bestaat uit zuurstof en stikstof.
De teestviering bestond in een optocht met redevoering (consistait en).

Zich over jets troosten. Zich in jets
schikken.
Zich met jets troosten.

Se consoler de.
Se consoler par.
Met geeft het rniddel aan
aan mo eder.

ik troost me over deze ontbering met de gedachte

ftre craint, vu de...

Gevreesd, gehaai worden door...
Gevolgd, geziem door ...

Het handelend wezen bij lijdende werkwoorden wordt ingeleid door het
voorzetsel door, zelden door van, soms door bij, in vaste uitdrukkingen, b. v. :
Het werd bij de wet bepaald, geregeld. Hij is bij iedcreen bekend. Bij groot en
klein werd hem die naam geschonken.

Decharger quelqu'un de Iemand uit zijn bediening, uit zijn
ambt, uit zijn dienst ontslaan.
ses fonctions.
1. Ontslaan hi den zin vain : Personen, die men in zijn dienst heeft ontslaan, d. i. daaruit verwijderen, wordt gebruikt hetzij zonder bepaling, hetzij
met een bepaling ingeleid door nit : de burgemeester heeit den politieagent ontslagen, heelt den politieagent uit zijn dienst ontslagen.
2. Iemand ontslaan, zich ontslaan, dat is : jemand, zieh bevrijden van
iets onaangenaams, ni. van een last, van een verplichting, van een persoon
die tot last is, wordt gebruikt met een bepaling ingeleid door van : hij ontsloeg
ons van die belolte, van zulke taak ; hij wist zich van zijn vervelenden gezel te ontslaan ; hij is van alte verantwoordelijkheid ontslagen.

Desesperer de.
Differer d'äge, d'opinion.

Aan jets wanhopen.
In leeftij d, in meening, in aard ver-

schillen.
1. Van jemand in leeftijd, in grootte, in aard, in karakter, in smaak verschillen : onderscheiden zijn, zieh onderscheiden van.
2. Zij verschillen naar lichaam en geest; zij verschihen van aard.
3. Met jemand in (van) meening, in (van) godsdienst verschillen : het
oneens zijn. Zij verschillen mei elkaar in meening op (over) dat punt.

Dirninuer, augmenter de
prix.

In prijs dalen verminderen.
In prijs verhoogen, klimmen.
,

De inteekenaars op dit blad nemen gedurig in getal. toe.
De bevolking vermeerdert, neemt toe met een millioen. En het substantief
behoudt hetzeifde voorzetsel : men stond een verhooging met 100 fr. voor reiskosten toe.
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Disposer de.
Douter de.
Encadre de.

Borde de.
Enlumine de.

Juger de, juger d'apres.

Ov e r iemand, over iets beschikketi.
Hi" twi j f elt aan het welgelukken.
Een gelaat door, met grijze haren
omlijst.
Met paarlen omzet; met een gouden
boordsel omzet.
Met vele platen en afbeeldingen verlucht (of verlieht ).
Oordeelen over, naar, soms uit.

Oordeel nu over dat gedrag.
oordeelen naar de stem, is hij het niet.
1k oordeel uit zijn gewoon gedrag over zijn karakter.
Jugez de ma douleur, stel u mijn droefheid voor!

Te

Dieu vous garde de eels
amis.
Se garder d'une chose.
Le general manquai

d'hommes ei d'argenl.
Manquer ä sa parole.

God beware u voor zulke vrienden.

Zieh voor iets wachten; op zijn hoede
zijn voor iets. Wacht u voor de ondeugd.
De generaal had gebrek aan, '1, ontbrak den generaal aan manschappen en geld.
Zi j n woord niet houden; zi j n woord
breken. Zi j n pli c ht, verzuimen.
Zi j n plicht verzaken.

In goed Nederlandsch wordt bij verzaken, verzaking de accusatief gebruikt
zonder aan : zijn geloof, zijn taak, zijn plicht verzaken ; den duivet verzaken.
De verzaking van zijn geloot, van zijn plicht.

Parler de, entretenir de...

.

Over iemand, over iets spreken.

1. Hij sprak ons over zijn zaken, d. i. hij onde[hield ons over zijn zaken.
2. Hij sprak van die zaak, d. i. hij sprak terloops van die zaak, hij ge--

waagde er van, hij repte er een woord van (over).
3. 1k zal mij over die zaak niet uitspreken, d. I. ten opzichte van die. zaak,
met betrekking tot die zaak.
4. 1k zal mij over die beschuldiging verantwoorden, d. i. naar aanleiding
van, ten gevolge van, wegens die beschuldiging. Hier heeft over tegelijk een
oorzakelijke beteekenis.

--

$5

Voor iets benauwd, bevreesd, vervaard, beducht zi j n. Voor i ets schri k-

Avoir peur de...

ken.
Over i emand, over iets klagen.

Se plaindre de.

De vrouw klaagde over hoofdpijn en lusteloosheid.
Klagen kan ook actief zi jii : iemand zijn nood klagen ; steen en been kta, gen, enz.

Iemand voor gevaar bewaren.
Zich voor gevaar hoeden.
Iemand tegen gevaar beschulten.
Geevenredigd aan.
Uit een gevaar redden.
Iemand voor iets bedanken.
Om iets, over iets lachen.
Met Iemand, met iets lachen.

Preserver du danger.
Proportionne a.
Sauver du danger.
Remercier de.
Rire de.

Hij lacht c»n- die klucht; om, over de aardigheid van het voorval.
Waar lacht ge mee? Waarom lacht ge? (de quoi et pourquoi).
Hij lacht met alles; hii lacht meet al uw bedreigingen (hij spot er model.

I1 ne se soucie pas de cela,. Hij bekommert er zieh niel om.
I1 souffre de maux de tote. I li j li j dt aan hoof dpi j n.
Aan wordt gel: ► ruikt bij ;ichaliielijk lijdeii en duidt de oorzaak aan.
2. Soros zegt men ook onder : ik heb er veel onder geleden, d. i . onder dien
drukkenden last, onder dat drukkend verdriet. rfr. blz. 82.
3. Aan duidt dikwijls een oorzakelijke betrekking aan van het voorwerp,
dat bi.j aanraking invloed uitoel'ent op den persoon, b. v. : zieh aan een steen
stooten. Zich aan een speld steken . Vergl. daarbij : zieh met een speld steken.
.

Se scandaliser de.
Il a des sujets de plaint e.

Zich aan of over iets ergeren.
f-Tij heefl, reden tot (voor) klagen.

Met een infinitief : hij heeft reden (om) to klagen.

Surcharge de travail.
Met werk overladen, overlast zijn.
Trembler de ous ses mere- Over zijn geheele lichaam beven,
bres.
sidderen.
Over wcrdt ongeveer in denzclfden zin gebruikt in : hij heeft iets over zieh
dat mishaagt.

Consi deree el elle-meme.
Se fie r a, avoir confiance
en...

De zaak op zieh zelf beschouwd.
Op iemand, op iets vertrouwen.
Jets, i emand ver trouwen.

Op iemand, op jets hopen.
Esperer en.
Gestorven op zee.
Mort en mer.
Uitstapjes op zee.
Excursions en mer.
Provoquer qqn. en duel. Iemand tot een tweegevecht uitdagen.
Commencer a travailler.
Beginnen te werken.
I . Hij begint aan zijn werk, aan zijn brief, d. i. hij maakt een aanvang
met werken (meestal zonder het of te maken).
2. Hij begint zijn werk, een brief (dar is er meestal de bijgedachte bij,
dat hij het ook zal afmaken).
3. Hij begint met zijn Latijnsch werk, hij maakt in de eerste plaats zijn
Latijnsch werk of en daarna een ander.

A partir du j er octobre.
Partir par le premier train.
Il jure par son maitre.

Te beginnen met den eersten October.
Met den eersten trein vertrekken.
Hij zweert bij zijn meester.

Bij is hier eigenlijk als in tegenwoordigheid van. Vgl. : bij een schrijver
zwPren ; bij hoog en bij taag zweren ; nu zweer ik bij mijn kroon, enz.

Ceder une chose pour une Het een tegen, voor het ander (ver)ruilen, verwisselen.
autre.
Zijn stem uitbrengen op, stemmen
Voter pour quelqu'un.
op iemand.
lk stem op de katholieken, of liever ik stem katholiek, ik stem Rechtsch ;
hij stemt Linksch.
Ik stem met de katholieken, is wat anders.
Ik stem voor, ik stem tegen.

Rohe contre.
Il court sur l'ennemi.

Kwaad, boos op iemand, op jets.
Hij gaat, vliegt op den vijand los.

Dezelfde beteekenis heeft op in : zich op iemand over 'jets wreken. Wat
anders is : iemand wreken.

Porter sur soi.

Bij zieh hebben, bij zich dragen.
Op zak hebben, op zak dragen.

Hebt ge geld bij u? Hebt ge geld op zak? Ik heb eenige effecten op zak.
Ik heb Been kostbare zaken bij mij.

Prendre des renseignements sur quelqu'un.

Inlichtingen over iemand, over jets.
inwinnen ; om,trent jets, nopens jets

Se regler sur.

inlichtingen inwinnen.
Zich naar iemand, naar jets regelen.
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Het voorzetsel naar betgekeilt hier volgens, overeenkomstig, evenals in :
haar de natuur teekenen, naar een voorbeeld werken, naar het Fransch vertaten,
kleeren naar maat, naar de letter spreken, naar de maat zingen, enz.

Reflechir sur. Penser a.

Over iets denken, nadenken.
Op i e t s, over i et s peinzen.
Aan iets den k en.

1.. Men denkt aan iemand, aan iets, wanneer men de gedachte er enkel
op laat vallen : er gaat geen dog om, dat ik niet aan hem denk.
2. Over iemand, over jets, wanneer men het overweegt of van verschillende
kanten bekijkt : ik heb lang over die zaak gedacht, of nagedacht.
3. Om iets, wanneer het niet mag vergeten worden : denk er om.
4. Men denkt op middelen die men tracht to winden; op geeft meer het
doel aan, zooals in : zinnen op middelen, peinzen op middelen.
5. Men kan jets van iemand denken, d. I. aangaande iemand.

La conversation roule sur. Een gesprek loopt, handelt over
iemand, over jets.
Il a des soupcons sur moi. iiij heef -1 verdenking op mij; hij
verdenkt mij.
nt.re issu, ne de sang royal. Uit koninklijken bloede gesproten,
geboren zijn.
Il est dc sang royal.
I=fi j is van koninklijken bloede.
Deze verzen zijn van Vondel. Maar : deze vruchten komen, zijn uit het Zuiden.
Dit boelc is uit de koninklijke bibliotheek. (Cfr. blz. 71, 72.)

'tr. e de son temps.

Met zijn ti j d meegaan.

A. lire A. 1. Met een zaak als onderwerp.
Ce livre est ü mot.
Le royaume d,-;s cieux est a
eux.
Ce n'est has a .mot a dire cola.

Dat boek is van mij (is rnijn eigendom).
Het rijk der hemelen is voor lien (d. i. besternd). Runner is het rijk der Hemelen;
het behoort hun toe.
Het komt mij niet toe, het past mij, het
voegt mij niet, het betaamt mij ni.et, enz.

2. Mel. eon persoon- als onderworl).
Je suis a vous. Bien a vous.
Je suis A vous dans un instant.
Je suis d vos ordres.

( 1)

1k ben de uwe. Geheel de uwe
Wij zijn de uwen; we behooren u toe.
1k ben, ik sta aanstonds tot uw dienst ;
ik kom straks.
Ik ben tot uw orders.
( 1 ;.

Uitdrukking van genegenheid, 0. a. op 't einde van brieven.
1 . E. he 1 ► oec;k : NecivrImi(lscl ► 'I'aa.leigen.
I'.l!EO.
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B.

E i r f, d e .
1 o La justice nest pas de ce

De rechtvaardigheid bestaat op deze wereld
riet; zoekt men te vergeefs op deze wereld.
Er is niets van aan.
Als ik in uw plaats, in uw toestand was.
Ik voor mij.
In uw geval ... Als 't mij te doen stond.
Stijver is : als ik U was.
If 6tait de la ffte.
Hij nam aan bet feest deel.
Hij deed aan het feest mee.
Ii etait
ll du nombre, a,, la partie. Hij was er bij (bij de feestvierender!) (1).
Hij was onder het getal; hij behoorde tot
het getal der feestvierenden (, 2) .
30 Un enfant d'une grand Een zeer versl : andig kind.
intelligence; d'une grande taille.
Een kind groot van gestatte.
Un tableau d'une grande beauEen verrukkelijk schoone schilderij; zoo
te; d'une beaute qui .. _
schoon, dat
Ce tableau est d'un grand pein- Die schilderij is het werk van een groot
tre.
schilder.
In deze gevallen waar het Fransch etre de heeft, staat in het Nederlandsch
een bijvoeglijk naamwoord, a) bepaald door een bijwoord : zeer verstandig,
b) bepaald door van met een substantief : groot van gestalte, c) bepaald door
zoo, gevolgd door een bijzin : hij is zoo roekeloos, dat ...; zoo linksch, dat ... Zie ook
blz. 48.
monde.
Il n'Pn est rien.
20 Si j'6tais de vous.

...

Een infinitief als a) lijdend of b) oorzakelijk voorwerp gebruikt,
kan voorafgegaan worden
door te alleen, 2 0 door om te, maar
niet door van te.
10 Ik hoop u te zien. Ik denk morgen te vertrekken. Hij gelastte mij
op tijd te vertrekken. Hij verlangt zijn ouders weer te zien.
Het jongetje is in staat te loopen.
Iemand iets te eten, te drinken geven.

(1) Hij was van de pärtij, schijnt burgerrecht te hebben verkregen.
(2) Behooren beteekent a) 1) het eigendom zijn van Iemand, toebehooren : dit huis behoort mij of aan mij.
2) Iemand toekomen : (aan) hem behoort het recht van benoemen.

In beide gevallen wordt het gebruikt, met een al of niet door aan umschreven datief.
b) Een deel van iets uitmaken, passen of gerangschikt worden in een
bepaalden groep van personen of zaken.
In dat geval altijd gebruikt met tot, onder of bij (niet aan) :
De tuin behoort bij dit huis. Hij behoort bij dit gezelschap. Bij de stoelen
behoort ook een tafel.
Hij behoort niet tot de onzen. De streek behoort tot Belgic. Hij behoort onder
de vlijtigste leerlingen.

om

Iemand lets te bewaren (:— in bewaring) geven.
Iemand iets te lezen (= ter lezing, in lezing) geven.
20 Hij zet ons aan urn te werken. Ik zeide dat om u te plagen. 1k kwam
u te waarsclluwen.

a) Het lijdend voorwerp word', nooil aan het werkwoord verbonden door een voorzel sei : hij leest een boek, hij schrillt een
brief ; bi j gevolg ook : i/c hoop u te zien ; hot lijdend voorwerp
is hier : u te zien. (Cfr. ALLEGAERT en ABEELE, biz. 63.)
b) Een oorzakelijke voorwerpszin kan we] ingeleid worden door
van; maar dal wordt het voorzel sel in den hoofdzin met er
verbonden tot een voornaamwoordeli jk bijwoord, en niet met
den infini tief. (Zie ook blz. 7.)
;

1k ben er mij van bewust znijil plicht volbracht te hebben. Ik droom er
van, (om) op eigen wieken te drijven. Ik ben er zeker van, te zullen slagen.
Hij werd er van beticht, verdacht, de zaak verbroddeld te hebben. Hij is er van
overtuigd, goed gehandeld te hebben.

In bepalingen van gesteldheid gebruikt het Fransch pour, het
Nederlandsch hei voegwoord als, of de voorzetsels voor en tot.
Het taalgebrui k moet leeren, wa,nneer he t voegwoord als, wanneer de voorzel secs voor of tot moeten gebezigd worden. Intusschen words de aandaeh t hierop gevestigd, dat het gebruik
van voor niet overeenkom t met dat van pour in 't; Fransch ( 1).
II donna, recut pour r e pcnse. Hij gaf, kreeg tot, ten antwoord.
Le livre porte pour titre.
vous reconnais pour un
h.omme qui ...
.Je le connais pour tres naiv.
Avoir pour 11.1t.
Je

Het bock heeft, draagt als titel; als opschrift ( 2).
Ik erken u als Iemand, die ...
1k zie hem als een knap man ann.
ik ken hem als teer mief.
'Fen, tot doel hebben ; rich sets ten doel
stellen.

Avoir pour mission.
Avoir pour devise.
Avoir pour sujet.
Avoir pour maitre.

Tot roeping, tending, tank, enz. hebben.
Tot leus hebben.
Tot onderwerp hebben.
Tot, als meester hebben. Tot, als knecht

Choisir pour

hebben.
Tot onderwerp kiezen. Iemand tot
kiezen, als koning uitroepen.

6ujet.

'coning

(1) Het voorz. voor kan alleen gebruikt worden, waar het in plaats van,
in rail van, gelijkstaande met beteekent, b. v. voor antwoord gaf hij een scheldwoord; den goeden wil nam hij your de däad; hij nam het een voor het ander;
voor zijn moeite kreeg hij niets; hij gaf zieh voor dokter uit.
(2) (_)()1: g( ► ed is :
is getitil(l; tel 'weft, draagt
LIN.
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Prendre quelqu'un tkrnoin, Iemand tot getuige nemen.
Pour t e moi.n.
In zijn betrekking als onderwijzer.
Dans sa charge d'inStituteur.
1. Wanneer de woorden betrekking, 'ktaak, roeping, enz. gebruikt worden
met betrekking tot cen bepaalden persoon (wiens hoedanigheid men wil te
kennen geven), dan worden zij gevolgd door een bepaling van gesteldheid
^

met als, zooa]s hierboven.
2. Is er geen sprake van de taak, roeping, enz. van een bepaalden persoon, .dan staat er een bepaling met van : de betrekking van onderwijzer verdient waardeering. De roeping van priester is verheven. De taak van beoordeel.aar
is moeilijk. Cfr. DE VREESE, 5 1 0.
3. Bij sommige werkwoorden staat een tweede accusatief of een praedicatief voorwerp zonder voorzetsel of voegwoord : iemand ridder slaan; iemand
priester of tot priester wijden.
Die tweede accusatief is een echt -Nederlandsche constructie : iemand
doodslaan, doodrijden, doodschieten, doodbijten; iemand purper en blauw
slaan; iemand wakker schudden; iemand welkom heeten, enz.

4. Het voorzetsel in bijwoordelijke bepalingen.
Een bijwoordelijke bepaling kan verschillende bijzonderheden
bevatten; er zijn dan ook verscheidene groepen van bijwoordelijke bepalingen, o. a. van plaats, middel, tijd, enz.
Bepaling van plaats.
i
Boven aan den brief; bovenaan op
En tete de la lettre.
den brief.
.

Onder aan de bladzijde; onderaan op de bladzijde. Uw naam staat onderaan, bovenaan.
De zaal achterin (la salle au fond). Achter in de zaal (au fond de la salle).
Zie den tekst der !iederen voorin, achterin, d. i. voor in het bock, achter in
het boek.

Au sommet.

Op den top van den berg.

Voir it la page 12.
En chaire.

Op het toppunt van het geluk.
Zie op bladzijde 12.
Op den kansel, op den predikstoel.

Hij zit op den stoel; in den armstoel; in de kerk; op de trap; in de rij.
In wordt gebruikt waar een bijgedachte i s van plaatsru•imte ; op waar die
bijgedachte niet is.
J'ai trouve dalis cet au- lk heb bij dien schrijver gevoxlderl;
ik heb in zi j n bock. gevonden.
teur.
Op straat.
Dans la rue.
Au rez-de-chaussee, ä 1'etage. Hij bewoont h et benedenhuis, hij woont op
de 10 verdieping.

Gisteren zijn we in ors boek gebieven bij den regel van drie, bij het woord ...,
bij het verb aal .

Etre sous presse.

Avoir sous la main.

Dat boek ligt ter perse; het boek
wordt gedrukt.
T-Tij heeft zijn boek bij de hand.

lets onder handen hebben, met lets bezig zijn, lets terdege opknappen.
lemand order handen nemen, iemand bestraffen, iemand de les lezen.

Sur la breche.
En premier lieu.
Situe (sur).

In de bres springen; in de bres staan.
In de eerste plants.
Gelegen aan (de) zee, aan de rivier,

aan de straat, aan den waterkant.
Men zegt derhalve ook met aan : Mechelen-aan-de-Maas, Sint-Amands-aande-Schelde, Niel-aan-den-Rupel, enz.

Aller par Anvers, par mer.

Over

Antwerpen gaan, over zee gaan.

We zullen over Gierle gaan en zoo op Zoersel. We gaan over Brussel naar
huis. We zetten onze reis voort over Mechelen en Gent naar Brugge.
Dc beteekenis van langs.
1. Tranen vloeiden langs de wangen. Hij sleepte het kleed langs den vloer.
Hij liep langs (de) straat. Zi,j werden langs de straten gezien. De stoet toog
langs het midden van de Markt.
tangs — in de lengte van jets; in een lijn over de oppervlakte van jets.
2. Men gaat er heen tangs twee trappen. We zullen er langs een anderen
weg ook komen. Langs hier kwarn ik er in.
Waarlangs (in Vlaanderen : langs waar) moet ik gaan?
Hierlangs astublieft, dames (par ici, s. v. p.)!
De duff is langs het venster ontsnapt.
Langs = in de lengte van lets, met de bijgedachte van het middel om
er to geraken.
3. Er staan boomen langs den weg. De weg loopt langs het bosch (heen) .
Wij gingen langs de rivier, langs de velden.
Telkens hij langs den paal liep (d. i. voorbij den paal).
Langs = in de lengte bezijden lets; in de lengte naast lets.
4. Tegen zijn oorspronkelijke beteekenis in wordt tangs in Vlaanderen
veel gebruikt zonder de bijgedachte van in de lengte, met betrekking tot een
punt, een plants, in de beteekenis van a) aan = in de onmiddellijke nabijheid
van, b) of van, e) of over.
a) Het huis staat langs den weg, moet zijn : aan den weg.
Langs deze zijde, langs genen kant, moet zijn : aan deze zijde, aan genen
kant.

b) De deur sluit langs binnen, moet zijn : aan den Binnenkant, van binnen.
Langs buiten zag men, moot zijn : aan den buitenkont, von buiten.
Langs boven, langs onder, moet ;zijn : van boven, van onderen.
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c) We gingen over Oostende, over Holland, over Vlissingen naar Engeland.
(niet langs.)
5. Gezegd wordt : Het was Meneer X. langs bier en Meneer X. langs
daar, langs voor en langs achter, d. i. altijd en overol.

Bepaling van tijd.
Séance tenant e (in let i er1.
zin).
Séance tenante (in figuurl.
zin).
A la premiere occasion.
Tous les deux fours (de
deux jours run).
Alternativemeni.
2.

Au clair de la lune...

Staande de vergadering; gedurende
de zitting.
Op staanden voet.
Bij de eerste gelegenheid.
De koorts kornt om den anderen dag.
Om de twee uur een lepel innemen.
Om de beurt spelen (afwisselend).
Beurtelings, bij beurten, beurt om
beurt.
Bij maanlicht.

In tijdsbepalingen beteekent bij a) gedurende, tijdens, onder de eene of
de andere omstandigheid : bij leven en welzijn, bij verkiezingen, hij zijn dood,
bij zijn leven, bij mooi weer, bij gelegenheid, bij klaarlichten dag, bij nacht, bij
nacht en ontij, bijtijds, bij tijd en wijle, bij deze woorden ;

b) korten tijd voor, nagenoeg : 't is bij zevenen, hij woont hier bij dc vijf
jaar.

Certain jour it me di t
Cela date d'alors, de ce
temps.
.

I1 est revenu i 1 y a quinze
j ours.
I1 part dans quinze jours.

Op zekeren dag zeide hij mi j .

Dat dagteekent uit dien tijd.
Dat dagteekent nit de XVe eeuw, uit
het midden der XVe eeuw.
Hij is voor veertien dagen teruggekomen, d. i. veertien dagen geleden.
Hij zal over veertien dagen vertrekken.

I. Over, met betrekking tot het verleden, is in Zuid-Nederland algemeen
in gebruik; in Noord- Nederland alleen in de spreektaal van verschillende streken.
Over, met betrekking tot de toekomst, d. i. na verloop van, is in Zuid-Nederland in onbruik, doch in Noord-Nederland de gewone opvatting : 't is nog to
vroeg, korn over een uur Bens weer. Bij ons daarrnee te vergelijken : overmorgen ;
hij komt over tijd (te laat) .
Over beteekent soms ook gedurende : over dag is hij op zijn kantoor.
2. V66r, met betrekking tot het verleden (b. v. vöör drie woken hebben
we het feest gevierd), leeft behalve in Noon d-Nederland, ook in Zuid-Nederland
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nog in sommige uitdrukkingen : lang, kort voor onzen tijd ; voor dag en dauw ;
voordezen (eerti j ds ); de vorige week, enz.
3. Binnen beteekent : in minder tijd dan, over niet rneer tijd dan : binnen twee jaar, d'ici a deux ans; binnen een jaar, dans l'espace d'un an; hij zal
binnen drie Jagen vertrekken, binnen 24 uur, binnenkort. Binnen acht dagen
zal er nog een vergadering gehouden worden, d. i. op een der acht volgende dagen,

in minder dan 8 dagen.
Men zegt ook : binnen (nie!; : op) korten tijd, gedurende een maand (niet :
op), in het jaar, in de maand.
4. Op dient tot een nauwere bepaling van den tijd, in lagt een grootere
tijdruimte onderstellen : hij imam op een Zondag in de maand Juli. Korn op
dat uur. Op zulk een ouderdor. In onze dagen. In em ommezien. In deze ure zelten
ik uw naam. Cfr. BAUWENS, § 897; HET WOORDENBOEK, Deel XI.

Des aujourd'hui.
Des demain.
Des hier.

1. Van vandaag at
Van morgen at
2. Sedert gisteren; van gisteren af.

Hoe wordt de betrekking van Fr. as uitgedrukt?
1. Van geeft het tijdpunt aan, waarop de handeling een aanvang neemt.
Het bijwoord af vex sterkt die beteekenis en wordt er meestal bij vereischt,
behalve wanneer ook het eindpunt wordt aangeduid :
Van nu af; van toen af; van heden af(aan); van jongs af(aan); van zijn
geboorte af; van dit oogenblik af; van den 15. April (af) tot den 1. October;
van 12 uur of tot 4 uur toe.
Van de 14e tot de 17e eeuw. Van bij twee e n tot over vieren.
2. Sedert, sinds wordt alleen gebruikt met betrekking tot het verleden;
het wordt niet gebezigd met betrekking tot het heden of tot de toekomst!
Sedert, sinds den 15. April wordt er gewerkt.
Sedert, sinds de eerste jaren van zijn verblijf .
Sedert, sinds het begin van den oorlog.
Sedert, sinds zijn geboorte; sedert uw vertrek; sinds eenigen tijd. Sedert
wanneer is hij thuis?
3. Reeds en al geven de voorstelling, dat het feit op dat bepaald oogenblik reeds klaar of begonnen of geschied was :
Den 15n April reeds werd er gewerkt.
Hij is reeds eenigen tijd hier. Hij was toen al hier.
Al lang heb ik op u gewacht.
Den volgenden dag reeds ging hij op reis.
Op zijn tiende jaar al was het jongetje blind.
4. Vbör een ander voorzetsel (om een grootere tijdruirnte aan to dulden),
gebruike men nooit van, maar at of reeds.
Reeds in zijn kinderjaren. Reeds in 't begin van den oorlog. Reeds voor
het aanbreken van den dag. Reeds in de eerste jaren van zijn verb!ijf. Reeds
in de 15e eeuw. Reeds bij zijn geboorte.
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Hij werkt over dag, bij dag.
Pendant le jour.
Hij praat onzer de les.
Pendant la classe.
Il est parti pour quelques Hij is (gedurende) eenige dagen nil.
j ours.
3. a) Bepaling van oorzaak, reden of grond.
1) De eigenlijke oorzaak wordt ingeleid door van : omkomen
van koude ; 2) de beweegreden in den handelenden persoon door
uit : uit vrees voor straf handelen ; 3) de beweegreden buiten
den persoon door om, om ... wille, wegens, -halve :
Hij hoeft het om, wegens de kosten niet to lauen.
Om den regen, wegens den regen bleven wij thuis.
Hij staat bekend om, wegens zijn woestheid.
Hi j werd vermoord om, wegens zijn gierigheid.
Hij werd gestraft wegens, om aanhoudend babbelen in dc studiezaal.
Om Gods wil ; om uwentwille ; kortheidshatve, enz.

C'est pour cette cause.

Dank zij. Dank zij den onverdroten
arbeid onzer groote voorouders.
Ter herinnering aan.
Om deze reden; hierom.

Nous savons par experience.

weten wij.

Grace a.
En souvenir de.

Bij, door, nit ervaring, ondervinding

Bij wordt ter aanduiding van een oorzaak gebruikt in sommige uitdrukkingen : bij Gods genade, bij getuk, bij toeval, bij geval, bij iets voordeel hebben,
bij jets schade lijden, bij gebrek van of aan jets, bij gemis van lets.
Als vervolg op, in vervolg op uw brief; ingeSuite a votre lettre.
volge uw brief; naar aanleiding van uw
brief ...

b)

Bepaling van middel.
Het middel wordt ingeleid met door, het werktuig wordt aangeduid door met : hij hee f t, me door zijn antwoord niet voldaan.

Hij schrij f t met een vulpen, hij slaat met een hamer, enz.
Door middel van ( 1).
Au moyen de.
En un mot.
In een wooed, kortom.
En deux mots.
Met (in) korte woorden; met (in) een

paar woorden.
( 1

) Bij middel

van is thans verouderd en in N.-N. niet nleer in gebruik.

Met andere woorderi.

En d'autres termes.
Connaitre de nom.

Bij naam jemand, iets kennel".

lemand met naam en toenaam noemen.
Men zogt ook : jemand van naam kennen, zooals iemand van aanzien, van
persoon kennen.

Bij koninkl ijk besluit.

Par arrete royal.

.

lets bij de wet, bij koni nklijk besluit regelen.
Iets bij stemming uitmaken.
Als bij tooverslag rezen de scholen uit den grond op.
Iets bij eede, bij monde, bij geschrifte verklaren.
Bij dezen (ni. brief, par la presente) heb ik de eer U to berichten, dat
In doze vaste uitdrukkingen heeft men bij in pleats van het nu gebruikelijke door, in de beteekenis van door middel van.
.

...

c)

Bepaling van voorwaarde.
Bij veel aanbod en weinig vraag dalen de prijzen.
Op, onder die voorwaarde zal ik het doen.
Bij gunstig weer, hervatten we het werk.
Ingeval van verhindering wordt bericht verzocht.
Desgevraagd wil ik gaarne meer inlichtingen geven ( 1 ).

4. a) Bepaling van wijze of hoedanigheid en hoegrootheid.
Bepalingen van wijze ; ijverig werken; van het blad zingen; te vuur en te
zwaard verwoesten. In dien vorm voorgebracht, zal dit bewijs wel inslaan.
Bepalingen van hoegrootheid : hij is een jaar oud; hij is vreeselijk bang;
hij is in hooge mate verwonderd.

Maak dat dubbel op. Maak er een duplicaat, een afschrift van (van 'n
akte). ( 2)
Ik heb dat werk tweemaal; ik heb
Je l'ai en double.
twee exemplaren van dit werk; ik heb
het werk dubbel.
Plier en double.
Jets dubbel vouwen.
s'y
rendirent
en
corps.
Gezamenlijk,
korpsgewijze, gingen
Its
zij er naartoe.
Laisssez-moi en paix.
Laat me met vrede, laat me met rust.
Laat me gerust.

Faites cela en double.

( 1 ) Het door Vlamingen gebruikte woor.d « desgevalleud » bestaat niet,
( 4) En touter lettres = votuit schrijven, ten voile.
A. E. De Boeck : Nederlandsch Taaleigen.
1940.
8

Hij is niet bij kas; hij is schraal hij
kas.
Au pas.
Stapvoets rijden; in den stap gaan.
Sur mesure.
Kleeren naar maat (gemaakt). (Blz.
86-8'7 ).Vgl.: hij spreekt naar de letter.
Jusqu'ä l'infini.
Tot in het oneindige.
Avec assurance, patience. Vastberaden; geduldig.

l nest pas en fonds.

In bijwoordelijke bepalingen van wijze gebruikt het Fransch vaak het
voorzetsel avec met een substantief, het Nederlandsch daarentegen bezigt
dan bij voerkeur een bijwoord . agir avec rapidite, avec decision, avec douceur,
avec prudence; snel, beslist, zachtzinnig, v-oorzichtiy handelen, enz.

b)

Bepaling van omstandigheid.

Dans ces circonstances...

Onder die omstandigheden kon hij
niet anders.

Under bet spelen der muziek, onder het gejuich der menigte, reed hij de
stad binnen. Under het gewoel der reizigers ging hij weg. Under al die rampen,
bleef hij kloekmoedig.
De bijkomende omstandigheden worden aaagewezen door het voorzetsel
onder.

I1 est en vacances.

Il est en Gonge (vooral van
Soldaten).
I1 va en conge, en vacances.

De student heeft vacanti e; hij is op
vacantie.
De soldaat heeft verlof of verlofti j d;
hij is op verlof, hij is met verlof
(thuis) (nl. met toelating, met vergunning om thuis te zijn).
Hij gaat met verlof, met vacantie (nl.
naar huis). Hij gaat met vacantie uit.

Op een adzes schrijft men : student op vacantie, student met vacantie, soldaat
met verlof.

Pendant les vacances.
i y a conge.

Yl

y a promenad.e.

De ce nombre etait ...
En destination de (van taken gezegd).

In de vacantie.
We hebben 'n vrijen dag. We hebben 'n
halven dag vrij.
Het is, er is vandaag geen school.
We gaan wand elen; we gaan op wandeling.
We hebben een schoone wandeling gehad.

Onder dit getal was...
Waren ingescheept met bestemming
näar Amerika; voor Amerika best emd.

^

ti part en destination de
1'Amerique (van personen).
Le train pour Anvers.

Compter sans son höte.
Cela reste parmi nous.
Cela reste entre nous.
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Hij ver t rekt naar Ameri k€t,

De trein Haar, op Antwerpen.
De boot op Mechelen.
De bode op Breda.
Buiten den waard rekenen.
Dat blijft onder ons.
Dat blijft tussehen ons.

Tusschen wordt gebruikt als er spraak is van twee zelfstandigheden, twee
groepen; maar ook we] in den zin van : in 't midden van, met de bijgedachte
aan een zekere orde : tusschen de puinen ligt het Forum Romanum ... Het kan
ook voorkomen met betrekk.ing tot meer dan twee : de teal is een middel van
verheer tusschen de menschen (d. i. telkens tusschen twee).

Les lames aux yeux.
Son chapeau ä la main.
Tambour battant et enseignes deployees.
Nous etions tonte line
troupe.
Combien etes-vous ?
Its son! vingt-quai.re.

Met (de) tranen in de oogen.
Met (den) zijn hoed in zijn hand.

Met vliegende vaandels en slaande
trom.
We waren met een heel troepje, met
een heelen hoop.
Met hoevelen zi j t gi j ?
Ze zijn met 24 man.

We waren met ons vijven ; gij waart met u tweeen ; zij zijn met hun drieen,
met hun ti even ; wij met ons beiden.
Met eenig verschil in de beteekenis zegt men ook : we zijn onder ons vijven.
In het Nederlandsch gebruikt men vele bepalingen van omstandigheid,
meestal ingeleid door met, waar in 't Fransch allerlei bepalingen absoluut gebruikt worden : met een spottach om, de tippen ; met een stok in de hand ; met den
korf aan den arm ; met het hoofd in de handen. Soms laat het Nederlandsch dat
voorzetsel met ook weg, maar dat gebeurt bijna nooit in gewonen stijl.

c) Bepaling van beperking.
D'un c8te; de l'autre cöi e;
des deux cötes.

Aan den eenen kant; aan den an-

deren kaut; aan weerskanten.

Het mes is aan beide kanten scherp.
Hij is arm aan geld; jong van hart; lam aan e6n been.
Aan denen kant wordt gebruikt in bepalingen van beperking en van plaats
het huis is can denen kant geverfd, het huis Staat aan denen kant van den weg.
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Wanneer er verwijdering of afscheiding van een zeker punt is, zegt men
van : van zijn leant hebt ge niets te vreezen.

Pour

ce qui me regarde.

Wat

mij aangaat , wat mij betreft.

Zooveel, voor zooveel rnij betreft.
Zoover, voor zoover mij betreft. 1k voor mij
Voor zijn leeftijd, voor zijn jaren is hij nog kras. (11 est lien conserve.)
Wat ... betreft is vaak een versterking van het onderwerp : wat mij betreft,
...

ik was tevreden. Wat u betreft, het ontbreekt u aan kennis

...

Dikwijls heeft het ook de waarde van een voorzetsel : betreffende, aangaande, met betrekking tot, ten aanzien van, ten opzichte van, ozntrent, nopens :
wat betreft uw verzoek, kan u niets toegezegd worden. De toestand, wat betreft

den arbeidsduur, is goed. Betre f f ende uw verzoek, kan ... De stukken betreffende
die zaak, betrekkelijk die zaak, zijn nog niet in orde.
Soms vormt het samen met het lijdend voorwerp een bepaling, die door
een ander voorzetsel kan ingeleid worden : hij stelt belang in (at) wat mij betreft.

Men moet zorgen voor (at) wat de gezondheid betreft.

die zaak aangaat...; ook : met
die zack...; met betrekking tot die zaak...
I1 a beaucoup gagne com- Hij is zeer vooruitgegaan in verstand
me esprit et comme ma- en manieren; wat verstand en mavieren betreft ; aan verstand en manieres.
nieren.
Pour ce qui est de cette
affaire.

Wat

het oog op

We hoeven niet te zeggen (inutile de dire), dat in take onderwzjs de toestand nog kan verbeteren.
Naar hoeveelheid en naar hoedanigheid, is dit museum best voorzien
(comme quantite ...) .
Behalve op Zondag ('s Zondags) zie ik mijn vriend nooit, d. i. met uitzondering van den Zondag. Allen hebben geteekend, belialve ik.
Behalve op Dinsdag gaan we ook op Donderdag wandelen, d. i. benevens
Dinsdag. Behalve die som, kreeg hij nog 100 fr. extra.

d) Bepaling van hoeveelheid of graad of verhouding.
Vendre ä ce prix.
Voor dien prijs, tgen dien prijs verkoopen.
Tegen wordt gewoonlijk gebruikt waar sprake is van onderdeelen van
een geheel, dat bij kleinere afdeelingen verkocht wordt : die voorwerpen putten
voor een spotprijs to koop zijn. Het werk is to koop tegen 3 fr. het boekdeel.
Een som voor of tegen 5 % uitzetten. Tot iederen prijs verkoopen. Ten
koste van zijn leven ...
De gulden Staat op 14,50 fr. (est ä). De aandeelen bliiveri op 415 fr. (a).
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En proportion de.

(Blz. 50.)

Naar verhouding van, naar evenredigheid van; in verhouding tot, naar.

De gemaakte winst werd verdeeld naar verhouding van de inleggelden. Het
loon staat niet in verhouding tot den arbeid. Ik sta in vriendschappelijke verhouding tot hem. Dat is buiten alle verhouding. De leerlingen stonden geschaard
naar, volgens de grootte.

Iedereen. werkt naar de mate van
zijn krachten. Vgl. : kleeren naar
maat. Cfr. blz. 86-87.
Deze kamer is zes meter lang bij
Six metres sur cinch.
vijf breed, is zes meter bij vijf.
In dat opzicht.
Sous ce rapport.
Uit dat oogpunt. Van dat standpunt
ce
point
de
vlie.
Sous
(uit).
Sous un jour favorable, In een gunstig, ongunstig, leelijk
daglicht stellen, plaatsen. In 't volle
d&f avorable.
licht plaatsen.
Dans la mesure.

Het veelvu'dig gebruik van onder dat opzicht, under dat oogpunt, vooral
door de gestudeerde Vlamingen, is stellig te onzent aan den invloed van het
Fransch te wijten.
Ook in Noord-Nederland treft men tegenwoordig onder het opzicht veel aan;
het is dus niet meer heelemaal of te keuren. In zuivere taal echter wordt onder
ook daar vermeden, 6n bij opzicht, en vooral bij oogpunt.

5. Bepaling van modaliteit.
Naar allen schijn, naar mijn meaning za.l die achterlijke leerling nooit
bij geraken. Dat is bij mij een uitgemaakte zaak. Bij hem kan ik geen goed
doen. Dat is buiten mijn weten, met mijn medeweten geschied. Naar mijn weten
is er geen beterschap ingetreden. Het jongetje heeft met m,edez.aeten, bij weten
van zijn ouders gehandeld.
In 't algemeen. Ik spreek in 't algemeen. Dit geldt voor de RPlgen in 't algemeen en voor de Vlamingen in 't bijzonder.
Over t atgemeNn doorgaans, meestentijds. Ik houd over 't aigemeen niet
van kliekjes.

En conscience.

In gemoede meen ik u te moeten
waarschuwen .

.En conscience kan nog door andere Nederlandsche zegswijzen uitgedrukt
worden : eer'ijk, oprecht beken ik mijn font. 1k neem mijn plichten nauwgezet
waar. Ik vraag u op u?17 cleweten af... Ik durf het op mijn geweten niet verklaren.
raad het u in gem,oede af... In gem,oede, ik weet er niets van, erl7o
I^
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VII.
La maison oil je demeure.
La vi lle oil je vais.

Les circonstances oil je me
trouve.
Montons touj ours, dit -il...
Faites touj ours.
Dites touj ours, allez touj ours.
On cri ti qua vivement.
Il ressemble singulierement a. son fr. 6re.
Lar,ge(ment) ouvert .

Peu apres, i 1 arriva.
Il l'a fait expres.

Alternativement.
Respectivement.
Successivement.

BIJWOORDEN.
Het hui s, waarin ik wo o n .
De stad, waar ik heen ga.
We vertrekken naar de stad, waar
hij vö ör ons was heen gegaan.
De omstandigheden, waarin ik ben.
.

Laat ons, laten wij even, ondertusschen, i nmi dde ls naar boven gaan.
Toe, doe maar. Ga maar voort.
Ga uw (je) gang maar.
Praat maar door. Praat vrij ui t,.
Zeg maar op.
Die maatregel werd hevig, heftig, fel,
scherp, vinnig gehekeld.
Hij geli j kt wonderwel, zeer wel, bijzonder wel op zi j n broeder.
Wijd open. De deur s tond wild open.
Zet de poort wi j d open.
Weinig tijd, korten tijd daarna; kort
daarop; kort daarna kwam hij aan;
een weinig daarna.
Hij heeft het met opzet gedaan; hij
heeft het opzettelijk, met voordacht,
met voorbedachten rade, wetens en
willens gedaan.
Beurtelings; om de beurt; beurt om
beurt; elk op zi j n beurt.
Onderscheidenlijk, respectieveli j k,
elk voor zich, ieder van zi j n kant.
Achtereenvolgens. Hij ondervroeg
achtereenvolgens al de leerlingen.

Beurtelings is : elk up zijn beurt, nu eens dit., dan weer dat. Peurtel,iyt gs
2pemen, beurtelings lachen. Beurtelings zingen ze een lied f e : om de beurti
.
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elk op zijn beurt zingen ze een liedje. Laten we 't semen doen : am beurten een
stuk. (MULDER.)
Ach#ereenvolgens is : een voor (6n, na elkander. Aan den linkervleugel verloor hij achtereenvolbens at zijn voordeelen. Attributief gebruikt : de achtereenvolgende rnisdaden, dc opvolgende misdaden.
« Opvolgend(t)lijk » bestaat niet en kan niet bestaan; v o n den infinitief
of het tegenwoordig deelwoord vormt men geen bijwoorden op lijk.

La moi Lie plus un.

Een meer dan de helft.

En presence de.

Tegenover, [en overstaan van.

I.. De beide legees stonden tegenover elkander.
Tegenover deze weigering moeten wij denrnaatregel handhaven (aatigezien gij blijft weigeren).
3. Ten overstaan van. Het examen wordt afgenomen ten overstaan van
den Inspecteur.
2.

A l' egard de...

Eh bien!
Merci d'avance.
Je vous previens d'avance.

Tegenover zi j n ouders wa s hij steeds
beleefd. Wij hebben verplichtingerz
tegenover den Staat.
Welnu, wat wilt ge?
Bij voorbaat (mijn) dank.
II( waarschuw u

vooraf, vooruit,

(van) te voren, bij voorbaat.
De voorhand is het deel van de hand bij den pols.
Wie in een kaartspel b. v. h et eerst mag spelen, zit op of aan de voorhand.
In uitdrukkingen, als de voorhand hebben, iernand de voorhand geren, laten,
heeft voorhand de beteekenis van voorrang.
Op voorhand in den zin van bij voorbaat wordt uitsluitend gezegd in VI.Belgi.
Voorbarig is : te vroeg, te liaastig, overijld : uw voorbarig spreken heeft de
zaak bedorven. He t wordt dleen gebrc.tikt met betrekking tot llandelingen,
die van den menschelijken wil. afhangen. Men gebruike tiet dus nice in den zin
van vroeg, als b. v. in : vroege, vroegtijdige dood ; vroegrijp kind, enz.
Se-ulemeriI ( m et betrekking
op d en tijc.l ).

eerst g isteren (gistere>> eers( )
-.i,ange k omen .

lIi j is
^

.

.

.

Hij groet me ternauwernood, nauwelijks. Hij kan arnper rondkomen.
Hij zal eerst morgen kunnen hier zijn.

Elle avail (i 'wive

Ze was pas, natlwelijks 14 jam'.
Ze was a zYl pe.r_ 14 'par bud),
.

^^ ij

koln.t pas m orge n ,

as

oiri lla!fzeven.

.
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A peine eut-il entendu ces
mots qu'il se leva.

Nauwelijks had hij die woorden gehoord, of hij stond op.

AANMERKING. In goed Nederlandsch zegt men :
1. Met iemand nader kennis maken (nader is hier bij woord! .
2. Dat spreekt vanzelf; dat gaat vanzelf (niet van ze 7fs).
3. Ik had hem kort te voren nog gezien (niet korts).
4. Hij is weer, opnieuw minister geworden (niet terug).
Terug drukt een beweging uit naar het punt van uitgang en duidt meer
de plaats aan : de reis terug ; heen en terug.
Weder duidt een herbaling der handeling aan, doet meer aan den tijd
denken en beteekent : opnieuw, nog eens, b. v. : wederzien, tot weerziens, enz.
Terug komt vaak overeen met het Fransche vocrvoegsel re- ; maar niet
in alle gevallen. Zoo beteekent re- o. a. ook weder niet alleen in den zin van
opnieuw, maar in den zin van tegen, zooals in retenir, weerhouden • : b. v. ik weet
niet wat me weerhoudt, om ....Hij laat zich door niete weerhouden.
Een stall weder, opnieuw innemen, hernemen (niet terugnemen), reprendre
une ville. Men kan evenwel zijn woord, een belofte terugnemen, daar men die
gegeven b eeft.

5. Na de voorzetsels van, naar, tot, te gebruikt het Nederlandsch de vor
achteren, voren, onderen, boven : kom naar voren ; ik zie hem Bever van ach -men
betaten ; hij gaat ten onderen ; ik heb-ternclavo;hijstencr'
hem te voren at geziert ; van onderen tot boven.
6. Voici, voila. In goed Nederlandsch wordt ziehier, ziedaar vermeden.
Me voici, hier ben ik ; le voila (enfin), daar is hij (eindelijk), enz.
7. Binnenkort zal verschiinen, kortelinys was veischenen. (Kortelings ziet
op het verleden.)
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VIII. VOEGWOORDEN.
D'au taut plus que.
D'autant moins que.

Te meer daar, (des) te meer omdat,
Le meer dewijl wij het moisten.
Te minder omdat het niet bekend
was.

Te meer, te minder gebruikt, wanneer men een krachtiger en afdoende
reden, beweegreden, of oorzaak gaat vermelden, wordt gevolgd door omdat,
daar, dewijl, niet door dat.

Du moment que vous allez,
vous suis.
Du moment que vous le
desirez ...

je

Als, indien gij gaat, ga ik mede.
Ook : zoodra als gij gaat
Aang e ziep gij het verlangt, heb ik
.. .

er

vrede mee.

Du moment que als voegwoorci van r e d e n, g r o n d of v o o rw a a r d e gebruikt, kan niet weergegeven worden door cc van het oogenblik
dat ?. Dat is immers uitsluitend een bepaling van tijd : van het oogenblik af, dat,
CM. d. i. gerekend van het tijdstip, waarop, enz.
,

Au moment oü les el eves We kwamen aan op het oogenblik,
etaient en promenade.
toen de studenten aan 't wandelen
waren.
Une fois qu'il avail; corn- Toen hij eens begonnen was.
mence.
1. De voegwoorden var1 tijd als en wanneer duiden een onbepaald tijdstip
aan, in 't verleden, in het heden, of in de toekomst; in 't verleden wijzen zij
vooral op een feit, dat .herhaaldelijk voorviel of placht te geschieden : als er

over hem sprake was, toofde hij zijn ednlmoedigheid. Als ik roep, verhoor mij,
o God. Als zij tot mi; zullen roepen, zal ik naar hen niet luisteren. Wanneer yij
kunt, kom dan dezen avond. Wanneer de zon ondergaat, wordt het koel.
2. Toen kan alleen op het verleden zien en wi j st op een a f zonderlijk fed
toen ik boten kwam, was het gedaan ; toen hij mij van verre yde f abriek aanwees,
bee f de h i j van schrik.

;

Chaque fois que.

Telkens als, telkenmale als, telkens
wanneer, zoo dikwijls (als) ik bij

hem kom...
Ce sort est trop cruel pour Dat lot is te wreed dan dat wij 't
que nous le supportinns onverschillig zouden dragen.
(Qucn ut m et d en conjunctief.)
ceurgal,
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Mijn tijd is to kostbaar, dan dat ik dien besteden zou, om sprookjes
te verteilen. (BAUwENs, 864, 5.)
Die kinderen zijn te jung, dan dat zij hun verlies zouden kunnen beseffen;
(of met den inf.) om hun verlies te beseffen.

Vu que .. .
Comme

.. .

Overwogen dat ... Aangezien
Terwi j l; als; zooals, maar.

..

•

I. Als voegwoord. van t i j d wordt comme in het Nederlandsch
niet uitgedrukt door gelijk, maar door terwijl, op 't oogenblik dat, toen, Juist

toen.
Terwijl ik hier stond to toeven, hoorde ik stappen. Terwijl de bewaker
omkeek, ontsnapte de dief. Op 't oogenblik dat hij binnentrad, sprong ik recht.
Toen, Juist toen hij te Parijs was, barstte de omwenteling uit.

2. Evenmin kan gelijk dienst doen als r e d e n. g e v e n d of v e r k 1 a r e n d voegwoord zooals comme ; het Nederlandsch heeft daarvoor alleen
als. Jk bemin hem als een vader (d. i. als zijnde een vadee: omdat, daar hij een
vader is).
Jk acht hem als een groot man.
Hij werd, als de. waardigste, tot voorzitter gekozen.
Zwak als hij was, kon hij dien last niet dragen.
En toch bernin ik U, o Gent, als de schoonste teig, die 't schoone Vlaanderen
voedde.
3. In bijwoordelijke b i j zinnen van modalfit c i t wordt conone in
't Nederlandsch uitgedrukt doer zooals, gelijk, naar (dat).
Zooals, gelijk het spreekwoord zegt, is het licht een bedank.je waard.
Naar het gerecht `vii, is het siecht. met hem afgeloopen.
Naar het me voorkomt, is alles kart en klaar.
Naar dc bladen melden, is het oproer uitgebroken.

Volgens wordt door Vlarningen in dien sin verkeerdelijk als voegwoord
gebezigd. Volgens is v o o r z e t s e 1, geen voegwoord : volgens de bladen,
is er oproer ; ook als het wordt gevolgd door het betrekkelijk voorn. hetgeen :
volgens hetgeen de bladen melden, is er oproer in het land.
4. Naarmate (dat), naar gelang (dat) zijn verhoudingsuitdrukkend.e v o e g w o o r d e n . Achter naarmate wordt dat thans altijd, achter naar gelang gewoonlijk weggelaten.
Naarmate men langer slaapt, leeft men (des te) korter. Naarmate, naar gelang
(dat) wij ouder worden, hebben wij grooter verantwoordelijkheid.
Als v o o r z e t s e I heeft men de uitdrukking : naar (de) mate van,
naar gelang van. Jeder betaalt in de belasting naar de mate van zijn vermogen,
p e werklieden worden betaald naar gelang van hun arheid.

---_
Nl ^ l dmi( e qtie.. .pc ► i ii( d e
doute que

10 5

Er is geerl (wijfel e,an, of ...

...

1. Of als verbindend voegwoord wordt gebruikt in bijzinnen, waarvan de
inhoud twijfelachti_g of onzeker is, of als zoodanig gedacht wordt : ik twij fel
of hij komm zal ; ik weet nice of Mj al geweest is ; het is onzeker of hij het cloen
zal ; de rechter wist niet of de dief medeplichtigen had (= had de diet' medeplichtigen? de rechter wist het niet, twi jfelde er aan) .
Wordt de inhoud. als zeker beschouwd, bezigt men dat : de rechter wist
niet, dat dc dief medeplichtigen had (= do dief had medeplichtigen, do rechter
echter wist het niet).
2. Of wordt gewoonli jk ook gebruikt
bijzinnen, waarvan de inhoud
beheerscht wordt door cen ontkentling in d e n 1 ► oofdzin : er zijn niet veel boeken,
of hij hee,tt ze gelezen ; het duurde niet lang, of hi j Want. Pas waren wi j de deur
uit, of het begon te regenen. Er was geen huis, of he t, vlagde.
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Ix.

OVER ZINSBOUW EN WOORDORDE.

I. Orde der bepalingen.
A.
1. De datief, of het meewerkend voorwerp gaat den accusatief
of het lijdend voorwerp vooraf.
Ik gal mijn broeder een boek. Hij gaf het kind een aatmoes. Geef hem dat
terug.

2. Wordt de datief omschreven, dan staat hij achter den accusatief of het lijdend voorwerp.
Geef dat boek aan denen jongen. Stel mij morgen aan uw corn voor.

3. Een persoonlijk voornaamwoord, in den datief of in den
accusatief, gaat al de andere bepalingen vooraf.
Hij zal hem (accus.) zijnen vi j anden overlev eren . Hij zond het (accu s . )
zijnen vriend terug. Ik gaf hem (dat.) het geld terug. Geef ons (dat.) dit.

4. Bij twee persoonlijke voornaamw. gaat de accusatief steeds
voor :
Ik geef het hem. Geef het mij. 1k stuur ze u. Schenk hem ons weder.
NOTA. De volgorde der bijwoordelijke bepalingen bij het gezegde hangt
meestal of van de welluidendheid en de belangrijkheid. Gewoontijk gaat de
bepaling van tijd vooraf, dan volgt de°bepaling van plaats en eindelijk de

andere.
Zij waren .gisteren (tijd) te Gent (plaats) met een heel troepi e (omst.) aan

't muiten.

B.
1. De voornaamwoordelijke bijwoorden er aan, er voor, er in
gevormd door een voorzetsel en 't bijwoord er, worden alti j d
los geschreven, en de bepaling staat tusschen d e twee partikels :
Zijn vriend had er dikwijls aan gedacht... Men schenke er een bijzondere
aandacht can... Wij louden er steeds rekening med,e...! Hi j trok er goedsmoeds
van door,
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In de omgezette woordorde, kan er ook het onderwerp tusschen
komen t e staan :
Aan zijn kant, had er die vriend dikwijls aan gedacht.
Ondanks uw goed recht, houd er de leerling toch geen rekening mede.

2. De voorfaamvv. l. ► ijwoorde!l gevormd door eon voorzetsel en
een van de bi jwoorden hier; daar, waar, enz. worden Of los Of
aaneen, g eschreven .
a) Wanneer het voorzetsel onmiddellijk op het bijwoord volgt, wordt het
met dit laatste aaneengeschreven.
Het boek, waarnaar gij vraagt, is uitgeleend; het huis, waarin ik woon,
is bouwvallig.
b) Komen zij gescheiden voor. dan staat het voorzetsel steeds vOOr het
laatste deel van 't gezegde, als dit een deelwoord is :
Daar heb_ ik nog nooit van gehoord. Daar was hij Binds jaren voor aangewezen. Het boek, waar ge Haar gevraagd hebt, is uitgeleend. Dat men hem bedrogen heeft, daar is hij zoo innig van overtutud, dat ... Daar houd ik me niet
van overtuigd.

3. Het voorzetsel mag niet staan tusschen het, hulpwerkwoord
van wijze en den infinitief.
Ik had daar veel op kunnen zeggen. Hij heeft er ons redevoeringen over
laten maken. Dat alle aanwezigen er hun voordeel mee zouden doen ... Dingen,
waar zij vergeefs naar zouden zoeken. Gij zult er bij het onderwijs op rrtoeten
letten, dat weinig en goed beter is dan veel en velerlei.

4. Ook wordt de infinitief van het hulpwerkw. van wipe doorgaans niet gescheiden van den infinitief van 't werkwoord door
een bepaling :
Hij had lang in Amerika moeten wonen. Gij zult rekenschap moeten geven,
Hij zou morgen naar huis rnogen gaar . Ik zou e r een kamen kunnen huren.
NÖTA. Vergelijk ook : ik heb hem pogen te overtuigen; ik heb dat huis
denken te huren; met : ik heb gepoogd hem te overtuigen; 1k heb gedacht dat
huis te huren. Cfr. VERCOULLIE, 241.

5. Bij de wederkeerende werkw. staat, als algemeene regel,
zieh vöör de bepaling en het werkwoord :
Dat onze mannen zich random mij scharen.
Hij rnocht zich op zijn familic
riet beroemen! Hij liet zich tot dit werk moeilijk overhalen.
Zeg ook : degenen, die zich wenschen aan te sluiten; zij, die zich willen
laten opschrijven, enz.

f og

tI. Omgezette

-

woordorde.

in d en hoo/clzin, wordt de rech.l e woordschi kki ng omgeze (
1. Wanner een bepaling voor aan den 11 sl.aal :

:

Nooit verlaat God de zijnen. Eensklaps zeide de man ... Deze vaatjes kocht
ik ... Overigens zal men zien, dat .. .

2. Wanneer een bijwoordelijke bijzin voorafgaa ( :
Daar hij het niet weet, zai ik hem laten waarsctluwon. Aangezien gij gaat,
Willf ik thuis.

3. Wanneer de zin vra clend is :
Verlaat God de zijnen ooit? Wat is hij? Wien ziet ge? Op wien vertrouwt
hij ? Wat zegt gij ? Hoe, wat zegt gij ? ( Fr. Vous dites ? )

Een nat.ullrli j ke uil zon dering is het g eva l , waarin er 11a,ar he (
gevraagd wordi :

onderwerp

Wie verlaat zijn vrienden ooit? Wie komt daar?

I11 enkele gevallen ka,It een vraag de gewone woord _► rde hehbell,
wanneer de verhoogde 1Llemtoon op 't, laatste - ► rd hel vragend
karaki er aangeeft.
Hij komt toch vandaag? Ge doet het immers?
^

wr^^

Hij blijft toch niet lang weg?
4. .In u,itroepende zinnen :
Had iemand zoo iets kunnen denken! Is dät jemand plagen!
Wat schoon boek hebt ge daar ! Fr. Quel beau livre vows avez ld !
Hoe sprongen en huppelden ze ! Fr. Comme ils sautaient !

III. Eenige zinswendingen.
A.

OVERBODIG GEBRUIK VAN

zijn EN weten.

I. La compagnie etait loin d'etre agreable. Het gezelschap was verre van
aanyenaam ; het was lang niet, bij lang(e) niet aangenaam.
I1 est loin d'etre content. Hij was verre van tevreden ; hij was alles behalve
tevreden ; hij was lang niet, bij lang(e) niet tevreden.
Dit tijdstip acht ik nu gekomen (niet : to zijn).
Wie gij zijt, die u goden waant (id.) .
(Lijdend.) Hij wordt gelukkig geacht. (11 est tense eire heureux.)

In deze zinnen heeft men een bepaling van gesteldheid of eeti
preedicatief voorwerp, waarbij het gebruik van to zijn heelemaal overbodig is.
2. C'est qu'il est. difficile...
Cu n'est. pas que j' ie peur ...

Ja maar, dat is moeilijk!

Ge moet niet meenen, dat ik bang ben ..
Niet dat ik bang ben ...

C'est que ... (je n ei pas et ,ore
mange) .

Ge moet weten, dat ik nog niet gegeten heb;
het is omdat ik nog ... Ja maar, ik heb nog

niet gegeten!
3. La question est dc savoir... De vraag is of hij, ja dan neen, zal gehoorzamen. 't Is de vraa y, 01 hij , enz.
Je suis curieux de savoir... lk ben benieuwd, nieuwsgierig naar hetgeen zal
gebeuren.

B.

VERKEERD GEBRUIK: VAN EEN TUSSCHENZIN OP ZIJN FRANSCH.

Chacun, on le voit, est sa place; Vondel, on le sait, a beaucoup d'analogies
avec Milton.

In 't Nederlandsch heeft men : a) een voorwerpszin (onderwerpszi n), of b) een tusschenzin met zooals, naar, enz.
a) Men ziet, dat ieder op zijn plaats is.
Men weet, dat Vondel...; het is bekend, dat Vondel vele punten van over-

eenkomst heeft met Milton.
b) leder is op zijn plaats, zooals 7nen ziet.
Vondel heeft, zooals men weet, zooals bekend is, enz.
Rubens, die, naar men gelooft, te Keulen geboren is ...
C. GEBRUIK GEEN INFINITIEF ALS RIJWOORDELIJKE BEPALIN,G
ZOOALS IN HET FRANSCH, MAAR EEN BTJWOORDELIJKEN BIJZIN VAN REDEN.

Je le sais pour l'avoir vu.
... pour avoir mal agi ..

... pour a- oir augmente ...

Ik weet het, omdat ik het gezien heb.
Hij werd gelaakt, omdat hij stecht gehandeld had.
Hij werd geprezen, omdat hij het loon van
zijn werkvolk verhoogd had.

11NNEN 1N I)EN T..IJDENDEN VORM.

Bi j het omze tten van den bedri j venden vorm in den li j denden,

kunnen alleen onderwerp en lijdend voorwerp veranderingen
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ondergaan; alle andere voorwe.r. pen. en bepalingen 1)1i j ven o n
veranderd :

-

Men ontnam hem een boek. Hem werd een bock ontnomen. (Ti lui fut pris

un !lyre.) Hem wordt niets gevraagd. Mij wordt geen vrijheid gegund.
Hem werd opgelegd, dat
Tot dat offer werd besloten.
Aan dat feit werd nog onlangs herinnerd.
...

--
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AAN HAN GSEJL.
Eenige goede spreekwijzen.
Het Vlaamsche yolk heeft nog altijd groote behoefte aan een beschaafde omgangstaal. Met het oog daarop,
worden hier enkele gesprekken ' bijgevoegd, waarin gebruikeli j ke beleef dhei dsvormen nit het dageli j ksch leven voorkomen.
Beschaafde omgangstaal is wel niet nit boeken te leeren; maar
eenige voorbeelden kunnen als eerste hulp Loch van dienst zijn.
AANMERKING.

I.

Korn, laat ons met den trein gaan. (Nous prendrons le train.)
Ja, laten we per spoor reizen.

Antwerpen is een unr sporens van Brussel.
louden we met de tram rijden. Het is erg druk op straal.
Ja, we zullen maar best trammen.
Moeten we aansluiting vragen ? Een overstapkaart j e ? (Demander
correspondance.)

Nee, we hoeven niet over te stappen. (Changer.)
De trein is (te) laat. We zullen de aansluiting paar Brugge missen.
Er is aansluiting. De treinen sluiten aan.
De aansluiting van de treinen laat veel te wenschen over.
Wil u even hei raampje neerlaten? Ik heb het warm.
Als er maar geen tocht is. 1k ben verkouden.
0 ja, dat 's waar ook (ä propos) , moeten we te Gent niet overstappen? (Changer de train.)
Ja, we moeten nog tweemaal overstappen.
Straks Hebben we nog 'n bommeltrein.
Moeten we nog met 'n bommel reizen?
Over enkele minuten zijn we er. Het sein tot aankomst is al
gegeven.
In electrische treinen moe( men vlug in- en uitstappen.
Hebben we tijd om iets to gebruiken? (Prendre quelque chose.)
Er is 10 min. oponthoud. Ik heb wel zin in 'n kop koffie.
Bestel dan twee klei nt j es, twee half j es.
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Er is een restauratie -wagen aan den trein.
Heb je den keiner een f ooit j e gegeven? Is hier geen krant ent ent j e ?
Waar is het douanenkantoor (de visitatie-zaal)?
Heb je iets aan to geven?
BEDIENDE : Niets aan te geven, Heeren ? (Rien ä declarer ?)
Reizigers voor Brussel instappen! (En voiture!)
Haast u! Gauw instappen, Heeren!
(Al) klaar! (Fini I)
Brussel! Allen uit st appen! (Tout le monde descend !)
:

II.

Eerwaarde, mag 'k me even voorstellen? Mijn naam is Van
Rijn.
Aangenaam kennis (te) maken, Meneer. Wil U even plaats nemen.
Dank U. Ik wou u beleefd vragen, Eerwaarde,
Wil U even wachten. Ik ben dadeiijk tot uw dienst.
0, is U misschier Mr V. R. van B.? Ben blij u te leeren kennen!
(Bij 't afscheid nemen.) Het is me (zeer) aangenaam geweest .. .
.. .

Neem me niet kwaiijk Meneer, heeft U geen belet? Kom ik niet
ongelegen? Mag ik U even voor 'n paar minnten ophouden?
Schikt het U? Stoor ik U niet? (Deranger.)
Neen, het hindert me heelemaal niet. Gaat U zitten.
Laat maar. 't Is de moeite niet : Ik blijf maar even. (Ce n'est
pas la peine.) Ik heb 't erg druk. Ik ben aanstonds weg.
Juffrouw, is Dr X. thuis? Wil U Kapelaan Smits aanmelden?
Ik ben best eid. Ja, Eerwaarde, wil U even wachten. Ik zal U aanstonds aandienen. ( Annoncer. ) Ik zal de Juffrouw waarschuwen.
Juffrouw, is Meneer de Kapelaan t huis?
Ja, Meneer.
Is
er geen belet? Neen, Meneer, wil U even binnenkomen?
Dank u. Gaat U even zitten. Wien mag ik aanmelden? Dr X.
... Dag, Dokter, ben blij u te zien! Blijf zitten! 'k Dacht dal U
met vacantie buit en (ä la campagne) waart .
Dat ben ik ook geweest, Eerwaarde, maar 'n dringende boodschap heeft me hier geroepen
Haase u! Gauw insta,ppen, T-Tee..r.en!
...
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Voor dat bezoek heb 'k nu bepaald geen lust.
Wel dan zou 'k simpe l voor zi j n uitnoodiging bedanken.
Jawel, maar je weet dal ie zoo prikkelbaar is; 'k weet niet hoe
ik 't aan moet leggen om hem niet te ontsl emmen.
Ik zou doodeenvoudig zeggen dal 'k ni e t; kan komen, omda l, 'k
verhinderd ben.
Ja, zoo durf 'k het er maar niel uit f lappen ; dal. is al le bar. .
Nu, ik hou niet: van omwegen.
Goed en wel, maar 'k vind hei loch eeil beel,je ruw.
Wat maakt dat? Waartoe al die complimenten?
Kleine oplettendheden zi j n al ti j d aangenaam.
De gebruikelijke complimenten zijn niet alti j d gemeend, weet je.
'n Mensch moet toch de nette vormen in acht :nemen.
Ik geef toe dat je wel je fat soon moat houen . ..
En den goeden toon?
Maar '1 is genoeg dal je rne I l akl, op l,reedt.
En daarbi j de gebrui keli j ke orngangst a,al bezigt van de n beschaafden stand ...
... Ja, dat 's waar ook, 'k heb 'n paar boodschappen te doen.
Als er brieven bezorgd worden, leg ze maar op m'n bureau.
Tot je dienst, ouwe j o rigeu .
Groeten thuis, hoor!
Met genoegen!
Iv.
.

:

A.

Daar is professor X., 'il kennis van me. Dat wil treffen.
Even voorstellen?
B. 't Zal me zeer aa,ngeiiaam zijn met hem kennis to maker.
A. Dag Professor! Mag 'k U Meneer V. B. voorstellen?
P. Aangenaam kennis (le) maken, Meneer!
B. Zeer aangenaam, Professor!
P. En hoe maakt U het? Ik ben blij u nog 'ins to zien.
A. Ik was juist van plan even bij u aan I e loopen.
P. Zet uw hoed op, Meneer. (Couvrez vous.)
P. Ik heb 'I erg druk; 'k ben heel den morgen bezel, maar
van middag ben 'k vri j. Wi l U 'I, diner bij ons gebruiken?
Korn doe ons dat, genoegen!
-
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A. (Jat wil 'k) gaarne! Met genoegen! Dank U vriendelijk,
Professor!
P.' Zonder omslag, weet je. (Sans Mons.) Het zal ons een waar
genoegen zijn.
A. Dat 's heel vri endeli j k van U, Professor! Tot van middag dus!
De tafel opdienen.
We zullen dadelijk aan tafel gaan! ...
KNECHT.
Mevrouw, er is opgediend! (Madame est servie.)
Er is gedekt! (Id.) Er is opgedaan! Er is opgedaan, Mijnheer!
Mag ik U even bedienen? Wat zult U gebruiken?
Wil U even het zout aangeven, astublieft, asjeblief.
Mag ik U om een stukje brood vragen, verzoeken?
Belieft U nog iets meer, Meneer!
Dank U, 'k belief niets meer.
Lust U 'n tasje thee? Zal ik U bedienen?
Pardon, ik zal er geen gebruik van maken. Dank U beleef d.
Hier heb ik nog 'n lekkere sigaar. Rookie U?
Ik zal zoo vrij zijn ... (terwijl men de hand naair 't kistje brengt).
Dank U.
De tafel wordt afgenomen.
v.
Waren de boeken die ik gezonden heb, naar uw genoegen?
Zeker, dank U vriendelijk. Ik heb er toch per om(me)gaande (par
retour du courrier) de goede ontvangst van bericht, niet?
(Accuser reception de.)

Pardon, ik heb geen bericht van ontvangst gezien. (Un accuse de
reception:)

Nu, dat spi j t me erg.
Laat dat maar (passeeren). (Ne faites pas attention.)
Eer ik 't vergeet, (ä propos) hebt U geen dubbel port mogen
betalen? Ik meende dat het portvrij was.
Kom, let daar niet op. (Ne faites pus attention.)
Pardon, ieder zijn recht! zóó duurt 't langst.
Neen, 't hoeft heelemaal niet. (Ce n'est pas 'la peine.) Ik hou
er niet van.
Neem me niet kwali j k, ik hou er van.

--
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Nu dan (1), 'k zal zoo vrij zijn; dank U vriendelijk! Veel dank!
Dank U beleefd!
Zonder dank! Geen dank! (Il n'y a pas de quoi.)
Tot uw dienst!
't Zal me alti j d aangenaam zijn.
Zoo, tot genoegen U weer Le zien. (Au plaisir de vows revoir.)
Tot genoegen. Tot weerziens.
Groet Mevrouw van me, wil U!
Ik zal de eer hebben. (Je n'y manquerai pas.)
Mag ik het genoegen hebben U ui i gelei de t e doen ? (Permettez-moi.)
Dat's erg vriendelijk van U.
VI.
Dag Heeren, met wie heb ik de eer. (te spreken)?
Meneer de Direkteur, mag ik 1] even voors i el l en .A dvokaa t B.,
Professor P. en Dokter D.
Aangenaam kennis te maken, Heeren!
Zeer aangenaam.
En wat kan ik nu voor U doen?
Meneer, deze heeren zouden gaarn.e 'n toegangskaartj e hebben voor
het museum.
Met alle plezier, Heeren!
Misschien (wil) Meneer de heeren wel vergezellen?
Ja, 'k wou er trouwens zelf heen binnen 'n paar. minuten.
Als 't Meneer niet ongelegen komt! We scoren Loch Hier.?
Nee, heelemaal niet. 't TrefL Loevallig dar 'k er zelf naar toe
wou... 't Doet me plezier U van dienst Le kunnen zijn.
U is wel goed, Meneer! dank U beleefd!
Laat maar. 'k Vermo e d dat: U er naar toe gaaL om te leeren.
Zou 'k U niet tot last zijn! Ik stoor Loch niet?
Wat zou dat? 'L Is erg lief van U, Meneer!
Als 'k zoo vrij mag zijn, zal 'k voorgaan. Mag 'k even voorgaan?
Ga uw gang; doe maar, Meneer!
... Het is hoogst belangwekkend geweest! We hebben U heel veel
te danken.
( 1

) Hij 't aaniiernen.
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Zonder dank.
Tot uw dienst.
Het is me zeer aangenaam geweest.
(Bij 't uitgaan uit de tram.) Mag ik even door? Pardon!

VII.

Ik heb gehoord dat ge uw afstand niet hebt weten te bewaren
met Meneer X.!
Neem me ni et kwal.i j k, (pardon, permettez) , maar dat neem ik
niet aan. 'k Zal u dadelijk 'n heel andere voorstelling van zo
de zaak geven. Die Meneer heeft me met opzet beleedigd.
'k Moet op m'n woord zeggen, dat uw houding hoogst onfatsoenlijk is geweest.
Ik zal zoo vrij zijn op uw onvriendelijkheden niet te antwoorden.
't Doet er niei:, toe. We moet en weten wat we aan mekaar
hebben. En ik houd 't er voor, dat ge als fatsoenlijk mensch
dat niet doet . Laat 't U voor eens en al t i j d gezegd zi j n.
Praat toch gezonde taal! Als ge op dien Loon voortgaat, zal ik
zoo vrij zijn terug te gaan!
Wat zijn er ongemanierde menschen bi j ons!
Ik moet Legen die persoonlijke toespeling protest aan(,eekenen.
Ik denk aan geen persoonlijke toespeling.
Dat doet ge wel.
Kom, laten we geen hoogen loon aanslaan! Ge neemt me niet
kwalijk, als ik iets zeg wat, naar mijn meening, de waarheid is.
't Is voor uw bestwil.
Nee; maar 'k wil niet over den hekel gehaald worden, als 'k
het niet verdien.
Nou, gedane zaken hebben geen keer. Maar 'k meen Loch, dal: we
best 'ns 'n ernstig onderhoud met mekaar hadden.
Daar heb ik genoegen mee.
Willen we afspreken, dat ge deze week, als 't U 'ns gelegen
komt, bij mij aanloopt. Ik zal U geen uitbrander geven, wees
niet bezorgd!
Ik zou ook beslist van me afslaan!
Daar hoeft ge zöo niet om te kijken.
Let daar niet op. De bui zal wel va,njelf afdrijven.

Vrijdag aanstaande, zon 't me goed schikken 'ns kalmpjes de
zack le bepraten.
Dat zal nies; to best gaan. Dien dag eel ik lit (je dine en vile).
Donderdag past; me bet er.
Goed zoo. Laien we zeggen. Donderdag avond, 8 uur ( 1 ).

Pritre de ...
Verzoeke de huisgenoot. e n ( e waarschuwen; me n wordL verzocht
Verzoeke beleef d bericht van onlvangst, te melden.
Verzoeke vriendelijk terugzending van het uitgeleende boek.
Verzoeke beleefd dit boek na gebruik ( erug te zen.den.

...

--- 0 Ea

( 1 ) Het pers. voornw. van den 2n persoon gij, behoort nagenoeg uitsluitend
tot de schrill- en redenaarstaal. De verkorte vorm ge wordt meer gehoord in
de spreektaal. De Vlaamsche dialeeten bebben de vormen : « zulde, zulle, gade,
hebde, hedde, wilde, kunde », enz. De beschaafde omgangstaal gebruikt je,
jou, jij ; den stijveren beleefdheidsvorrn u heeft, u hebt ; of den derden persoon
heeft ineneer dat gelezen ? enz.
Als beginletter wisselt y of met j (gij, jij). (Eng. you, ye), even als in gene
(Duitseh jener, Eng. yon.)
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Bevriend met 75.
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•
Beweging (in -- brengen) 34.
Bewuste persoon 59.
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Bezinning (tot -- komen) 8.
Bezoek afleggen 31, 41.
hebben 47.
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Bijvoegl. naamw. 56, 63.
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Binnen (voorz. van tijd) 93.
Binnen.huis 53.
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Blij met, over, om 75.
Blijve:n bij 82, 91.
Blik (den - richten, enz.) 34.
Bloem der ridderschap 45.
Boedelscheiding 46.
Boek uit de boekerij 72.
Bommeltrein 111.
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Boos op 86.
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» (te --- gaan) 57.
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»
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Klaar (zieh -- maken tot, voor) 11.
Klacht indienen 37, 66.
Klad, kladboek 51.
Klagen over 85.
Klasse 43.
Klaver (van de -- naar ...) 55.
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en gaan 55.
Koningin-moeder 55.
Kongo, de Kongo 65.
Koop (te --, een piano) 8.
» (te - bieden) 33, 34.
» (te -- voor, tegen) 98.
Koren (op den molen ...) 46.
Korpsgewijze 95.
Kort, - te voren 102; het maken 30.
Kortelings 102.
Kost (in den -) 64.
Kosten (geld -) 28.
en onkosten 46.
»
(op -- van, ten koste t9, 65, 98.
-

Jaloersch maken. 32; - op 76.
Juist (venir de, finis de) 18.
»
beeld 57.

_____._

Koud zijn, koude hebben 27.
Koude vatten 36.
Kousen breien 32.
Kracht (van - zijn) 30.
Kras (dat is te -) 57.
Kring (in een -- zetten) 66.
Kronen, kransen 44.
Kunnen (dat kan niet) 12.
»
( als hulpw.) 21.
Kunsten en wetenschappen 55.
Kwaad op 86.
Kwaal 46.
Kwalijk (neem me niet -1) 114.
Kwijten (zieh -van) 10, 38.
Kwi,jtschelden 32.

L.
Laat (hoe --- is het) 46.
» (op het laatst, finir par) 18.
Lachen (met, om, over) 85.
Laden, beladen 24.
Laken (iem. ----) 28.
Land (het -- hebben aan) 28.
Landelijk 60.
Lands- (in samenstellingen) 61.
Langs (beteekenis) 91.
Laten (ik kan niet --- , nalaten) 9.
» (dat laat zieh smaken) 13.
» (laat ik, laten wi j ...) 16.
»
(- zeggen, faire) .18, 19, 32.
(hulpw.), 21; laat het u gezegd
(den vrijen loop -) 29. [zijn 29
» (laat het maar) 114.
Leed (het doet me -) 14.
Leenen (de hand --- tot) 80.
Leeraar, professor 49.
»
, leerlang in 'n vak aan ... 70.
Leeren 3.
Leerstoel voor 72.
Lek zijn, hebben 33.
Les geven in, over 43.

,„^ r)
.:

Letten (dat let niet) 33, 114.
Leus (tot -) 89.
Leven (zieh om het - brengen) 9.
Levenswijs 52.
I.ezen (de les
spellen) 29.
» (onder het -) 46.
Lezing 46; --- houden 29, 31.
Licht (in 't - plaatsen) 99.
Lid zijn van 4.
Lidwoord (gebruik van het -) 64, 66.
Liggen (gaan -) 9.
Lijden aan, onder 85.
Lijf (iem. op het -- vallen) 9.
Lijk (de uitgang « lijk ») 44.
Ling (de uitgang « ling ») 44.
Loop (den vrijen - laten) 29.
Loopen (er in -; in den strik -) 29.
» (hoog -- met) 42.
Los gaan, vliegen op 86.
Lucht, een luchtje scheppen 36, 66.
Luchten (niet - of li j den) 28.
Luik (het -) 54.
Luisteren naar 3.

M.
Maaltijd gebruiken 37.
Maat (naar -) 72, 96, 99.
» (naar de --, op de -) 64.
» (maten en gewichten) 55.
Maatregelen treffen 37.
Maken (iem. -, lets - tot lets) 6.
» (zieh bemind, enz. -) 19.
» (fouten, vorderingen ... -) 31.
Mangelen (het mangelt hem aan) 14.
Marmeren beeld 73.
Meegaan met zijn tijd 87.
Meening uitdrukken 38.
»
(gevoelen, naar mijn -) 47.
Meer en meer, meest 62.
» (te - daar, omdat) 103.
Meerderheid van stemmen 3.

--- 126 --Meester (tut, als -) 89.
Menig (enkeiv.) 55, 60.
Menschen (des natures) 51.
Met (bep. van middel) 94.
» hoeveel, - vijven 97.
» (bep. van omstandigheid) 96, 97.
Metselaar 53.
Middel, middelen 53.
(een -- vinden) 66.
»
»
(door - van) 94.
Midden (in bun - 47; - in, te » (in 't - van) 50.
[van) 9.
Mijn en dijn 55.
Misl.ukken 14.
Misstap doen. 57.
Mode (dat wordt -) 65.
» (dat is in de -) 53.
Moederkerk, moederbij 55.
Moeite doen, zieh --- getroosten ?9.
» ('t is verloren --) 46.
Moeten, mogen (hulpww.) 21.
Molenaar 53.
Mondeling 60.
Mop, zet 52.
Morgen 53.
Muziektermen 48.

N.
Naatn (zijn - epgeven) 4.
» (bij, van --) 95; -- als 90.
Naamwoorden 42-55.
Naar (voorzetsel, volgens) 87, 96, 99.
' (voegw.) 104.
Naarmate. naar gelang van 104.
Nadeelig, schadelijk voor 75.
Nadenken over 87.
Nader kennis maken 102.
Nalaten (ik kan niet - te) 9.
Namelijk 60.
Nationaal 60.
Nauw (in 't - zitten) 35.
Nauwelijks, pas 101-2.
Nauwgezet 56.

Nederlandscli (met hoofdlet ter) 61.
Nemen ( op zieh -) 7; -- uit 82.
»
( z'n gemak - 35, kwali,j k
[36.
Net (in 't net schrijven) 22.
Netelige toestand 57.
Niet dat ik . . . 109.
Nijd toedragen 37.
Noemen, benoernen 25.
Nood (in -- zijn) 65.
Notenbalk 48.
Nut trekken nit 48.
Nuttig voor 75.
.

0

.

Of hij a l . ... (avoir beau) 56.
Of !aeen twijfel of ...) 105.
Offerblok 54.
Om, rondom 52.
Om de :k ► eurt, - de 2 uur 92.
Om, wegens 94.
Om het hardst, enz. 63.
Omdat (t e meer -) 103; (het is -) 109.
Omgangstaal 111.
Omgeving, kring 47.
Ommegaande (per -) 114.
Omlijst met, door 84.
Omslag (zonder -) 144.
Omstandigheden (ender die -) 96.
Omzet met, door 84.
Omzichtig 50.

Onbegrensd, grenzenloos 42.
Onbekend, ongekend 25.
Onbekrompen 58.
Onbestaanbaar 57.
Onbeweeglijk 60.
Onder (voorz.) 72, 96.
Onderaan, onder aan de hladzijde 90.
On.de.rdrukt (sous -entendu) 57.
Onderen (van -) 102.
Onderhandsch 59.
Onderhoud 116.
Onderhouden over 84.
Onderhoudend 58.
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Onzin l.lit.krarne,n 33.
Ünderlegger 51.
Onderling 13.
Oog (in 't -- vallen, enz.) 39.
Onderscheidenlijk 100.
» (met het --- op) 98.
Onderstellen dat (bij iem. iet5 -) 6.
Oogenblik ( op 't - t,oen, dat; van 't
[dat) 103.
Ondertusschen, even 100.
Oogopslag 43.
Ondervinding (bij ---) 35, 94.
Oogpunt (uit dit -) 99.
Ondervragen (iein. -) 33.
Oordeelen over, nit, naar; (iern. -)
Onderwerp ( tot, als -) 89.
[3, 84.
Oorlog voeren 65.
Onderwerpen aan, 39, 8 2.
Oorzaak (wat - is, ce qui fait) 32.
Onderwijs in, over 70, 73 .
Op (voorz.) 7, 70, 77.
Onderzoek instellen 35.
Op (bep. van tijd : op zekeren dag) 92.
Onderzoeken ondervragen 33.
Op (bep. van plaats : op den stoel) 90.
»
naar 73.
Opdienen (e r is opgediend!) 114.
Oneindige ( tot. in het -) 96.
Openbaren 26.
Ongekend, onbekend 25.
Openen (s'ouvrir. ) 9, 12; - 35.
Opgeven (een werk. enz. -)
(een
Ongelegen 112.
Ongelukkig (zonder « lijk ») 59.
Ophalen (het werk -) 4. [zieke -) 28.
Ongevoelig voor, bij 75.
Ophebben (het met iem. -) 42.
Onhandelbaar 57.
Opheffen (zitting -) 34.
Onkosten (de - opgeven) 4.
Ophelderen ( een zaak -) 41 .
Onkosten kosten 46.
Ophouden te, met 83.
»
(zieh ----) 5.
Onmisbaar, onontbeerlijk voor, tot 7 5.
Onophoudelijk 60.
Opkrijgen (werk, les, som --) 4.
Onovergankelijke werkw. 1 -3.
Oplage 41.
Onpersoonlijke werkw. 14 -17.
Opleggen (groenten -. Zn.) 5.
Ontaarden tot 79.
Oplettendheid (beleefdheid) 42, 113.
Ontberingen (zieh - opleggen) 49 •
Oploopen ('n straf -) 30.
Ontbreken (het - hem aan) 14, 84. Opmerking maken 31.
Ontdoen (zieh -- van) 31.
Opnieuw, weder, terug 102.
Ontdubbelen 2 2.
Opofferen, voor, aan. 81-2.
Ontgaan, ontvallen 30.
Oponthoud 111.
Ontmaken 31.
Oprichten ('n standbeeld - veor) 79.
Ontmoeten 23.
Oprijzen (s'6lever) 9.
Ontslaan uit, van 29, 83.
Oproep ('n -- richten tot) 31.
Ontslag nemen, vragen, enz. 29.
Opschik, opschikken 52.
»
als ... 73, 90.
Opschrift (als, tot ---) 89.
Opsnijder 45.
Ontsporen 22.
Opstel ('n - opgeven, opkrijgen) 4 •
Ontstaan (se former) 9.
Opvallend 39.
0nttrekken aan 82.
Opvatten ('n afkeer -- voor) 28.
Ontvangst berichten 114.
[blad - 77.
Opwachten 2.
Onvatbaar 58.
Opzeggen (de les -) 4; lets - 21; een
Onverschillig, onzichtbaar voor 75.
Onvriendelijkheden 116.
Opzet (met --, opzettelijk) 100.
Onwillekeurig 58.
Opzicht (toezicht) over 73.
----
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128 _Opzic;ht in dat --) 48, 49; in tweeerlei
[- 51.
Orde, order 53.
»
(in - brengen) 34; in -- zijn 50.
Oudei domsvoorzitter 45.
Over (- Gent gaan, enz.) 91.
»
, vbbr 14 dagen) 92.
Overblijven (er blijft me over te) 5.
Overbruggen 34.
Overeenkomst treffen 31.
»
enkelv. ) 54.
Overgaan t ot 79.
(naar 'n hoogere klasse) 35.
Overgankelijke werkw. 1-3.
Overhooren (de les -) 4.
Overladen, overlasten met 85.
Overlaten aan 39; (te wenschen -) 5.
Overleveren (den vijand --) 5.
Overnemen (een voorstel -) 38.
Overschrijven 22.
Overstaan (ten - van) 101.
Overstappen 111.
Overtuigd zi j n ( er van - . . . ) 7.
Overzetting naar, volgens 72.
(--

(

^

I.
Palen (geen -- kennen) 42.
Papier en inkt 55.
Paren aan, met 39, 82.
Partij kiezen, 36, 65; van de --- zijn 88.
Pas ... (venir de) 18; pas morgen 101.
Peinzen op, over 87.
Perse (ter -) 91.
Piano bespelen 40.
Pijl en boog 55.
Plaats (in de 1 8 , in de 20 --) 91.
Plan (een - ontwerpen, enz.) _ 31.
Pleiten voor iem. in een zank 3.
Plichtig, schuldig 76.
Ploeg 53.
Pogingen aanwenden 32.
Practijk (in --- brengen) 34.
Prenten (zieh in 't gemoed -) 37.
Prentkaarten 42.

Pr:esterschap 54.
Prijs (op --- stellen) 40, 49.
» (voor, tegen dien ---, tot iederen
f--- 98.
Prijs geven. aan 34.
Prijsuitdeeling 45.
Privaatpersoon 48.
Proef nerven van, met 32.
Proeve (enkelv.) 54.
Professor, leeraar 49.
»
in'nvakaan70.
Prooi (een - worden van) 66.
Protest aanteekenen 116.
Puik (het -- der ...) 45.
Punt (op het --- te) 20, 74.
Putten uit 82.

R.
Raad en daad 55.
D (met iets, bij iem. te rade gaan)33
» (met voorbedachten rade) 101.
Raadsels opgeven, opkrijgen 4.
Rang (van den 2a -) 47.
Recht (naar --- van; met welk -) 51.
A
(zieh - houden, se soutenir) 12.
Rechtvaardigen 26.
Rechtzinnig 60.
Redden uit 85.
Reden tot, voor, om te 85.
»
(redenen) 53.
Reeds, al (bep. van tijd) 93.
Regel (- schrijven) 46.
Regelen (zieh -- naar) 86.
Regen (van den --- in ...) 55.
Reiken (zoover de blikken -) 34.
Rekenen op iem. 28; - buiten den ...) 97
»
(er op - dat ...) 7, 10.
Rekening, rekenschap geven, vragen 43
»
houden met 43.
•
»,
(er mede -- houden ...) 7.
Reppen (iets - van, over) 71.
Respectievelijk 100.
Richten (het woord - tot) 26.
»
('n oproep --- tot) 31.
Ridder in de orde 72.
ltij (in de -) 64, 90.

-- 120
Rij (in een rij, faire de la hale) 3 1.
Rijk aan 76.
Rijzen (s'6lever) 9.
Roemen op 10.
Roeping, zending 47.
»
52.; --- als 89.
Rol ('n --- spelen, enz.) 38.
Rond (in 't ronde) 50.
Rondgaan om 52.
Rondkomen (met inkomsten) 35.
Rondom 52.
Rondzien (jeter les yeux) 33-4.
,Rouw (in den -- zijn om) 36, 64.
R.uim ('n - deel, -- geweten) 58.

Sloot (graven) 32.
Slot (per, bij -- van rekening) 45.
» (ten slotte, fr. finir par) 18.
Sluiten (verdrag -) 28.
» (ff. se fermer) 10.
Smart (enkelv.) 54.
Smelten (fr. se fondre) 9.
Som opgeven, opkrijgen 4.
Sparen, besparen 25.
Speilen (de les -, Zn.) 29.
Spijten (het spijt me) 14.
Spits (het -- bieden) 40.
Splitsen (cursus -) 22.
Spoedvergadering 52.
Spoor (per -) 36, 43, 111.
» (de sporen geven) 1.
S.
» (er is Been - van) 47.
Spoorweg 43.
Salonwagen 55.
Spreken van, over 84; - tot, tegen 78.
Samengestelde ww. 4, 5.
»
naar de letter 87.
Samenhang, verband 44.
»
(vanze1f --) 12.
Schadelijk voor 75.
Springen (se jeter) 9.
Schadeloos (zieh --- stellen voo ) 1 1. Staan (s'elever) 9; (se trouver) 1.0.
Schande ('t is -) 66.
» (het staat u vrij ...) 14.
Scheiden (se sOparer) 8.
» (dat staat u goed) 23.
Schelen, schorten 27.
Staande en gelegen 60.
Scheppen (genoegen -- in) 80.
»
de vergadering 92.
Schijn (noch --- noch gedachte) 47.
uitdrukkingen 55. p
Schikken in 83.
Staat maken op 28.
Schilderij in, uit 't museum 72.
Staat v. gezondheid 45.
School (er is -), schoolblijven 43.
Staats- (in samenstellingen) 61.
Schoolschip 55.
Staking (bij - van stemmen) 4.
Schrift (op - stellen) 34.
Stand (tot -- komen) 9.
Schrijfboek voor 72.
Standbeeld voor 79.
Schrijven aan, naar 79.
Standpunt (van het -- ui.t) 99.
Schikken voor 85.
Stappen doen 32.
Schuldig aan 76.
Stapvoets rijden 96.
»
zijn (fr. devoir) 30.
Steedsch 60.
Scylla (van -- naar Charybdis) 55.
Steekkaarten • 45.
Sedert, sinds 93.
Stellen (de wet -) 31; (te boek ---) 34.
Sein (het - geven tot) 71, 111.
Stem en gebaar 55.
Sidderen over 85.
Stemmen voor, over iets 3; op iem. 86.
Slaan met blindheid 33; het slaat
1,5. Stemming (in -- brengen) 3.
Slagen (gelukken) 15, 22.
Steunen op 8.
Siechten, beslechten 39.
Stichtelijk 60.
^

...

.

Stilstaan (het verstand staat stil op) 36.
Stilzwijgen (het -- bewaren) 33.
Stipte zorgen 59.
St o ren (iem. ---, deranger) 112, 115.
Straf voor 73; afschrikkende --- 57.
Streek ( dommen - begaan) 33.
Strijd orn 73; in --- met 74.
Strijdig met 57.
Studeeren in, aan, op 3, 31, 73.
Student aan, op, in 70.
Studie --, studeer- (in samenstellin[gen) 43.
Stuk (voet bij -- op zijn --) 40.
,

T.
T (tussehenletter) 60.
Taal (ter --- zijn) 31.
»
(zijn -- kennen) 36.
Taak (volbrengen, enz.) 38.
als leeraar; tot -- 89.
Tafel (de -- dekken) 34, 11 . 4 (aan Te (voorzetsel) 72. [gaan) 9, 114.
Te meer omdat, daar, te ... clan 103.
Teeken (een _.- geven) 32, 66.
Tegen 79; tegenbevel 21.
Tegenkomen 23.
Tegenover 101.
Tegenstander 53.
Telkens als 103.
Ten antwoord enz. 89.
Terug, weder, opnieuw 102.
Terugkeeren, terugkomen 39; -- Haar,
[81.
Terwijl (comme) 104.
Teugen (met volle -) 49.
Tevreden met, over 75.
Theologant, theoloog 51.
Tijd (zomertijd, enz.) 46.
» besteden 34; -- vinden 65.
v (weinig --- daarop) 100.
'tijdelijk leeraar 51.
Titel (als -) 89.
Toast instellen op 37.
Toe, doe maar 100.

Toelaten (te vermijden) 35.
Toen, als, wanneer 103.
Toepassen, toepassing op 73; toepasToespraak, aanspraak 51. [selijk op 74.
Toestand (in een -- verkeeren) 44.
Toestemmen (er in -) 7.
Toesturen (verkeerd gebruikt) 26.
Toevluchtsoord voor 72.
Toezicht houden over 51.
Toiletkamer 52.
Toon ('n hoogen -- aanslaan) 116.
Toonbank 53.
Toonder (wissel aan -) 49.
Toovenaar 53.
Top tot teen 55.
Tot (voorzetsel) 6, 79, 89.
Trap 53.
Trappen van vergelijking 61 -63.
Trein naa.r, op 97; met den - gaan 111.
Trek (de groote trekken) 46.
Ti. ekken (de aandacht -) 26-7.
Troosten over, met 83.
Troostelijk, troostrijk 60.
Tuk op 75.
Tusschen, odder 97.
Tweemaal hebben (en double) 95.
Twijfel (geen - of) 10 /i-5.
'hwijfelen aan 84.
Twist (een - bijleggen) 39.
.

IJ,

Uit (voorzetsel) 71, 82, 9 4.
» ( de les is -) 22.
Uitbrander (iern. een ------ geven) 116.
Uitbrengen (stem - --- op; 86.
Uitdagen tot 5 ; 86.
Uitdienen, uitctoen 33.
Uitdraaien, uitloopen op 77.
Uiten, uitspreken 30.
Uit.ko:nien, uitzien op 22.
Uitmaken (deel -- van) 4.
Uitmonden, vloeierl in 9.
Uitrusten (se reposer) 8.
Uitsluitend 59.

--
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Verdrieten ( het - me) 14.
Uitsluiting (met --- van) 65.
Verdubbelen (stappen, lessen -) 22.
Uitspar. en, sparen 2 5.
Verduidelijken 41.
Uitspreken (se prononcer) 12.
Verdwalen 8.
>>
( zich --- over) 84.
Vereenigen (op zich -) 39.
Uitstappeii 111-2.
»
(aan, op iets -) 39.
Uittreksel uit 73.
Vereeren (iem. -) 22.
Uitweg verschaffen 66.
Verergeren 19, 26, 38.
Uitzet (van een kloosterling) 50.
Vergaderen (se r6unir) 8.
Uitzetten tegen 79.
Vergadering sluiten, schorsen, enz. 34.
Uitzicht geven, uitzien op 22.
Vergelijken met, bij 73, 78.
Uitzondering rnaken 31.
(met - van) 65; - op 7 1. Vergelijking (een - doorzetten) 37.
»
Vergezeld van 82.
Vergissen (zich -) 33, 79.
V.
V erhef fen (s' 6lever. ) 10; zich - 9 .
Verheugen (zieh -- in, over) 80.
Vacantie (op, met -) 96.
»
( het --- me) 14.
Vaderlandlievend, vadedandscli 60.
Verhoogen ,n. met 83.
Yak (zijn --- kennen) 36, 57.
»
( een klasse -) 35.
Vallee (in ongenade ---) 30.
Verhooren (in 't verhoor nemen) 33.
Van dien aard, dat 48.
Verhouding (in - tot, naar -- van)
» belang, aanzien tel, enz. 48.
Verkiezen tot 6; - boven 79. [50, 99.
»
heden of 93.
Verkiezingen 45.
» kou omkomen, enz. 94.
Verklaren voor geopend 6.
Vanzelf 102.
,
(zieh -; zich nader) 11, 12.
•Vastberaderi enz. 42.
Verkleefd (verknoeht, gehecht) 27.
Veel (met comparatief) 61.
Verkneukel.en, verkneuteren (zich - in)
Veeleischend 56.
Verkoopen voor, tegen 98.
[11.
Ve)dslag bij, aari 72.
»
(verkocht worden, se venVerantwoorden (zieh - over) 84.
Verkoudheid opdoen 36.
[dre) 11.
Verantwoording (r. ekenirig en ---) 4:-1 •
Verlangen ( er n aar -) 7.
Verband ('rl wuord uit het ----) 41.
Verlaten (iem. -) 5, 34; zich -- op 11.
»
(in - met) 80.
Verleidelijk 60.
Verbergen your 77.
Verlof (met, op -) 96.
Verbinden. inet, aaii 77.
Verlucht met 84.
(zijn main ---- {tan ;
Verlustigen (zieh - in) 11.
Verblijven 5.
Vermaak scheppen in 36.
Verbond sluiten, (enz. 31.
Vermeerderen 19; -- met., in. S3.
Verdachte deugd 59.
Verminderen met, in 83.
Verdenken (iern. vau. iets ----) 23, 87. Vermoeden 23.
Verdenking op 87.
Vernemen (iets van iem.) 23.
Verderf (dat is ons -H 41.
Verontwaardigd zi jrr 35.
Verdiepen (ziele - in) 36.
Veroorloven (zieh -) 35
-

Verdieping, (etage) 53, 90.
t ^^. ,.a ^ ,: „.^
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Verre

(van

aangenaam.

enz.) 108.

Verruimen (den biik -) 58.
Verrukkeiijk 60.
Verschaffen, bezorgen 2 2.

Verschillen

in,

naar,

op, van 83.

Vp.rschillend 59.

Verschoonen van Jets 32.
Verslag indienen enz. 28.
Verstaan (zijn vak -) 36.
Verstand hebben van 30.
b
(het gezond -) 50.
Verstouten (zich -) 35.
Vertalen (verkeerd -) 44:
Vertoeven 5.
Vertoon (op -- betaalbaar) 49.
Vertrekken naar 97.
Vertrouwd (huis, man) 44; - met 49, 79.
Vertrouwen op (iem. iets -) 8, 85.
Vervaard voor 85.
Vervallen (de huur, wissel -) 22.
»
in een dwaasheid 29.
Vervoegen (verkeerd gebruik) 23.
»
(zich bij iem. --) 23.
Vervullen, vullen 59.
Verwaand 56.
Verwachten (jets, iem. -) 2.
»
(lets --, s'attendre ä,) 10.
Verwekken ( jaloerschheid ---) 32.
Verwerpen (een wet -) 4.
Verwijt ('n -- doen; 'n --- maken van)
Verwijzen naar 38.
[31.
Verwisselen voor, tegen 86.
Verwonderen (het - me) 14.
Vexzaken (iets --), verzakmg van iets
[ 84.
Verzekeren ( ik - het u) 1.
Verzoeke ... 49, 117.
Vestigen (zich -) 11; gevectigd worden
*
(de aandacht - op) 7, 26-7. [9.
Vieren !iem. -- ) 22.
Vinden, aantreffen 23.
(dat vindt men, se trouver) 12.
»
» bij :.em. , in 'n boek 90.
Vlaamsch (met hoofdlettPr) 61.
Vloeipapier 51.
ylucht (o p de -- jagen, enz.) 34, 64.

Voege

(in dozer

---)

53.

Voegen (zieh -- bij, rejoindre) 23.
Voegwoorden 103.

Voelen dat ... (se sentir) 10, 13.
Voeren ('n gesprek -) 27.
Voet (op grooten -) 52.
Voldoen aan 38; voldoend antwoord 59.
Voleinden 33.
Volgen (de dood --- . . . , fr. fut .. . ti 30.
Volgens (voorz., geen voegwoord) 104.
Volharden in, bij 82.
Volks- (in samenstellingen) 61.
Volkstelling 53.
Volstaan (dat kan -) 40.
Voogd over 73.
Voor. 72; vöbr 92.
»
(houden, aanzien -) 5.
Voorafgaande 60.
Voorbaat (bij -); voorbarig 101.
Voorbeeld ('n - nemen aan) 66.
Voorbereiden op, tot, voor 11, 80.
Voordacht (met -) 100.
Voordeelig voor 75.
Voordoen (zieh -) 11.
Voordracht, voordragen 21; ;- hou[den) 31.
Voorhand. (op -) 101.
Voorleggen ;iem. lets -) 40.
Voornaamwoorden 67.
Voornemen (zieh - te) 37.
Voorschrijven (de wet -) 31.
Voorspellen (regen -, goeds -) 37.
Voorstellen (een wetsontwerp - aan) 3.
»
(zich -), 12, 37; iem. -[112 vv.
Vooruitgaan in 98.
Vooruitgang (progr(Ns) 31.
Vooruitkomen 31.
Voorwaarde 44; op, onder -- 95.
Voorzetsel bij naamw. 70.
»

»

bijv. naamw. 74.

» werkw.

77.
»
in bijw. bepalingen 90.
Voren (van - , van te -) 101, 102.
Vorderingen maken 31.
Vorm (in den -- van) 64.

1 33
Vorm (de nette -- in acht Heinen) 113.
Vraag en aanbod 55.
stellen) 32; -- nit, over 71.
Vragen (iem. -) 2; (- naar, om) 2, 3, 6.
»
(gevraagd wordt) 16.
Vrede sluiten, 64; (met -- laten) 95.
Vrees voor, van 74.
Vreugde (enkelv.) 54.
Vrij '('n dag - hebben) 96.
Vrijheid (de --- nemen) 35.
Vuist (in zijn -- lachen) 42.
Vullen, vervullen 59.

W.
Waard (buiten den - rekenen) 97.
Waarde hechten aan 49.
Waardig (met accus.) 76.
• Waarheen, waarin 100, 107.
Waarneembaar 58.
Waarnemend 56.
Waarschuwen voor, tegen 82.
»
(zieh voor gewaarschuwd
[houden 29.
Wacht hebben, houden; (op -) 30.
Wachten op, naar; (iem. -) 2.
*
(op zieh laten -) 2.
u
(zich -- voor) 84.
Wachtwoord 47.
Wagen (ik waag het), 1; - aan 80.
Wal (van den --- in ...) 55.
Wandeling (op ----.) 96.
Wandelzaal 49.
Wanen (iem. dood -) 5.
Wanhopen aan 83.
Wanneer, als, toen 103.
Wantrouwen (iem. -) 8.
Wapen (te --- roepen) 34.
War (in de -- brengen) 30.
Warm (het --- hebben, -- zijn) 27.
Wat hij ook ... (avoir beau) 56.
Water en brood, -- en bloed 55.
Watertanden 32.
Weder, opnieuw, terug, 102; weder,
[tegen 60.
Wed.ergro,eten 38.
(

-

Wederkeerende ww. 8-13.
Wedstrijd (een - uitschrijven) 35.
Weerga, weergaloos 48.
Weerstand bieden 57.
Weg ('n --- aanleggen, inslaanl 35, 36.
» (op -- gaan) 35; (den - afsnijden)
[48.
Wegens, om 94.
Wegloopen (met iem., iets -) 42.
Weinig tijd, een --- daarna 100.
Wel (singulierement) 100.
Welgesteld 60.
Welkom . 60; (- zijn, heeten) 65.
Welnu (eh bien) 101.
Wenden (zieh -- tot) 8.
Werk (het - - • van) 88.
» (het - opgeven, ophalen, enz. 4.
» maken van, 42; werk !les devoirs)
[54.
Werkloos. werkeloos, 60.
Wet ('n - aannemen, verwerten, enz.) 3
(over 'n - beraadslagen, stemmen)
[3, 4.
» (de -- voorschrijven, stellen) 31.
» (als -- gelden, kracht van -) 32.
Weten (ik weet het niet) 1; -- dat ... 6.
» (ge moet - dat ... c'est que) 109.
Wetsontwerp aanbieden, indienen, enz.
Wezenlijk 60.
[3, 4.
Wij zijn het die (c'est nous qui) 15.
Wijd open, 100.
Wijden (zieh -- aan) 11.
Wijze (bij --- van) 51.
Willekeurig 58.
Willen (il n'en veut pas) 1.
»
(daar wilde ik u hebben) 27.
Winst (enkelv.) 54.
Wonder (geen -! je le crois bien) 6.
Woonplaats 53.
Woord (iem. bij 't -- vatten) 36.
»
(het - voeren) 37.
over iets 71, 84; (met korte ---)
»
b (zonder een -) 66. [94.
Woordorde 55; (omgezette -) 108.
Worden (geacht worden, etre estime)17.
Wraäk over, 73; wreken op, over 86,
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Z.
Zak (op --- hebben) 86.
Zakken (voor 'n examen) 22.
Zand (- in de oogen strooien` 33.
Zandgrond (op 'n --- bouwen) 66.
Zee (op -) 86.
Zeggen tot, tegen, 78; ----- (se dire) 12.
(hij, van wien ge zegt dat ...) 6.
»
Zel f (zieh --), 12, 15; vanzelf 102.
Zelfmoord plegen 9.
Zelfzucht, zelfzuchtig 45.
Zending, roeping, 47, tot -- 89.
Zenuwen (het op de - hebben, enz.) 29
Zich (hoe zi ch vermeden) 8, 9, 12.
» (bij - hebben) 86.
Zieh zelf niet meester 9.
»
(bij, tot --- zeggen) 10.
»
(van - houden) 38.
»
(op --- beschouwd) 85.
?ien (ge zult het -) 1.
» (loopen, - slaan, enz. 19.
» dat. ... (se voir) 13.
» (cela se voit) 12.
» (het --- beletten) 52.
Zijn (hij is het die) 15, 16.
.

II.

Zijn (hij is, il a ete) 17
» (waartoe is 't noodig) 27.
» (are de, Ure a ggn. ) 87.
Zijn (hier ben ik, enz., voici, voila) 102.
Zingen, bezingen 25.
»
(naar de maat -) 64, 87.
Zinloos, zinneloos 60.
Zinneloosheid ''t is -1 66.
Zitten (dat - u goed) 23.
Zitting (de -- opheffen, eriz.) 34.
» (van 'n stoel) 53.
Zoeken naa.r. 73.
Zoetwater (innemen, opdoen) 33.
Zoo groot als 61.
Zooals .. (au point oü) 48, 104.
Zoodanig, dat ... 48.
Zoodra als ... 103.
Zulke, dergelijke ... die 69.
Zullen (dat zal wel!) 6.
» (hulpw. in plaats van gaan) 20.
» ( »
»
» moeten) 21.
Zwak in 'n vak; (in zijn -) 57.
Zwang (in -- zijn, komen) 39, 53.
Zwart (in 't -) 64.
Zweem (er is geen --- van) 47.
Zweren bij 86.

Fransch.

A.
A (preposition) 70, 74, 90.
Abandonner ;le courage rn'- .) 26.
Abonner a 77.
Aboutir a 77.
Accessoires 54.
Accompagne de 82.
Accuser reception, un accusÖ de -- 114.
Acheter au prix de 98.
Acquiescer a 77.
Action, actionnaire 42.
Adresser la parole, etc. 26.
»
(s'-ä) 8, 78.
4ffaire (c'est 1'-- de) 42.

Aide et Conseil 55.
Aider (s' --- de) 11.
Aimer quelque chose 40.
Air (prendre 1'-) 66.
Allants et venants 55.
Aller (hulpww.) 20.
» (cela me va) 23.
» en appel 26.
Alliance (faire -) 31.
Alternativement 92, 100
Ami de 75.
An (a 26 ans) 58.
Analogies 54.
Ancien (Teniers -'.'---) 61.
Annoncer (la fete s'--) 9.
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AI1noneeI' (s' - Cll(',Z) 22. 112.
qqn., qq. c17. 22, 112.
»
Appel (faire un -) 31, 66.
Appeler (s'- Jean) 9.
»
i'attention de 26.
Applicable ä 74.
Arc et f l fiches 55 .
Archives 54.
Arrestations (faire des -) 42.
Arri.ere (titre --) 56.
Arrogant 56.
Asile d'alienes 72.
Asseoir (s'-) 9.
Assurance (parler avec -) 42, 96.
Assurer (je vous -) 1.
Attacher ä 27, 77.
Attacher du prix 49.
Attaquer qqn. 21.
Attaques (des - de 1:1Arfs) 29.
Attendre qqn., qq. chi. 2.
»
(s' --- a) 10.
»
(je vous - lä) 27.
Attention (appeler, attirer 1'--) 26.
»
(ne faites pas -) 114.
»
(avoir des -) 42.
Audience (demander une --) 66.
Augmenter de prix 83.
Aumbne (faire 1'--) 66.
Autant (d'- plus, moi.ns que) 103.
Autrement grand, etc. 61.
Avance (d'--) 101.
Avantageux 1 75.
Avec (suivi d'un subst.) 42, 96.
Aversion (prendre en -) 28.
Avertir de 82.
A.vide de 75.
Avis 42.
Avoir des - bornes 42.
(qu'avez -vous) 27.
droit, interet a 77.
(il ya15jours)92.
(quel livre vous avez 1ä,) 108.

B.
Lalle ( l i vrer ia. --) 4.

Ballotages 45.
Ban (mettre au -) 34.
Barbe (rire dans sa -) 42.
Bataille de 72.
Bateau (en -) 66.
Battre la charge 28.
Beau (on a -- dire) 56.
Benefices (les -) 54.
Besoin (tomber dans le -) 65.
Betises (dire des -) 33.
Bienvenu 60; (titre i . e
souhaiter la
(-e) 65.
Bieres, vins 55.
Blagueur 45.
Boire it 77; dans 82.
» et manger. 55.
Bon (mon -- ami) 61.
Borde de 84.
Borner (se - a) 77.
Bornes (avoir des -) 42.
Bout (au -- du compte) 45.
» (nouer les 2 -s) 35.
Bras (se casser le -, donner le -) 66.
Breche (sur la -) 91.
Bref (titre -) 30.
Brouillon, buvard 51.

C.
Cacher ä 77.
Cahier de francais 72.
Calmer (se -) 8.
Campagne (a la -) 112.
Carte-vue 42.
Carte postale illustree 42.
Carte d'identite, de visite 42.
Gas (faire grand -) 42.
» (c'est mon -) 67.
gasser (se -- la tete) 68.
Cause (pour cette -) 94.
Ceder pour 86.
C'est moi qui 15, 16; c'est que ... 109.
Celebrite (c'est une -) 43.
Celui, ceux qui 68. Celui, celle 69.
Central (administration
e) 56.
Cercle (en -) 66.
-

- 136---Ces .(de --- jours, etc.) 69.
Cesser de 83.
Charge (d'histoire) 72; en --- 90.
Chambre a loner 50.
Chances 54, chances cle 74.
Changer de train 111.
Chanter qq. ch. 25.
Chapeau a la main 97.
Chaque foss que 103.
Charger qqn. de qq. ch. 23, 24.
(se •-- de) 24.
A
Charge (sa --- de) 90.
Charybde (de -- en Scylla) 55.
Chemin de fer 43.
Chevalier de 1'ordre 72.
Cheveux (les --- noirs) 65.
Chien et chat 55.
qq. ch.) 10.
Choisir (se
Ci-inclus 57.
Circonstances (dans ces --) 96.
Cite plus haut 61.
Clair (titer au -) 40.
»
(au -- de la lune) 92.
Classe (U y a -: -- de, etc.) 43.
» les -- dirigeantes) 61.
Cain d'ceil 43.
Combien etes-vous 97.
Comme 98, 104.
Ds sautaient 108.
»
Commencer qq. eh. 28.
a, par 86. »
Comparer a 78.
Composer (se -- de) 83.
Comprendre (j'ai comprjs) 1.
»
. (se -) 12.
Compte (rendre, ten:r --- de) 43.
(au bout du -) 45.
»
Compter sur qqn. 28.
»
sans son höte 97.
Conclure un trait a 28.
Concordances 54.
Condamner (le docteur le -) 28.
Conditions de sante, @tre dans des - 44.
Conference (faire une -) 31.
Qonfitrice 4hor me, rnaison de -) 44.

Confiance (xvoir -- en) 85.
CoJnge (ii y a ---, en --) 96.
Connaltre (je lui ccnnais , . . ) 6.
»
6, 25; (se -) 13.
Connaissance (des -) 54.
»
(faire la -- de) 65.
(de ma -) 67.
Connu de 75.
Conscience (en - -) 99.
Consciencieux 56.
Conserve ( etre bien -) 98.
Considerer en lui-mem.e 85.
Consoler (se -- de, par) 83.
Content de 75.
Contenter (se -) 13.
Contexte 44.
Continuer (continuons!) 16.
Contraire a 74.
Contre-sens 44.
Contremander 21.
Corps (en --) 95.
Correspondance (de trains) 111.
(entrer en --) 30.
rorrespondant (un -) 44.
C6te (d'un --, d'un autre -) 66, 97.
» (a mes -) 67.
Coucher (se -) 9.
Coupable de 76.
Courant (au -) 34.
Courir sur 86.
Couronnes (ni i.leurs, ni -- -) 44.
Courrier (faire son -) 44.
»
( retour du -) 114 . .
Coiater eher 28.
Couvert (mettre le --) 34.
Couvrir 24; (couvrez-vous) 113.
Craindre (Atre craint de) 83.
Crainte (la •--- de) 74.
Critiqu e ;Situation ---j 57.
Critiquer 28-9.
Croire a, en 78.
» (je ne crcis pas) 1.
• (je le crois bien) 6.
(se -- la force, etc.) 10, 13.
» (double acc.) 5, 6, 28.
Cursif 58. :

^
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D.
Danger (se mettre en --) 35.
Dans quinze jours 92.
Dater de 92.
De, du (prep.) 71 tot 74.
Decharger de 83.
D e cider qq. ch. 2.
(se --a) 7.
*
Decision (avec -) 42, 96.
D e clamation, declamer 21.
D e clarer (rien A -?) 112.
Dedommager (se - de) 11.
Dedoubler un cours 22.
Defaire (se -- de)" 31.
Defier (se - de) 8.
Delecter (se --- a) 11.
Demander gqn, qq. eh. 2, 3.
(se --) 5.
Demarches (faire des -) 32.
Demission (donner, etc. -) 29, 73.
D eposer un projet, rapport 4. 28.
Derailler 22.
Deranger qq. 112.
D e s aujourd'hui, hier 93.
Desapprouver qqn., qq. ch. 28.
Descendre (il est descendu) 35.
«
(Tout le monde -) 112.
Desesperer de 83. Desespfire (en -) 6 6.
Destinataire 44.
Destination (en -- de) 96- 7.
Destiner (se ---- a) 11.
Devenir (que -- nous) 14.
Devoir (s'il devait) 21.
A (il me doit) 30.
A
( donner, recevoir un --) 4.
4, 5 4.
u (prendre, relever es
Differer de 83.
Difficile (homme, temps - ) 56 - 7.
Digne, indigne de 76.
Dirriinuer dc 83.
Dire sa legon 4. Dire a 78.
» (se - qq. ch.) 10, 12.
� la messe, les heures 29.
son fait, - de faire 29.
^
^

-)

Dire (se tenir pour dit) 29.
qq. ch. de 71. Vous dites? 108.
Dirigeant (les classes -es) 61.
Discuter une loi 4.
Disposer de 84.
Dispositions 54.
Distance (tenir a -) 66.
Distinction (personne de -) 44.
Distribution de prix 45.
Donner de Veperon 1.
» un devoir 4; une leron a 78.
lecture, demission, etc. 29.
dans qq. ch. 29.
• sur 22, 29.
Dot 50.
Double (avoir, plier, faire en --) 95.
Doubler 35.
Douleur (joies et --s) 54.
Doute (nul -- que) 105.
Douter de 84.
Doyen. d'age 45.
Dresser (se - ) 9.
Droit (a bon - ) 51; droit de 74.
^

E.
Eau (faire venir 1' - a) 32.
» (faire, prendre -) 33.
gchapper (cela m'a, m'est -) 30.
gch6ant (le cas -) 22.
gchoir 22.
gchouer 15, 22.
gcouter qqn. 3.
ecrire a 79.
ecrit (mettre par --) 34.
ggard (a 1'- de) 101.
ggarer 1' esprit 30.
u (s'- ) 8.
ggoisme, egoiste 45.
Eh bien 101.
glargir les idees 58.
e lections 45.
gleve ( un -- de, en) 71.
elever (s'-) 9, 10; (s'- a) 1.
u une st atue a 79,

- 138 Elire depute, etc. 6.
Emparer (s'- de) 10. .
Empecher (s'- de) 9.
En (prep.) 73.
En deuil, fuite, ete, etc. 64-66.
Encadre de 84.
Encourir colere, disgrace 30.
Encre et papier 55.
Enfant (faire 1'-) 65.
Enigme (donner, recevoir -) 4.
Enlumine de 84.
Enrage ( chien -) 50.
Entendre (s'- a) 30, 79.
Enthousiaste de 76.
Entre nous 97.
Entrer en vigueur, en correspondance
Entretenir de 84. [30.
Envieux de 76.
Epargner 25.
Epreuves 54.
Esperer en 86.
Esprit (les --s etant divisNs) 45.
Essai (faire 1'--) 32.
Etablir (s'-` 9, 11.
Etage 53, 90.
Etat de sante 45.
Etonner. ( je m'- del 14.
Etre (on est prie, paye, etc.) 17.
(c'est moi, qui) 15; c'est que
[109.
(vous etes libre de) 14.
bref, de garde 30.
de nature a 48.
de valeur, do son temps, dc in
[fête, etc. 48, 87, 88.
a (cela est a moi, je suis ä vous) 87.
» (loin d'-, cense d'-) 108.
Etude (salle, annee d'-s, etc.) 43.
»
(faire des --s) 31.
Rtudier qq. cb . 3.
Exception a 71; a 1'--- de 65.
Exclusion (a 1'-- de) 65.
Excursions en mer 86.
Exemplaire (punition -) 57.
Exemple (prendre -- sur) 66.
.

Experience (par -) 94.
Expliquer (s'--) 11, 12.
Expres 100.
Exprimer la crainte, l'espoir 30.
»
(s'--) 31.
F

.

Facile contre. 86.
Fagons (sans --) 114.
Facteur de poste 45.
Faible (etre -- en, avoir un -) 57.
Faire qq. ch . lien, qqn son ami 6.
»
partie de, de la peine a 4, 5.
(se --- aimer, etc.) 19.
avertir, comprendre 18, 19, 32.
» (cela fait que, --- des reproches,
[fautes, remarques, du progtes,
[un appel, etc. 31-32.
» la paix, la guerre 65.
Faux pas 57.
Favorable <i 74.
Ferme- chapelle 55.
Fermer (se -) 9, 10.
Ferre sur 57.
Feter qqn. 22.
Feu (mettre le -- a) 65.'
Fiche 45.
Fidele (image --, etc.) 57.
Fier (se -- a) 8. 25.
Fin (mettre - a) 66.
Finir (- par, de) 18; fini! 112.
» (la liste, la classe -) 22.
» son service, etc.) 33.
Fleur (la fine -) 45.
Flux et reflux 55.
Fois (chaque -- que, une --- que) 103.
Folie (c'est une -) 66.
Fonction (faisant -) 56.
Fond des yeux, du roman, dc la salle)
Fonder (se - sur) 8. [45.
Fondre (se - avec) 9.
Fonds (en ---) 96.
Former un dessein 33.
I,
(se ---) 9.

i39
Fort en 57.
b
(plus --- que lui; trop -) 57.
Fouler (se - le pied) 68.
Fourrer (se - le doigt dams) 33.
Frais 46; aux -- de 65.
Frappé d'admiration, etc. 33.
Froid (etre --- a) 74.
Futur (mon -) 58.

Garde (Ure de -) 30.
» (mettre en -- contre) 82.
Garder (se -- de) 84.
»
le silence 33.
Geste (du --- et de la voix) 55.
Glorifier (se --- de) 10.
Grace (faire - de) 32; grace a 94.
» (avoir mauvaise -) 14.

Habillez-vous chez ... 33.
Habitude (avoir 1'- de) 49, 74.
Haie (faire la -) 31.
Haleine (tenir en -) 46.
Haut !cite plus -) 61.
Heure d'ete, etc., quelle - est -il`? 46.
Historique (erreur --) 57.
Homme (en --) 66.
Homme -Dieu 55.

Honneur (a. en son -) 67.
Honte (c'est une -) 67.

flöte (compter sans sonn -) 97.

Indique !c'est l'homme -) 5'7.
Indispensable a 75.
Indivision (sortir d'---) 46.
Infini (ä 1'-) 96.
Injustice (des -s) 54.
Insaisissable (sons ---s) 58.
Instant (de tous les -s) 46.
Instantanee (la mort fut -) 30.
Interessant 58.
International. 60.
Interroger l'horizon, etc. 33.
Interrompre la séance 34.
Inutile de ... 58.
Invisible a 75.
Involontaire (mouveinent ---) 58
Issu de 87.
Italiques 58.

Jeter les yeux, un pont, etc. 34.
»

(se -- a , dans, sur . . . ) 9.

Jeu (faire le --- de) 46.
Jenne ( Pline le --; 61.
Joies (les -- et les douleurs) 54.
Joindre a 79.
Jouir de 2.
Jou r. (certain -) 92; (tous les 2 -s) 92.
» (sous un - favorable) 99.
» (lutte de tous les -s) 46 .
Juger qq. ch., qqn. 3; - de, d'apres 84.
Jurer par 86.

I,.
Idee 47.

Identite (carte d'-) 42.
II lui fut pris qq. eh. 110.
Important (personnagc -) 57.

Implique dans 82.
Inclus (ei -) 57.
Inconciliable 57.
Indifferent ra 75.

Laisser qqn. ; - ä desir•er 5, 34.
»
]ivres, dejeuner, etc. 34.
Large (d'idees, conscience, part --) 58.
» ouvert, 100.
Lames (les -- aux yeux) 97.
Latin (perdre son -- ä) 46.
Le (ernploi de l'article) 64-6.
Lecher. (se -- les doigts) 68.
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Leon (dormer, recevoir, dire une -) 4.
• de franQais, etc. 70-1.
Lecture (il y a -; la - de) 46.
Lettres (en toutes -) 95.
Leur (de toutes -s forces) 67.
Lever la séance 34.
Lieu ten t er -) 91.
Ligne (les -s de l'histoire, armee) 46.
e (Rcri.re des -) 46.
Livre de bibliotheque 72.
Livrer la balle, des ennemis, 4, 5.
Loi (voter, discuter, rejeter -) 3, 4.
e (deposer, wettre aux voix) 3.
• (faire -; faire la -) 32.
Loin d'être ... 108.

M.
Main (sous la -) 91.
68.
Mal (un -) 46; faire
Maladroit 58.
Manifestation 47.
Manquer de 14, 84; je n'y manquerai
Menacer 23. [pas 115.
M6prendre (se - a) 79.
Mer (en -) 86.
Mesure (sur, en -) 64, 72, 96; dans la Mettre (se - (1) 9, 35; - en danger 35. [99
aux voix 3.
a
» au courant, en ordre, pratique,
Milieu (le -; au -- de) 47. [etc. 34.
Mission 47.
Mode (cela devient de in -) 65.
Moi, won, mes 67-9.
Moins, le --- 62; d' autant -- que 103.
Moitie plus un 101.
Moment (du - que, au - oü) 103.
Monde (avoir du ---) . 47.
Monter d'une classe, etc. 35.
a la tote, 35; il est --- 35.
•
Mot d'ordre 47; sans - dire 66.
(en un -), en qq. mots 94. e
Motifs 53; moyens 53.
Moyen (il y a --, trouver -) 66.
de partir 74; au - de 94.
*

N.
National 60.
Nature (cela est de - a) 48.
(des -s) 51.
•
Navire-ecole, navire-höpital 55.
Ne de 87.
Nom (connaltre de -) 95.
Nombre (de ce -) 72, 96.
Nomination de, nommer qqn., qq. ch. 6.
Nommer (se
) 9.
b
25.
Non-sens 44.
Notre, nos 67-9.
Nouer les deux bouts 35.
Nuisible 75.
Nuit et jour 55.
-

0.
Obligation de parler 74.
Oblige (je suis - de) 35.
� (votre -) 67; bien - 115.
Obstiner (s'- a) 13.
Occasion (a la P --) 92.
Odieux ä. 75.
Offre et demande 55.
Offrir (puis-je vous --- qq. ch.) 114.
Ombre (il n'y a pas 1'--- de) 47.
On dit, frappe, sonne, etc. 16.
Opinion 47.
Oppose sl 79.
Ordre d'i.dees 47-8.
* (mot d'-, de 1 r ordre) 47.
a (chevalier de 1'--) 72.
e de partir 74.
Ob (la vine - je vais, etc.) 100.
Oütils (les -) 54.
Ouvrir (s' ) 9, 12.
�
un chemin, concours, etc. 35
-

P.
Pain (au - et a l'eau) 55.
Paix (en ---) 95.

-^ --
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Plaisir (avec -; au -- de ...) 115.
la presente 95.
Par arr6te,
Par (aller --1 91; -- ici 91.
Plus 61.
Plus (de - en -; pas --, le -) 62, 103.
Pardon 114-6.
Pardonner. (ce anal ne pardonne pas) 4 6. Poids et mesures 55.
Parch (son ---, sans -) 48.
Point (au --- ob) 48; sur le - de 74.
Parate de voix 4.
• (sous ce - de vue ) 99.
Parler de 84, - ä 78 (se ---) 13.
Portee 48.
Parmi 97.
Porter le deuil, ä domicile 36.
p
Parole d'honneur 48.
secours, plainte, envie, etc 37.
Part (prendre -- ä) 36.
(les regards --- loin) 34.
Parti (tirer - de) 48.
• sur soi 86.
(prendre le -- de) 36, 65, 67.
Porteur d'une lettre, payable au --- 49.
Particulier (un -) 48.
Poser des actes 41.
Puticulierement (plus -) 63.
Posseder une langue, etc. 36.
Partie (faire -- de) 4.
(se -) 9, 36.
•
Partir par 86.
Pots (payer -- casses) 49.
Pas (au -) 96.
Poudre (jeter de la -) 33.
» (sane des --- perdus) 49.
Poumons (ä pleins --1 49.
Passage (dormer -) 66.
Pour ce qui regarde, ce qui est 98.
(couper le -) 48.
avoir vu, agi 109.
Passer ä l'ennemi 79.
» (partir --- qq. jours) 92.
Pauyre en 76.
(avoir --- but, etc.) 89.
Payer cher, -- de paroles 35
» (prendre, connattre --- etc.) 89-90
» les pots casses 49.
(le train-) 97.
Peine (ä ---` 101, ce n'est pas la -- 11 4.
» (trop cruel - que) 103.
Pendant le jour, la classe 94.
Pousser jusqu'au bout 37.
Penetrer (se -- de) 37.
Pouvoir (se -) 12.
Penser ä 87.
de) 49.
Pratique (il a la
Perdre (se -- en, ä) 36.
Precieux (amitie, aide, etc. -) 58.
Permettre (se - de) 35.
Prof erer ä 79.
»
(l'experience ---- de) 35.
Premier. (il vit le -) 63.
»
(permettez!) 115.
Prendre (deuil, habitude, ville) 4, 5.
Perseverer dans 82.
» la defense de 7 .; -- plaisir & 80.
Peser sur qqn. 37.
»
un chemin, froid, etc. 3 6.
Peu apres 100.
»
ä droite 36; - dans 82.
Peur de faire 74; avail. - de 85.
»
des renseignements sur 8 6.
b
Puce (une -- du 8 e siècle) 71.
le train; --- qq. ch. 36-7, 1 11.
Pied (au --- du mur) 35.
Preparer (se - ä) 11, 80.
• (de --- en cap) 55.
Presence (en - de) 101.
Placer (se •--) 11.
Present ä 75.
• de l'argent a 37, 79.
Presenter (une question se --) 11.
Plaider une affaire 3.
(se - chez, -- qqn.) 112.
»
Plaindre (se - de) 13, 85.
Preserver de 85.
Plainte (porter -) 37, 66.
Presidence 51.
Plaire (je me plais) 14.
) 91.
Presse (sous
-

-

--_

^4^

-^

) 9; - 81.
Recommander (se
Presser (cela presse) 3 8.
»
une lettre 59.
Pression 49.
Reconnoitre (se ) 8, 13.
Pretentieux 45, 56.
ä) 68.
Recours (avoir
Preter la main a 80.
Redaction (recevoir, donner une -) 4.
Prat e de 49, 117.
Reflechir sur 87.
Principal 61.
Regards (les --s portent loin) 34.
Privations 49.
Regle ( en --) 50.
Prive (sous seing -) 59.
Regler (se - sur) 86.
Prix (au - de) 49, attacher du - ä 4 9.
Regretter ( je regrette) 14.
) 4.
Probleme (donner, recevoir
Re j eter une loi 3.
Procurer 22.
Rejoindre qqn. 23.
Professeur 49.
Rejouir (je me -) 14.
Progres 31.
Relier ä 77.
Proie (are la - de) 66.
Religieux (respect, silence, etc.
) 59.
Pro j et de loi 3.
Religion (en - saeur X.) 50.
Promenade (il y a -) 96.
Remarquer (se faire -) 19.Promettre (cela promet etc.) 37.
Remercier de 85.
»
(se -) 37.
Remercim.ents 54.
Prononcer (se -) 12.
12.
) 9; s' en
Proportion (en -- de) 50, 99; (les --s) 5 0. Remettre ( se
Remplir promesse, esperances, rdle, 38.
Propos (a - de) 84; a -! 111, 114.
(etre - de) 38; carriere --- 59.'
»
Provisoire (a titre -) 51.
Rencontrer 23.
Provoquer en duel 86.
Rendre un avis, le salut 38.
Puiser a 82.
Rentree des classes 50.
Rentrer (il est -) 35.
Q.
Renvoyer a un auteur, etc. 38.
Quartier ä louer 50.
Repentir (je me repens) 11^ .
Quel age, quelle heure 46.
Repondre a 81.
Question (faire une -) 32.
Reposer (se - de) 8.
»
(en ) 59; une -- de) 71.
Reprendre un projet, un ouvrier, 39.
Quoi (il n'y a pas de -) 115.
(commerce, bruit, mode -)
[38.
Representer (se -) 12.
R.
Reserve ( avec ) 50.
Rage 50.
Respectivement 100.
Raison (la saine -) 50.
Ressembler a 81.
Raisonnement 47.
Rester (il me -- ä) 5.
Rappeler qq. eh. 4.
Retenir 102.
Rapport (sous ce -) 99.
Retour du courrier (par -) 114.
Rapporter (se - a) 80.
Retourner a 81.
Re-, 38-39; 102.
Reunir (se ) 8; - les voix 7.
Reception (accuser -) 114.
» sagesse et vaillance 39.
»
(le banquet - les convives) 39.
Recevoir un devoir etc. 4.
Reussir ( j'ai - a) 15.
»
un examen, serment 38.
Revenir en 74.
»
demission 29.
Rez- de-chaussee 90.
Reciter la le9on 4.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Riche en 76.
Rire de 85.
Risque (courir le -- de) 72.
Risquer (se - a) 77.
Ronde (ä la -) 50.
Route (la conversation --- sur) 84.

Sable (batir sur le -) 66.
Sacrifier (se -- a) 81.
Sain (la ----e raison) 50.
Saint (histoire ----e) 59.
Sang et eau 55.
Satisfaisant 59.
Sauter a.ux yeux 39.
Sauver de 85.
Savoir (je ne sais) 1.
» (la question est de -) 109.
» (M., on le sail:, est ...) 109.
Scandaliser (se -- de) 85.
Sciences et arts 55.
Se (pron. reflechi) 8, 68; reciproque 13.
Séance tenante 92.
»
(lever, suspendre, etc. la ----) 34.
Secher des larmes 5.
Secourir (se -) 13.
Secours (A son .---) 67.
Sein (au -- de) 50.
Seing (sous --- prive) 59.
Sens (homme de ton -) 73.
Sensible ä 75.
Sentir (se -) 10, 13.
Separer (se -) 8.
Serment (preter -) 66.
Service (rendre -) 66; etr. e au --- de 65.
Servir a, de 81.; (Me est servie) 1.111.
Seul (la -e pensPc, etc.) 59.
Seulement 102.
Signal (donner le - de) 71.
Silence (garder le -) 33.
Singulier. ement 100.
Siue sur 91.
Sommet (au ---) 90.

Son, sa. ses, etc. 67-8.
Sortir (il est --) 35.
Sou (n'avoir pas le -) 65.
Soucier (se ----- de; 85.
Souffrir de 85.
Souligner une idee 39.
Soumettre une affaire a 39; se --- a 82.
Soupcon (avoir - sur) 87.
Soupgonner qqn. de 23.
Sourciller 39.
Sourd a 75.
Sourire (se -) 13.
Sous ce rapport 99.

Sous-entendu 57.
Sous-main 51.
Soutenir (se -) 12.
la conversation 40.
Souvenir (se --- de) 8, 14, 72; en -- de
Statue en marbre 73. [94.
Successivement 100.
Succomber ä 82.
S uffire (cela peut -) 40.
Suicider (se -) 9.
Suite a 94.
Suivre une religion 40.
Sujet ä caution 59.
»
(avoir des -s de) 85.
Superstitions 54.
Supposer connu; je lui suppose ••• 6.
Sur (preposition) 72, 86
Surcharge de 85.
Surmonter une crise 40.
Surveillance 51, 73.
Suspendre la séance 34.

T.
Tableau du rnusee 72.
Tambour battant. . . . 97.

Tarder ( ils -- a) 15.
Temoin (prendre a --, pour -) 90.
Temps (trouver le -- de) 65, 74.
Tenir (se -) 5; se - la tete 68.
» qq. ch. dc qqn. 23.
(Sc -- po u r e.vurti) 29.
»
ä qq. c h ., a qqn. 40, 82.
''

144 -Tenir en haleine 46; --- le piano 40.
T6te (en -- de) 90: tenir -- 40, 66.
(depasser de la -) 66.
TheoOgien 51.
Tien et mien 55.
Tfrer au clair; - a 100 exemplaires 40.
Titre (a --- de, des -s a) 51.
(a -- provisoire, a double -) 51.
Toilette 52.
Tonnerre d'applaudissements 52.
Toujours (faites, dites -) 100.
Tour de 71; faire le -- de 52.
Tous les yeux 65.
Traces (sur ses -) 14.
Traduire en termes pl. ciairs 40.
Traduction sur ... 72.
Train de vie 52.
Trait d' esprit 52.
Trembler de 85.
Trop cruel pour que 103.
Trouver en faute 40.
»
(se -) 10, 12; --- dans 90.
Tuer (l'inaction tue) 41.
Tuteur de qqn. 73.

U.
Urgence 52.
Usage (il a 1'-- de) 49.
Utile, inutile a 75.

V.
Vacances (en -) 96.
Vanter (se --) 10.
Variante 59.
Vendre (se ---) 12; -- au prix de 98.
Venir a savoir 17; venir de 18.
» (rapper, tomber, etc. 18.
Vieillard 52.
Vigueur (en -) 30.
Visite (avoir la - de) 67.
Vivement (critiquer -) 100.
Vocation 52.
Vogue (ftre en -) 53.
Voici, voila 102.
Voir (vous verrez) 1.
» (se --) 12, 13, 41.
» (se --- seul) 13; voyonst 16.
• (je vois d'ici; aller -; pourquoi -)

» (M., on le volt, est ...) 109. [41.
Voiture (en -) 64, 112.
Voiture-salon 55.
Voix (mettre aux -) 3.
Vote d'u.n projet de loi 4.
Voter la mort, une lot, etc. 3.
pour, contre 86.
Votre, vos, etc. 67.
Vouloir (il n'en vent pas` 1.
Vu que 104.
Vuede72;ä-,la --- 52.
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Voorbericht .

•

I. Het WERKWOORD .
1. Werkwoorden in 't Fransch onovergankelijk gebruikt in 't Nederlandsch echter overgankelijk

.

1

. Werkwoorden in 't Fransch .overgankelijk, in 't Nederlandsch
echter onovergankelijk .

2

Nederlandsche samengestelde werkwoorden, waarbij verkeerdelijk
een deel der samenstelling wegvalt .

4

Werkwoorden, in 't Fransch met een dubbel rechtstreeksch
voorwerp, in 't Nederlandsch echter niet .
.

5

Werkwoorden, waarbij i n 't Nederlandsch een vaste bepaling staat.

7

3.
4.
5.

8

6. Het wederkeerend werkwoord.
A. In 't Fransch een wederkeerend werkwoord, in 't Nederiandsch
niet .

8

.

B. Zich vermeden door een overgankelijk werkwoord met lijdend
voorwerp .

c.

10

.

11

Nederlandsche naast Ftansche wederkeerende werkwoorden.

D. In 't. Fransch wederkeerende werkwoorden, in 't Nederlandsch
werkwoorden, meestal in den lijdenden vorm, die een herhaalde

.

'

of gewoonlijke handeling uitdrukken .

12

E. Bedrijvende werkwoorden met afhankelijken zin in plaats van
wederkeerende werkwoorden met een bepaling van gesteldheid.

13

F. In 't Fransch se, in 't Nederlandsch eikandxr.

13
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7

14

Onpersoonlijke werkwoorden .

A. In 't Fransch persoonlijke werkw., in 't Nederlandsch onpersoonlijke .

14

B. De Fransche onpersoonlijke hoofdzin met een bijzin c'est lui,
qui wordt in 't Nederlandsch een enkele zin met een sterken
klemtoon op het ondierwerp .

1.5

c. In 't Fransch on, in 't Nederlandsch de onpersoonlijke l ijdende
vorm
.

16

^

.

D.

8.

,
Een aansporing omsc hreven met het werkwoord taten .

16
17

Hulpwerkwoorden

Zijn en worden 17; komen 17; eindigen 18; doen en laten 18;
maken 19; zien 19; gaan 20.
9.

Hulpwerkwoorden van wijze .

20

Hoe eenige Fransche werkwoorden in sommige gevallen weergeven.
Afgeleide werkwoorden met be
.

21
24

-

10. Werkwoorden in vaste uitdrukkingen
II.

Het NAAMWOORD

1. Het naamwoord op zieh zelf en in vaste ui.tdrukkingen
2.

Fouten Legen het Bestacht .
Verkeerde of gewestelijke vorm van naamwoorden.

3. Het Nederlandsche enkelvoud naast het Fransche meervoud.
4.

Omgekeerde woordorde in staande uitdrukkingen .

III. Het BIJVOEGLIJK NAAMWOORD
1. . Het bijv. naamw. op zieh zelf en in vaste uitdrukkingen
Verkeerde of gewestelijke vorm van adjectieven
Het tegenwoordig deelwoord als adjectief
Internationale woorden .

26
42
42
53
53
54

55
56
56
59
60
60

2. Verschillend gebruik van de trappen van vergelijking

61

IV. LIDWOORDEN. Verschillend gebruik in beide talen

64
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V.

VOORNAAMWOORDEN
Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden .
.
Bepalingaankondigende voornaamwoorden
Aanwijzende voornaamwoorden .

67
67
68
69
70

Het VOORZETSEL

VI.
1.

Het voorzetsel bij naamwoorden .

70

2.

Het voorzetsel bij bijvoeglijke naamwoorden

74

3.

Het voorzetsel bij werkwoorden

Vbbr een infinitief
.
In bepalingen van gesteldheid .
Het voorzetsel in bijwoordelijke bepalingen

4.

.

77

74, 76, 88

.

89
90

1.

Bepaling van plaats .

90

2.

Bepaling van tijd

92

3.

a) Bepaling van oorzaak, reden of grond

94

b) Bepaling van middel .
el Bepaling van voorwaarde

94
95

a) Bepaling van wijze of iioedanigheid en hoegrootheid.
b) Bepaling van ornstandigheid.

95

e) Bepaling van beperking

97

d) Bepaling van hoeveelheid of graad en verhouding .

98

Bepaling van modaliteit .

99

4.

5.
VII.
VIII.
IX.

.

96

BIJWOORDEN

100

VOEGWOORDEN

103

Over WOORDORDE EN Z INSBOUW .

106

1.

Orde der bepalingen

106

2.

Omgezette woordorde

108

3.

Eenige zinswendingen

108

A.

Oveibodig gebruik van zijn en weien .

108

d ---
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B.

Verkeerd gebruik van een tusschexizin .

109

c. Verkeerd gebruik van een infinitief in plaats van een bijwooPdelijken bijzin .
D.

Zinnen in den lijdenden vorm

109

;:

109 -

Aanhangsel. Eenige goede spreekwijzen .

111

Alphabetische li jsten

118

;

Van dezelfde hand verscheen :
HANDBOEKJE VOOR HET BRIEFSCHRIJVEN, BRIEFVORMEN E N
:e Mitgave.
BRIEFOMULN,
L. B. in Averbode's Weekblad (8-3-13) : e Een kostelijk boekje I Degelijk
erustig ' en echt Vlaamsch! Hier vindt men, kort en klaar, in een 40 bladsijden
al 't voornaamste, wat men over 't briefschrijven dient te weten. Het is den
Vlaamschen jongen even onmisbaar als Nederlandsch Taalelgen.
Dr J. 0. in Gazet van Hasselt (10-3-13) : « Zij die een zuivere taal willen
schrilven in hun brieven en gepaste vortuen willen gebruiken, zullen niet nalaten dit handboekje te koopen. Het is het beste, goedkoopste en gerieflijkste,
dat tot nu toe verschenen is .
Dr V. NAVEAU in Boekengids (Mel 1928) : e Uit eigen ondervinding weet
1k en mag ik dan ook onomwondei getuigen dat dit e Handboekje e zeer,
seer degelAjk is in alle opzichten. Zesde druk ... zegt dit t. a. niet weer
dan genoeg? Nutteloos is 't dit werkje te willen aanbevelen ; het beveelt zich
self aan blj alle Vlamingen -- en niet alleen bij onderwijzers en leeraars,
boor ! -- die willen weten welke regelen ze dienen in acht te nemen bij het
stollen van den eenen of den anderen brief voor dit of dat of geen onderwerp ;
't is hasst volmaakt in zijn aard.

M. V. T. in De Vrouwel,Jke Bedlende (Januari 1935) : Briefschrijven is een
kunst waar men wel aanleg voor hebben kan, maar die in ceder geval aangeleerd moet worden. Het Handboekje voor het Briefschrijven » van A. E.
De Boeck zal ons hierin veal dienst bewljzen ; het is een praktische curses
van briefwisseling waarover vrouwelijke bedienden sich echt mogen verheugen.
In korte en klare begrippen zegt het hasst alles wat wij over het briefschrijvan weten mosten. Wij bevels': het dan ook seer gaarne aan.

De zevende uitgave van dit werk werd door de Regeering opge• nomen onder de boeken, waarvan het gebruik is toegelaten, in de in-

richtingen van den lageren en hoogeren graad, door de wetten tot
regeling van het Middelbaar Onderwijs beheerd.

Wij, Vlamingen moeten ontzaglijk veel leeren in zake taalzuivering. En
daar boeken als die van De Vreese en van Meert' er slechts bij enkele zeer vlijtigen
in willen, komt dit werkje uitstekend te stade aan alleman. 't Is daarbij veel
poedagogischer ingericht dan zijn groote voorbeelden ... Deze bescheiden
proeve leert verkeerdheden verhelpen, die dagelijks voorkomen, geeft de collegejongens, voor wie 't speciaal is bestemd, voortreffelijke vingerwijzingen en
maakt vooral in ons, Vlamingen, een taalgeweten wakker, dat we vooreerst niet
vermoedden en dat luide roept : naar de besten in Holland om les en om leer.
J, P(ERSiJN) in Dietsche Warande en Betfort, 1 907, nr 10.

T V
Dit werkje is ernstig, streng wetenschappelijk, handig en daarbij goedkoop.
Er is voor Vlamingen veel, zee, veel in te leeren ... Ook werd het met deti nleesten
lot begroet heel het Vlaamsche land door.
J. GOOSSENAERTS, in Hoogstudent, Sept. 1910.

V' V
Voor studenten en onderwijzers is dit vulgarisatie`werkje oninisbaar ook
bij oud-studenten, ambtenaars, handelaars, enz., die er van houden beschaafd
Nederlandsch te spreken en te schrijven, hoort het thuis; indien dit boekje,
beduimeld en met ezelsooren op hun schri jitaiel ligt, dan verkreeg het heusch
de eereplaats.
J. VERHELST, in Nieuwe Wegen, Juli 1910.

V 'V
Als de naam r Gulden Boekje » ergens toepas
Nederiandsch Taaleigen.
.
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