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S.

176. De woorclvoeging of woorcl8clziHing (syntaxis) is de keunis der regelen vvaernael' vvy de
'Woorden der tael moeten rangsehikken en wyzigen ,
om overeeukolllslig den aerd dier tael OIlze gedaehten uyt te drukken.
S. 177. Den aJgemeenen gl'OndsJag, wa erop de
woordvopging rust, is de natuerlyke opvolging
der denkbeelden in onzen geest, waerdoor datgene, wat in de ry der gedaehten het eerst voorkomt, ook het eerst wordt uytgedrukt.
S. 178. Dit grondbeginsel, in zekere mate voor alle
talen gemeen, wordt gewyzigd naer den byzonderen aerd der talen, en U} t dit oogpunt beschouwd heeft de neuerduytsehe tael even als
andere, eene eygene woordvMging. Ter geregelde
behandeling dezer laetsle , zal hier eerst gesproken
worden, over de verbinding van enÁ'ele woorden;
daerna, over de orde, waerin de woorden in
eene rede op elkander volgen;
en eYllddyk, over de zamenstellingder volzinnen.
EERSTE HOOFDSTUK.
VERBINDING VAN ENKELE WOORDEN.

J. Over de Lidwoorden eri derzelver verbinding
met zelfstandige naemwoorclen.

S. 170.

By de eygelluumeh van I':enschen, landeR
en steden worden de lidwoordenw~1gelaten,

Il. Deel.
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omdat die naemwoorden slechts op een voorwerp kllnnende toegepast worden geene nadere
bepaling behoeven. By voorbeeld: roep Jan;-

ll)' komt uyt Belgiè'; - ik woon te Brussel.
De namen der rivieren nemen echter altoos
het lidwoord by, als: de Schelde , den Ryn,
§. 180. Wanneer de eygennamen zyn vool'afgegaen
door een gemeen naemwoord, dat tot derzelver
verklaring dient, nemen zy het lidwoord aen,
doch vóór het gemeen naemwoord : ook wel met
het voorzetsel van tnsschen beyde, al~: het

koningryk Denemarken, de stad Antwerpen;
- het koningryk van Engeland.
§. 181. Voorgegaen van een byvoegelyk naemwoordnemen zy insgelyks het lidwoord voorop, als:

het volkryke Europa, het edele Brussel, den
heyligen Augustinus.
§. 182. Wanneer zy, door het byzonder gebruyk
dat men er van maekt , niet meer als opregt eygene namen kunnen beschouwd worden, nemen
zy ook het lidwoord aen, als: Hooft, den Taeitu,ç

van Holland; - Bossuè't, den Demo.çthenes
van Prankr:yk; - een Soerates onzer eeuw.
Hier beteekenen de eygene namen Tacitus,
Demosthenes , Soerates, geene byzondere persoonen meer; maer eerder eene hoedanigheyd,
wel ke die persoonen hy uytstek toegerekend wordt.
Zoo is Tac:ituszoo veel gezeyd als den Leknoptsten,
den zinryksten geschiedschryver; Demosthenes,
zegt hetzelfde als den beroemdsten redenaer;
Socrates, als den wyssten der menschen.
§. 183. Men verzwygt het lidwoord voor de titels
van vorsten en mogendheden, het zy die titels
achter of voor den eygen naem geplaetst worden,
als: Maria Stuart, koningin van Schotland;
koning Lodewyk of Lodewyk, koning van
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Franl:ryk; keyzer Karel den vrlden of Karel
den vrlden , keyzer van Dllytschland.
§. 184. Wanneer men de namen niet uytdrukt
maer enkelyk de weerdigheyd. alsdan is bet lidwoord noodig, als: Zyne Majesteyt den koning

bemint zyne onderdanen; - den koning der Belgen bellertigt het welzrn des volks.
S. 185. Als men spreekt van andere verhevene
persoonen, laet men het lidwoord niet weg dan
wanneer den naem de weerdigheyd voorafgaet;
doch als deze voorop staet, gebruykt men het
lidwoord, hetwelk ook geplaetst wordt voor de
eygene namen van vorsten, als den titel of de
weerdigheyd geheeluytgedrukt is voor den naem.
Zoo zegt men: Margareta van Parma gouvernante der N('derlanden j en de gouvernante der
Nederlanden, Margareta van Parma. Zoo ook:

den hertog van Braband , Jan den Eersten.
Z. §. 1113.
§. 186. Het lidwoord hlyft weg wanneer men iemand
ilenspreekt, als: God! P ader! ook met een hyvoegelJ'k naem woord, als : goeden God! gelie!
den Pader!
§. 187. Het wordt mede verzwegen, wanneer eene
zaek in den onbepaelden zin genomen wordt,
dat is, als men zich door liet zelfstandig naemWOOl'd geen byzonderen persoon of hyzondere zaek
voorstelt; maer alleen de soort of stof wilt aendnyden , als: geef mr water; sterk als yzer;

hier is brood.

§. 188. Ook gebrllykt men geen lidwoord voor
een gemeen naemwoord dat in eene spreekwoordelyke llytdrnkking of in een algemeenen zin
gebruJkt wordt, als: nood hreekt wetten, armoede zoekt list, belofte maekt schuld, enz.
En insgelyks, geduld hebben, huyt m'aken, aen.
zee U'oonen, adem halen, euz.
1.
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§. 189. In dcn hal'btogtelyken spreek- of schryfstyl ,
en by de optelling van verscheydene zaken achter
elkalJder, wordt het lidwoord meestal onderdrukt, als: goed, eer, leven, ja alles is verloren; - paleyzen , !to ven , kerk en toren, vest
en wal staen op den vloed gebouwd.
§. 190. De lidwoorden.staen vóór de zelfstandige
en byvoegelyke naemwoordell, en komen met
de eerste in geslacht, getal en geval overeen,
als: de hand, het hars, een boe/.; ; - de regte
lzand, de gl'oole huyzen. des goeden boeks. Z.§.37.
§. 191. Wanneer verscheydene zelfstandige uaemwoorden zamengevoegd worden, zoo kan men,
in geval het lidwoord voor alle de naemwoorden
hetzelfde is, volstaen met het bepalend lidwoord
alleen voor het eerste te plaetsell, als : de wrslleyd, braeJ7zeyd en god8/J/'Ucht van dezen man.
AEN1UERKINGEN y l.oVolgens dezen regel kunnen ook woorden die in geslacht en getal verschillen met een enkel lidwoord vervoegd wor·
den, wanneer het voor beyde toch 't zelfde is,
zoo mag men zeggen : ik heb de boekerr en
/.:unstvertre/.;Á:en van l1?Jmen vriend bezigtigd.
2. ° De niet - herhaling van het lidwoord is
echter meest in gehruyk als de woorden in den
eersten naemval voorkomen; in de andere naem,'allen, vooral in den tweeden en den derden
is 't beter hel lidwoord by ieder zelfstandig naemwoord uv! te drukken.
3.° Eyndelyk merke men hier nog op, dat
over 'L algemeen de weglating van het lidwoord"
alleen gepast is vóór naemwoorden die persoonen
of zaken aendllyden welke gemeenlyk by elkandel"
hehooren , als: den timmerman en metser, de
timmerlieden en metsers; ma er niet, den timl1zerman en wever.

§. 192.

~Vanneer

zulke zelfstandige naemwoorden
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zumengevoegd worden, die lIyt hoofde van geslacht of getal een verschillelId lidwoord vcreysehen, zoo lUoet hetzelve noodzakelyk herhaeld
worden, als: de dood en het leven; - den mail,
de vrouwen het kind; - het begin, den voortgang en hel eynde dezer geschiedenis.
S. 193. Wanneer twee naemwool'den , van hetzelfde
geslacht en getal, hoedanigheden llytdrukken
welke al of niet op een zelfden persoon kuullen
toegenast worden, dan moet mell het lidwoord
herha'len, als men twee persoonen wilt aendnyden: maer als men slechts van één' spreekt, in
wien beyde hoedanigheden vervoegd zyn, lIlag
men maer eens het lidwoord gebl'uyken. Zoo zegt
men : den keyzer en koning; - den man en
vader; - de echtgenoot en moeder, als Imn
daerlllede mner ééuen persoon wilt te kenneu geven;
anders moet men zrggen : den keyzer en den
koning, enz.
§. 194. Men herhaelt mede het lidwoord, wanneel'
men by ieder der onderseheydene VOOl'werpell ,
welke men opnoemt, de aendacht wilt vestigen:
en vooral iu tegenstellingen is zulks nooJzakelyk.
Zoo zegt men: de geleerd/terd, de l'eglsclzapenhpyd en dl' godsvrucht dezes mans maken "Plll
even zl'pr achtingsweerdig. - Den vo/'st en den
onderdaen, den ryken en den armen, zyn gelYN
voor God.
§. 195. Het niet bepalend lidwoord een moet in
de meeste gevallen herhaeld worden, als : et:lle
roos en eene tulp zyn twee sc/wone blofmen.
§. 193. Het bepalend lidwoord kan alleen in het
onzydige zonder zelfstandig naemwoord gebezigd
worden, wanneer het in plaets van dat of hetzelve
gebruykt wordt, als: ik heb een dichtstuk gelezen. Hier is het. Ook wordt dit het \'001' on-
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persoonlyke werkwoorden gebruykt, als: het regent, /zet verdriet my J het zyn nuttige boeken.
§. 197. Het onbepalend lidwoord wordt in den
vierden naemval dikwerf zonder verbnyging geschreven, .als: ik heb een' brief opgesteld; zich een' pm lAy/zoeken; - hy gebruykt altyd
een' langen omhael van woorden.
AENlIlERKING. Men is gewoon die verkorting
door eene apostroof aen te duyden. VerdiensteI ykc schryvers echter verwaerloozen zulks dikwyls,
en wanneer een bykomend adjectief het geslacht
genoegzaem aentoont, gelyk in het Iaetste voorbeeld, is het volstrekt niet noodig.
§. 198. Ook het bepalend lidwoord ondergaet niet
zelden verkorting, als: d'ondergang, voor den
onderJ{ang; - ' t geluk, VOOI' /zet geluk; 's menschen, voor des menselzen , enz.
AENlIIERKINGEN. ].0 Van deze verkortingen
moet men de eerste in onrym vermyden. De andere mag men in den gewoonen schryfstyl vry
gebrllyken, wanneer de, vloeyendheyd der rede
dncrby wint. Jn eenige bywoordelyke spreekwyzen
hedient men zich altoos van de verkorting, als:
buyten 'slands, onder 's1zands, binnen's monds,
van 's konings wege, enz.
2.° Ook wordt lzel (§. 196.) 50mly,I5 tot 't verkort, vooral wanneer het meermalen achtereen in tIe rede voorkomt, en de daerop volgende
woorden lIIet een' klinker aenvangen.
§. 199. De lidwoorden moeten altoos zoo digt mogelyk hy hunne zelfstandige lInemwoorden geplaetst zyn : alle harde en lange tusschenvoegsels
zyn strydig met dcn aerd onzer tael en venvarren
de rede. Men zegt dus niet wel: De hunne 011.der8 en meesters vereerende kinderen; - het
de werèld zoo geheel bezig houdende nieuws,
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is onwaer; men moet zeggen: de kinderen, die,
enz. - Het nieuw", dat, enz.
Inzonderheyd moet men zulks vermyden, wanneer daerby voor7.etsels gebezigd worden, als:
de met witte peerden bespannen wagens reden
voorop, in stede van : de wagens, welke, enz.

II.

OVER DE ZELFSTA:NDIGE NAEMWOORDEN.

1.

rerbinding van twee of meer zelf8tandige
naemwoorden.

S.

200. De verbinding van twee of meer zelfstandige naemwoorden is inzonderheyd tweederley,
voor EOO verre zy namelyk in eene gelyke of on·
gelyke betrekking tot elkander staen. De eerste
soort van verbinding heeft plaets, wanneer twee
of meer zelfstandige naemwoorden clezelfde zaek
uytdrllkken; of het eene, Ly wyze van toezetsel
(appositie), ter verklaring en nadere bepaling
van het audere moet dienen; of eyndelyk wanneer zy benamingen zyn van verscheydene nevens
elkander geplaetste zaken. Ey de laelste soort vlm
vel'binding zyn de betrekkingen menigvuldig, en
worden op onderscheydene wyzen aengeduyd.

2.

Perbincling van twee of meer ze{fslandige
naemwoorden in eene gelyke betrekking.

§. 201. Twee of meer zelfstandige naemwoorden,
als henamingen van dezelfde zaek hyeellkomellde,
staen natllerlyker wyze in denzelfden naemval,
als: koning Leopold, de stqd Antwerpen, enz.
§. 202. Hetzelfde heeft plaets , wanneer ,'an twee of
meer byeen geplaetste zelfstandige lIaemwoordeu
het laetste of de laetste tot verklaring en nadt're hepaling van het eerste dienen moeten, in welk geval
zy echter niet nooazakelyk in getal overeen komen,
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als: in de dagen van Saul, den eersten koning
van Israê"/; - Brussel, de hoofdstad van België;
- de letteroefeningen , den besten troost in het
ongeluk, enz.
§. 203 In denzelfden naemval eyndelyk staen insgelyks twee of meer 7.elfslal1dige naem woorden,
benamingen zynde van onderscheydene voorwerpen, wanneel' zy, uyt hoofde van hnnne gelyka
betrekking tot hetzelfde werkwoord, nevens elkander geplactst worden, als: gelzool'zaemhe-yd
en leergierigheyd zyn het schoonste sil"raed van
kinderen; - een braef zoon eert zynen vader
en zyne moeder.
AENlIIERKINGEN. 1.° Deze nevens elkander geplaetste naemwoorden worden verhonden door
middel van voegwoorden, 't zy bevestigender
of ontkennender wyze , als: roem en onsterfèIykheyd wadLten l t ; ' - noch roem noch on8te~fe?r!.:heyd waclzten !lem.
2. 0 'Vorden meer dan twee naemwoorden door
het bevestigend voegwoord en, of door het ontkennend noch, met elkander verbonden, dan
worden beyde alleenlyk voor het laetste naemwoord geplaelst , als: oorlog, pest en hongersnood ontvolktên het land; - lw vreest God,
menschen noch wetten.
3. 0 Wanneer)ets met drift en aendoening voorgesteld wordt, blyf! bel voegwoord en dikwerf
weg, als: hoogmoed, wellust, ontrouw. vergijtigen hier de lucht, wellee wy inademen.
Il ." Daerentegen worden somtY'ls, om deu
nadruk te versterken. en en noch hy ieder del'
naemwool'den hel'haeld, zelfs ja hy het eerste
voorop gesteld, als: achting, en per, en rykdommf'lz wachten hem; - en aclding, en eer,
en rykdommen wachten hem. Zoo ook: Izy vreest
noch God, noch mensclzen, noch wetten.
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5. 0 Er zyn nog meer voegwoorden, die U1
eene gelyke betrekking staende naemwoorden,
of bevestigender, of ontkennender wyze, of het
eene bevestigender en het andere onlkennender
wyze, met elkander verbinden, als: zoo wel
geluk, als eer en roem -,:yn uw loon; - niet de
mensc1zen , maer God vreezen ; - niet alleen de
men.sc1zen, maer ook God vree zen.
6.° Als twee of meer zamengestelde zelfstandige naemwoorden, in eene gelyke betrekking
staende ,en dOOl' het voegwoord en verbonden,
hetzelfde woord tot laetste deel hebben, mag
men dit laetste deel in 't eerste naemvvoord
weglaten, als : in voor- en tegenspoed; - op_
en ondergang; - de kamer- en huysdeur ; geboorte- trouw- en sterflysten.
3.

r erbinding van twee of meer zelfstandige
naemwoorden in eene ongelyke betreHing.

S.204. Belang- en talryker zyn de gevallen, waerin
twee of meer naemwoordell zoodanig met elkander verbonden zyn t dat zy van elkander in
naemval verschillen, of met andere woorden,
in eene ongelyke betrekking staen. Dit kan op
dryderley wyze geschieden: 1. door voorzetsels,
als: liefde tut den naestell, zucht voor de jagt ,
mellschen uyt de stad, hoop op betere t:rden.
2. Door verbllyging als: de bef-Jelen df's l-onings,
de gunst der mensc!wll. 3. Of door het achterste
woord onveranderd te laten, als: een stapel
boeken, een b08 pennen.
Over de verbinding del' naemwool'i1en door
voorzetsels is hier niets aen te merken. Men herinnere zich slechts dat men hyalIe voorzetsels den
vierden naemval gebruyken mag (§. 45). Verders
raedplege men §. 316.
§. 205. 'Van neer hvee zelfstandige. naemwoorden
1 ..
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door verbllyging met elkander verbonden worden,
geschiedt zulks meestal door het laetste te stellen
in deu tweeden naemval , als: den zegen des he-

S.

mels, de beoefening der wetensclzappen.
206. Men kan het lidwoord van bet naemwoord
dat in het eerste geval staet weglaten , met het
verhogen naemwoord voorop te stellen, als :
des hemels zegen, der menschen gunst. - Ook
beyde lidwoorden in den gemeenzamen styl, als:

vaders hoed, ooms weylanden.

§. 207. Wanneer het woord dat in het tweede geval
staen moet een. eygen naem is, zoo laet llIen
hetzelve altoos vooraf gaen. Het tweede geval
wordt hy eygene namen altoos aengeduyd door
byvoeging van s, onaengezien van welk geslacht
h,el naemwool'd zy : die letter echter hlyft weg
wanneer reeds het woord daermede eyndigt, als:

Yondels gedichten, Marias zoon, Paulus verblvfte Athene. Z. §. 50 en 56.

§. 208. Als twee zelfstandige naemwoorden, die
slechts één denkbeeld uytmaken , met een· derde
in ongelyke hetrekking vel'bonden worden, dan
wordt de s, als teeken van den tweeden naemval,
alleen achter het laetste gevoegd. Zoo zegt men:

koning Lodewyks dood; kerzer Napoleons regering; het kind van den huyzes voorregt.
AENMERKING. Men mag in deze voorheelden
den tweeden naemval ook laten volgen op den
eersten; maer dan blyven de eygene I1amen
onveranderd, zoo kan men zeggen: de dood des

konings Lodewyk; de regering des 1.:eyzers Napoleon: doch liever met een voorzetsel: de dooel
van koning Lodewyk, enz.

§. 209. By zelfstandige naemwoorden in ongelyke
betrekking verbonden, moet men niet zelden
den vierden naemval met het voorzetsel van in
de pl~ets van den tweeden gebruykcn I eu wel
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in de gevallen aengewezen op §. 5 I. - 2.°
wanneer twee of meer tweede naemvallen een
wangeluyd zouden voortbrengen: alsdan vervangt
men een en derzelve door den vierden, als: den
invloed der welsprekendheyd van den redenaer;
- de vergankelykheyd van de goederen der
wereld.
AENlIIERKING. Men mag ook in dit geval,
eelle omkeering doen in den zin van §. 206., en
zeggen : den invloed van des redenaers welsprekendlzeyd; - de verwoesting van mylZs
broeders bezittingen.
§. 2lO. \Vanlleer de verbinding del' naemwoorden
in ongelyke betrekking, geschiedt dool' het laetste
woord onveranderd te laten, dan heeft er eene
uytlating van het voorzetsel van plaets, welke
uytlating in menigvuldige spreekwyzen door 't
gebruyk tot wet is overgegaelJ. Zoo zegt men:
een 8rwer peer/en; eene menigte vogelen; eene
ry soldaten; een aental melZsclzen; eene bende
ruytery; eene kudde schapen; een stapel turven;
het schepel tarwe; de tien riemen papier, enz.
En het achterste voor: dry gulden verlies; zes
stuyvers winst; een gulden schade; eertige du/caten voordeel, euz.
1.°

111.

S.

OVER DE BYVOEGELYKE NAEMWOORDEN.

211. De hyvoegelyke naemwoorden sta en voor
de zelfstandige naemwoordell tot welke zy hehooren, en komen daermede ilJ geslacht, getal en geval overeen, als: den neerstigen leerling, de beminnelyke deugd, het grootste goed.
AENMERKING. Het hyvoegelyk naemwoord
komt altoos overeen met het zelfstandig dat onmiddelyk volgt, alhoewel dit tot verklfJl~ing dient
van ~~n ander van verschillend geslacht, als:
de rede, een N08tbaer geschenk van God.
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§. 212. Zy worden achter de eygennamen gcplaetst
ter ondel'scheyding van andere van denzelfden
naem, en met vooropneming tevens van het
lidwoord den. In dit geval worden zy verhogen
even als of zy voorop stonden. B. V. Lodewy!.:
den veertienden ; - het bevel van Karel den.
twaelfden; lzy streed tegen Alexander den
grooten.
§. 213. Somtyds komen de byvoegelyke naemwoorden zondel' lidwoord achter de zelfstandige, en
blyven alsdan onveranderd, als: een kind gezond en vrolyk; een held even menschlievencl
als dapper. Zy hlyven mede altoos onveranderd
achtel: de wel kwoorden zyn, worden, blyven ,
als: die krygslieden z:yn dapper; - de lucht
wordt hplder; - de blcJemen blyven schoon (1).
AENMERKINGEN. 1. 0 Hetzelfde heeft plaets
w:mneer de hyvoegelyke naemwoorden voor het
onbepalend lidwoord staen, als : hy deed zoo
zwaer eenen arbeyd; ik beleefde nimmer zoo
uytrm eenen zomer.
2. 0 Den hovenstaenden regel geldt mede voor
de Deelwoorden: van welke echter de werkende
(die op ende) deze e in de achterstelling behou(1) l\Ien mag hier, omtrent de achterstelling van 't
adjectief opmerken, dat zy voorheen in onze tael zeer
algemeen was. lUen zeyde meer, een koning magtig ,
(!ene 11laegd schoon (of zelfs maget schoon), dan een
magtigen honing, eene schuone maegd. Doch dit is
verouderd, ten zy het hyvoegelyk naemwoord nog een
of meer woorden by zich hebbe die te zamen het gezegde uytmaken, als : een koning zeer magtig ; een
vorst r!Jh in glorie; de maegd, 8cltoon van gelaet;
een peerd, goed ten draJ. Eens mans, W!J8 fen rade;
vrouwen, zedZfJ in gedra.J. Ook by verdubbeling van
adjectieven, gclyk in de boven aCllsehaelde voorbeelden.
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den of verliezen naer willekeur, of naer de welluydendheyd meêbren~t. Zoo zegt men: eens

}.;fuy,zenaers woon ende zn een woud; eener vr0UW
haren angst uytschreeuwende; of woonend en
sc1zreeuwend.

§. 214. Een byvoegelyk naemwoord kan eygenlyk
niet zonder een zelfstandig plaets hebben; maer
dit wordt er soms by vel'staen, en wel 1.° wanneer het byvoegelyk naemwoord in betrekking
staet tot een kort voorafgaend of volgend zelfstandig, als: den neerstigen leerling wordt geprezen, den tragen (leerling) veracht; - de geregtigheyd draegt het zweerd ill de eene (hand),
de weegscltael in de andere hand. 2.° Wanneel'
het zelfstandig naemwoord ligt te raden is, als
met de woorden dag, jaer , en lier. Ey voorbeeld: voor den tienden dezer maend; hy kwam

na half twae1f; in achttien honderd zestien.

§. 215. Een hyvoegelyk naemwoOl'd kan dikwerf
by twee zelfstandige gevoegd worden. als: welrie!.:ende kmyden en planten. vVanneer de zelfstandige uaemwoorden van verschillend geslacht
z)'n, moet het hyvoegelyke zoo wel als het lidwoord herhaeld worden, hy voorbeeld, niet:
den sc1wonen hof en /Ju)'s , maer: den schoonen

hof en het sc1lOone huys.
Beter echter is het, in zulk geval twee onderscheydene adjectieven te gehruyken welke geDoegzaem dezelfde beteekenis hebben, als: den

jraej'en hof en het sc!wone huys.

§. 216. Ey zamengestelde zelfstandige naemwoorden
heeft het byvot'gelyk naemwoord eygenlyk alleen
betrekking tot het laetste lid der zamenstelling,
dat het geslacht bepaelt (§. 37')' als: de zllynige

hUY8moeder: den kunstigen uerwerlmzaker.
AEN1\IERKING. Het gebruyk heeft hieromtrent
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eenige lIytnemingen ingevoerd. Zoo zegt men:

een z)'den kousenwever , het oude vrouwenhuys,
een hoogduytsche taelmees/er, een gouden uerwerkmaker , enz., alwaer .de adjectievell tot het
eerste lid van ieder zamengesteld naemwoord
hehooren, en niet tot het laetste. In zulke spreekw}zen verbindt Illen veelal het hyvoegelyk naemwoord met zyn zelfstandig hy middel van een
dwarsstreepje en men schryft, een zyden-kouselJr
wever, het oude- vrouwen lwys, enz.
S. 217. By twee of meer met en verbonden hyvoegelyke naemwoorden, welke denzelfden uytgang hebben, volstaet men met dien uytgang
slechts hy het laetste te schryven, en men vervangt hem hy de andere door een Gwarsstreepje,
als: eene goud- en vischryke rivier; - in-en

uytwendige ziekten.

§. 218. Het hyvoegel)'k naemwoord laet zich ook
van zyn zelfstandig naemwoord scheyden, wanneer hetzelve nog een ander hyvoegelyk naemwoord hy zich heeft, als: zyne gevoelige, steeds

voor het lyden zyner medemenschen geopende
ziel. Hierby moet men echter opmerken dat dik'Werf eene omschryving noodzakelyk is, wanneer
namelyk den zin te lang ofw:mluydend worden zou.
§. 219. Sommige hyvoegelyke naemwoorden heheerschen ook naemvallen en wel
1.) Den tweeden, als: zyns verstands magtig ;

des leven.9 zat; des verbonds gedachtig; zyner
onschuld bewust; des doods schuldig; der moeyte
weerd; des bewinds moede; der zake kundig,
enz., en derzelver tegengestelde met on, als:
onbewust, onweerdig, onkundig, enz.
AENMERKING. Byeenige dezer gebruykt men
echter meest, in den gewoonen schryfslyl, den
vierden naemval met of zonder voorzetsel, als:

flan zyne onschuld bewust; aen, het verbond
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gedachÛg: den dood schuldig; eene belooning
weerdig, enz.
2.) Andt:l'e vorderen den derden naemval, als:
niemand is Gade in magt gelrl:; uw bezoel: is
my aengenaem; het i,ç den vader bekend; een
kind moet zynen ouderen gellOorzaem zyn , enz.
Met dezen naer.l1val gehruykt men ook duydelyk,
dienstig, getrouw, gevaer?yl:, heylzaem, nuttig ,.onderworpen, schadelyk, toegedaen, verl.:leefd, enz.
AENl\IERKING. Men gebl'uykt ook hy deze hyvoegelyke naemwoorden den vierden naemval,
met het voorzetsel aen of voor, als: gef:yk aen
zynen vader, nuttig voor iedereen, enz.
5.) Den vierden naemval vereyschen die adjectieven
welke maet, gewigt, weerde of ouderdom aenduyden, in zoo verre deze dingen door telwoorden uytgedrukt worden, als : dry ellen lang;
tien pond zwaer; vier stuyvers weerd; twaelj
jaren of jaer oud, enz.
§. 220. Wanneer de bezitting of ontbering door
een hyvoegelyk naemwoord Ilytgedrukt wordt,
hezigt men achter hetzelve de voorzetsels in en
van " als: ryk in deugd, beroofd van verstand,
enz. Wanoeel' de plaets eener evgenschap aengewezen wordt, dan gebruykt men insgelyks het
voorzetsel van, als: ligt van hoofd; ziek van
ligchaem; gezond van hert; kleyn van persoon;
groot van ziel; zwart van oogen; een vogel,
schoon van vederen, enz.
S. 221. De hyvoegelyke naemwoorden gebruyht in
den vergelykenden trap (Z. §. 77), zyn gevolgd
van het woordje als, wanneer de vergelyking
geschiedt door zoo, el-'en of even zoo, hy voorbeeld: hy is zoo groot, als gy; uw broeder is
even geleerd als zyn vriend; hy is wen zoo
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oud als gy. Ook ontkennender wyze, hy is"zoo
driftig niet of niet zoo driftig als gy.
i\laer wordt de vergelyking uytgedrukt door
meer of minder, of door het byvoegelyk naemwoord uytgaende op er, zoo bezigt men altoos
het woordje dan, als: zoeter dan honing; uw
huys is groeier dan lzet mrne; ik ben meer
gedachtig aen die zaek dan gr; dit laken is
minder duerzaem dan men zoude gelooven,
enz. z. 5· 77.
AENl\IERKING. Dat zelfde dan moet men be·
zigeu wanneer in de rede een denkbeeld van uytsluyting ligt, en men gebruyk maekt van de
woorden niemand, niets, noort, nergen8, geen,
geen ander, niet, als: niemand dan uw broeder;
liy doet het noort dan tegen dank; hr gebruykte
gpene middelen dan gewoonlyke , enz.
§. 222. De hyvoegelyke naemwoordell gebruykt in
den overtreffenden trap, zyn gevolgd van den
tweeden naemval of van een der voorzetselen
onder, urt of van met den vierden naemval als:
den be8ten der men8chen; den geleerd8le12 onder
zyne tydgenooten; de ryk8te uyt het dorp; den
oudsten van alle.
§. 223. De byvoegelyke naemwoorden worden somtyds bywoorden (Z. §. 162), wanneer zy namelyk
niet dienen om de eygenschap van eenigen persoon
of zaek uyt te drukken, maer alleen, om de heteekenis van een ander hyvoegelyk naemwoord
te wyzigen of nader te bepalen, als: eene zacht
rl~y8chende beek; eene aengenaern riekende bloem,
enz. , in welke voorbeelden zacht en aengenaem
n iet tot bee!.: en bloem, maer tot de eygellschappen
die aen beyde worden toegekend, behoorelI. Indien
men hier het bywoord vuor een byvoegelyk naemwoord verwisselde, zoude men dikwed' geheel
iets anders zeggen dan men bedoelde. Zoo is
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eene buytengewoone g1'oole som ganscll wat
anders dan eene buytengewoon groote .~om.

§.224. Gctnsclt, gelzeel , half, genoegzaem , alleen,
vol, enkel, louter, niets, worden ook somlyds
als bywoorden gebezigd, en Llp'en dus onverhogen, schoon zy zelfstandige naemwoorden hy
zich hebben. Zoo zegt men, zy was enkel vreugd,
niet enkele; wy waren ge11eel aendacht, niet
geheele, enz.

IV.

S.

OVER DE TEL" OORDEN.

225. De Telwoorden worden doorgaens, even
als de hyvoegelyke naemwoorden tot welke zy
meerendeels heliooren, voor hunne zelfstandige
naemwoorden geplaetst, als: vier weken; zes

maenclen; op den zevenclen dag der maend.
Somwylen echteJ' komen zy achter aen , als: in
lzet jaer zestienhonderd twee en dertig. Ook by
de aenhaling van eene plaels lIyt eenigen schl'yver,
waerby men zich liefst van eyferlelte/'s bedient,

nIs: A[deeling 5.; boek 4.; hoofdstuk

1.

§. 226. 1 en aellzien tIer uergetallen is het volgende
in aenmerking te nemen: het meervoudige uren
heeft een werkwoord in het enkelvoud by zich,
als : het is dry, twael{ uren. Ook wordt het
woord lier als gezegd is (§. 214.) sOJlllyds weggelaten, bv voorbeeld : de klok slaet een. In dit
geval "Orat het telwoord niet zelden verbogen,
1I1s : ik ben voor zessen opgestaen. Z. §.8S.
§. 227. De telwoorden, het zy bepalende of algerneene (Z. §. B4) worden ook met de daerby

gevoegJe zelfstandige naemwoorden verbonden
door den tweeden naemval, of by midJd van
de voorzetsels van, uyt, onder, als : een der

inwooneren ; twee van ons; 80mmige uyL het
gezelschap ; eenige onder u.

.1 8
N ederduy tsche
§. 228. Schoon de telwoorden doorgaens geen

Iid~

woord voor zich qulden, kan en moet dit echter
somlyds plaets hebben, wanneer zeker bepaeld
get'!l voorwerpen, met uytsluyting van andere,
hedoeld wordt, als: geef my de vier boekdeelen,
die namelyk welke voor u liggen, of van welke
gesproken wordt. Zoo ook: den eenen was naeuwez,y!.:s by 110/, ofde twee andere kwamen ook.
§. 229. By een meervoudig telwoord stap.t een meervoudig zelfstandig naemwoord, als : honderd
steden, enz.; doch wanneer het getal eene eenheyd meer dan een of meer bonderd- of duyzendtallen is, dan staet het zelfstandig naemwoord in
het enkelvoud, als: honderd en een gulden;
twee honderd en eene el; vier duyzend en een
jaer. Desgelyks hebben de telwoorden met /zalf
zamengesteld, eeu zelfstandig naemwoord in het
enkelvoud by zich, als: derdhalf of derdehalf
brood; zevendhaZven of ~evendehalven stuyver.

Z. §. 95.
§. 230. Wanneer milten, geldsommen en gewigten
als vereenigd voorkomen, staen zy benevens het
werkwoord in het enkelvoud als: daer is vier
last tarw, vyf en twintig frank; wanneer de
vergarlcl'cle hl)eveelheyd tarwe uytgedrukt, en niet
op de geldsoort gezien wordt. Komen deze dingen
daerenlegen als verdeeld voor, zoo staen zy in
hel meervoud, als: daer zyn vier lasten tarw,
vyf en twintig franken, als ieder last op zich
zelve is en afzonderlyk wordt aengewezen , en
vyf en twintig enkele franken bedoeld worden.
Zoo ook: tien ponden tlzée, wanneer de ponden
afzonderlyk gewogen en gepakt zyn; lUaer een
sur.kerbrood van tien pond, enz.
AENMERKING. Dit zelfde geldt wanneer men
spreekt van legerbenden, zoo zegt mell : een
heer van tien duy~end man, enz.
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231. Omtrent het woord beyde moet aengemerkt
worden, dat het werkwoord by hetze I ve iÎl het
enkelvoud geplaelsl wordt, wanneer dit telwoord
niet tot twee afzonderlyke voorwerpen, maer tot
twee zaken betrekking heeft, welke als een geheel
is gewoon
beschouwd kunnen worden, als:
veel te eten en lang te slapen; beyde is schade~yk voor de gezond1zeyd.
§. 232. Ten opzigle van de onbepaelde telwoorden
al, alle, is insgelyks het een cn ander aen te
merken. Al wordt onverbuygelyk gebruykt,
wanneer het voor een lidwoord of bezittelyk
voornaemwoord komt, als: 1Iy deed al den
arbeyd; al myne vreugde is vervlugen. In het
meervoud echter kan het ook verbogen worden.
als: alle uwe poogingen zyn vruchteloos; alle
myne bezittingen zyn verloren. Zoo ook, u aller
vriend; - ons ctller vader, en niet uw aller,
uwer aller, enz.
Alle in eenen verzamelenden zin genomen, en
zoo veel als gctnsch. geheel beteekenende , blyft
onverbogen, als: dool' ac"telooslteyd berooft men
zich van alle voor8[Joed; - Ity is voor alle kommer beschut.
Desgelyks blyft het onverbogen, wanneet' de
daerbygel'oegde zelfstandige nllemwoorden, schoon
in het enkelvoud staende • eenen verzamelenden
zin hebben, als: ik ken alle man van die pZaets;
men komt er alle dag; deze gewoonte heerscht
onder alle volk.
Daerentegen wordt alle verbogen, wanneer
het de betreken is van elk, ieder, alLer/ey heeft,
lil" : lty is afJ:eerig van allen arbeyd; zy is
eene vyandin van alle ydellteyd; aUe uren, alle
oogenbliHen kan hy komen. Intusschep kan alle
niet altyd de plaets van ieder bekleeden ; want
allen menseh, alle huys, enz., voor ieder menscll,
ieder lil/ys, enz., zyn geene goede uytdrukkingen.

S.

"y
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Eyndelyk zy hier nog bygevoegd, dat alle
dikwerf dient om de beteekenis van het woord,
waerby het gevoegd is, te versterken, als: ik leg

my daerop met allen }'IJer toe; hy spoorde hf(m
daertoe met allen ernst aen.
Z. §. 96 en 98.

V.

OVER DE VOORNAEMWOORDEN.

1.Persoonlyke róomaemwoorden. (Z. §.gg en

100.)

S.233. Ten aenzien der persoonlyke voornaemwoorden is op te merken, dat in het algemeen het
gebruyk van gy lieden" u lieden in het meervoud
is af te keuren.
§. 234. Het zelfstandig nnemwoord komt met het
persoonlyk voornaemwoord in getal en gevilt
overeen. als: het afsterven van hem, den roem

van zyn geslacht, wordt door alle betreurd; gy mfJogt my, uwen opreB'ten vriend, vry gelooven.
AENMRRKINGEN. ].0 Men mag in soortgelyke
voorbeelden dikwerf den eersten naemvnl beziflen
met een uytroepteeken , als: aen u, myn VI iend!

wil il.: mynen nood klagen.
2. 0 Somlyds wordt het persoonlyk voornaemwoord :lehler het zelfstandig naemwool'd gevoegd,
waerdoor de rede nadruk bywint, als: myn jongsten broeder, lw die altoos zou werkzaem was,

geeft zich thans aen de ledig/u:yd over.

§. 235. Het voornaemwoord des derden persoons
volgt gerueenlyk het geslacht der voorwerpen,
wnerop het betrekking heeft, niet dat der woorden waerdool' die voorwerpen worden aengedllyd,
als: zyne majesteyt gaf' te kennen, dat hy
verlangde, enz. - De schildwacht was verstyfd

van koude, hy was te beldagen. - Het meysje
liet-het kind vallen dat zy op dtin (erm droeg.
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- De min (Cupido) lachte toen lzr zynen prl
gesclwten had.
AENl\1ERKING. De woorden zeI ven moeten intusschen altoos het hun eygene geslacht behouden,
als: de pylen der min, niet van den min of des
mins; den wagen van de zon (der zon), niet
van den zon, ofschoon men van de zon, naer
de heydellsche fabelleer als een God verbeeld,
zegt : hy ment, beklimt zynen wagen, enz. ,
§. 236. Wanneer twee werkwoorden eenerley per500nlvk vooruaemwoord heheerschen • dan wordt
hetzeive , in geval de werkwoorden denzelfden
naemval vorderen, eenmael weggelaten, als: ik
moet hem spreken cf ten minste zien. Doch zyn
de naemvallen verschillend, dan moet het per500ulyk voornaemwoord herhaeld worden, als:
hJ' beschouwde Iny , en zerde my niets.
AENl\1ERKING. Hetzelfde heeft plaets wanneer
eenerley voornaemwoord het onderwerp is van
verschillende voorstellen door een voegwoord met
elkander verbonden, als: wy vertrekken en zullen
u niet vergeten; - ik verliet hem en beloufde
ltaest weér te komen.
§. 237. Men verwart dikwyJs het wederkeerig voornaemwoord zich met hem, lzen en lzaer. Men
moet zich gebruyken, als de werking tot den
werker terug keert, en hem. hen en haer,
wanneer de werking overgaet op een ander, als:
hr beroemt zich, niet hem; - zy bedenken zich,
niet lzen; - zr matigt zich dat regt aen, niet
haer. Z. §. 106.
AENMERKINGEN. 1.° Zoo ha est het onderwerp
'Verandert, gelyk zulks meermaels plaets heeft in
een tusschenzin , mag men het wederkeerig voornaemwoord niet meer gebruyken, maer wel de
persoonJyke hem, hen, hae,., als: hy ergende
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lzet ziclt niet loe, maer wenscltte ddt het hem
(niet zich) gegeven wierde.
2.° By opregt wederkeel'ige wel,I,woorden gebruykt men meestal zich zonder iets by; doch
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met hedryvende werkwoorden die alswederkeerige
gebruykt worden voegt men er (loorgaens het
woord zelf hy , als: hy prrst enl'el zich zelven;

-

uwe Zltster bemint zich zelve alleen.

5.° Somwylen vindt men zich voor elkanderen
gebrllykt , als: zy omhelsden zich, enz. Doch dit
gehl'uyk behoort als oneygen, althans in onrym,
vermyd te worden.
S. 238. Indien door het gebruyk van een persoonJyk voornaemwoord twyfelachtigheyd zoude ontstaen, gelyk wanneer er van onderscheyde-ne persoonen gesproken wordt, tot welke het kan betrekking hebben, alsdan bezigt men liever een
der aeuwyzende voornaemwoorden dezen, dien,
denzelven , als: den veldheer viel in den slag,

en toeI?, den heelmeester hem wilde verbinden,
kreeg lIy eenen kogel door het hoofd. Dit hy
keert hier teI'ug. volgens den aerd onzer ta el • tot
het hoofdonderwerp der rede, en dus tot veldheer;
en daer hier eygenlyk den heelmeester bedoeld
wordt, dient men te zeggen: kreegdenzelyen of
heter dezen een en kogel, enz.
In andere gevallen neemt men de dubhelzinn igheyd weg door den eersten, den laetsten,
of door dezen, genen.
S. 239. iJlen, iemand, niemand worden alleen
voor persoonen gehruykt, doch laten het geslacht
onbepaeld. H~t eersfe wordt door sommige tot
m' verkort doch kwalyk, aengezienen geen uytgang,
maer een zakelyk deel van 't woord is. Voor het
woord iemand stelt men somtyus zeker, als:

het was zei'er iemand, zoo groot als mrn vader.

Z. §,

221. AENMERKING-.
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AENlIIERKING. Men merke in 'I voorbygaen op
dat het woord men het bezitte Iyk voornaemwoord
dat er op volgen mflg, in het mflnnelyk geslacht
vereyscht, als: men is hier te vreden met zyn'
staet. Hetzelfde geldt voor iemand en niemand.
§. 240. Het wordt altoos met een wErkwoord in
't enkelvoud gebruykt, behoudens met zyn en
1I-'orden , wanneer deze werkwoorden voorgegaen
of gevolgd zyn van een zelfstandig naelllwoord
jn 't meervoud, als: bedelaers zyn het; !zet zyn
bedelaers ; het worden groote boomen.
2. Bezittelyl.:e Poomaemwoorden.

S.

(Z.§.108 en volg.}

241. De bezittelyke voornaemwoorden staen voor
het zelfstandig naelll'woord, en komen daermede
overeen gelyk het lidwoord. Z. §. 190. Zy volgen
ook denzelfden regel als het bepalend lidwoord,
ten aenzien der herhaling of onderdrukking voor
de zelfstandige naemwoorden. Z. §. 191 en volgende. By voorbeeld: Myn getrouwen vriend;
- zyne ondankbare docMer; - ons goed en
leven; - lzy verloor zyne eer en zynen rang; hunne eygendommen en hun huysraed. Zie verder §. loèl.
§. 242. De bezittelyke voornaemwoorden worden,
even als de persoonlyke (§. 235), op het geslacbt
van den persoon, niet op dat van het woord
hetrekkelyk gemaekt, als: de min (Cupido) schiet
zyne pylen; - het wyj' verwaerloost hare kinderen; het lmaepje speelt met zyne makkers.
§. 243. Het gebruyk van een bezittelyk voornaemwoord, in de plaets van de bepaling met van,
is strydig met den aerd der tae] , als: mrn vader
zyn broeder; m:rne moeder hare Zltster, voor
myns vaders broeder, myner moeder zuster
voor welk laetste meestal den mannelyken uyt-
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gang gebrnykt wordt, als: myns moeders zuster,
r;)'flS zusters zoon.
AENMERKING. Dien tweeden naemval kan ook
achter staen, als den broeder myns vaders,
zelfs ja zonder het zelfstandig naemwoord te verbuygen : zoo mag men zeggen, den broeder m)'ns
'Vader. Wanneer den tweeden naemval voorop
gllet, mag men het betittelyk voornaemwoord
ook onverbogen gebl'uyken, en zeggen, myn
vaders broeder, llaer moeders zuster, uw broe~
ders lrind, enz.
§. 244. Hptgene wat van de persoonlyke voornaemwoorden op §. 258 gezeyd is, is ook toepasselyk
op de bezittelyke. Zoo wanneer zelfstandige naemwoorden van hetzelfde geslacht en getal voorafgaen, kan het somwyJen onzeker zyn waertoe
het bezittelyk voornaemwoord gebragt moet worden. In dit geval behoort men voor r;ynen, hunnen,
of haren, den tweeden naemval desr;elfs of derzelver in de plaets 'te stellen, wanneer een anderen dan den handelenden of hoofdpersoon der
rede bedoeld wordt, waertoe het bezittel) k voornaemwoord uyt zynen aerd terug keert. Dus moet
men zeggen: Titiu.ç meldt ~rnert vriend dat hy
desr;etjs hurs.. verkocht heeft; wanneer niet het
huys van Tilius, maer dat van zynen vriend
bedoeld wordt. Doch, zood ra het verband der
rede alle onzekerheyd hieromtrent lIytslu}t, hehoeft men zich aen het voorgestelde niet te houden.
Dus, by voorbeeld, is er geene zwarigheyd om te
zeggen: Wittem meldt r;ynen vriend dat hyaen.
!ó:yn. verzoek vo/daen heejt, wyl den zin hier
genoeg leert dat het laetste zyn niet anders dan
tot vriend behooren kan.
ÁENl\IERKINGEN. 1. 0 Het spreekt van zelf dat
wanneer het hoofdonderwerp een eersten of tweeden _persoon is, alsdan het gebruyk van de he-
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zittelyke voornaemwoorden zynen, hunnen, haren tot een ander onderwerp betrokken, nimmer
aen misvatting blootstelt. Zoo moet men zeggen:

ik zag den veldheer zrne kl'ygsknechten aenvoeren, en niet (teszelfs ; - wr hoorden Damon op
!&yne fluyt spelen. en niet op deszelfs : want
2.° Men moet zich wachten van het aenwyzend
voornaemwoord deszelfs , derzelver zonder noodzakelykheyd te gebruyken.Het is ja verkieslyk
zulks te vermyden, wanneer men met eenige
verandering aen den zin het missen kan zonder
der duydelykheyd te kort te doeu. In de plaets
dan van te zeggen : David wierp Goliath den

steen urt zynen slinger regt in deszelfs voorlwofd, zal men zich veel beter uytdrukken aldus:
David wierp (of veelikr slingerde) Goli.zth den
steen regt in 't voorhoofd.
S. 2.45. Achter de werkwoorden zyn, hlyven, worden, gebruykt men de hezittelyke voornaemwoorden, even als de byvoegelyke naemwoorden
(§. ~213.) onverbogen in den onzydigen vorm.
b. v. de bezitting is mrn; het goed h&1t uw;
deze landhoeven worden zyn. Ook vooraen:

zyn is de erfonis ~ uw is het ryk.
AENMERKING. Men kan in de opgegevene voorbeelden Dok de bezittelyke voornaemwoorden gebruyken met het bepalend lidwoord (Z. §. 110.),
en zeggen : de bezitting is de mrne; het goed

hlyft het uwe; deze landhoeven worden de
zyne, enz.
5. Aenwyzende

r oornaemwoorden. (Z. §. 111.
en volg.)

S.

2.46. Deze voornaemwool'den worden zoo Wel
met zelfstandige naemwoorden, of in betrekking
tot dezelve, als op zich zeI ven staende, ge-

Il. Deel.

2
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bruykt, b. v. dit opstel is moeyelyk, Jmnt gy

/zetzelve maken? Zulken, die begerig zyn iets
nuttigs te leeren , wordt de gelegenlleryd daertoe
aengeboden.
§.247. Men wachte zich voor bet overtollig gebruyk van bet voornaemwoord die, dat, als:

mylle moeder die heeft het gezegd; het kind
dat is gevallen; voor : myne moeder heift het
gezegd; /zet #nd is gevallen. Somtyds echter,
wanneer op den genoemden persoon eene breedere omschryving volgt t is het gebruyk van het
voornaemwoord tot bevordering van den nadruk
dienstig, als: den braven leerling, die wne

onderwyzers bemint en eerbiedigt, die altrd
zedig, wer/.;zaem en oplettend is, die is lof
en belooning weerdig.
§. 248. Door dez;en duydt men iets, dat naby en
tegenwoordig is, dom' genen, iets metlr afgelegens
aen , als: aen deze en genè zyde der rivier.
Ook met hetrekking tot een voorafgaend zelfstandig naemwoord als : leg u op deugd en
kloekmoedigheyd toe; want deze (de kloekmoe·
digheyd) leert u de ongevallen bestrrden, gene
(de deugd) dezelve overwinnen.
Van dry zaken sprekende, welke van elkander
afliggen, zegt men van de naeste deze, van de
middelste die, en van de verst afgelegene gene,
~ls : ik zat in deze kamer,
in die en hy

zr

zn geile.
Dezen en genen worden ook dikwerf byeengevoegd , om verscheydene onbepaelde dingen van
ééne sOort aen te duyden, als: ik heb dit uyt

deze en gene omstandigheden opgemaekt.

§. 249. Het onzydige dit wordt altoos voor het
werkwoord zrn gebruykt, ook wanneer daerop
een zelfstandig naemwoord van het mannelyk of
vrou welyk geslacht, of in het meervoud volgt,
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als: dit is zyne 8eliefdste bezigheyd; dit zyn de
nuttigste oefeningen. Hier voor dit te stellen
deze, strydt tegen ons taelgebruyk: gelyk dael'mede niet minder slrydig is het voornaemwoord
achter het werkwoord te plaetsea, hy voorbeeld:
de zaek is deze; myn vermael: is dit; voor:

dit is de zaek; dit is myn vermaek.
In de plaets der aenwyzende voornaemwoorden dezen en dien, kan men, doch alleen

S. 250.

van zaken, niet van persoonen, in de verbogene
naemvallen hier en daer gebruyken, als : men
heeft hiervan (van deze zaek) veel gesproken;
ik 'geef daeraen (aen die zaek) geen geloof.
AENMERKING. Die bywoordelyke uytdrukkin.
gen daervan, hierdoor, waerom enz. worden
ook en zelfs heter van één gescheyden in de
rede. Zoo zegt men zeer wel, en gansch overeenkomstig met den aerd onzer tael : Daer ben ik van
terug gekomen, of, daer ben ik terug van gekomen; daer heb ij;. genoeg van; hier ben ik dOOl'
onthutst, of onthutst door; hier kreeg hy z?'n
afsclleyd meê; hier was lvy. verstoord over; wa er
il.; ~y tegen verzette; daer deed ik het om;
hier bestemde ik het toe, enz.
§, 251. Men behoort nimmer dengenen , lzet8ene,
hy wyze van betrekkelyke voornaeruwoorden te
gebruykeD. Zeg dus niet: het gerucht, hetgeen
(voor hetwelk) verspreyd wordt, is ongegrond.
Intusschen is hetgene of hetgeen voor hetgene
dat door het algemeen gebruyk gewettigd, als :

hetgeen ik zeg is waerheyd.
§. 252. Denzelven en denzelfden verschillen grootelyks in nadruk van heteekenis. Het eerste zegt
enkel zoo veel als dien, hem en wordt altoos
zonder zelfstandig naemwoord , met terugzigt tot
een vporafgaend, gebruykt, als: de som is groot,
2.
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lwe zal ik dezelve (die, ze) betalen? .,-- Dat wél,;
behaegde my , daerom kocht ik hetzelve (dat, het).
Het laetste heeft de beteekenis van eY8en of
gelyk. en verz~kert dat het niemand of niets

anders is dan den bekenden of bedoelden persoon
of zae~: het wordt veelal met een z~lfstandig
naemwoord vervoegd, als : !JJ' moogt my met
dezelfde (de eygene) munt betalen. - Denzeljden

jongeling ontmoette ifi: gisteren op de straet.
AENMERKING~N, 1,0 Somwylen wordt den~elfden

ook zonder zelfstandig naemwoord gebezigd, als: liy is a{tops qenzeljden, even braef,

even wer!.:zaem,
.
2.° Dat even, wordt tot meerder nadruk somtyds hy denzelfden gevoegd, als: het is even
clenzelJden man, dien wy gisteren spraken. Het is even hetzelfde weder als voorleden
f?,omer. Ook gebruykt men nadrukshalve het
woord een met denzeljden, als: ik bedoel juyst
eene en dezelfde zaek. - Alle uwe opwerpingen
komen op een en hetzelJde weeld.
§. 253. Dusdanig en zooelanig kunnen tot antwoord
dienen op het ondervragende hoedanig, als :
hoedanig is die zaek afgeloopen? Zoodanig als
ik het gewenscht heb. - Hoedanig zult 8Y u
hierin gedragen? Dusdanig als overeenkomstig
is met de goede trouw.
AENMERKING. Hoedanig, dusdanig en zoodanig , vooral in een bywoordelyken zin, zyn
weynig in gebrllyk. Men vervangt doorgaens

hoodanig door hoe, en dusdanig of zoodanig
door zoo, gelyk men zulks doen konde in de
bygebragte voorbeelden.
~. Vragende róornaemwoorden. (Z. §.122 en volg.)

S.

254. Omtrent de vragende voornaemwoorden is
aen re llmken, dat in hetzelfde seval en lJle~
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dezelfde voorzetsels moet geantwoord worden.
waerin en waermede gevrae~d wordt, als: wien

behoort dat huys r My. - Wie heeft dit gezegd?
Ik. - Pan wien spreekt gy ? r an hem. Zie ver-

der het gezeyde op §. 122.
.
§. 255. In de plaets van de vragende VOOl'naem"

-Woorden, wordt in de verbogene naemvatJen,
dikwerf waer gebezigd; doch alleen wanneer
men van zaken en niet van persoonen spreekt,
als: waervan (van welke zaek) wordt hy bt!8chuldigd? - Waerover (over welke zaek) zal
men handelen? Maer niet, teil iy in gedicht,
waervoor houdt 8Y m}'? in stede van voor wien
of ~oor weUen perMon houdt gr my. Z.§. 125
op 't eynde , en §. 250. AENMERKING.
§. 256. rf/at wordt ook meermalen vóór een zelfstandig naem", oord , zondel' ondel'scheyd van ge;"
tal of geslacht geplaetst, en dient in dat ,geval
om eelle meer bepaeldè vl'aeg te doen, als: aen

wat tafel hebt 8'Y gezeten? - Wat wrn hebt
Kr daer? -- W dt menschen lftngen daer voorby ?
Om nog hepaeJder te vragen, plaetst men achter
wat wel eens het voórzetsel voor inet of zondel'
het lidwoord eert, als: wat voor een man is
dat? Wal, voor wyn hebt gy gedronken? - By
het meervoud hlyft een natuedyk altoos weg.

5. Betrekkelyke Yoornaemwoorden. (Z. §. 126,)

S.

257. De hetrekkelyke voornaemwoorden komen
met het voor\\'erp, waerop zy betrekking hebben, ÎtJ geslacht en getal overeen, maer hangen
met opzigt t~t hun geval van de heheersching
af, als: het kind, dat zich wel gedraegt , wordt

door ieder bemind; - den vor8t, wiens dood betreUrd wordt; - dat is den man, wien wy alles
te dartken hebben; - hy was den lzeld, welken
wy .in het leger zagen.
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Na stoffelyke naemwoorden van
't onzydige geslacht gebruyke men liever dat dan
welk of hetwelk, als: het denkbeeld dat (beter
dan welk of hetwelk) ik van die zael.:: heb. llet huy.s dat gy gebouwd hebt, enz.
§. 258. 'Van neer twee of meer zelfstandige naemwoorden voorafgaen, zoo moet het voornaemwoord, dat op dezelve betrekking heert, in het
meervoud staen, als: de achting, en het genoegen, welke hy daer genoot, niet hetwelk.
§. 259. In gevalIe het betrekkelyk voornaemwoord
tot eene geheele rede terug ziet, komt er geene
bepaling van het geslacht te pas, en men gebruykt derhalve het voornaemwoord in het onzydige, als: hy heeft my nog niet betaelel,
hetwelk ik wel verwacht had.
§. 260. VVanneer lIet betrekkelyk voornaemwoord
te verre van zyn zelfstandig naemwoord verwyderd
is, dan wordt, om de betrekking duydelyk te
maken, het zelfstandig naemwoord herll3eld, als:
den onderwyzer had den leerlingen eene tael.::
opgegeven, die zy gedurende den tycl dat de
school zoude stilstaen moesten afwerken; welke
taek zy by hunne terugkomst aJgedaen medebragten. In dit geval mag men alleen het
voornaemwoord welken, welke, u..elk gebruyken.
S. 261. Welken en, doch zeldzamer, denwelken
worden over 't algemeen in den deftigen, het
kortere die in den gemeenzamen styl gebruykt.
Men kali echter het Iaetste ook in den meer verheven schryfstyl, ter behagelyke afwisseling, bezigen.
Ook wordt hetzelve in den eersten naemval geDleenlyk achter de persoonlyke voornaemwoorden
gebruykt, als: ik, die u bemin. llem, die myn
vriend iSJ enz. W
die u geluk bedoelen. In
de verbogene naemvallen daerentegen bezige men
liefst wie of welk, als: hy, wien ik myn geluk
AEN~IERKING.

r,
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te danken Izeb. Zy ,./-Velken (of wien) de fortwyn
gunstig geweest is. Ook met een voorzetsel: 1':J' ,
door wien gy dit weet. enz.
AENMERKING. Geheel anders is het er mede
gelegeIl wanneer het voornaemwoord betrekking
heeft op een stoffelyk naemwoord; alsdan mag
men, vooral in den vierden naemval, wie niet gebruyken, maer men behoort die of welken te
bezigen, als: hy verlooI' den diábaersten schat

dien (of welken) hyop de aerde hezat.
§. 262. Wie, die, wat ~ dat en hetwelk hebben
dikwylti betrekking, lIiet op het voorgaende maer
op hp.t volgende, als: wie of die (hy ; wie of die)

gelulckig wilt leven; betrachte de deugd. - Wat
of dat (al hetwelk, al wat) gj' doet, doe het wel.
- Hetwelk (het woord j hetwelk) gy zegt is waer.
§. 263. Ook volgt die en dat dikwyls in het tweede
lid van den zin, wanneer in het eerste wie of
wat gebruykt is, zoo nogtans dat mell het ook
vry mag weglaten § als l wie ryk wilt worden;
(die) valt in verzoeking. ..... Wat mr gebeurd
is, (dat) zal ik u verhalen.
.
Die weglating echter zon verkeerd zyn, wanneer er onderscheyd in den naemval voorkomt.
Zeg dus niet: wie naer my vraegt moet gy
myne wooningwyzen; roaer, wie naermy vrCU'gt,
dien moet gy; enz.
§. 264. Men hehoort ook acht te geven dat wiens
nimmer betrekking kan hebben dan op een mannelyk naemwoord, en dat men voor het onzydige welks gebru)'ken moet. Zoo zegge men :
llet gebouw, welks (niet wiens) grondvesten
nog sterk zJ'n. -- Het kind, welks (niet wiens)
neerstigheyd, enz. Maer lllen zegt overeenkomstig

§. 255., het meysje, wier deugdengy bewondert.
§. :265. Eyndelyk zy hier nog hygevoegd, dat 1retgene
ten aeuzien der aenwyzende en vragende voor-
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naemwoorden is aengemerkt, dat namelyk daervoor
in de verLogene naemvallen , wanneer van zaken
gesproken wordt, waer gebruykt kan worden,
insgelyks geldt omtrent de hetrekkelyke, als: de

pen, waermede ik schryf; den grond, waerop
wy staen, enz. z. 5. 250. AENMERKING.

VI.

OVER DE WERKWOORDEN.
1.

S.

(Z. §.

Wyzen der Werkwoorden. (Z.

127

en volg.)

S. 134:.)

266. De onbepaelde wyze der werkwoorden,
welke eene handeling zonder bepaling van persoon
voorstelt, wordt ook dikwerf als een zeltstandig
naemwoord met en zonder lidwoord gebezigd,
als: ik ben vermoeyd van het wandelen.Weldoen is pligt.

§. 267. De tegenwoordige deelwoorden kunnen den7.elfden naemval Ly zich hebben als de werkwoorden waervan zy afgeleyd zyn , als: de ons troostende vriendèn; de vrucht dragende boomen. De
verledene deelwoorden worden somwylen in een
hedryvenden zin gebruykt, als: den ingebeelden
zieken, dat is, die zich inbeeldt ziek te zyn;
desgelyks, uytgediende soldaten; een eer- en pligt-

vergeten mensch. Z. §. 215. AENl\1ERKING 2.°
§. 268. SOll1tyds wordt een deelwoord met een
zelfstandig naemwoord of een voornaemwoord
vereenigd, en staet op zich zelf, als buyten verhand tot de verdere rede, B. V. den oorlog vu-

klaerd zynde, trok het leger over de grenzen.
Den koning gestorven zynde , geraekte den Staet
in verwarring. Hy gesproken hebbende, zal ik
beginnen. Men gebruyke echter die spreekwyzen
spaerzaem, en hediene zich liever van eene omschryving, als: nadat den oorlog verklaerd was;
als h:;: gesproken heeft, enz.
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Wanneer in soortgelyke gezegden het deelwoord betrekking heeft op het onderwerp van den volgenden zin, mag men het
zonder hedenking gebruyken, als: groot geworden zynde, of groot geworden, bleef hy even
AEN!lIERKING.

S.

ziekelrk. Z. §. 596.
269. De aentoonende wyze wordt gebruykt om
iets stelligs en zekers uyt te drukken, als : iJ:
schrrl, 8chreef; wy hebben gelezen; zullen
lezen; zal hy lezen? enz. De byvoegende wyze
in tegendeel wordt gebl'Uykt om iets twyfe!achtigs
en onzekers, als een' wensch of oogmerk, eellige
hoop, vreeze of iels desgelyks uyt te drukken,
als: al kwame h:r nu • het zou reeds te laet zyn.

- Ik twyfel of hr myn vriend .zr. - Ik vrees,
dat hr zich vergisse. - IJ; vrees, dat hry van
die ziekte niet opkome.
AEN!lIERKING. De byvoegende wyze der werkwoorden hangt dus niet af van de daervoor geplaetste voegwoorden, maer wel van den twyfelachtigen inhoud der gansche rede. Zulks hlykt
hieruyt dat een zelfde voegwoord soms van de
aentoonende, soms van de hyvoegende wyze gevolgd wordt, volgens dat eene zaek als zeker of
onzeker voorgesteld wordt. Zoo zegt men met de
aentoonende wyze: ik weet dat hy vertrokken
is; - ik zie dat lzy komt. En in tegendeel met de
hyxoegende : ik wensch dat hr vZrtiger warde.
- ]/.; wilde dat men my de gelegenheyd gave.
Er zyn echter voegwoorden die altyd de byvoe~ende wyze achter zich hebben, terwyl andere steeds de hyvoegende vereyschen. Tot de
eerste hehooren als, alzoo, toert, vermits,

waerom, want, omdat, dewyl, naerdien, zoodat en andere, welke hy geene onzekere voorstellen passen. als : omdat l1y neerstig is, wordt
hy belOond. Tot de laetste soort behoorell apeZat,
2 ••
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ten eynde , mits, ten zy, ten ware, waervan de
twee eerste een oogmerk, de beyde laetste eelle
voorwaerde aenduyden , en die dus alle een voorstel meer of min onzeker laten, als: ik zal hem

vergiffenis sclzenken. mits hr zich hetere.

§. 270. De gehiedende wyzc wOl'dt niet alleen
gebruykt om iets te bevelen , als : _doe hetgeen
u gezeyd is; maer ook om op te wekken, te
vermal1en en te verzoeken of te bidden , als :
volg ~en med uwer oude~en, en gy z,!U

gelulckzg ZJ'n. - Zorg, dat tk alles geèyndzgd
vinde. - Geef, ó God! ons uwen zegen. Ook
bedient men zlch van deze wyze om een mogeIyk geval verkort uyt te drukken, als : wees

zonder vriend, en welke weerde ht:eft het Iepen.
-- Hebt geld en goed; indien gr niet gezond
zyt , waertoe dient het?
AENMERKING. Alhoewel de gebiedende wyze
slechts den tweeden persoon kent, worden daer
echter de overige persoonen met het hulpwoord
laten gemeenlyk ook naertoe gebragt , en men
zegt opwekkender wyze: laet ik, laet hy er dat

nog byvoegen ; -laten wr, laten zy llenengaen.

Sommige beweren dat men behoort te zeggen :
laet mr, laet hem, laet ons, laet hen, doch
dit schynt meer gepast om eene vergunning of
toelating te vragen.
2.

Trden der Werkwoorden. (Z. §. 155.)

§. 271. Dikwerf worden om ae~ de voordragt meer
Ievendigheyd te geven de .tyden met elkander verwisseld , b!iv. den verleden en toekomenden m~t
llen tegenwoordigen tyd , als: ",olgt my! roept

den veldheer. -Ik ga vooraen engeleyd u r.eker.
_ God is met ons en wy behalen de overwinning.
AENMERKING. In den gemeenzamen spreektrant
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is hel vervangen van den toekomenden door den
tegenwoordigen tyd van een alledaegsch gebrnyk,
wanneer namelyk het toekomende dat men bedoelt aenstaende is. Zoo zegt men: ik ga deze/A

zomer naer Engeland. - Komt gy morgen br
mr eten. - Zy vertrekken de volgende week.

§. 272. Den eersten betrekkelyk verleden tyd wordt
ook dikwerf verwisseld dool' den tegenwoordigen,
niet alleen in deu gemeenzamen , maer ook in
den deftigen schryfstyl; door den redenaer om
zyne voord ragt levendiger te maken; door den
geschiedschryver en den dichter om 'het verhael
llleer klem te geven , als: Cis teren ryd ik van

llltys, en zie, daer staet iemand, dien ik voor
eenen bedelaer aenzie, op den weg; iJ; TerL
Izem eene aelmoes toe, enz.

§. 273. Eyndelyk gehruykt men den tegenwoordigen
tyd om te spreken van daden die herhaeld worden,
of ".In afgestorvene persoon en , als er gehandeld
wordt van hunne schriften of spreuken, als:

IIV wydt dagelyks acht uren aen de letteroeleningen ; myn vader wandelt dikwyls. _
Herodotus Zevert ons zeer naeuwkeurige berig...
ten van alle de landen door hem bezocht.

§. 274. In den hoogeren styl mag men den eersten
hetl'ekkelyk verleden ly'd voor den volstrekt verleden, tyd plaetsen, als: daer is het prachtige

gedenkteeken , hetwelk dankbare tydgenooten
voor den edelen man oprigtten, i'll plaets van
op(Jeligt hebben.
S. 275. Ook wordt niet zelden den voorwael'de1yltt
tegenwoordigen tyd vervangen door den eersten
hetrekkelyk verleden tyd del' hyvoegende wyze;
en insgelyks den voorwaerdeLrk verleden Iyd
door den tweeden hetrekkelyk verleden tyd derzelfde byvoegende wyze. De reden hiervan is dat
het onzekere van alle voorwaerdelyke voorstellen
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volkomen wel door de byvoegende wyze wordt
aengeduyd. Zoo zegt men : ik ware liever alleen
dan in {:ezeuchap, in stede van , ik zoude liever
alleen zyn dan, enz. - . Zonder u wierde hBt
kwaed onherstelbaer, voor zoude het kwaed

onherstelbaer worden.lnsgelyks : ik hadde liever
gezwegen, in stede van, i/,; zoude liever gezwegen hebben. - In eene andere omstandigheyd , haeldet gr u laten overreden, in de pillets
van, zoudt gy u hebben lalen overreden.
AENMERKING. Men mag by de bovenstaende
tyden der byvoegende wyze de voorwaerdelyke
voegwoorden zoo of indien wael'van zy veelal vergezeld zyn, weglaten. Zoo zegt men: hy zoude
een beroemd man geworden zyn, of hy ware

een beroemd man geworden, hadde hy langer
geleefd, voor, indien hy langel' geleefd hadde.
- Kwamet gy in tyds , de zaek zou heden nog
afloopen, in stede van, zoo gy in tyds kwamet, enz.
§. 2.76. Eene rede moet in denzelfden tyd worden
voortgezet, waerin zy begonnen is , als: ik deed
alles wat in myn vermogen was, niet geweest
is. Om die reden moet ook het antwoord op eene
vraeg in denzelfden tyd van de vraeg staen, als:

hebt gy uwen vriend binnen kort ook gezien?
Ja, ik heb hem gisteren bezocht.
AENMERKING. Dezen regel kan niet gelden
wanneer de denkbeelden welke men wilt uytdruk.
ken verschillende tyden vereyschen. Zoo wordt
niet zelden den tegenwoordigen tyd.door den verleden of door een der toekomende tyden gevolgd,
als: gy gaet , maer zult morgen niet te rug zyn.
Zoo wordt den eersten betrekkelyk verleden tyd
gevolgd door den tweeden betrekkelyk verleden,
als: ik kwam nadat lJ'Y vertroUen waert. En
zelfs.door den tegenwoordigen: als zy eens wiste,
dat wy van haer spreken, enz.
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5. Persoonen der Werkwoorden. (Z. §. 156.)

§. 277. Daer de kenteekening der persoonen aen
het eynde onzer werkwoorden niet scherp genoeg
is, om alle misverstand en verwarring voor te
komen, zoo vordert het taelgebruyk dat men dezelve in den eersten en tweeden, en, Ly afwezigheyd van het zelfstandig naemwoord , hetwelk
den persoon of de zaek uytdrukt, ook in den derden persoon door de voornaemwoorden aenduyde.
Het is dus strydig met den aerd onzer tael • wanneer men, gelyk in den schryfstyl veel geschiedt,
het persoonlyk voornaemwoord weglaet, als :
hebbe uwen brief wel ontvangen; verklare by
, dezen, enz. voor., ik heb uwen brief; - iJ:
verklare br dezen, enz.
AENMERKINGEN. 1.° De voornaemwoorden van
den eersten en tweeden persoon moeten uytgedrukt worden, dan zelfs, wanneer die door
een zelfstandig naemwoord worden aengeduyd.
Het is dus verkeerd te zeggen : ondantbaren
man, zyt oorzaek, dat, enz. voor, !JY zyt
oorzaek , dat, enz.
2.° Men houde het echter Iliet voor eene weglating van het voornaemwoord, wanneer het t
door een ter nadere verklaring tusschen gevoegd
zelfstandig naemwoord. van zyn werkwoord gescheyden wordt, als: ik, ellendig mensch, hoop
vergeefs op uytkomst. Gr, b1rde, hoop, hebt
my verlate.". Is de tusschen gestelde rede te lang,
dan kan de herhaling van het persoonlyk voornaemwoord noodzakelyk zyn, als : lf'Y, die u
.zoo .zeer vergrepen. die alle wetten overtreden,
en de menschherd beleedigd hebt, gy .zult straf
lyden.
§. 278. In de gebiedende wyze alleen, waer den
a~gesproken of tweeden persoon door de on-

38

Nederduytsclte

middelyke aenspraek reeds genoeg bepaeld is,
wordt het voornaemwoord weggelaten, als :

maek uw werk af. - Zoekt en gy zult vinden.
Intusschen kan en lUoet het voornaemwoord gebezigd worden, wanneer men den persoon met
nadruk wilt aenduyden, of wanneel' men den
tweeden persoon van een anderen onderscheyden
moet, als: spreek gy in myne zaek. - Zoo uw

S.

broeder ml' niet kan bystaen, help gy mr dan.
279. Wanneer twee of meer werkwoorden tot
denzelfden persoon hehooren, volstaet men met
dezen slechts eens te noemen, als: ik heb hem

mIeral gezocht, maer niet gevonden. - By leest,
acluy}t en crJert zeer goed. In eene rede nogtans,
waer het werkwoord het persoonlyk voornaemwoord voorafgaet, moet dit laetste herhaeld worden, als: handelt gr tegen mynen raed, en

Btort IJ'Y dus u zelven in het ongeluk, zoo moet
Dy onderneemt llet,en vermoedelyk zal hl' geluUig slagen.

gy 0l' myne llulp- niet rekenen. -

AENMERKING.Stelt men in het iaetste voorheeld
het werkwoord van den tweeden volzin onmiddeIyk na het voegwoord, dan kan men weder het
voornaemwool'd weglaten en zeggen, en zal vermoedt.'lJt~. enz.
§. 280. Wanneer een iJaemwoord en een werk..:.
woord eene zaek 10 ha er geheel voorstellen, dan
behoeft, by hare nadere heschryving noch het
naenlwoord, noch het, werkwoord herhaeld te
'worden , als : berde leerlingen munten elk in

een byzonder vak urt, den eenen in de wiskunde, den. anderen in lzet teekenen.

§. 281. Dikwyls WOl,dt ook een werkwoord, hetwelk op twee persoonen betrekking peeft, hy
den Inetsten verzwegen, als: dezen verkiest den

fl:eedienst , genen den landdienst.

§. 282. Wanneer een eersten persoon genoemd wordt
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met tweede of derde persoonen als onderwerpen
van den volzin, dan moet het werkwoord staen.
in den eersten persoon van het meervoud, als:
gy en ik of ik en gy, kennen deze 8ebeurtenis.
Jn welk geval men ook het voornaemwoorJ in
't meervoud herhaelt , als: ik en gy of gy tm ik,

wyweten dat niet.-Myne moeder en ik, wy gaen
naer de kerk. - Myne moeder, myne zu,,9ter en
ik, wy gaen urt. Of ook met het meervoudig
voornaelllwoord voorop, wy, myne moeder,
myne zuster en ik, gaen uyt.

S. 283.

Als er geen eersten persoon hy is, maer
alleen tweede en derde persooncn als onderwerpen in de rede voorkomen, alsdan moet het
werkwoord overeenkomen met den tweeden persoon, die doorgaens niet herhaeld wordt, als:
gy en uwe zusters, of uwe zu,çters en gy,

hebt wel gedaen.

4. Getallen der Werkwoorden.

S.

284. De werkwoorden staen ahyd in hetzelfde
getal als de persoonen of zaken waertoe zy betrekking behoen , als: het kind leert; de vogels
iingen. Wanneer een werkwoord tot twee of meer
voorgaende , door het eenvoudige koppelwoord
en verbondene onderwerpen, die in het enkelyoud staen, betrekking heeft, zoo moet hetzelve
in het meervoud gesteld worden, als: de roos,

de tulp en de hiacint zyn de schoonste bloemen.
AENMERKING. Anders is bet , zoo er ook of
desgelyks of eenig bywoord bygevoegd wordt,
of zoo de zamenvoeging door met geschiedt. In
,het eerste dezer gevallen maekt die toevoeging
eene tusschenrede • in 't laetste geval maekt het
een met het ander woord als 't ware één collectief, en 't getal van het eerste bepaelt dat van
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't werkwoord. Dus: myn broeder, en oole alle
de omstanders f GING weg. - Den wolf. en
desgelyles den vos en bunzing, IS een besluypencl en listig dier. - Den Doctor met den
Apotheker en Chirurgyn KW AM er hy te pas.

Intusschen wordt ook in zulke gevallen het meervoud wel aen het werkwoord gegeven.
§. 285. Wanneer het werkwoord, in de plaets van
te volgen op de onderscheydene onderwerpen tot
welke het behoort, in tegendeel dezelve voorafgaet, zoo moet het in getal overeenkomen met
het naestvolgend onderwerp, als: er stond nog

in de stad eene onbescnadigde kerk en dry
huyzen. - Op stal was een peerd en twee koeyen.
- Daer zctten in den wagen twee heeren en
een kind.
§. 286. Ook in de rekenkunst staet achter de getallen die een meervoud uytdrukken, doorgaens
een werkwoord in het enkelvoud, als: zes en
dry is negen; tweemael vyj is tien, enz.
§. 287. Het meervoud is verder gebruykelyk , wanneer de meerderheyd van het onderwerp bedektelyk aengeduyd wordt, als: er is meer dan een
wysgeer geweest, die dit beweerd hebben; al wa er
meer dan eene meerderheyd beteekenen. Het meestendeel der inwooners hebben het gezien. Het
gebruyk echter van het enkelvoud in de bovenstaende voorbeelden zoude onberispelyk zyn. Doch
~nneer. het in 't enkelvoud staende onderwerp
der rede, door de byvoeging van verschillende
a-djectieven, inderdaed twee onderscheydene onderwerpen aenduydt. dan is het gebruyk van 't
meervoud noodzakelyk, als: de ware en de valsche'wysbegeerte hebben aenhangers gehad, alwaer het tweederley byvoegelyk naemwoord ware
en valsche toont dat den naem van het onderwerp
. eenmael verzwegen is geworden.
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5. Gebruj'k der Hulpwoorden. (Z. §. 137.)

§. 288. Wanneer twee of meer werkwoorden in
dezelfde betrekking hyeenkomen, wordt het
hulpwoord , dat zy met elkander gemeen hebben,
maer eens geplaetst, als: het zyn dingen ,
wellee ile noch gezien, noch gelword , noch gelezen heb.
§. 289. Men vermeyde de ongepaste verdubbeling
van het woord hebben, als: gy hebt !let ~y beloofd
gehad, voor, gy hebt het my beloofd. Echter
behoort hiertoe niet het geval, waerin hebhen~
in eenen anderen zin gebruykt wordt, als: ik heb
heden veel te werken gehad; dat is, ile !leb heden
veel moeten werken. - Ik heb lang eene groote
som gelds liggen gehad; dat is, ik heb lang
eene groote som gelds bezeten, die by my lag.
§. 290. Aengaende de hulpwoorden welke by de
vervoeging der lydende werkwoorden gebruykeIyk zyn, 'moet men aenmerken dat er een OTlderscheyd te maken is in de verledene tyden
omtrent het gebruyk van geworden of geweest
(Zie §. 146.). Men bezigt geworden, wanneer de
daed door het gezegde uytgedrukt nog duert , en
geweest wanneer die daed thans heeft opgehouden. Voorbeelden zullen dit verklaren. Men zegt
hv voorbeeld ! de wet wa er !fY van spreekt is
o~er twintig jaren ingevoerd geworden, wanneer die wet nu nog bestaet; maer integendeel;
is over iivintig jaren ingevoerd geweest, wanJleer zy sedert wederroepen werd.
AENl\mRKI~G. Beyde deelwoordengeworden en
geweest kunnen in menigvuldige omstandigheden
weggelaten worden, zonder dat de duydelykheyd
daerby verlieze. Zoo zegt men: Brussel is in de
tiende eeuw gebouwd (geworden), en insgelyks:
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Dezen hrief zoude niet voorgelezen (geweest)
zyn zonder hem.

6. I'erbinding van het eene Werkwoord met
het andere.
~. 291. De verbinding van het eene werkwoord met

het andere geschiedt, of door middel van voegwoorden, als: hy ver/welde het my, en vertrok weder; of door twee werkwoorden, wael'van
het eene het alldere nader bepaelt, onmiddelyk
hy elkander te plaetsen; welk laetste hier alleen
~n aellmerking komt. En daertoe bedient men zich
JU het nederduytsch, of van het deelwoord, of
van de onbepaelde wyze Illet en zonder het voorvoegsel te.
§ 292. By de verbinding der deelwoorden met de
werkwoorden, blyven de eerste, op de wyze
van bywoorden, onverbogen, als: ik vond mynen
vriend stervende, en alle hoop op zyn herstel
vervlogen. - Ik zag de droefheyd op zyn lJelaet
geteel.:end. - De boeken lagen IJerspreyd door de
kamer. Zoo wordt ook de beteekenis van het
werkwoord komen, door hyvoeging van het ver·
leden deelwoord, nader bepaeld, als: hy kwam
lwestig aengeloopen; hy kwam te peerd gereden.
Desgelyks die van het werkwoord gaen, als: alle
hoop ging verloren. Ook met willen hebben
wordt het verleden deelwoord verbonden, als
ik wil m1'nen last volvoerd hebben; i!.: wil het
kind niet bedorven hebben; dat is ik wil dat
myn last volvoerd warde; ik wil niet dat het
!.:ind bedorven warde.
§. 293. Voorts geschiedt, volgens het boven aengemerkte, de verbinding van twee werkwoorden,
door het nader bepalend werkwoord in de onbepaelde wyze met of zonder te achter het eerste te
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plaetsen. Met de onbepaelde wyze zonder te worden verbonden, 1) die werkwoorden, welke slechts
eene omstandigheyd aenduyden, die tot elk bedryf betrekkelyk kan gemaekt worden, terwyl de
handeling zelve door de onbepaelde wyze wordt
uytgedrukt.Deze zyn durven, kltnnen, laten, moeten, mogen, willen, zullen, als: ik durf den meester niet tegenspreken; hy kan dien last niet
dragen; hy laet een huys bouwen; ik moet
deze t{lek afwerken; ik mag het niet verwaer·
loozen; ik wil l/, helpen; dit zal niet gebeuren.
2) Eenige andere werkwoorden, W3J!rvan den zin
en de handeling met die van het volgend werkwoord in de onbeEaelde wyze als eene onafgebroken keten uytmaken. Van dien aerd zyn heeten
(voor noemen, want in den zin van bevelen
heeft het de onbepaelde wyze mel te achter zich),
helpen, lworen, leeren, noemen, voelen, zien, als:
dat heet ik werken; hy hielp my rekenen;
ik lwor/zem zingen; ik leer op de jluyt spelen,
ook voor onderwyzen, als: fly leert de kinderen
.lezen; dat noem ik tyd verkwisten; ik voel myn
hert kloppen; ik zie den vogel vlieg'en.
§. 294. De onbepaelde wyze zonder te komt voorts
ook achter blyven , als: hy blyft lig',.!.jen , achter
gaen, als: ik zal gaen zien; en, in den gemeenzamen styl , gaen slapen, gaen liggen, gaen
eten, enz.; achter komen, als: ik kom eens zien;
achter vinden, als: ik vond dat papier op straet
liggen.
§. 295. Daer onze werkwoorden geenen eygenen
lydenden vorm hebben, maer dezen alleen door
middel van hulpwoorden verluygen, zoo wordt
de onbepaelde wyze zoo wel in een Iydenden als
bedl'yvenden zin hy ons gebezigd. Dus kan, ik
zie hem slaen, ik hoor hem roepen, zoo wel
heteekenen : ik zie, dat lzy slaet; ik hoor, clat
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hy ioept, als, ik zie dat hy geslagen, iJ.; hbor

dat lW geroepen wordt.
I-lieruyt zou somwylen dubbelzinnigheyd kunnen geboren worden, welke men, of dooi' 0111schryving, of op eenige andere geschikte wyze,
moet trachten te vermyden.
~. 296. Achter andere werkwoordèn volgt de onbepaelde wvze met te, een vOOl'zetsel dat zoo
veel als tol heteekent. Dit voorzetsel komt voor
de onbepaelde wyze, zoo dikwerf de Leteeke,nis
van het eerste werk~oord slechts eene strekking
of toenadering heeft tot die van het volgende.
Zie hier eellige voorbeelden. l!c begeer, verlant{,
wensch hem te spreken. Ik hoop daertoe uz
staet te zullen zyn. J1,; denk (ben voornemens)
morgen naer buylen te gaen. Ik zal trachten,
zien (voor trachten), poogen u ie helpen. l!c
ben bereyd , gezind, genegen, verpligt u dien
dienst te bewyzeTi. Ik bevéel, ik gelast, ik
heet, ik /Jebied, ik verbied u dit te doen. Hy
weet zich naer niemand te schiUeri. Hy vergat
zyne boodschap af te leggen; en zoo in menigvuldige andere. Ook achtel' zyrt, vallen, hebben
en staen volgt de onbepaelde wyze met tè, orrt
dael'door eene l11ogelykh~yd of noodzakelykheyd
uyt te drukken, als: hy tS daer altyd te vinden,
dat is , hr kan daer altyd gefJonden worden; er
valt nog veel op aen ie merken, dat is, er kan
nog veel op aengemerkt worden; ik heb nog
iets te verriglen , dat is, ik moet nog iets fièr"'
tigten ; er staet ons nog veel te duchten, dat
is, w)' moeten nog 1J eel duchten. - Desgelyks
komt achter het voorzetsel zonder doorgaens de
onbepllelde wyze met te, als: hr vertrok zonder
afscheyd te nemen. In een enkel geval nogtans
wordt te weggelllten, als: lzy ging zonder eten
naer· bed. Eyndelyk wordt ook de onbepaelde
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wyze met te gebruykt, wanneer dezelve het on.
derwerp der rede Uytmaekt , als : het beh4fJe
u my te lworen. - Het is myne pligt u te gelworzamen, of ook: u te gehoorzamen is myne
pligt.
.
§. 297. Die werkwoorden, welke de onbepaelde
wyze zonder te achter zich hebben, behouden in
den volstrekt verleden en in den tweeden betrek"
kelyk verleden tyd de o~bepaelde wyze achtct,
hel werkwoord, a1s : ik heb hem ;.ien waf7delen,
ik had hem hooren spreken,
~. 298. Di.e werkwoorden dael'entegen welke de
onbepaelde wyze met t.e achter zich ontvangen,
hehouden in den volstrekt verleden en in den
tweeqen betrekkelyk verleden tyd de gewooDe
wyze vaI;l vervoeging, als: men heeft m.r gelast
u dit ter hal7d te stelten; ik had gemeend u
eenen dienst te doen, enz. Vap. dezen regel zyn
Dogtan~ eenige uytzonderingen, als komen voor
gebeuren; h. v.hy is komen te overZryden; hellOoren, als: ik ha4 dit niet be1woren te doen;
- weten, als : gy hebt ze uyt die zwal'igheyd
niet weten te redden. - Ook kunnen trachten,
poogen, zoeken somtyds de ollbepaelde wyze,
in stede van het deelwoord aennemen.- Opmerkelyk is verder nog de afwyking welke in de
werk woorden staen, liggen, zitten plaets heeft.
Hier toch zegt men in den tegenwoordigen el).
ef'fsten betrekkelyk verleden tyd : ik sta of stond
te wachtén; hy ligt of lag te slapen; ik zit of
zat te schrrven ; terwyl men daerentegen in den
volstrektverIedell en den tweeden hetrekkelyk
verleden tyd zegt: ik heb of had staen wachten;
llr hee]t of hád liggen slapen; ik heb of "'ac'
f.itten schryven.
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7. Yerbinding van een Werkwoord met een
zelfstandig N aemwoord.

§. 299. Een zelfstandig naemwoord kan op tweederley wyze met een werkwoord verbonden worden, te weten als h6t beheerschende of als lIet
heheerscht wordende deel. Het eerste beeft plaets.
wanneer het naemwoord als bedl'yvend, Iydend
of aengesproken onderwerp, of als gezegde voorkomt, als : den ham kraeyt; de vlytige leerlin-

gen worden geacht; gy mannen, hebt het gezegd;
hy blyft altoos een kind. Het werkwoord schikt
zich in getal en persoon naer het zelfstandig
naemwooru.
Geschiedt de beheersching in de onbepaelde
wyze, zoo ontvangt deze de woordjes te, om te
of sOllltyds van voor zich; het zelfstandig naemwoord moge als onderwerp of als voorwerp der
rede voorkomen, als: i!e had het genoegen u te

ontmoeten; - het was myn oogmerk om u te
gemoet te gaen ; - liy sprak met eene wonderbare !eracht 'van zeggen; dat is trant van
schl'yven.
A ENMERKING. De onbepaelde wyze met van
wordt somtyds zonder dit voorzetsel voor het
naemwoord geplaetst. en dan dus verbogen: schryvens lust, barens nood, enz.
~. 300. In het tweede geval, wanneer namelyk het
. zelfstandig naemwoord door het werkwoord beheerscht wordt, zoo drukt men deze beheersching
nyt door verbuyging van het zelfstandig naemwoord, en waer die niet toereykend is, door
behulp van voorzetselen, als: den meester prees

den werkzamenleerling; - hy llaegde over uwe
traegheyd.

§. 301. Den vierden naemval is , by de beheersching
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,'an een zelfstandig naemwoord door een werkwoord, van het uytgestrektste gebrnyk. Dezen
uaemval vorderen alle bedryvende werkwoorden
voor datgene, hetwelk het regtstreeksch voorwerp
is der bandeling , als : den meester slaet den

lzond; den arberd versterkt den mensch
§. 302. Dezen vierden naemval alleen wordt by den
Jydeuden vorm in den eersten verwisseld I als:

den hond (Pordt geslagen door den meester;
den mensch wordt door den ariJeyd versterkt.
Sommige werkwoorden, die in den bedryvenden
staet twee vierde naemvallen hy zich hebben.
nemen in den Iydenden ook twee eerste aen , als:
iJ.: noem hem vader; gy heet mr mef!'8ttr; waervoor men in den Iydenden staet zegt : hr wordt

. vader door my genoemd; ik word meester door
u geheeten.
§. 303. Kan, als hoven gezeyd is, alleen den vierden
naemval hy den lydenden vorm in den eersten
verwisseld worden, zoo blykt het dat men verkeel'delyk die voorwerpen, welke by den hedl'yvenden staet in den derden naemval komen
hy den lydenden in den eersten plaetst. Dus
zegt men I:)y voorbeeld: men verzocht, berigtte,
boodschapte hem, enz. Dy leerde den jongeling
de aerdrykskunde, alwaer hem en den jongeling
niet in den vierden , Inaer in den derden naemval staen. Men moet derhalve, deze uytdrukkingen in den Iydenden vorm overbrengende I zeggen:
hem werd verzocht, berigt , geboodschapt, enz.

J)enjongeling werd de aerdrykskunde door hem
geleerd. .

§. 304. Niet alleen de eygenlyk gezegde hedryven de werkwoorden, maer ook de dusgenaemde

wederkeerige (§. 147') werkwoorden vorderen
achter zich den vierden naemval des persoons,
waerop hunne werking overgaet. lnderdaed toch
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zyn deze werkwoorden bedryvend, en alleen
daerdoor van de werkwoorden, welke dien naem
voeren, onderscheyden, dat hunne werking niet
op andere vool'werpen ove'rgaet, ma er tot den
handelenden persoon wordt terug gevoerd. Dus
staet in de uytdrukkingep, ik schaem ~. hy
bemint zich, gy verwondert ze, de voornaemwoorden my, zich en ze in den vierden naem..
val. Denzelfden naemval komt achter vele onper,
soonlyke werkwoorden, welke eene bedryvende
beteekenis hebben, als : het bevreemdt my; het
betreft ze; het berouwt ons; !zet verdriet hem.
§. 305. Ook eenige onzydige werkwoorden kunnen
somt5"ds een vierden naemval achter zich verkrygen, wanneer zy een bedryf aenduyden, hetwelk onmiddelyk op een ander voorwerp overgaet,
of ook tot den handelenden persoon terug keert ~
als: water en bloed zweeten; een geweldigen

dood ster:ven; den goeden stryd stryden; den
langsten weg gaen; zich zie/c of dood lagchen.
Hetzelfde getdt omtrent sommige onpersoonlyke
werkwoorden, als: het sneeuwt groote vlokken;

het hagelt gansche steenen.
AENMERKING. De zamenstelling met een voorzetsel maekt ook onzydige werkwoorden tot bedryvende, als: wy beLeven groote gebeurtenissen;

.Nestor doorleefde drr leeftrden; ik versta dit
wel; ik zal dit tegenstaen.
§. 306. Eyndelyk wordt ook de bepaling van tyd
door den vierden naemval uytgedrukt, en wel,
1. op de vraeg wanneer? Dy keerde den derden
dag na zyne aenkomst terug. 2. Op de vraeg
/we lang? Ik heb den ganschen nacht gewaekt.

Sommige insekten leven slechts éénen dag. 5.
Op de vraeg hoe dikwerf? Dr komt alle dagen
by mr. Deze vierde naemvallen intusschen han·

gen , ~aer 't schynt, niet eygenlyk van de werk...
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woorden, maer van verzwegen voorzetsels af,
als : lw keerde op den derden dag tentg; ik
heb den ganschen nacht door gewaekt, enz.
Ook de grootte, zwaerte, lengte en breedte,
weerde en pl'ys van eenig ding, worden door
vierde naemvallen aengeduyd , als: hy is een en

duymgegroeyd; -hetweegteen pond; -het laken is twee el breed; - /zet 10st eenen gulden.

§. 307. Oudtyds werd den tweeden naemval ook
hy vele onzer werkwoorden gevoegd, als: zyner
gedenken; zyner vergeten; zich zyner verwonderen; zich des ongelukkigen ontfermen, erbarmen; zich des wachten, hoeden; zich der
tiake aentreJ.:ken; zich zyner 'bekentenis niet
schamen, en zoo in vele andere. Thans is dit
gebruyk schier veroudet'd, en alleen door de
dichters of in den hoogeren slyl hy enkele woorden nog hewaerd, als: z;yner gedenken; zich

eener zake niet sc/zamen; zich des ongelukkigen ontformen. Meestal gebruykt Illen ook hier
een voorzetsel met den vierden naemval, als:

aen hem gedenken; zich over eene zaek niet
schamen; zich over den ongelukkigen ontfermen. Z. §. 45.

§. 308. Van uytgestrekter gehrnyk is den derden
naemval hy de werkwoorden, wordende zoo wel
hy bedryvende, als onzydige gevoegd. By hedryvende werkwoorden staet het voorwerp, waerop
de werking niet regtstreeks overgaet, in den
derden naemval. terwyl het onmiddelyk voorwerp der werking in den vierden staet, als :

iemand iets geven, ontnemen, bevelen, toezeggen, onthouden, voorspellen, vertrouwen,
toestaen, weygeren, enz. Z. §. 52. In de plaets
van den derden naemval gebruykt men veelal
het voorzetsel aen met den vierden, voorname ..

Il. Deel.
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1yk wanneer het niet regtstreeksch voorwerp een
naemwoord is.
§. 309. Desgelyks komt den derden naemval hy
sommige onzydige werkwoorden, als: hy blyjt
zynen vriend steeds by ; hem is onregt geschied; het bekwam hem kwalyk; het smaekt
my goed; de pen viel my uyt de hand; den
hoed is hem van het hoofä gewaeyd, en zoo
in andere.

VII. OVER DE BYWOORDEN 1 (Z. §. 161 en volg.)
§. 310. Dael' de meeste onzer byvoegelyke naemwoorden, in hun onzydigen vorm, ook als bywoorden kunnen gebruykt worden (§. 162.), zoo
kau het somwylen onzeker zyn, of men een woord
als hyvoegelyk naemwoord , of als bywoord moet
aenmerken; met andere woorden, of men hetzelve tot het werkwoord of tot een naest voor·
gaend zelfstandig naemwoord betrekken moet.
Dus kan b. v, de uytdrukking hy beschryft hem
eenvoltdige, even zoo wel beteekenen , hy be8chryf't hem op eene eenvoudige wyze, als, hy
beschrrft hem als iemand die eenvoudig is.
Wordt nu dit Inetste bedoeld, zoo moet men de
dubbelzinnigheyd door eene nadere verklaring
ontwyken, b. v. hy beschrJft hem als eenvoudig
of als een eenvoudigen man.
§. 3ll. De bywoorden staen altoos daer. waet'
hunne werking vel'eyscht wordt, en wel gemeenelyk vóór het woord, waerop zy betrekking
hebben, als : het is my altyd aengenaem 1.t
dienst te doen, niet, het is altyd my aengenaem; enz. (Z. §. 223.) Dikwerf kan door verplaetsing des bywoords een geheel anderen zin
ontstaen. Zoo beteekent het zeggen, het is my
niet geoorloofd uyt te gam, geheel iets anders
dan .: het is my geoorloofd niet nyt te gaen.
t
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§. 312. Om eene gelykheyd in de wyze van werken
aen te duyden , bezigt men de woorden zoo, even
en als, b. v. uw broeder loopt zoo snel, even
snel of even zoo snel als gy. Eene meerderheyd
wordt uytgedmkt door den vergrootendell trap
met dan, als: uw zoon leertgemaHe?rker dan
den mynen. (Z. §. 77') Wanneer men eenezaek,
ten aenziell der werking, boven alle andere verheft, zoo bedient men zich van den overtreffenden trap, als: myn broeder kent best zyne
les, of kent zyne les het beste. Ook plaetst men
dikwyls voor dien trap ten of op het, als: hy

vermaende hem ten ernstigste; hy verzocht my
op het vriendelyksle.
§. 313. Oudlyds plagt men in onze ta el twee ontkenningswoorden byeen te voegen, om de ontkenning te versterken, wael'loe men zich gemeenIyk van en, hy omzetting voor ne, (I) bediende,
als : ile en wist niet wat te doen. Doch het
tegenwoordig gebruyk heeft dit geheel verworpen, en duldt geene hyeenvoeging van twee ontkenningswoorden. Men zegge derhalve: ik wist
niet wat te doen. Men bezige ook nimmer het
woord niet by een werkwoord, waerin reeds
eene ontkenning ligt opgesloten, als: hy ontkende dit niet gedaen te hebbf'n, voor, Hy
ontleende d.it gedaen te hebben: zelfs niet by
woorden, waerin de ontkenning niet zou duydeIyk vervat is, als: wacht u het niet te zeggen,
voor, wacht u het te zeggen. - Niet wordt ook
meermalen gebruykt om de bevestigende uytdrukking te versterken _. als: hoe groot was niet myne
verwondering, toen ik, enz.
(1) Dat oud ontkenn.ende 128 is nog overig in ten :ty,
ten ware, en duydelyker in niet, niemand, nergens,
nooyt en nimmer.

5.
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§. 314. De bywoorden ooyt en nooyt , immer en
nimmer moeten niet onverschillig gebruykt worden; de twee eerste worden meestal toegepast
op het verledene, de twee Inetste op het toekomende, als: indien ik het ooyt gedaen had!

Men. zou het noovt gezegd hebben. - Indien
gy wzmer ondankbaer U'aert. Ik zal nimmer
vergeten hetgene gr my zegt.
§. 315. Altyd en altoos zyn ook onderscheyden r
JJet eerste sbet altyd op tyd, het tweede kan
dikwyls vel'wisseld worden met immers of ten
minste, als: den mensch be7100rde altycl (te allen
tyde) zyne pligten te betrachten. -- Ik altoos
(immers, ten minste) heb het niet gezeyd.

VIII.

OVER DE VOORZETSELS.

(Z. §. 165.)

§. 316. Alhoewel volgens het gezegde op §. 45 en
204:, den vierden naemvnl nIet alle yoorzetsels
gebruykelyk zy, zoo vindt men echter Ly sommige voorzetsels het naemwoord gebruykt in den
vorm van het tweede geval, als: binnen 's monds,
buyten )s lands, tusschen delcs, by tyds, van
ouds, enz. Doch talryker zyn de gevallen waerin
men den vorm van den derden naemval met
voorzetsels gebezigd vindt, inzonderheyd met ten
en tel' die yerkortingen zyn van te den en te der,
als: en eynde, ten betooge , ten tyde • ten dage,

ten hove, ten verzoeke, ten voordt:ele, ten naeleele; - ter schande dltyden, ter betaling strekleen, ter verachting spreken, ter vergadering
komen, enz. Zoo ook met het voorzetsel te zonder
aen 't lidwoord verbouden te zyn, maer gevolgd
van een voornaemwoord, als: te dezen opzigte ,

te zyner plaetse, te dien eynde, te mynen
voordeele, te lwnnen nadeele, te onzen behoeve.
Eu insgelyks met andere voorzetsels, als: in den

Sprael:lcunst.
53
heginne, uyt den bloede, op den hwyze, om
den broode , in der daed. met der daed, van
den hl~yze, enz. Eertyds zeyde men ook: lussclzen
uwen za de en haren zade, by den vltre, aen den
strande , en zoo met meer andere voorzet5els.
§. 317. 'Vanneer onderscbeydene zelfstandige naemwoorden hetzelfde voorzetsel by zich hebben, is
het doorgaens voldoende, dit slechts eenmael te
bezigen; als: door geboorte, opvoedil1g en pligt
is myn hert aen u gehecht. Somtyds echter
wordt het voorzetsel nadrukshalve herhaelll, als:
door list, dool' verraeel. door geweld lt zeZven
verheven hebbende, hebt gy uwen v.71 dubbel
verdiend. Ook is de herhaling meestal noodzakelyk, zoo dikwerf de zelfstandige Ilaemwoorden
door tusschenkomst van eenig voegwoord, en
uytgezonderd , van elkander gescheyden worden.
als: lzy is noch met zachtlzeyd, noch met hard!zerd te regeren. Het is deels door uwe. deels
door myne hand geschreven.
§. 318. De onmidJelyke hyeellplaetsing van twee
voorzetsels brengt altyd eenige hardheyd en ondllydelykheyd voort, en moet uyt dien hoofde
vermyd worden, als : door met zweerden gewapende mannen r--perd lzy aengerand. Beter:
door mannen, dip. met zweerden gewapend
waren, enz. (Z. §. Igg.)
§. 319. Sommige voorzetsels worden altoos achteraen geplaetst, het zy hy zelfstandige naemwoorden,
voornaemwoorden, hywoorden of andere voorzetsels, als halve: gewetenslzalve, vriendschapslzalve; wege: amóts wege, pligts wege. (1) (Z. §.4g.
lJe vrouwe1;yke zelfst.naemw. enz. en §. 516.) Zoo
ook waert of waerts, dal eene beweging uaer eene
(1) Hiertoe hehoort ook derhalve, dat voor dierTtalve
is , en des7zalve en weshalve, gelyk ook deswege.
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plaets heteekent , als: stadwaerts , dat is naer de
stad; landwaerts, lwyswaerts, nederwaerts, oostwaerts, opwaerts, mywaerts, enz.; of met het
voorzetsel te voorop, te lzemelwaert, te mywaert.
AEN~IERKING. Met de persoonlyke voornaemwoorden verbindt men dit halve op deze wyze ~

mynenthalve, uwent-, zynent-, harent-, onzent-,
hunnenthalve. Het is den vorm des derden naemvals, die, aen 't persoonlyke voornaemwoord
onthrel,ende, aen 't daermeê naest verbonden
hezittelyke ontleend wordt, met het voorzetsel
te daerin getrokken.

IX.

OVER DE VOEGWOORDEN.

(Z. 168 en volg.)

§. 320. Wanneer de verbindende en uytsluytende
voegwoorden en, ook, noch, of, maer, enz.
tusschen twee naemwoorden gebezigd worden •
dan moeten deze altyd in naemval, doch niet
in getal en geslacht, overeenkomen, als: ik vond

daer mynen broeder en zyn oudsten zoon; dat
is noch hem noch ons .gebeurd; de dood verscltOont zoo min den koning als den bedelaer;
ik hoorde eenen vemuJtigen , doch tevens nederigen redenaer spreken.

§. 321. Worden twee of meer werkwoorden door
een voegwoord verbontien , dan volstaet men met
de hulpwoorden hebben, zyn , zullen en worden
doorgaens slechts eens te bezigen, als: ik heb
verzocht, gebeden en gesmeekt. Soms echter
wordt het hulpwoord hel'haeld, om der rede
kracht hy te zetten, of wanneer de denkbeelden
klimmen, als : hy werd niet alleen gevreesd,

1Ly werd ook gelzaet , lw werd zelfs gevloekt.
AEN~IERKING. Het voegwoord wordt doorgaens geplaetst voor het Iaetste naem- of werk-
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woord in dezelfde betrekking staendè, als: by
gaf my boeken, pennen noch papier.
§. 322. Sommige voegwoorden staen altoos voor
den zin, of voor de woorden, tot welke zy
behooren , als : dat, en , of, want, op dat,
wanneer, dewyl , enz., b. v. hy zal het doen"
want liJ' heeft lzet beloofd. Andere kunnen ook
in het midden en achteraen geplaetst worden,
als : ook, toch, echter, derhalve, insgelyks,
dan voor derhalve, enz. b. v. zy zal het toclL
doen, en : ei! doe het loch; - het zou echter
geschied zyn , en : het geschiedde echter.
§. 323. Tusschen sommige voegwoorden bestaet er
eene onderlinge betrekking, zoodanig dat als
men 't eene gebruykt, het andere dan ook moet
plaets hebben in 't vervolg van den zin. Zulke
zyn niet alleen ... maer ook; niet slechts ... maer
ook of maer tevens; zoo... dan; zoo wel ...
als ; ..• hoe ... zoo. b. v. hr heejt die geruchten
gOO we? geloofd als verspreyd; hoe langer
zoo slunmer, ook, lwe eerder lwe beter.
AENIUERKING. Aengaende het dus genoemde
heheerschen van de aentoonende of byvoegende
wyze der werkwoorden door de voegwoorden,
herleze men het gezegde op §. 269'

X.

OVER DE TUSSCHENWERPSELS.

(Z. §.

172.)

§. 324. De Tusschenwerpsels, als geene klare voorstellingen, maer alleen gewaerwordingen aenduydende , zyn eygenlyk voor geene verbindiug
met andere woorden vatbaer, en kunnen gevolgelyk niets beheerschen ; nogtans hebben zy somtyds woorden in onderscheydene naemvallen achter
zich, doch alleen door de betrekking, waerin
men zich de persoon en of zaken voorstelt, als:
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ach! ik ellendigen! wel hem, die !z,et pad der
deugd betreedt! ; wee u, indien gy tegen uw
geweten handelt!

§. 325. De tusschenwerpsels moeten in eene rede
daer staen, waer de gemoedsbeweging moet
aengeduyd worden. Meestal echter komen zy
aen het hoofd der rede, om de gewaenvording,
welke by hetgeen men zeggen wilt gevoeld wordt,
vooraf te kennen te geven, als: ach! lwe klopt
my het hert! wee l l , zoo gy dit doet! Maer
ook in het midden en aen het eynde, b. v. ik

heb veel geleden, ach! zeer veel! '- hoe ongelulcl.:,:g ben -ik, helaes! Z. §. 173.
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TWEEDE HOOFDSTUK.
ORDE, W AERIN DE WOORDEN IN EENE REDE
OP ELKANDER VOLGEN.

J. OfJerde schikking dgr woorden in 'zet algemeen.

S.

326. Het beginsel, hetwelk by de woordschikking in het algemeen, en hy 'de nederduytsche
in het hyzonder, ten grondslag ligt, is, gelyk
te voren (§. J 77) reeds werd aengemerkt, de
natuerlyke opvolging der denkbeelden, welke
daerin hestaet, dat men gedurig yan het mirti:Ier
tot het meer bepaelde overgaet, zoo dat de rede
eene ware opklimming is. Het is hier de plaets
kortelyk te ontvouwen, op wat wyze dit grondheginsel in de nederdllytsche tael in byzonderheden wordt toegepast.·
§. 327. De natuerlyke woordschikking vordert dat
het onderwerp der rede, met alles wat daertoe
behoort, voorafga, en daerop het werkwoord met
deszelfs bepalingen volge, ak: den wyzen volgt

de voorsc1zriften der deugd.

5. 328. Dezen regel is echter niét zoo volstrekt en

algemeen, of men mag daer van ook in de eenyoudigste woordschikking somwylen afwyken, wanneer namelyk het onderwerp, met deszelfs OUlschryving door een helrekkelyk voornaemwoord,
merkelyk langer is dan het gezegde (Z. §. 12 7),
als : dat leven is lang, !zetwelk het groote doel

des levens bereykt.
§.329.De woorden, welke ter nadere bepaling van lIet
onderwerp of het gezegde dienen, als hyvoegelyke
naemwoorden, voornaemwoorden, telwoorden en

5••
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dergelyke, komen in het algemeen voor het zelfstandig naemwoord, waertoe zy behooren , als:
deze kinderen, deze deugdzame kinderen, deze
onze deugdzame kinderen. Het is intusscheu,
wanneer dergelyke woorden voor een zelfstandig
naemwoord komen, als blykt uyt de opgegeven
voorbeelden, niet onverschillig, in wat orde zy
geplaetst worden. Men lette derhalve op het volgende.
§. 330. De woorden, die eene eygenschap uytdrukken, komen onmiddelyk voor het zelfstandig naemwoord; de snelle peerden. Wordt er een telwoord
bygevoegd, zoo gaet dit voor het byvoegelyk
naemwoord : de zes snelle peerden. Een bezittelyk
voornaemwoord wordt weder voor het telwoord
geplaetst: uwe zes snelle peerden. Desgelyks gaet
een aenwyzend voornaemwoord weder voor het
bezittelyk: deze uwe zes snelle peerden. Wordt
er eyndelyk het algemecne telwoord alle bygevoegd , zoo wordt dit voor alle andere woorden
geplaetst : alle deze uwe zes snelle peerden.
S. 331. Wanneer een der woorden. die het zelfstandig naemwoord op voorgemelde wyze nader
bepalen, weder zyne eygene bepaling heeft, zoo
gaet deze, het zy· die door een bywoord, het zy
door een verbogen naemval met of zonder voorzetsel warde uylgedrukt, onmiddelyk voor het
woord, dat daerdoOl' bepaeld wordt, als: eene
zacht ruyschende beek; een liefelyl: zint;-enden
vogel; het ons boven het hoofd hangend gevaer ;
den wysheyd zoekenden leerling. Moet de betrekking van een zelfstandig naemwoord tot het
overige der rede door een voorzetsel worden uyt~
gedrukt, zoo staet dit voor alle andere woo'rden ,
die hetzelve tot nadere bepaling voorafgaen, als:
in deze myne treurige omstandigheden.
§. 332. Eèn zelfstandig naemwoord kan ook nog op
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andere wyzen nader bepaeld en verklaerd worden. Dik werf geschiedt dit door een ander zelfstandig naemwoord (Z. §. 202.), 't welk alsdan
gemeenlyk achter staet, als: den slaep, den
vriend der vermoeyde; Brussel, de hoofdstad valt België. - N iet zelden ook heeft een
zelfstandig naemwoordtot nadere verIdaring een
tweeden naelllval by zich, welken, gelyk op §. 206
reeus Wèrd opgemerkt, uikwerf kan .,en in een
enkel geval (§. 207) zelfs moet voorafg:len , als:
des konings begeerte, of de begeerte des konings;
lJavids Psalmen, niet, de Psalme", lJavids.
(Z. §. 50 en 56.) - Ook kan die verklaring ge~chieJell door ecn voorzetsel Illet een zelfstandig
naemWlol'd of een ander woord, dat eene omstaudigheyd aenduydt , of ook Illet de onbepaelde
wyze , als: de gedichten van J7 ondel; liefde tot
de deugd; een aenval van achteren; zucht om
te leeren , of tot leeren .
§. 333. Al wat onzelfstandig is in eene rede, het
vervoegde werkwoord uytgezonderd, verkrygt geweenlyk 't geen tot zyne nadere bepaling dienen
moet, voo.!' zich, als: zeer schoon; verbazendgroot;
der moeyte weerdig; tot alles bekwaem ; een wel
doortimmerd hllys; een waerlzeydlievend gemoed; een voor Dogen zwevend gevaer ; ook de
onbepaelde wyze, als: snelloopen; door de stad
wandelen. Van daer ook dat by deze wyze het
afscheydbaer voorzetsel altyd vooraen staet, als:
uytgaen, afwyzen, voorstellen, enz. Den voor·
gestelden regel intusschen lydt, behalve de reeds
vermelde uytzondering, nog eer.e andere, in
geneygd om wel te doen, of tot weldoen, en
meer dergelyke zamenvoegingen. Voor het Iaetste
echter kan men ook zeggen, tot weldoen geneygd.
§. 334. De uytzondering, welke ten aenzien van
het vervoegde werkwoord plaets heeft, vereyscht
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eenige opheldering. Dit ontvangt in de eenvoudigste of verhalende (§. 512.) woordorde, 't geen
tot nadere verklaring van hetzelve dient, achter
zich, b. v. hr zingt fraer; hy zingt dat lied

fraer; - deugd maekt gelukkig; deugd maekt
den menseh geluk!cig. I IJ beyde voorgestelde gevallen dienen jraey en gelukkig, schoon op eene
een!gzins verschillende wyze, tot nadere verklaring van de vervoegde werkwoorden zingt en
maekt, en komen dus niet alleen achter die
werk woorden , maer .ook achter de zelfstandige
naemwoorden , welke daerdoor beheerscht worden (Z. §. 548.). Maer heelt hien'an geene afwyking plaets wanneer het werkwoord in den volstrekt verleden of in den tweeden betrekkelyk
verleden tyd gesteld wordt, b. v. hy heeft of
had fraey gezongen, heeft of had dat liedfraey
gezongen? Hier toch komtJraeyvoor gezongen, en
schynt dus het werkwoord voor af te gaen. Dan deze
afwyking is enkel schynbaer, en op eene verkeerde voorsteHing gegrond. Gezongen namelyk
is hier niet, zoo als men de zaek gemeenlyk
voordl'aegt, het eygenlyke werkwoord, maer een
van het werkwoord afgeleyd deelwoord, 't ,,,elk,
zonder verbuyging en dus even als een bywoord,
met het eygenlyke werkwoord heeft of had verhonden wordt. 0111 eenen tyd aen te duyden ,
dien men in het nederduytsch niet, gelyk in de
oude talen, door verandering van het ~erkwoord
zei ven kan uytdrul,ken. Het deelwoord litaet derhalve hy dezen tyd, even als alles, wat ter nadere verklaring en volmaking van den zin eens
wcrkwoords dient, achteraen, en neemt wel de
laetste plaets in, omdat het den zin van het
werkwoord het meest bepaeld. Hetzelfde is toepasselyk op de verbinding van de onbepaeldc
wyze' met het werkwoord, als: hy zal het lied

ter8tond zinge",.
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§. 335. Wanneer een vervoegd werkwoord het 5de
en 4de geval achter zich heeft, staet gemeenlyk
dat des persoons, of het derde met weglating
van aen voor dat der zaek of het vierde, als:
hr gaf den leerling eene beloolling; echter is
het niet zelden onverschillig welk geval men
vooraen plaetse , vooral hy het gebruyk van voorzetsels.
AENMERKINGEN. 1.° SOlDwylen moet het vierde
geval voor het derde gaen, als: hier hebt gy
een blad papier, geefdat uwen broeder; waer
dat, zoo ow zyne kortheyd , als zyne betrekking
tot het voorgaende, de eerste plaets moet innemen.
2.° Zoo zegt men ook: ik geef het den man,
welk het oudtyds als toonloos altyd aen het werkwoord vasthing. Men zey en schreef ik gevet,
en dit verdeelde zich niet. Even zoo met ze als:
ik schenk ze u : en daer de een -lettergrepige
voornaemwoorden, toonloos gebruykt wordende,
alle dus aengehangen plllgten te worden, zegt
men nog : ik beveel mr hem; ik geef my u
over; ill zend hem u toe, voor welk laetste
men eertyds schreef, ik zenden lt toe.
5.° Hetzelfde heeft ook niet zelden plaets,
wanneèr den vierden naemval een hezittelyk voornaemwoord hy zich heeft, hetwelk naer het onderwerp der rede terug leydt, als: hy heeft zyn

hwys eenen vreemdeling verkocht.
4.° Eyndelyk, wanneer den inhond van den
vierden naemval meer bedoeld wordt, dan dien
des derden, als : openbaer uwe geheymen aen

niemand. Geef dezen raed aen alle menschen.
Doch daerentegen : geef uwen broeder dezen
r'aed, dewyl den nadruk hier meer op uwen
broeder, dan op raed valt.

§. 336. Als een vervoegd werkwoord twee vierde
gevallen hy zich heeft, staet dat, hetwelk het

62

Nederduytsche
eygenlyke voorwerp beteekent voor het andere,
als: gr noemt hem uwen vriend. \Vanneer eenig geval door een zelfstandig naemwoOl'd met
zyn voorzetsel, of ook door eenen tusschenzin
nader omschreven wordt, zoo vordert de duydelykheyd, dat deze omschryving terstond achter
dat geval kome, als: Cesar overWon Pompeius
te Pharsalië'; lW toonde zyn lLUys in de stad aen
eenen vreemdelinfj dien hy nooyt gezien had.
§. 337. ·Wordt het werkwool'd, buyten de woorden, die het onmiddelyk beheerscht, nog door
een zelfstandig naemwoord met zyn voorzetsel
nader bepaeld, zoo staen deze laetste gewoonlyk
achter de eerste, als: men overtuygde hem van
vele misdaden. Deze t:rding vervulde ons met
groote blydsclwp. Die voorstelling maelcte eenen diepen indruk op onze gemoederen. - Zyn
het bepalingen van tyd, plaets of iets desgelyks,
zoo worden zy dikwerf vooraen geplaetst , als:
dit maekle in dien tyd een diepen indruk. Ik
vond in het gezelschap een paer oude vrienden.
Ik gefJoelde by ,t vernemen van die trding eene
ware vreugd. - Doch wanneer het beheerschte
woord een voornaelllwoord hy zich heeft, zoo
gaet het gemeenlyk voor, als: ik trof deze vrienden in de schart aen. Ik sprak uwen broeder te
Brussel.
§, 338. Wanneer het werkwoord verscheyden zelfstandige naemwoorden met hunne voorzetsels
achter zich heeft, zoo staen dezelve in die orde,
dat hetgeen minder scherp bepaelt, telkens gaet
voor datgene, 't welk eene scherper bepaling
hehelst, en die woorden het laetst gesteld worden
welke op het werkwoord de naeste hetrekking
hebben. Bepalingen van tyd en plaets gaen hierby
voor alle overige, en wel die van den tyd voor
die van plaels, als: de troepen der verbondene
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Plogendheden trokken, den 51 meert 1814 Parys
zegepralende binnen. - Zy gingen, uyt hoofde
van hunne onschuld, met een onverschrokken
gelaet naer de strafplaets ; waer het laetsfe niet
alleen de plaets aenduydt, maer de hoofdbepaling
van het werkwoord behelst, en uyt dien Iioofde
achteraen komt. Plaetst men, in zulk een geval,
het naemwoord , waerop het werkwoord de naeste
betrekking heeft, vooraen, dan vediest de gansche
rede veel van hare kl'acht , b. v. zy gingen naer
de strafplaets met een onverschrokken gelaet ,
uyt 'lOofde hunner onschuld. - Intusschen mag
men van deze volgorde sûmwylen afgaen, door
eene bepaling, die anders vooraen zou moeten
komen aen het eynde te stellen, wanneer zy eelle
langere omschryving achter zich heeft, b. v. zy
gingen, u!}'t llOOfile van hunne onscllUld, naer
de strafpiciets , met een gelaet waerop kalmte
en zielrust te lezen was.
S. 339. Op dezelfde wyze staen alle hywoorden
achter het vervoegde werkwoord, en wel iu die
orde, dat bywoorden van tyd en plaets voorafgaen, daerop die van hoedanigheyd, en laetstelyk
dat. 't welk naest tot het werkwoord behoort,
volgen, als: den wind waeyt lwrel; den wind
waeyt verschrikkelyl.; hard; den wind waeyt
heden verschrikkelyk hard; den wind woer,
gisteren morgen, verschrikkelyk hard; den wind
woey ,gisteren morgen, by ons verschrikkelylc
hard. Zoo ook, wanneer het werkwoord hedryvend is, en eenen vierden naemval by zich beeft ,
als : ik zag hem, nog dezen morgen, hier,
geheel vrolyl.;. En met de onbepaelde wyze eens
werkwoords: ik zag, gisteren tegen den avond,
de zwarte onweêrswolken schiel;yk over het bosch
heendryven.
AENMERKING. By werkwoorden, die met af-
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scheydbare voorzetsels (§. 159) zyll zillnengesteld ,
wordt in de vervoeging het voorzetsel doorgaens
achteraen geplaetst, zoo dat alle bepalingswoorden tusschen hetzelve en het werkwoord in komen, als : den wind waeyt heden alle slof van
de straten weg. - Hetzelfde heeft plaets met
acht geven, acht slaen, gelwor geven, en meer
dergelyke uytdl'ukkingen, als: den oplettenden

leerling geeft op alles, wat hem door den meester wordt voorgehouden, zorgvuldig acht. Meu
mag echter, ja moet van deze WO,ordorde iu
sommige gevallen eelliger mate afwyken, h. v.

den oplettenden leerling geeft zorgvuldig acht
op alles, wat hem, enz. Dit heeft illzollderheyd
plaets wanneer tusschenkomende bepalingen te
ver uytloopen, en daerdool' het voorzetsel of
Daemwoord dat tot het zamenstel van 't werkwoord behoort van dit Iaetste te zeer zou verwyderd zyn.
S. 340. Vaarders herinnere men zich 't geen op §.
534. reeds werd opgemerkt, dat by de vereeni- ging van een hulpwoord met een deelwoord,
of nok met de onbepaelde wyze. deze laetste
altyd achteraen komen, zoo dat de onderscheydene hepalingen tusschen het hulpwoord en, het
deelwoord of de onbepaelde wyze in staen, als:
ij; heb in de school veel nlettige kundigheden

verkregen; deze weldaed wordt met danMaerheyd door ons aengenomen; ik zat de vermaningen van mynen meester nimmer vergeten.
Desgelyks komt de onbepaelde wyze, zoo alleen
als met het voorzetsel te $ hy hare vereeniging
met een ander werkwoord, gemeenlyk achteraen,

als: ik hoorde hem, op denzeZfden oogenblik,
in eene andere kamer overluyd spreken. Hy
zal zynen onderwyzers in alles genoegentrachten te. geven. Ik hoop hem dadelyk na myne
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aenkomst te zien. In een enkel geval nogtans
komt de onbepaelde wyze VOOl' bet werkwoord,
b. v. den jongeling heeft veel te Leeren gehad;
men heeft he.m wyn te drinken ge!Jeven.
§.341. Gelyk, hlykens de opgegeven v~orbeelden,
de vereeniging van twee onbepaelde wyzen met
een werkwoord niet zeldzaem is, zoo kunnen
ook in een enkel geval dry onbepaelde wyzen achter een werkwoord komen, b. v. ik heó hem die
zaek metal myn vèl'mogen willen helpen uytvoe·
ren. In 't algemeen echter moet men die vereeniging, als hard en duyster zynde, zoo veelmogelyk
vermyden.

IJ. Over de verhalende; vragende en verbindende
ljToordschikking.

§. 342. De woordschikking is, ook zonder achtgeving op de afwyl_ingen, welke nlldrukshalve gesehieden , en waerVlln in het vervolg zal gesproken worden, in het nederduytsch niet altyd dezelfde. Die, van welke tot hiertoe gesproken
werd; is de eenvoudigste, en wordt gemeenlyk
de verhalende genoemd, omdat men zich daervan veelnI bedient, Wllnneer men een kort en
eenvoudig verhael doet, h. v. ik ben gisteren
morgen naeÎ' het dOlp gewwzdeLd,en heb den dag
met eenpaer getrolf,we vriendenaengenaem doorgeb ragt. Het onderseheydend kenmerk van deze
woordsehikking is, dat het vervoegde werkwoord
onmiddelyk achter bet onderwerp der rede komt
en dOOl' deszelfs bepalingen gevolgd wordt.
§. 343. De meeste voegwoorden brengen in de
voorgestelde woordschikking die verandering te
weeg, dat het vervoegde werkwoord aen het
eynde van den zin gcplaetst wordt, als: ik ging
naer zyn lZlt)'s, dewyl ik hem in langen tyct
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niet gezien had. Er zyn nogtans eenige die geene
verandering veroorzaken, als: en, cf, want,
maer, doclt ; ook, echter, evenwel, daerom,
nogtans, derhalve, gevofgelyl.:, toch, anders,
veeleer, daerenóoven, niet alleen; maer ook,
wanneel' zy niet aen het hegin van eene rede
staen. als: ik zoude het niet weygeren, meter
(doelt) het is my onmogelyk. - Ik heb u echter
(evenwel, nogtans) ' dikwerf genoeg gewaerSclLOuwd. - Hy heeft het met alleen gezegd,
maer ook gedaen.
§. 344. Eene tweede soort van woordschikking is
de vl'auende, zoo genoemd; omdat zy voornamelyk ~y vragen gebezigd wordt. Deze woordschikking onderscheydt zich daerdoor, dat het
vervoegde werkwoord 1y dezelve voor het onderwerp gesteld wordt, 't welk daerop doorgaens
onmiddelyk volgt, als: hebt gy hem ooyt gesproken? Zal uw vriend komen? - Wanneer
eenig eygenlyk vraegwoord in den zin voorkomt,
zoo staet dit voOr het werkwoord, als: wanneer
wacht gy uwen vriend? Weter hebt gy de boeken
gelerd ?
AENlliERKING. In een enkel geval heeft er niets
afwykends in de woordschikking plaets, wanneer
namelyk het onderwerp der rede zelf een vraegwoord is, en dus vooraen staet, als: wie heeft
u dit gezegd? Wat is er gebeard?
§. 345. De vragende woordschikking heeft ook plaets
hy eene opwekking, een hevel of verzoek, door
de byvoegende of gebiedende wyze uytgedrukt.
wanneer het onderwerp der rede door een voor·
naemwoord wordt aengeduyd, als : gaen wy
spoedig henen, dat is, lalen wy .~poedig henen
gaen. Wees gy onze voorspraek. - Is den naem
van h~,t aengesproken voorwerp een zelfstandig
nael~oord , zoo is de plaetsing daervan vry on-
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verschillig , b. v. ó God, wees my armen zondaer genadig! of, wees, ó Gad my, enz.; of
eyndelyk: wees my armen zondaer genadig, ó
God! Ey eene omschryving echter van het aellgesproken voorwerp, staet deze best vooraen.
§.346. Nog heeft de vragende woordschikking plaets
byeenen uytroep of eelle verwondering, b. v.

!we gelul:kig zyn zy, die God vreezen ! Wat
is dat kind groot geworden! - Desgelyks wanneer men iets wenscht; doch alleen wanneer den
wensch in een verleden tyd en zonder voeg'Woord wordt uytgedrukt, als: gave God, dat

my dat lot te beurt vieZe! Radde ik zynen raed
gevolgd! Ook hy de weglating van een der voegwoorden indien; wanneer, schoon en andere;
als: wilt gy alles bekennen, zoo hebt gy geene
groote straf te vree zen , dat is, indien of wanneer gyalles bekennen wilt. - Bad hy my ook
nu om vergiffenis, zoo zou het te Zaet wezen,
dat is, schoon IW my 001.; mt om vergiffenis
bad, eni.

§. 347. Eyndelyk lleeft de vragende woordschikking nog plaets, wanneer eenig bywoord, of
een van die voegwoorden welke, volgens het
aengemerkte op §. 345, doorgaens niet aen het
begin eeDer rede staen, of eene omstandigheyd
met een voorzetsel, cf in 't algemeen eenig deel
der rede bUylen het onderwerp in den aenvang
van eenen zin gesteld wordt, als : misschien

zult gy hem vinden. Nogtans zou het hem niet
baten. In de lente wordt de gansche natuer
veljongd. Zulke vorderingen heb ik noort gezien. Hem is den prys te beurt gevallen.
AENMERKING. Hetzelfde is het geval, wanneer
een ondergeschikt lid van den volzin, dat is, een
lid 't welk met een voegwoord aen vangt, vooraen
geplaetst wordt, als: omdat gy het verlangt,

zal ik ket doen.
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§. 348. De derde en laetste soort van Woordschikking, de verbindenüe genoemd, ondergcheydt
zich van de beyde vorige daerdool', dat het
werkwoord, 't welk by de vel'hlllende terston'}
op het onderwerp del' rede volgt, en by de
\'J'agcnde hetzelve voorafgaet, hier d~, lf!~~ste
plaets inneemt. Zy wordt gebruykt in zin'sneden ,
die door tusschenkoll1st van een voegwoord of
een betrekkel)'k voornaemwoord met :mdere vercenigd zyn, h. v. ik wil het niet deen, omdat gy lzet verboden hebt. De vriendschap,.
wellee ik U toecirae,? ,gebiedt het my. Den vogel
die fi'aer zingt. De deugd die gelukk(q 7nar:kl.
ÄENMERKJNGEN. }.o l1yna alle voegwoorden.
met ll'yfzondering van eenige weynige, waervau
op §. 343 gesproken is , nemen deze wool'dsehikking achter zich I b. v. als, wanneer, tot dat,
op dat, dewyl, omdat, naerdien, alhoewel,
ofschoon j indielt, enz. Olldtyus was het ook
zoo gelegen met want j cn men zeyde: want
de zaek moeyelyk is. Nu niet Îneer •.
2,° Hiertoe I::chooren echter nÎet, hy derzelver
plaetsing in den aenvang eeDer rede, evenwel,
nogtans, derhalfje en meer andere, die. in het
widden s!apnde, de verhalende 1voordschikking
onveranderd laten, daer zy, voornenkomende de
dus genoemde vragende woordschikking achter
zich vereyschen, b. v. epenwel (nog'lan.y) zal
ik 'l!oortgaen; derhalpe hebt gJ' niets lneer te
wachten. Z. §. 347'
§. 349. De verbindende woordschikking wordt niet
alleen gebezigd hy de betrekkelyke voornaemwoorden die, welken, ruaer ook hyalIe woorden, die
eeniGe betrekking kunnen aendnyden, als daer
zyn waer, waerby, van waer, waerom, wat,
hoe, enz., zoo dik werf deze woorden geene vrReg ,
Ulaer eene betrekking beteekenen, b. v. 1ty schreef
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my waer ik hem spreken konde; ik weet niet
van waer dit geschenk komt; zeg my wat dit
woord beteekent; ik zie nu lwe iJ; daermede
handelen moet, enz.

lIl. Over de omzettingen en andere geoorloofde
I

vryheden in de woordschikking.

§. 350. De tot hiertoe voorgedragene regelen der
woordschikking, hoezeer ook op de natuer der
zake en den aerd der tael gegrond, zyn echter
niet zoo volstrekt en algemeen verbindend, dat
men daervan nimmer zoude mogen afwyken. In
tegendeel is het niet zelden nuttig, ja noodzakelyk dit te doen, om daerdoor aen de rede eene
hehagelyke verscheydenheyd te geven, .of ook
de dllydelJkheyd , de kracht en den nadruk daervan te bevorderen. Tot het laetst gemelde oogmerk zyn inzonderheyd die omzettingen dienstig,
waerby eenig ondergeschikt deel der rede in de
plaets van het ond.erwerp derzeI ve gesteld wordt,
en dus den zin opent. Datgene namelyk, 't welk
in den aenvang der rede staet, lrel,t natuerlyker
wyze de aendacht sterker tot zich, dap 't geen
elders, vooral in het midden van eenen volzin,
geplaetst is. Nu gebeurt het meermalen, dat hetgeen in den spraekkunstigen zin het onderwerp
der rede uylmaekt, geenszins dat denkbeeld is,
't welk in den zamenhang het meeste gewigt
lleeft, waermede den geest des sprekers het meest
is iugellomen , en waerop hy de aendaeht van QUd.ere voornamelyk wenscht te vestigen. In zulk
een geval nu heeft hy vryheyd, van de gewoone
woordschikking af te wyken , en het denkbeelq,
waeraen hy het meeste gewigt hecht, in de plaets
van het onderwerp der rede te stellen; iets, waerdoor ~atuerlyk de voord~'agt in levendigheyd en
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nadruk' merkelyk moet winnen. Ter opheldering
van het gezeyde diene de navolgende gewoone
woordschikking: ik zal morgen met mynen zoon
naer de hoofdstad ryden, welke, naer mate men
de bepalingen met mynen zoon, morgen, naer
de hoofdstad of ryden vooraen plaetst, andere
hoofd denkbeelden verkrygt (1).
§. 351. Na deze algemeene opheldering der zake,
zal liet nuttig zyn de byzondere deelen der rede
kortelyk op te geven, welke de plaets van het
onderwerp kunnen innemen. Vooraf echter zy
hier de aenmerking herhaeld, reeds boven §. 547
voorgesteld, dat namelyk, zoo dikwerf eenig deel
der rede uyt zyne gewoone plaets genomen en
in die van het onderwerp gesteld wordt, de
vragende woordschikking plaets grypt, dat is met
andere woorden, het eygenlyk onderwerp terslond achter het werkwoord komt. In de plaets
dan van het onderwerp kunnen gesteld worden:
1. Een bywoord, als: dikwerfheb ik u gewaer·
sclzouwd; dagelyks ontpangen wy van God vele
weldaden.
(1) lHerkweerdig is in dit opzigt het volgend voorheeld
van Verwel' hygehragt in zyne Idea LinguaJ Belgicce.
1) Ik breng (2) met blydschap (3) op morgen (4) den
bruyde.qom (!S) voorde bruyd (6) een' ruyker (7) uyt den
tuyn (8) ter versiering (9) by het nageregt. Deze rede kan
op menigvuldige wyzen verkeerd worden door het voorstellen van elk der negen leden waerin zy verdeeld is,
met omzetting van ik breng: en daerhy kunnen de ovel'ige leden onder elkander op verschillende wyze gerangschikt worden. Stelt men het brengen in den volstrekt
verleden of tweeden belrekkelykverleden tyd, of in
het toekomende, zoo zal ik heb of ik had - metgebragt , of ik zal met - brengen, den geheclen volzin
insluyten. De heste schikking van het gegeven voorheeld
in omzetting, is : '2 , zal ik , 3, 7 , 4, 6, 8, IJ, 9, brengen; doch zy is de eenige goede niet.
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2, Een hyvoegelyk naemwoord of deelwoord

in vereeniging met liet werkwoord zyn , worden,
enz., als: genoegelyk waren de dagen die wy

ol! ' t land hebben doorgebragt ; verloren is
f;lle goeden raed verwerpt.

'IJ'

5. De onbepaelde wyze van een werkwoord.
als: grav(3n kan ik niet; stelen mag ik, niet;
bedelen wil ij; niet. By twee onbepaelde wyzen
zou deze omzetting te hard zyn. 1\1en zegt, hy
voorbeeld, niet: zeggfJn hadt gy hel moeten,
ook niet: moeten ~eggen; of zeggen moeten hadt
gy het; Ulaer J gy hadt het moeten zeggen. By
dry onhepaelde wy~en kan dezelve volstrektgeene
plaets vinden. Men zegge derhalve: gy hadt het
mr moeten laten weten, en niet anders.
4. Den naemval, die door het werkwoord heheerscht wordt, welken het ook zyn moge, h. v.
~n

ganschen rykdom is eene schamele stulp;
den neerstigen valt welvaert I den luyen armoede ten deel; mynen besten schat heb ik
verloren.
5. Eene omstandigheyd of een voorzetsel met
zynen naemval , b, v. voor my zelven heb ik

daerbr niets gewonnen; op deze wereld heb iJ;
niets meer te hopen; op die wyze lcan alles
nog te regt komen.
§. 352. Ook hy de vraegswyze voordragt kan somwylen met voordeel eene afwyking van de gewoone
woordschikking plaets hebben. Zoo is ,hy voorbeeld , het zeggen : zoude ik hem gellOorzaem
zyn? voor tweederley verandering vatbaer. Is het
den handelenden persoon. die 7;ich zei ven als
onverpligt tot het betoonen van gehoorzaemheyd
wilt voorstellen, zoo mogen de woorden dus geplaetst worden: ik zoude hem gelLOorzaem zyn ?
Wilt men daerentegen de aendacht meer byzonder
vestigen op de onbevoegdheyd van hem, die ge-
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llOorzaemheyd vordert, zoo schikke men de woorden aldus : hem zoude ik gehoorzaem zyn? In een enkel geval ook kan het den nadruk bevorderen, dat men, by vragen of uytroepingen,
eerst 11et onderwerp voorstelIe , en daerop de
vra'eg of den uytroep doe volgen, als : ook de
beste vreugde dezes levens, hoe spoedig lzelaes !
gaet zr voorby !
§. 353. Gelyk de plaetsing van eenig deel der rede
in den aenvang van dezelve zeer dikwerf den nadruk kan bevorderen, zoo kan het daerloe ook niet
zelden van nut wezen eenig denkbeeld, dat byzonder gewigt heeft, aen het eyude van den
volzin te pJaetsen, b. v. den deugdzamen aerzelt niet de vriendschap der wereld op te offeren
aen de vriendschap van God. - Wie kan deze
jammeren operpeynzen zonder beroernis van
weemoedigheyd? In beyde gevallen wordt hiel'
afgeweken van den doorgaenden regel, volgens
welken de onbepaelde wyze den volzin sinyt,
doch in een en ander voorbeeld geschiedt het tot
merkelyke verhooging van den nadruk der voor~
stelliu g.
§. 354. De omzettingen geschieden meest ter hevordering vvn den nadruk, gelyk uyt de voorgaende regels en voorbeelden op te maken is.
Men mag zich echter daervan ook bedienen om
eene onbehagelyke eenzeJvigheyd in de woordschikking te vermyden , mits men daerby slechts
zorg drage geen zoodaRig deel der rede in den
aenvang te plaetsen. 't welk in den zamenhang
van weynig beteekenis is. Ook behoort men zich
altyd te wachten van door omzettingen der tale
geweld aen te doen, of de duydelykheyd te benadeelen. Dit laetste heeft voornamelyk plaets,
wanneer den vierden naemval daerdoor onzeker
wordt, b. v. ligtzinnige herten verrassen de
72
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verlerydingen ; voor, de verleydingen verrassen
ligt zinnige herten.
§.355. Voorts verdient omtrent de omzettingen nog
te worden aengemerkt, dat dezelve niet enkel tot
den deftigen styl bepadd zyn , maer ook in den
gemeenzamen mogen plaëls vindeu. Zoo kan men
b. v. in eenen brief zeer wel zeggen: met genoegen
heb ik uyt uwen laetsten vernomen, dat gy,
enz. - Het gezeyde is ook loepasselj'k op de omzetting van geheeIe zinsleden, welke zeer gemeenzaem is. en niet zelden meer vcrsl'.heydenheydshalve, dan tot bevordering van den nadruk
gebezigd wordt, als: dat dit u kwalyk bekomen
zou , heb ik voorzeyd. Waerom hy dit ged:len
heeft, weet ik niet.
§. 356. Behalve de omzellillgen van welke tot hiel'toe gesproken is, zyn er nog versclleyden andere
geoorloofde vryheden in de woordschikking. Zoo
kan men hy de vraegswyze voord ragt tnsschen het
werkwoord en het zelfstandig naen~woord , of het
(lflderwerp der rede eeu bywoord plaelsen , als:
is niet myne waerscllOuwing door de uYÛ:omsl
bevestigd? Heeft ook myn broeder daer deel aen
gehad? - Zelfs kan het onderwerp der rede nog
verder van het werkwoord verwyderd worden,
gelyk te zien is uyt het volgende voorbeeld: wilt
mr nu dezen ook ontrouw worden? ""Yaer niet
alleen het hywoord, maer ook den derden naemval voor het onderwerp der rede komt. - Van
andere geoorloofde vel'plaetsingen , als b. v. van
den derden naemval vóór deu vierden, en meer
dergelyke is in het voorgaende reeds gehandeld.
Z. §. 335.

IV. Over de voornaemste gebreken in de schikking
der woorden.
§. 357. Men moet ten aenzien der woordschikking
Il. /}eel.
4
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groole omzigtigheyd gebruyl<en , in eene tael die,
gelyk de onze, weynig verbl1ygingsteekenen bezittende, de onderlinge betrekkiug der woorden,
voornamelyk door het plaetsen van dezelve, moet
aenduyden. En daer de bywoorden, en in 't algemeen die woorden en uytdruHingen, welke
eene bykomende ol11standigheyd of zekere bepaling
lIendllyden, niet enkel op h~t werkwoord, maer
ook op het zelfstandig naemwoord betrekking
hebben, zoo kan eene verkeerde plaetsing van
dezelve in vele gevallen den Waren zin eener rede
twyfelachtig, onzeker maken, of zelfs een geheel
anderen zin veroorzaken, dan dien den spreker
of schryver bedoelt. Voorbeelden zullen het gezeyde best ophelderen en staven. Zoo beteekent
het geheel iets all!lers, of llIen zegt: ik alleen.
heb 7zem gezien, dan, ik 7zeb ?tem alleen gezien.
Zoo heeft ook het zeggen: deze za ek is, voornameZyk ten uwen gevalIe , door mrn toedoen.
zoo geseTzikt, een anderen zin, dan wanneer ik
zeg, deze za ek is, voornamelyk door mrn
toedoen, ten uwen gevalle zoo geschikt. -Ik
heb meer dan andere u begltnstigd, is niet hetzelfde als, ik 7zeb II meer dan andere begunstigd.
Zoo heeft de uytdrukking, de Romeynen ten.
minste kenden de vrylwJid zoo goed als wy,
dryderley beteekenis, volgens dat de Ilytdrukking
ten minste of achter Romeynen, of achter vryheyd, of achter zoo goed geplaetst wordt.
§. 358. Eene verkeerde plaetsing der betrekkelyke
voornaemwool'llen die, wellr:en, enz. kan insgeJyhs tot duystcl'heyd en ollzekel'heyd aenleyding
geven; 'waerOll1 lIletl niet te veel naeuwkellrighcyd in dit opzigt ~ehl:lykell knn. ~oo wordt de,
uytdruUing : hel lS dwaesheyd Zich Legen de
ongevallen des levens te wil/ell wapenen door
de opeenstapeling 1.HUl schatten, tegen wene ons
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niets dan de f7 oorzieniglwyd X:an beveyligen,
betel' aldus lly!gedrl1kt : het is dwaesheyd zich
door de opeenstapeling van schatten, te willen
wapenen tegen de ongevallen des levens, tegen
welke ons niels dan de Yoorzienigheyd kan beveyligen.

§. 359. Niet minder dnysterheyd en verwarring kan
het te menigvuldig gebruyk der voornaemwoorden
die, wel!.:en , :;:y, hun, enz. verool'zaken, h. v.
de memel/ell zien met nydige oogen het goede,
helweU andere bezitten, en denk'en, dat hun
roem hen verdon.t'E'l'l, en hunne pr'ysselyl.:e hoedanigheden hun in I/Ft licht slaen, en daerom
doen ~ al wat zy kunnen om een en nevel over
dezelve te vel'spl'eyden, ten eyrzde den glans
Illlllrzer deugden !zen niet verdttyslere. Dikwyls
hljft ter verbetering in soortgelyke voorvallen
geen ander middel ovcrig, dan neu den ganschen
zin el'ne andere gedaellle te geven, zoo dat men
.de betl'ekklll~swoorden niet zoo dikwyls hehoeft
Ie gebruyken. Korter en heter ZOI1 den voorgaenden volzin op deze of dergelyke wyze uyt te
drukken zyu : den 12ycligen zoekt eenen nevel
over de deugd van andere te verspreyclen, op
dat hy zeitniet door dm glans dezer deugd
verclu)'sterd worde.

§. 360. Voorts wachle men zich in 't algenîeen vau
die woorden, welke naillerlyk, of door een koppelwoord wet elkander vtrceuigd zyn , dool' tusschenvoeging van eenig ander woord van een Ic
scheyden , als: weenend slond hy en zltc/tlend
by /iet lrl,; van zynen vriend, voor, weenend
elt zuchtend sloml hr, enz. - / Ic ben liet aen
wpe voorspraek -verpligt en aen uwe bescherming dat, enz. voor, ilc ben het aen wlJe voo/',çpraelc en beschermin,l[ verpligt, enz.
'1.
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§. 331. In 't byzonder 1Il0et men zorg dragen om
de hyvoegelyke naemwoorden of deel woorden niet,
11001' tllsschenvoeging van een (mder zelfstandig
Jlaemwoord , te verwyderen van dat, waertoe zy
J:ellOoren , b. v. ik bewonder een en held in hem,
even menschlievencl als dapper, \'001', ik be~
wonder in hem eellen fzeld , even mensclzlievelld
als dapper. - Yan de gelzeele u'ereld verlalen.
hebt gy my tot II genomen en verzorgd, voor,
gy 7tebt my, van de gelzeele wereld verlaten,
tot Tl genomen m ve/'zofgc!. Z. §. 5~9138o) 5öG,
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DERDE HOOFDSTUK.
ZAl\IENSTELLING DER VOLZINNEN.

1. Over lzetgene lot een' volzin vereyscht wordt,
en ondersclzeydene soorten van volzinnen. Over de Periode.

§. 362. Een Folzin is de \lytdrukking van een volkomen verslaenbaren en geëyndigden zin. Hetgene
in het eerste deel, §. 127 en volgenue, OVel' het
voorstel gezegd is, geldt insgelyks voor den volzin.
ledel' volzin bestaet dan noodzakelyk uyi dry deeJen, die zyn : 1. de zaek of het onderwerp, waervan iets gezegd WOl'dt; :2.0 hetgeen daervan gezeg(l
wordt, met andere woorden, de eygenschap of
werking welke acu het onderwerp WOl'ut toegeschreven; en 3.° een woord waerdoor die toeschryving u,')tgedrllKt wordt, Het eerste deel wordt
het onderwerp (subject) der rede genoemd; het
tweede draegl den nacm van predicaet of gezegde,
Hl het derde dien van koppelwoord. Deze (hy
deelen komen voor in den mensch is sleljely/.;;
h3l peerd toopt, dat is, het peerd is loopende.
Doch uaer het koppelwoord meestal in het gezegde
opgesloten ligt, gelyk in 't Iaetste VOOl beeld.
zullen wy hier slechts vau de twee overige deeIeu
des volzins handelen. Fergelylr: §. 127 en 128.
§. 363. Het onderwerp der rede bcstact doorgaeus
nyt een zelfstandig lJaPlllwoord. lntusschcn kunnen ook andere rededeel en het subject uytmaken ,
als voornaelllwoorden, die de plaets van zelfstandigc naelllwoorden vervangen of liever flezelv8
aen den geest vertegenwoordigen; gel) kook b)\ocöelyke naemwoorden en de onbepaE.: de wyLe
0

78

N ederduyt8clte

van een werkwoord (l), wanneer wy ons de daerdoor uylgedl'Ukle zaken als zelfstlludig voorstellen,
nIs: groot en kleyn zynbetreHelyke denkbeelden r het 8c1lrrven i8 eene nuttige kun8t.
~. 364. M~nigmael wordt het onderwerp op onderscheydene wyzen verlengd of lIylgebreyd • het zy
door een of meer hyvoegelyke naemvvoordeu voor
hetzelve te plaetsen • als: den waekzamen hond
Maft; den neer8tigen en gehoorzamen leerling
Ivordt bemind; het zy door het onderwerp door
middel van een ander zelfstandig naemwoord in
den eersten of tweeden naemval nader te omschryven , als: Joarzne8, den lieveling zyner ouderen, is gestorven; de /.;/ok van den dorptoren
81aet; het zy door tot die omschryvillg eellen tusschenzin te bezigen, welks betrekking tot het onderwerp door de betrckkel'yke voornaennvoorden
die, wel!.:l:'n wordt aengcdnyd, als: de roozen,
die gisteren bloeyden , zyn verdord; het zy eyn(lelyk door de middelen ter uytbreyding aellgewezen Ie vereenigen , als : het bevallige kind
myn.~ broeders, dat gisteren nog zoo vrolyk
speelde, ligt gevaerlyk ziek.
§. 365. Nog talryker zyn de llvtbreydingen van het
predicaet. Zoo hebben de bédryvende werkwoorden (Z. §. 150 en 151.) noodzakelyk een vierden
naemval van het voorwerp der werking, en niet zelàen ook een derden des persoons hy zich, als: God
beloont de deugd; den meester geeft boeken aen
den leerling. Immers God beloont; den meester
geeft boeken, maken op zich zelf geenen vol(1) Zelfs ja telwoorden, hywoorden, voorzetsels en
voegwoorden kunnen tot onderwerp der rede dienen,
doch alle moeten dan zelfstandiger wyze gebruykt zyn ,
als: de negen is gespeeld; Ile! heden is ons; het voor en
tegen der zaek is opgewogen; !tet ma er is altoos in dlln
mond van den tegenspreker.
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komen zin nyt, uwer vorderen noodzakelyk nr'3
de uytdrukking van het voorwerp dat beloond,
van den genen wien de boeken gegeven worden.
Verders wordt het predicnet nog inzonderheyd
uytgebreyd, 1.) door de plaetsing van een bywoord
l>y het werkwoord, ter nadere bepaling van den
zin van IJetzelve, als: lzet kind slaept gerust;
2.) door hyvoeging van eene omstandigheyd Vlm
tyd, plaets, enz. het zy door een hywoord of
hreedere omschryving uytgE'drnkt, als: het kind
slaept tlzans (of op dit oogenblik) gerust ; 5.) door
de uytdrukking van het werktllyg waerme.Je, de
oorzaek waerdoor, of het eynde waertoe lets geschiedt , als : den meester slaet den hond met
een' stok; de roozen die gisteren bloeyden, zyn
door de koude van dezen nacht verdord; den
meester gaf een boekwerk aen myn' broeder tot
belooning van zr.1e neerstigheyd; 4.) door de
nadere omschryving van eenig deel van het predicaet, welke omschryvingen wederom zeer Ollderscheyden en menigvuldig zyn kunnen, als: delt
meester gaf de kostbare boeken, die voor den
lIytmuntendslen leerling geschikt waren, aen
mrn' broeder, die zich boven alle dool' leergiel'iglzeyd en neerstiglu~yd ondersclzeyden had.Fele boomen zyn door den fellen storm, die
gisteren nacht gewoed heeft, uyt den grond
geslagen.
§. 366. Men onderscheydt de volzinnen in enkelvoudige en zamengestelde. W y hebben tot hiel'toe alleen van zulke volzinnen gehandeld welke
men enkelvoudige noemt, dilt is , waerin de eenIJeyd van zin ontstaet uyt de eenheyd van onderwerp en gezegde en de volstrekte onderlinge
afhankelykheyd der zamenstellende deelen. De enkelvoudige volzinnen kunnen, niet tegenslnende
er geene voorafgaende of volgende voorstellen in
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gevonden worden, echter door de menigte van
opgenomene bepalingen zoo uytgebreyd worden,
tlat zy zamengestelde volzinnen in grootte overtreffen. Dit blykt reeds nyt de aengehaelde voorbeelden van §§. 364 en 365. doch ldaerder nog
uyt den zeer eenvoudigen volzin, ik sclLrrf Zt
eenen brief, tot eenen lllCèl' uytgebreyden aldns
verlengd: om vele gew~<fÛge redenen, die ik
wegens gebrek aen tyd nu niet ontwikkelen

kan, scluyve ik u eenen wel/igt niet zeer aengen amen brief, voor wel/.:en gy in lLet vervolg,
door eene langere ervaring de voorwerpen rondom u in derzelver ware Licht aensclzollwende,
my nog danken zult.
AENl\lERKl~G. Onder de enkelvoudige volzinTIen lUag meu ook die volzinnen rekenen, waeriu
of IIIcPl'llere onderwcrpen met hetzelfde predicaet,
of onderscheydcne predicaten met één onderwerp
verbonden zyn, als: o()erheden en onderdanen,

mannen en vrouwen, gingen den zegevierenden
'veldheer te gemoet. - Den Zaligmaker lReide,
leed en stiel}" tot belzoudenis van het mensclLdom.
§. 367. Een zamengeslelden volzin is dien, waerin
de eenheyd van zin geboren wordt door verhinding van voorstellen, welke, zonder eene volslre'kte afh:lIJkelykheyd van elkander, echter zoo
naenw verbonden zyn, dat het eene tot volkolIlcuheyd van zin het andere vereyscht, als: wie

op deze wereld zyne pligten vervult, (die) kan
f'eilS gerust sterven. - Den mensch moet vlytig
zyn, wilt lzy nttttig worden; daerom spoor ik
1[, tot eenen rusteloozen yver aen.

§. 368. Tel' verbinding der deel en in zamengestelde
,olziuneu geb\'llykt men meestal de voegwoorden.
Zoo vele onderscheyd~ne soorten van voegwoordell er nu in de tuel zyn, door welke de betrekkillgen tusschen twee of meer volzinnen worden
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Ilengetlnyd , even zoo vele onderscheydene soorten
Val! z:nuengeslelde volzinnen treft men acn. Hierdool' heeft men:
1. f7 erbindende "olzinnen , als ,: de zon is in
de limmen gedaeld, en de sterren worden zigtbaer.
2. Perhalende volzinnen, als: myn vader
lzef!!~ my geboden, dat ik myne les zorgvuldig
zou leeren.
3. Oogmerk aencll1:ydende volzinnen, als: God
heef t ons z'ynen wil geopenbaerd, opdat wy
naer denzelven ons gedrag zOltden inrigten.
4. Reden geCJende volzinnen, als: ik beloon
hem, omdat hy het verdient.
5. Reden voortzettende volzinnen, als: ik ge·
't'oelde voor eerst weynig lust om te sdzryven ;
ten andere had ik ook de noodige gereedschappen daerloe niet by de hand, en eyndelyk wist
ik naeuweLyks, wat ik ZOlt schrYCJen.
6. PerIclarende volzinnen, als: de geschiedenis
en de dageLyksclze ondavinding leeren ons eene
groole waerlzeyd, namelyk datde delf,gd den zekersten weg is om gelukkig te worden.
7. Beslttytende volzinnen, als: hy is over my
gesteld; derhalve moet ik hem gehoorzamen.
::5. legenstelling aenduydende volzinnen, als:
de Icastyding is wel onaengenaem, maer zy is
weldadig in hare gevolgen.
9' Uytsluytende volzinnen, als: hy staet met
my in geene betrekking, behalve dat hy den
boezemvriend myns broeders is.
10. Poorwaerdelyke volzinnen, als: gy ZOltdt
u moeten schamen, indien gy niet alle 8chaemlti
verbannen hadt.
11. Pergelykencle volzinnen, als: !let valt tt
el/en gema!.:kelyk dit te dOet!, als /zet my moeyeiyle, ZO{J vallen.
,
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TOf'gevende volzinnen, a!5 : ik zrzl van
myne plif,t niet rrfivylen. ofschoon ik my dae,.door ool.: de grootste onaengenaem1zeden over' t
1zoofd troHe.
d. T:ydsop!-.oZs;ing aendlrydende volzinnen,
als: ik zal iets anders by de 1zand nemen, ter. wyl gy lt 1ziermede bezig houdt.
5. 369. Perioden worden genoemd die hyzondere
enkelvoudige volzinnen. waerin de nytdwkking
del' hoofdgedachte, door eenigen tnsschenzin wordt
van een gescheydell, zoo dat Illen als dool' eenen
omweg tot het eyude van den hoofdzin wordt
gehragt , als: m)'n vriend heeft n~y de bezorging
eener zaek, waeraen' hem veel gelegrn was, opgedragen. - ]/.; schrJlu, om vele gewigtige
redenen, die ik, wegens gebrek aen tyd, nu
niet ontwikkelen knn, eenen, mogelyJ,; niet zeer
aengenamen brief. - Ondeugd en zedebederf,
wanneer zy het hert hebben aengcstoken, zyn in
slaet de grootste be1.:waemTzeden te onderdrukken. - ZelJs den verlosser van zyn Zand vreesde,
door eene daed van geweld, schoon in der daed
roemwael'dig, der godheyd. wier groote eygenschappen en byzontlere schikkingen voor hem verhorgen lagen, deze geduchte teekenen te 1zebbe,~
a [s;eperst.
§. 370. Door eene kleyne \'erschikking van de leden
der periode, welke ten minste twee in getal zyn ,
gaet dezelve geheel verloren, als in de bovenstaende voorbeelden; i/,; schryfu eenen moge?y!.:
niet zeer aengenamen brief, om vele gewigtige
redenen, die ik, wegens gebrek aen tyd, nu niet
ontwiHelen kan. Het volgende voorbeeld verandert op deze wyze in eenen gewoonen volzin:
wanneer ondeugd en zede&edeif Tzet 1zert hebben
aengestoken, Ziyn zy in slaet de grootste beA'Waem1zeden te onderdrukken.

8J
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11. OIJer de zamentreUing der volzinnen door
I>yIJoegelyke naemwoorden en deelwoorden.

§. 371. Ten eynde zyne denkbeelden, zoo veel
mogelyk, kort en krachtig nyt te drukken, is
men in de meeste beschaerae talen, en onder
deze ook in de onze, betlaeht gewl!est, om twee
of meer volzinnen. door middel der hyvoegelyke
naemwoorden en deelwoorden, tot éénen volzin
zamen te trekken. By deze zilmenlrekking hlyven de byvoegelyke naemwoordell, gelyk ook de
deelwoorden, onverbogen, en nemen dus in zoo
verre de natner van bywoorden aen. Voorts bedient men zich tot dit eynde zoo wel van het verleden of Iydend, als van het tegenwoordig of
hedryvend deelwoord. Dnydelykheydshalve zullen
wy van deze onderscheydeue zamentrekkingen afzonderlyk handelen.
§. 372. Een onverbogen byvoegelyk naemwoord
kan tot..,;amentrekking van twee of meer volzinnen
dienen:
1.) W"anneer zy een gcmeenscbappelyk werkwoord
hebben, dat in de volgende volzinnen verzwegen
wordt, als: lwe rampzalig is niet den toestand
des zondaers; rampzalig door de wroegingen
van een ontrust geweten; nog rampzaliger door
:zyne bange voorztytzigten in de eeuwiglleyd,
dat is, denzelIJen is rampzalig - denzelven is
nog rampzaliger, enz.
~.) Wanneer twee of meer volzinnen die één onderwerp, maer verschillende werkwoorden hebhen, met en moesten verbonden worden, zoo
kan men hy die, welke uyt het werkwoord zyn
en een byvoegelyk naemwoord hestaen, dit
werkwoord met het onderwerp weölaten; h. v.
ongevoelig voor de sclloonlzeden van natuer
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en Á'1lI1st, onvalûaer voor de reyne genoegens der vriendschap, heeft ltry alleen smae/.;
'voor woeste vermaken, dat is, hy is ongevoelig,
- hy is onvatbaer - en hee!t, enz.
3.) Wanneer, of het onderwerp, of ook eenig deel
van het predicaet eene olllschryving met die,
1J..'eZ/.;oz en het meervoud zyn zou vorderen, kan
men, met weglating van het werkwoord en betrekkelyk voornaemwoord, zich eenvoudig van
11et hyvoegelyk naemwoord bedienen, b. v. den
waerLyk deugdzamen man, wars van alle ydelIJ
prael, volbrengt in stilte zyne pligt, dat is :
die wars is , enz. - Dit is eelZe taek, te moeyelyk voor myne krachten, voor, die te moeyeLyk
is, enz.
4.) Eyndelyk kan ook de eenvoudige plaetsing van
het byvoegelyk naemwoord somwylen diene!' om,
hy redengevingen , de hreedere omschryving met
de voegwoorden daer, dewyl, omdat, en het
werkwoord zyn te vervangen, als: te zwak om
den 1,,'yand aen te tasten, trok den veldheer
terug. dat is, dewyl den veldheer te zwak was, enz.
§.373. Hetgeen omtrent de zamentrekking van twee
of meer volzinnen door een hyvoegelyk naemwoord aengemerkt is, is ook grootendeels toel)asselyk op die, welke door middel van het lydend
of verleden deelwoord geschiedt. Ook hierdoor
kunnen 1) twee volzinnen, welke hetzelfde ouderwerp hebben en waervan den eersten het lydend
deelwoord met het werkwoord zyn heeft, tot
éénen volzin gemaekt worden , b. v. in droifheyd
verzonken, hield zy hare Dogen op den grond
gevestigd, dat is, zy was in -droefheryd verzonken en hield, enz. 2) kan hierdoor lIlsgelyks
cene omschryving van het onderwerp, of een
deel van het predicaet door een hetrekkelyk voorJlaemwQord en het werkwoord zyn vermyd wor-
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den, als: werkzame lieden, op lam beroep

ingespannen, zyn doorgaens koel voor alles,
wat daertoe niet bellOort , voor, die op llUn
beroep ingespannen zyn, enz. - Men sleepte
hem gebonden voort, dat is, die gebonden was.
3.) Kan het lydend deelwoord mede dienen om
de breedere voorslelling van eene rede te ontwykell , b. v. door eene lzarde noodzake?yMeyd
gedwongen. zie ik van myn voornemen af, dat
is , omdat ik, enz. 4.) Met het vool'Voegsel on
vereenigd, kan het Iydend deelwoord dikwerf de
omschryving met zonder en de onbepaelde wyze
met te vervangen, h. v. 'I;J' kwam ongenoodigd,
dat is, zonder genoodigd te zyn. - 5.) Eyndelyk
wordt het Iydend deelwoord sOlllwylen gebruykt
tot de verkorte uyldl'ukking eener voorwaerde,
welke anders dool' wanneer met een werliwoord
zou moelen omschreven worden " als : gesteld, men vraegt my naer die zaek, dat is,

wanneer ik stel. - Genomen, lzetgeen gy vreest
is waer, dat is,wanneermen neemtofaenneemt,
en zoo in meer 8udere uytdrnkkingeu. Om eene
omschryving met wanneer te vermyden, wordt
ook z)'nde dikwerf met het Iydclld deelwoord
vereenigd, als: dit werk, voltooyd zynde, zou

hem den oorlog tegen de OJ.'errynsclze Germanen
gemakkelyker maken; voor, dit werk zou, wanneer het voltooyd was, enz.
§. 374. In de derde plaets wordt ook het tegenwoordig of hedryvend deelwoord tot zamentrekking
der volzinnen gebezigd. Dus kan men, in slede
van hy kwam in de kamer en lachte, korter
en met éénen volzin zeggen, hy kwam lagchende
in de kamer, of lagchende kwam hy in de kamer ; zoo ook, Cesar dezen te hulp komende,
noodzaekte de Belgen af te trekken; dat is, Cesar
kwam dezen te hulp en noodzaekte, enz. Des-
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-gelyks kan men zeggen, ziende dat zy gewapend
werden afgewacht, dorsten zy lW'men weg niet
voortzetten, voor, omdat of daer zy zagen, enz.
of ook het deel woord doen strekken, om eene
omschryving met wanneer te vermyden, als:
de zonde het hert innemende, verstikt alle zaden van het goed) in stede van, wanneer de
zonde het hert innet1mt, verstikt zy, enz. Op
dezelfde wyze kan ook het Iydend deelwoord met
hebbende gebrnykt worden, als: de zonde, eens
lzet llert hebbende ingenomen, enr.., voor, wanneer de zon'cle eens het hert heeft ingenomen,
enz. Te algemeen bekend eyndelyk, om er by stil
te staen, is de plaelsing zoo van het bedryvend als
lydend deelwoord vóór een zelrstandig Ilaemwoord,
op de wyze van een byvoegelyk naemwoord, als:
ele God behagende zuchten des herten; lzet algemeen aengmomen gebmyk, enz. Z. §. 396.

lIl. Algemeene vereysc!zten eler volzinnen.

§. 375. De algemeene vereyschlen der volzinnen zyn
volheyd, gepaslheyd, eenlzeyd, bellOorlylce grootte, juyste plaetsing ed evenrediglzeyd der bestanddeelen.
§. 376. De vollleyd des vo1zins bestaet daer in,
dat Je hoofdgedachte door zekeren rykdom van
bykomende gedachten en uytdrllkkingen onder~teund wordt, als: zeZfs B. heeft de noodzaI'e?yk1teyd der doodstraffen niet in lwyfol getrokken. Hiel' wordt door een eenvoudig voorstel een
oordeel over B.· gevoelen geveld. Zegt men nu t
dat er gevallen zyn, waerin de doodstraf lzet
eenigste miclclel is, om verdere onl/eylen voor te
komen, heeft B. zelfs niet in twyfel getrokken, schoon hy dezelve Ie regt voor zoo menigpzûdig noodzakelyk niet houdt, als in de
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slm/wellen aengenomen wordt; zoo verkry~t
door deze nytbreyding der voorstellen den VOIZlll
eene ronding welke het verstand meer te denken
geeft, en tevens acngenamer voor het gehoor is,
dat is, hy verkrygt volheyd.
§. 377. Deze volhryd moet echtet' nyt lIe zaek zelve
genomen worden, en even ver van nutteloozen
overvloed. als van dl'Oogheyd verwyderd zyn,
dat is, de volheyd lilDet gepast zyn. Verandert
men den vorigen volzin op de volgende wyze :
dat er gevallen r:yn , wael'in de, den levensdraed ras afsnrdende, en de voortduring op
nerde eyndigende doodstraflèn, het eenigste
middel2iyn , om verdere on1z;ylen te verhoeden,
heeft zelfs, enz. zoo versliIlllllert men denzelven
klaerblykelyk door het ingeschoven toevoegsel,
en vervalt al zoo in eene aenstootelyke wydloopigheyd.
§, 3ï8. Jn de volzinnen moet een1zeyd heersr.helI.
dat is, er moet slechts één hoofddenkbeeld in
eiken volzin bestnen. Dit vereyschte vordert dat
alles weggelalen worde. wat geelJe betrekking
tot de hoofdgedachte heeft, en dat voorts alle
deelen des volzins op eene llatnerlyke wyze verbonden zyn , zoodat bet eene woord het andere
en het eene lid het andere medebrengt. Des te
meer zal daerom den volzin tot de volkomenheyd
naderen, hoe minder een voorstel weggelaten,
en een ander bygevoegd kan worden, b. v. om
in eene eeuw, in wellee alle godsdienstige dryfveren hare veerkracht verloren hebben, den
mensch te dwingen, ook dan of/ereeni:omstig
de wet te handelen, wanneer hem geene openbare regtbank vervolgen !can, bl,;jt er geen
ander hulpmiddel Of/er dan de 0pf/oeding. In
dezen volzin heerscht een z:Jmenhang, eene eenJlCyll van geheel, waerdoor alle woorden eene .ge~
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meenschappelyke betrekking op zekere hoordge
dachte te kennen geven. I n het voorbeeld: ben ik
slechts verzekerd, dat het den wil niet ryn !can
van den graoten Schepper aller dingen, wellcen
altyd !lau de strengste regtveerdig/zeycl en de
edelste oogmerken handelt, om my onmiddelyk
te vernietigen. zoo geloof ik geene. andere ve/'niet~fJillg te moeten vreezen ; kan den tusschenzin welken - Izaflch,zt er uytgenomen worden,
zonder den zin van het overige onzeker te maken. Zegt men evenwel dien, in plaets van den
graoien Schepper, zoo wordt het verband met
den tusschenzin noodzakelyker •.
§. 379. W· egens omstandigheden; vreemd aen het
onderwerp, en wegens gebrek aen eenheyd derhalve zyn de volgende volzinnen verwerpelyk :
Tillotson stierf in dat jae/'. Hy was by uytstek
bemind, zoo van koning Willem als van koningin Maria, wel!.:e Tennison, bis8clwp van
Lincoln, lot zynen opvolger noemden. Niemand
z~l het Jaetste gedeelte van dezen volzin als een
gevolg van het eerste aenmerken. In deze onaengename omstandigheden, zoo wet ten opzigte
van zyn huysselyk lellen, als van zyn openbaer kam/cter, werd Cicero nog daerenboven
door een nieuw en bitter ongevaL ter neder geslagen, door de dood namelyk van zyne geliefde
dochter Tullia, welke voorIliel niet Lang na
hare echtscheyding met Dolabel/ct , wiens zeden
en geaerdheyd in het minst niet met de hare
allereenstemden. Hier is de acumerking over het
karakter van Dolabella aen het hoofdonderwerp
geheel vreemd. Nog grooter schclmis van dezen
regel is er in het volgende gepleegd: den togt del'
Grieken, onder Alexander, ging door een anbebouwd land, welks wilde bewoon ers sobedyk
leefden, daer hun geheelen rykdom bestond in
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eene soort van lcleyne schapen , wier vleesch
tranig en onsmalcelyk was, dewyl deze dieren
gewoonelrk op dooden zeevisch aesdPn.
§. 380. Niet alleen wordt de eeuheyd van zin geschonden door het inmengen van vreemde denkheelden, maer ook wordt dezelve grootelyks benadeeld door gedurige verandering van plaets en
onderwerpen der handeling, b. v. na aat wr ten
anker /{ekomen waren, zetteden zr my aen land;
waer zk van alle myne vrienden verwelkomd
werd, wel1e my met de grootste genegenlIerd
ontvingen. Beler: ten anker gekomen zrnde, liet
ik lIly aen land zetten, waer ik van alle myne
vrienden verwelkomd en met de grootste genegenlzeyd ontvangen werd.
.
§. 381. EyndelJk is nog strydig met deze eenheyd ,
den eenparigen VOOI t;.;ang der rede te verbreken;
door zoudel' noodzakelykheyd het onderwerp van
toestand, b. v. van deu beJl'yvenden in den lyden den te doen veranderen, als: werkzaemlzeyd
versterkt het ligclwem, olilwildelt de vermogems der ziel, en a/Ie /:wade gedaclzten en nergingen worden door dezelve geweerd. BeIer,
en weert alle kwade gedaclttert en nergingen.
§. 382. In de volzinnen moet eeIJe be1worlyke en
juyste plaetsing der leden in acht genomen woroen. Verzuym hiervan kali groote dubbelzinnigheyd en verwarring te weeg brengen. vooral by
het opnemen van bykomende omstandigheden en
het invlechten van tusschenzinnen. By helg.ene te
dezen opzigte reeds te voren (§. 557) is aengemerkt, zy hiel', om het belang der zake, nog
een en ander voorbeeld ter verdere bevestigiug
van het gezegde hygevoegd • als: ik zend lt lzier~
nevens €lenige jonge vruchten, om aen uw verlangen te voldoen, als een hlyk der vruchthaer~
lzey(t. van mynen ho], met de eerstvarende
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De verwarring, welke in dezen voTzin
heerscht door de niet behoorlyke plaetsing der
leden, wordt ganschelyk weggenomen door de
volgende schikking: ik zend Zt, om aen uw verlangen te voldoen, hiernevens, enz., of nog beter lllet omzetting: om aen uw verlangen te voldoen, zeilde ik 7l hiernevens met de eer8!varende
sclutyt eenige jonge vruchten, als een biyk der
vrllchtbaerlzeyd van mynen hof. Verward is insgelyks dool' het invlechten van onc1erscheydene
tusschenzinnen, het volgende zeggen: de lente.
waerop de aerde, die tot hiertoe met sneeuw
en ys gesloten was, zoo lang wachtte, begint
thans te naderen. Hiel' volgen dry gezegden,
deels lot verschillende onderwerpen behoorende ,
onmiddelyk op elkander, waerdoor verwarring en
lwr 1lheyd ontstaet. Beter, thans nader! de lente,
waerop de aerde, die tot hiertoe met ,meeuw
en 'Ys was toegesloten, zoo lang wachUe.
§.383. Gebrekkig ook is in dit opzigt het volgende:
zyn dit ontu,'erpen , waeraen iemand die in hel
land geboren is, in welken stnet of in welÁ'e
o7llstand;glzeden het ook Z'Y, zich zoude schamen of 8chroomen zyne goedl:eltring te geven?
Hier is het twyfelachtig of den tU5schenzin, in
fj)eUen - hel ook zy, tot het voorgaende die in
het land geboren is, of tot het volgende aen de
ontwerpelt z'Yne goedkeuring geven, behoort.
]n het eerste geval zon de schikking beter aldus
zyn : zyn dit ontwerpen, waeraen iemand in
hel land, in welken staet of in welke omstandigheden ook geboren, zich zoude schamen of
sclLroomen zyne goedkeuring te geven? ln het
tweetle geval, zyn dit ontwelpen , waeraen iemand, die in het land geboren is, zich zoude
schamen c:f schroomen, in welken staet of in
welke omstandigheden lwt ook zr, zyne goedkeuring te geven?
.~cl/l1:yt.
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§. 384. Niet minder gebrekkig is dezen volzin:
dien held vereer i.k meer dan twintig drooge
geleerden, weUen grootmoedig zyn leven voor
het vaderland waf'gt, en met eene d.tppere
lzand honderd vyanden neérf)elt, welke duyzend
zyner medeburgers zouden vermoord hebben.
De woorden meer dan twintig drooge geleerden
kunnen, door derzelver plaelsing, aen den volzin
de volgende heleekenis geven: ik vereer den
held meer, dan Ilem twintig drooge geleerden
vereeren. Beier wordt den volzÏn aldus uytgedrukl: meer dan twintig drooge geleerden wordt
door n~ den held vereerd, die grootmoedig, enz.
§. 385. Voorlreffelyk met belrekkiug lot de schikking
is JJet volgende: eer ik tot de rede kom, die
ons onderzoek eygenlyk betreft, geloof ik de
beschuldigingen, die zoo wel in den med dikwyls door de vyanden , als ook menigwerf in de
volksvergaderingen door de aen/clagers lI:ytgestmoyd werden, alvorens te moeten wederleggen,
opdat gr el/,;- vooroordeel verwyderen, en de
zaek, welke geregtelyk beslist zal worden, duydely/,; doorzien moogt. In dezen volzin van Cicero
is ieder gedeelte, eIken tusschenzin, elke bepaling in zulk eenen zamenhang gebragt , dat door
de voordeelige plaelsing daervan het geheel in
duydelykheyd winl. Alles vloeyt natuerlyk voort,
en de lengte des volzins doet aen de verslaenbaerheyd niet het minste nadeel.
§. 386. Woorden, welke vereenigde denkheelden
nytdrukken, moelen zoo naby elkander geplaetst
worden als mogel)k. Van hier is het, dat de byvoegelyke naemwoorden , bywoorden, voorzetsels
en voornaemwoorden, vooral de betrekkelyke,
niet te ver van de woorden, waertoe zy betrekking hebben, verwyderd mogen worden, als:
deze gevoelens lleerschten voor, en geZJ'k de
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geschiedenis ons ten duyddy!.:sle leert, ook nog
lang na den oorlog. Beter. deze gevoelens Tzeerscltten voor den oorlo,fJ, en no,~ lang na denzeZf)en ,
gelrk, enz. - Hy heeft z/c:!t van de gelegenlzeyd,
. welÁ'e hem myn vriend, dien lzy e,erst kortelings had leeren kennen, aenboocl, bediend.
Beter, hy 1Jel'..ft zicTt bediend van de gelegenlzeye!, welke /iem mrn vriend aenhood, dien
lzy eerst !.:orlelings had leeren !.:ennen. - Men
inoet zich voor overyling, waerloe zaae menselzen ligtelyl:, die niet gewoon zyIL na te denken, vervallen, wach ten. Betel', men moet zich
voor overyling wachten, waertoe ligtelyl: zld!.:e
menschen vervallen, die niet gewoon zyn m(,
te denken. - Omtrent een millioen sclzepselen,
in mensc/zelyke gedaente, is door dit loningryk
vers/rooyd, wier geheel onderhoud, enz. Hier
staet het voorn::ennvoord te ver van het zelfstandig naemwoorJ waertoe het hetrekkelyk is. Beter,
door dit loningrcy!.: is omtrent ef"n millioen
8c~lefJselen in mensclze{y!.:e gedaente verstrooyd ,
Wler geTleel onderhoud, euz.
§. 387. De hoofl1delJkbeelden Illoelen verder in het
helderste licht geplaetst wordell. VOOl'beelJig is
te dezen aenzien den yo\:.:enden volzin: Wanneer
dü:hters, onder den ;c~yn van blootelyk te
willen vermaken, tevens kennt"lyk wenken en
ondanjJtingen geven, mog'en zy, myns oordeels,
(Jok tlzans zoo wel als voorheen, onder de beste
en achtingsweerdi'[ste scllr'}'f)erS geteld worden.
Niet tegenstaende 'de vele bcpaliugen in dezen
"olzin , verschynt het hoofddcIJkbeeid in een helder licht. Gebrekkig daereutegen is het volgende ~
voornaillelyk doordien het hoofdwoord aenzien
niet op de regIe plaets staet, en dus in een te
zwak licht voorkomt: gy moet lt wel aen de m.ensc11en kenbaer maken, ~ranrlee/' gy by hen in
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aelizien wilt blyven, maer gy moet Cl van llen
niet geheel laten doorgronden; want zoodra gy
lmn den eyndpael uwer bekwaemlteden toont,
daelt uw aenzien. Beter, wilt gy by de menschen altyd in aenzien staen, Laet hen u dan
leeren l.:ennen , maer nooyt geheel duorgronden;
want uw aenzien daelt, zoodra gy hun çlen
eyndpael uwer bekwaemlwden ontdekt. Tegen
dezen regel is ook gezondigd in het volgende
voorbeeld : het is niet verstandig gehandeld,

de meeningen van diegene, die in t.~rvolg van
tyd zoo dikwerf llUnne eygene stellingen en gedachten veranderden, 11unnevorige bewyzen verwierpen, en dus door hunne onbestendigheyd,door
hunne strydiglzeyd met zich zelvenduydelyk genoeg toonden, dat zy niet altyd met genoegzame
overtuYfJing yverden, niet altyd de waer/zeyd
verdedigden, blindelings, als volkomen zeker
aen te nemen. De woorden, die de hoofdgedachte
uytmaken, zyn hier te ver van elkanderen verwyderd; op de volgende wyze kan men echtel'
het gebrekkige dezes \'olzins gemakkelsk verbeteren: /zet is niet ver.slandig gehandeld, de mee-

ningen van diegene blindelings als volkomen
zeker aen te nemen, die in vervolg van tyd, enz.
§. 388. De volzinnen moeten niet overladen zyn,
dat is, zy moeten geene onmatige lengte hebben,
en derzelvel' leden ook niet al te lang zyn; dewyl
zy alsdan ons door te groote inspanning vermoeyen en alzoo eenheyd en zamenhang verliezen.
Ten vool'beelde diene :·onder wege hadden des

Zaligmakers leerlingen, daerloe aenleyding nemende urt hetgene hy van zyn lyden, dood en
verl'ysaenis voorzegd had, welke voorzegging
zy niet verstonden, dewyl zy steeds aen de oprigting van een aerdsch koningryk dachten,
met elkanderen over den rang getwist, dien zy
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in .::yn loningryk bekleeden zouden. Hier zyn te
veel onderscheydene dingen byeen gebragt , en
den "olzin is overladen. Om er duydelykheyd in
te brengen, dient men hem in twee te splitsen op
deze wyze: onder wege hadden de leerlingen
met elÁ'ander oV'.er den rang getwist, dien zy
in) t koningryk van hunnen meester belcleeden
zouden. De aenleyditlg tot dezen twist was hetgeen den Zaligmaker van zyn lyden, dood en
verryssenis voorzegd had; (~'elke voorzegging
zy niet verstonden, dewyL zy steeds aen de
oprigting van een aere/scll koningr~/k dachten.
§. 389. Even als men zich voor al te lange volzinnen
behoort te wachten, hoede men zich van de rede
in menigvuldige kleyne volzinnen te versnipperen,
cn lllzoo gedwongen en eentoonig Ie worden,
als: er is eene gesclzil:theyd om andere" beZagclze'.rl: te lJwken. Zy heeJt eene dubbelzinnige weerde. Zy moet derhalve in toom gelIOuden worden. Dol: de volmaeklsle melZsclzen hebben zwakheden. Deze op te 8poren is gemaH>elyk, maer
liet is ook l.:Leyngeestig, dtkw)'ls boosaerdig om
de zwal:/teden van andere beLagchelyk te maken.
Beter, de gesclziltheyd om andere beLagchelyk
Ie maken vordert eene stn!.:e ueteu/;eLing; want
in het vo/mae!.:tste karakter vleIdeen te 'vinden
is gemakkelyl: , en de goede zyde van eenen
te verbergen, en slechts deszeljs zwakheden, in
het licht te stel/en, verraeelt eene liglzinnige,
onedele, ja somlyds boosaerdige delll:wyze.
§. 3BO. Jn de verbinding der volzinnen moet verscheydenheyd heerschcn, dat is, lange UI korte
volzifltJeIl 1lI0eten elkander afwisseleIJ. Voorts neme
men ju acnIllelkiJlg, dat in het algemeen lange
en uytvoerige volzinuen voor den dei'tigen schryftraut, de kortere voor de opstellen vau het dagelJkoch leven llleest gepast zyn.
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5.391. Tnsschen de volzinnen, als mede tnsschen de
ieden en woorden derzelve behoort zekere evenredigheyd en opklimming in acht genomen te worden. Zoo moet, Wilnneer twee dingen met elkandel' vergeleken of tegen elkander overgesteld worden, in de laetste leden en woorden des volzins, zekere gelykheyd en evenredigheyd van
denkbeelden en uyldruhkingen plaets hebben, als:
de spotters houden het met dengenen , die het
meeste geest doet bl,yken ; het ernstige gedeelte
des me!lschdoms 1IIet den[{enen, die de beste
redenen aen zyne zyde haft. Betel', de ernstige
met dengenen, enz.
§. 392. Dy de opklimming moet men zorgen, dat
eene sterke lIytdrukking nimmer door eene zwakkere gevolgd warde; zoo behoort men, lJa het
noemen van heyligsclzending van geene dief'el;'Y, ofna rooIen moord, vlln geene sloutmoedigl/(-'yd of onbesclzaemdlzeyd te gewagen.
§. 393. Tel' J)evordering der evenredigheyd en opklimming plaetse men, 'sanneer een volzin uyt
twee leden bestaet, llet langste aen het eynde,
omdat den volzin aldus verdeeld gemakkelyker is
11yt te spreken, en het kortste lid by overgang tot
het tweede beter in de gedachten gehouden kall
worden, en a/zoo het verbaud vnn beyde leden
dllydelykel' wordt ingezien. Hetzelfde geldt ten
opzigtc van volzinnen, die llyt meel' dan twee
leden bestaen. Men zorge in het algemeen, dat
de leden niet te veel van elkandt:l' verschillen,
en mllke dezelve zoo, dat de luetste leden in lengte

S.

toe ne 1ll en.
394. By het slot van eenen zin dient men vooral
oplllel'kzaelll te zyn, 0111 geenc een lettergl'epige
eu onLeduy"lcnde woorden, zoo als ldeyllc redededen zyn, te gebrllyhll; uwer jIJtegellclecl hy
eeue bchoorlyke lengte vau het laetstc lid, tot
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sluyting, volle en welklinkende woorden te bezigen. b. v. de lente begint, en de natuer leeft
weér, na een langen slaep, in bloemen, Icrwyden en boomen, op. l:ieter, de lente begint, en
met dezelve ontwr::ekt de natuer, na eenen langen slaep, wederom tot een nieztw Zepen.
In sommige gevallen evenwel, wanneer Ideyne
rededeelen het hoofdonderwerp uytrnaken, kunnen
dezelve tot slotwoorden dienen, als: veeltyds
vergeet men weldaden, maer beledigingen nooyt;
§. 395. Hiertoe is ook hetrekkelyk, dat men met
geene naslepende denkbeelden moet hesluylen ,
b. v. met de schr~f'en van Cicero zyn de jonge
lieden meer bekend dan met dlf van Demostlzenes,
welken nogtans den eersten zeer ver overtreft,
ten minste als redenaer. Dit laetste komt hinkende achter aen.
§. 396. Ten besluyte hiervan moet nog aengemerkt
worden, dat men de zamentrekking der volzinnen,
door middel van hyvoegelyke naemwoorden en
deelwoorden. niet moet bezigen, wanneer meer
dan een onderwerp in den volzin voorkomt,
als: myn vader het begerende, zal ilc my op
de reys begeven, voor, als mrn vader het begeert,
enz. Z. §. 268. In een enkel geval noglans kan
men zich ook daervan hy twee onderwerpen bedienen, als: den winter voorby zynde , maekte
Cesar zich tegen het voorjaer gereed, om den
germaenschen oorlog ten ernde te brengen, voor,
als den "winter voorby was.
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VIERDE AFDEELING.

PROSODIE.
roorloopige aenmerkingen.
De Prosodie behelst wat men Toon en lJ1aet noemt,
en de regeling van die twee.
Geene reeks, hoe groot of kleyn, van aeneengeschakelde lettergrepen of woorden, kan er zyn, of
daer moet eene onderscheyding zyn zoo in stemtoon als during van de eene syllabe boven de andere;
en dus moet zy in ieder woord van meer dan ééne
lettergreep, en in elke rede of deel eener rede plaets
grypen. De betrekking der meer of mindere drukking en verheffing, trager uytstrekking of sneller
overglvding tusschen de syllaben en tusschen de
woorden, en zoo ook tusschen de verschillende
deelen eener rede, is wat men in spreken of zingen
val of kadans noemt, en de welluydendheyd van
deze te regelen is het voorwerp der Pro,yodie.
Betrekking van ,toon en maet zyn deels voortvloeyende uyt den aerd der lettergrepen van een
woord, dus uyt dien der woorden onderling; deels
nyt bet meer of minder belang der lettergrepen van
een woord of van dat der woorden in eeue rede;
deels ook nyt een algemeenen vorm van kadans,
val of zaug, dien men zich, onafhankelyk van de
woorden of rede, voorstelt, en waeraen men de
rede onderwerpt. Het eerste mag men natuerlyke of
eygenaerdige kadans, het laetste willekeurige of het zy
Redenaers- het zy Dichters-kadans noemen; en deze
laetste te weeg te brengen, heet, in een byzonderen
en strengen zin van het woord, versificatie of versmaet, schoon toon en maet te zarnen bevattende.

11. Deel.

5
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IV ulU'duytsc!'e
OYER DEN TOON.

Toon en maft vloeyen wederzyds op elLmdel' in ,
en in 't nederduytsch zoodanig, dat den toon de maft
overheerscht, even zoo wel als hy van deze afhnngt.
Den loon doet eene lettergreep sterker klinken,
de maet doet ha er langer of korter dnren.
De maft is meer innig aen 't woord verknocht,
den toon wordt meer als toevoeglyk beschonwd.
Hiervan kan men van toonlooze syllaben spreken,
maer iedere syllabe heeft eene lmuier of korter rnaet.
Hiervan wordt een woord gezegd slechts op deze of
die lettergreep den toon te hebben, maer geene letter~
greep of zy heeft hare maet.
Wy nemen dus in 't nederduytsch geene ondersclleydene benaming van aecenius !{TC/vis, acutus
of circwnjlexus van 't grieksch en latyn aen, maer
kenllen slechts één accent of toon in het algemeen,
en, wanneer verscheydene volstrekt toonlo07:e lett~rgrepen hyeenkomel1, eene geringe verheffing in
eene van die, welke wy , als een min sterken toon,
een hal ven toon heeten.
Ieder woord, vatbaer voor eenen toon of accent,
heeft dien 'wal111eer het op zich zelf stilet; maer door
znmenstelling met een ander, kan het dien verliezen.
Zoo gaet den toon die in het woord verstand op de
tweede lettergreep valt, in onlJerstC/nd over op de
eerste. Zoo is het ook in gedachte eu hoofdgedachte.
In het algemeen heeft men opgemerkt, en als een
onfeylbaren regel gesteld, dat de lettergreep, welke
den wortel of het zakelyk deel van een woord uytmaekt, altyd den heerschenden en vollen accent van
het woord heeft I en dnerom lang is. Zoo zal twist,
hy ,'oOl,beeld onveranderlyk den toon bewaren in
twjstbaer, betwistbaer, betwistelri; , betwistbaerllerd, betwistbaerlzeden, onbetwistbaerheclen,
Spreek in ollweders)?rééko/!..1iE'yd, enz.
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Maer wanneer tusschen de wOl'telsyllabe en oen
't zy dan meer-, 't zy eenlettergrepigen uytgang,
eene volstrekt toonlooze syllabe is of meer, dan kan
den uytgllngeenen hal ven toon hebben. Zoo is 't b.v.
met kunstenáer, héyIigdóm, v réémdelingsc7utp,enz.
Hieruyt vloeyen twee byzondere grondregels
voort: 1.° dat geene kOl,tvoorbygaencle leltergreep
een heerschenden toon 'hebben kan; nIs b, v. de i
en de e in magtige, de eerste e in beleefd of geleerd. Hierom ook zyn de voornaelllwooÎ'den me,
ge, ze, de lidwoorden en de voorzetselen te, be,
ge, ver, volstrekt toonloos in alle gevallen. 2.° dat
de zuyver nederduytsche uytgangen der woorden
den toon niet kunnen hebben, en derhalve met
geene gelyke klem uytgesproken kunnen worden
als hunne meestzakelyke syllabe.
Den uytgang elyi; ,dien men in menigvuldige byvoegelyke naemwoorden aentreft, is volgens het opgemerkte toonloos, en daerom kort even als den uytgang ig. Hetzelfde mag men ook zeggen van de
uytgangen ing en end, beyde onvatbaer voor den
toon. Deze uyrgangen echter, wanneer zy door eene
onaccentbare lettergreep voorgegaen worden, kunnen nog weleenen hal ven toon aennemen, maer door
toeval en niet uyt den aerd. Zoo is het, hy voorbeeld in wénsclzelyke, wándelende, waerin de
derde syllabe des noods een hal ven accent Iyden
kan; maer die te flaeuw is om tot rym te strekken, waerom dan ook het rymen op Irk niet
aen te raden is, noch ook op den uytgang baer en
~aeTJ2, wier natuerlyk sterkeren klauk niet te min
den hal ven toon meerder kracht geeft (1).
De toevoeging van !/erd aen een adjectief is toon(1) Men vindt den uytgang baer tot rymsyllaLe gehruykt Ly Bilderdyk.
Perst horst en riMen tot malkadr;
JJlaer 'I heest onwri,('- onhandelbaar, enz.
.
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loos en den accent -blyft als in 't adjectief; gelyk
h. v. in wéérdigheyd, kloe1.:móédig7zeyd (1).
El' zyn echter eenige uytgangen die hy ons den
toon ontvangen, doch men mag ze aenzien als van
vreemde afkomst. Deze uytgangen zyny, als kleedy,
waerdy, razen~y; - eel, als krakeel, houweel, juweel; - et, als helmet, trompet; -ier, als banier,
rentenier; - adie, of agie , of aedje , als Za8taclie ,
lyvagie, boschaedje; - en eyndelyk den vervrouwelykenden uy:gang in en es , als fIodin, prinses.
Bovenstaenden regel, dat het zalzelyk deel van een
woord den overheerschenden toon behondt, lydt ,\1y~
zondering in Je zamengestelde woorden.
In de zamenstelling van een l::yvoegelyk naemwoord, bondt dit regelmatig den klemtoon, als
daclifI in weldádig, lwnddádig; - getrouw of
trouw in ontróûw ('2) ongetróLÎw; - geleerd in
(vetgeléérd; - zuchtig in 8laepzûc7ztig (Verg. §.65).
Hiervan echter is Jen rklallk ie uytgezonderd. als
in vréûgdlief, práétziel:.
In godlóó8 zeclenlóós enz., heeft het gehrnyk ook
den toon vcrv!aetst • zoo dat Ulen even goed zegt
góddeloo8, Mvmloo8, enz.
By de zamenstelling van een ze1fstandig naem~
woord, is het eerste lid in die zamenstelling eeue
wyziging van het latere, en overzulks , 't zy dit
eerste woord adjectief of substantief is, verandert
het voornamer woord zyne beteekenis van meer algemeen, tot de uytdrukking van eene byzondere

(1) Men vindt nogtans ook dien uytgang, door eene
volstrekt toonlooze lettergreep voorafgegaen en daerom met
een halven toon hestemIJeld, tot ryro gehruykt hy Tollens.
Die dolende, in hun' angst, waar 't goed geluk hen leidt,
Hondtasten naar een pad in deze onmeetlijkheid.
(2) Zoo wordt in het volgend vers het adjectief van
't suh"tantief onderscheyden door den toon.
liij was me ontrouw, ik heb zijne óntrotLw streng gesrtift.
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soort, en het eerste trekt, als dit ondel'scheydende,
den overheerschenden accent tot zich. Dus een
1crygshoofcl; een wétgever, een drá~[{stoel, eene
wéldaed; dus de óntrouw, de óndeugd , het heyligdom , den ryksstaf, den gróÓ!vorst, de óvermagt, het wángefJoelen; de wántroztw, het ópgeld, den ónderstand, den tégenspoed, den rámpspoed, enz.
En dezen aCCent hoüdt zyne plaets ook wanneer
zulke zelfstandige .naemwoorden in 't meervoud verlengen. Het blyfl de krygslwojden, dráégstoelen, enz.
Hiervan moet mén alléen uytzonderen de woorden, van participien gemaekt, die den accent anders
hebben, als menscldiévendlzeyd van n'zemcIzUévend, enz.
In de zamengestelde' werkwoorden is groot ond"erscheyd tusschen die met afsclzeydbare, en die
met onajsclleydbare voorzetsels zyn zamengesteld.
In de eerste heeft het voorzetsel den toon. in de
]a-etste blyft hy op het werkwoord. Dit is het ver·schil tusschen tégen$prelcen en weaerspréken, 00aengezien of den tyd of de wyze, waerin men het
werk woord neemt, die afscheyding vordert of niet.
De zon is aen j t ondergaen, of de zon gaet uIlder
heeft even zeer den accent op onder. (Verg. §. 160.)
Dit onderscheyd in de accelltuatie der werk woorden houdt ook stand in de daervan afgeleyde naelll-'
woorden op er llytgaende. Dus zyn tégenstander en
wederspréker anders geaccentueerd.
Een byzonderen nadruk dien den spreker in een
hyzonder geval op eene lettergreep van een woord
geven wilt, om deze by uytstek te doen gelden,
kan eene toonlooze syllabe den heerschenden toon
doen aennemen. Zoo kan iemand 3es noods zeggen:
hy was góéd en niet hváéd-aerdig; hJ' lze~ft el'
jarén op doorgebragt. Dus ook: 't is wel óllverstandiggedaen, recht ónlzeu8c!z, ja ónmenschelyk.
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Ik lzérkes en ltérlees het. Ook méde-pligtig. Doch
dan dient men wel de tegen den aerd geaccentueerde
lettergreep, indi!!n zy geen blooten uytgang is, af
te scheyden en met eene dwarsstreep te verbinden.
Dezen nadruk en de toonverandering welke dael'
uyt ontstaet, valt voornamelyk op ontkennende of
afkeurende woorden. Zoo is het in 't opgegeven
voorbeeld, 't is wel ónverstandig, enz. zoo in óntrouw, óngetrouw , ónmooglyk, óndoenlyk , misdadig, wánschapen, óllervloedig, tégenstrydig,
wéderlworig, enz.
Op voornaemwoorc?en moet niet dan een hal ven
toon vallen, ten zy 'l.y in tegenstelling gebruykt
worden, of dat men er nadruk op geven wilt, hy
voorbeeld : het luws be/wort '/ém en niet 1záer. Myne diensten alleen werden miskend.
J)eelwoorden ,'olgen in het toon-aennemen hun
werkwoord.
Bywoorden volgen de adjectieven.
Van r oorzetsels in zamenstelling met werkwoorden is reeds gehandeld. Met hyvoegelyke naemwoorden laten zy den toon aen dit woord; als overm6édig,
tegenstrévig, onzóét , zoo er geen hyzonderen nadruk op dit voorzetsel noodig is.
zich zelf staende ,
hangt hunne accentueering gehee aen den meer of
minderen nadruk dien den zin daeraen geeft, en aen
de plaetsing tusschen toon hebbende of geen toonhebbende woorden. By voorbeeld, in deugd met wysheyd, en wys1zeyd met bedaerdheyd, of de levende
met de cloode, neemt het voorzetsel met al of niet
den toon aen, naer 't belang dat men iu .de verbinding stelt of naer de welluydendheyd medebrengt.
En het is even zoo met de Yoegwoorden. Den
toon hangt altyd aen de meening des sprekers ten
acnzien van 't belang zulkel' woorden in zyuc zegging, en tevens ook aen de gemakkelykheyd der
llytsprae~ of de welluydendheyd , die nooyt Ly eene
niet gemakkelyke uytspraek bestaen kan.

Or
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Wanneer t wee lettergrepen, vatbaer \"001' eell
,"alkomen toon zynde, onmiddelyk naest elkander
staen, moet een van beyde toonloos worden: 't zy
dit in één zelfde woord mag voorkomen, 't zy het
twee ondel'scheyden woorden zyll. Ten ware echter
dat een verwyl tusschen dezelve in de llylspraek
plaets moest grypen, of dat een van beyc1e als parenthesis ingevoegd was, en dus uyt dien hoofde
een anderen zweem van stem bekwam, als:
Den mensch , dan, was gevormd. enz.
In allen gevalle moet het een dan tOl;h het andere
door eene huytengewoone verheffing of drukking
te boven gaen, of eeue verpoozing moet ze afscheyden , als:
Den mensch, dan, was ge tJ ormd , NU juycillen
de Englenreyen.
Ru moet hier DO\'Cn vormd en juych opgehc\'en
of van heyde door eene verpoozing afgescheyden
worden. En zoodanige middelen hreken de een toonigheyd die, iNdien men dan en nu toonloos nam,
iets slaperigs voort zou brcngen.
OVER DE IIIAET.

GeJvk door bet woord toon of accent de mcerdere of' mindere verheffing eener lettergreep verstaen
wordt, zoo vcrstaet men door maef of qzwntiteyt
eene meerdere of mindere during der lettergreep,
of der vokael in eene lettergreep, tot hare llytspraek vereyscht, of dael' by in acht genomen. En
zoo maken JIlaet en toon te zamen het zangerige of
welluydende eener rede uyt •
.A engaende de maet knunen de volgende grondregels volstaen.
1. Als algemeenen regel mag men opmerken dat
seene positio , gelyk de Latynen het noemen, hy
ons eeue lettergreep verlengen kan, mael' in tegendeeL wel verkorten. En dat, daerlegen, den
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accent eene syllabe verlengt, en 't volstrekt gebrek
aen accent haer voor kort kan doen houden, schoon
zy anders en in zich zelve lang zou mogen zyn.
2. De zakelyke lettergreep van een woord, dat
is, de wortel-syllabe, aen welke zyn geheele beteekenis hangt, dat woord moge dan naem- of
werkwoord zyn , is uyt zynen aerd lang. en kan
niet kort worden dan door de plaets die het in de
zamenstelling inneemt, en waerdoor het loonloos
wordt. waervan in regel 6.
De bywoorden, niet anders zynde dan byvoegelyke naemwoorden op de werkwoorden toegepast,
vallen ook onder dezen regel.
5. Alle uytgangelJ van woorden achter de zakelyke, of vollen toon hebbende lettergreep van
een woord, zyn kort; maer, door het voorgaen
van eene volstrekt toonlooze lettergreep eenen hal ven
toon ontvangende, mag men ze in dat geval voor
lang houden.
4. De lidwoorden zyn kort. Desgelyks zyn het de
voornaemwoorden, zoo wel de zelfstandige als hyvoegelyke, ten zy wanneer er door den byzonderen
nadruk dien men el' aen geven wilt een accent op
valt. Hetzelfde is waer omtrent de voorzetsels en
voegwoorden.
5. Den nadruk maekt alle lettergrepen, waerop
hy valt, 't zy by wege van tegenstelling of anders,
lang. Dus: IK ben kranker dan GY.
6. Eene lange lettergreep, onmiddelyk achter de
lange syllabe, welke den vollen of heerschenden
toon in een woord heeft, volgende wordt daer
door zelf.~ kort. Dus is vaêr in gróótvaêr kort,
niet in bestevaêr. Omtrent eenlettergrepige woorden Iydt dit geene uytzondering; maer het is niet
toepasselyk op de zamensteJling met woorden van
meer lettergrepen, als rykszetel, bórgheersclzap,
lzóójdstudie, enz., in welke, schoon den accent

] 05
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volstandig op de eerste slael, echter de lange vau
het tweede woord in die koppeJir.g lang blyf!.
7' Doch de lange syllabe, die aen de lange,
welke den klemtoon heeft I oumiJdelyk voorafgaet, blyft lang, ofschoon toonloos. Dus Llyft groot
in grootmóédig, lang; wel in weldádiglzerd.
8. Van deze bestemmingen der quantiteyt zyn
de hy ons uytheemsche uytgangen, waervan te voreu
gezegd is dat zy den heerschenden toon hebben,
uytgezonderd; deze uytgangen zyll derwyze lang
door dien toon I dat zy de oumiddel)'k voorgaende
lettergreep volstrekt kort maken, als in godin, Icleedr,

trompet
• g. De korte lettergreep die den accent ontvangt
wordt daerdoor lang.
10. Even weynig als in eenig woord de meer of
mindere medeklinkers voor de vokael eenige lettergreep lang ml:lken , zoo weynig geeft ook eene meerderheyd van medeklinkers achter de vokael aen de
lettergreep, waerin zy voorkomt, eelle meerdere
lengte, dan zy door de hloote vokael heeft. Dorst
en schertst, b. v. zyn niet langer dan dor of scher ,
en worden door den voorgang van eelle toon hebhende lettergreep zoo kort als de kortste. In goudof bloeddorst is dus de tweede lettergreep niet langer
dan den uytgang in gouden of bloeden.
11. Den hal ven toon doet de lettergreep in de
versmaet voor lang gaen; doch op Je korte i, en
den daeruyt bestaenden uytgang ig en ige is tIit niet
toepasselyk. De syllabe ri, b. v. in nederige of rig
in nederig. schoon ook de zamenstelling del' rede
daer een hal ven toon op werpen Illag, hlyft om
deze i altyd kort en dof, waerom deze uytgangen
ook tot geen rym dienen kunnen. Daerenfegen in
worstelingen, waervan den uytgang in zich zelvell
kort is, mag men de vooriaetste lettergreep, met
een halven toon uytgesproken, als lang gebl'Uykcll.

5..
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OVER DE VEHSIFICATIE.

Oe Versificatie regelt de schikking der woorden
ia zekere orde volgens toon en maet, tot het maken
vnn verzen.
Een vers is eene verzameling van twee of meer
vceten naer zekere regels van toon en maet geschikt.
Een voet is een zamenstel van twee of dry lettergrepen van gepaste maet.
lHen onderscheydt in onze poëzy voornamelyk vier
soorten van voeten:
1) den Jambus , hestaende uyt eene korte lettergreep
v

-

v-

gevolgd van eene lange, als: bedaer, ontken,
v

-

v

gevaer, verzuym;
:2) den Trochceus, bestaende uyt eene lange gevolgd
-v

-v

-v

-v

van eene korte, als: over. tre.ffi:n "heJJèn, lezen;
3) den Dactylus, hestaende uyt eene lange gevolgd
-

v v

-v v

-

v v

van twee korte, als: levende, hemelen, dobberen,
-

v

v

koningen;
4) den Amphibrac7llls, hestaende uyt eene lange
v -

v

v -

v

tusschen twee korte. als: verachten, beclrrven ,
v

-

v

v -

v

ontwaren , verlangen.
Van daer ook vier onderscheydene soorten van
verzen:
1. Jambische verzen, als:
v

v

-v-

v-v-

v-

:N II klinkt de hamerslag, dat rots en reê 't herhalen,
v v v
v -v vNu snijdt de zaag door 't hout; de dissel punt de palen.
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Trochalsche verzen, als:

2.

V

V-V-I'

Wie heslygt die hIacuwe bcrgeu
v

-

v

-

v

Op dat houten watcrpaerd.

3. Dactrlische verzen, als:
VV-VV-flV-V

lUarm're gestichten en torengevaerteu
-v v

v

v

-

v

v

Duykelden reeds met hun' kruynen in 't nat.

4. Amplzibrachische verzen, welke men, even Bh
de dactrlische, ook Trippelverzen heet, als :
v

-vv-vv-vv

Niet steeds is de liefde hestendig van duel',
v

v

v

-

v

v

Hoe snel zy den hoezem deed jagen.

Het vers dat eyndigt met eene lange syllabe,
beet men staende vers, het ander, eyndigende met
eene naslepende korte en toonlooze syllabe, slepende vers.
Het jambische vers strekt zieh nyt van twee (1)
tot zes voeten of maten. Het trochaïsche van twee
tot vier. Zie hier voorbeelden.
(1) Er zyn ook jambische verzen van één voet, doch zy
komen zeldzaem voor en niet dan vermengd met lungcl'e
Zie hiel' een voorbeeld van Bilderdyk.
't Gedicht
Uit pligt
Gelukt niet ligt,
Maar hinkt aan ijzren boeien:
't Heeft vier
Noch zwier
Noch bloei noch tier,
En kruipt in plaats van vloeien,
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JAIIIBISCHE VERZEN.

J7an twee voeten :
Is dankbetoon
Een sober loon
Ter dienstvergelding ,
Het braaf gemoed
Vindt innig zoet
In de eervermelding.

BlLDERDlJK.

J7an dry voeten:
Ik weet een kleine fahel
Die ik u zeggen zal :
Ik heh haar eens gelezen;
Gelezen bij geval.

r an

BILDERDIJL

vier voeten:

Ik mogt u dan weêrom aanschouwen
o vaderland, mijn hart zoo dier!
Ik zag uw welige landouwen
Geplonderd door het oorlogsvïer. BILDERDIJK.

r yfIJoetige

verzen :
Uit broederhand, maar vader.ingewanden ,
Vloeie u dit pand van Gods genade toe!
Vereene 't ons met altijd naauwer banden
Zoo lang zijn wil ons hier nog kwijnen doet.
BILDERDI,1K.

Zesvoetige verzen:
Schoon zijt ge, 0 Nachtvorstin ! uw somber aangezigt
Is lieflijk. Gij verschijnt met zilverglanzig liclit.
De starren treden bij uw optred voor, in 't Oosten:
lIet sombre wolkjen lacht wanneer gij 't komt vertroosten,
En bloost zijn wangen met den weêrschijn van uw glans.
BILDERDIJK.

Men vindt ook zevenvoetige verzen, uyt een
vers vall vier met -een van dry voeten zamengetrokken, -doch zy zyn zeldzaem en dienen meest
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tnt slotvers hy kortere. Zie hier een voorbeeld van
Bildel'dyk.
Europa had met blanken voet
Den schalken stier béschreden ;
Ivlaar ach, hoe beefde ze in den vloed,
Hoehleektemond en rozenwang, hoe sidderden haar leden!

Zy komen echter hy denzelfden dichter ook Vaal'
op elkander volgende, doch nimmer als staende
verzen. B. V.
Neen, hemel! niet om eer of staat, of aardsclle nietiGheden
En wat voor heil en voorspoed Geldt, bestormen u mijn beden.
Neen, heb ik vaadrenërf en goed voor 't vaderland geofferd,
Ik vraag niet, wat die 't heeft verkocht in zijn trezoren koffert.
TROCHAISCHE VERZEN.

Van twee voeten :
Wat aan 't leven
Prijs kan geven,
Zij verbleven
Aan dien God,
Die bij weelde
Waar ze ooit streelde,
Leed bedeelde
Aan ons lot.
Van dry voeten:
Odin daalde neder
Uit zijn wolkpaleis
Om den man te zoeken,
Over 't ruim der aard,
Als het Hoofd der kloeken,
Door zijn geest vermaard.

BILDERDIJK.

llILDERDIJK.

Van vier voeten :
Haalt me een Roosjen , Serafijnen,
Uit de dorre zandwoestijnen
Van het ondcrmaansclie diep!
Midden onder 's aardrijks doornen,
moeien er nog Uitverkoornen,
Die ik voor mijn hemel schiep. BILDERDYK.
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Voorts heert men ook trochaïsche verzen van acht
voeten, door eene zamellvoeging van tWte viervoetige, wael'doOl' dan een staende vers \aIl vyftien
lettergrepen ontstaet. Zie hier een voorbeeld van
Bilderdyk nyt menigvuldige welke 1y dien dichtel'
voorkomen.

IlO

Teder wichtje, dat zoo gaarne, als uw vader 't slechts gehengt,
Uit een andren hoek der kamer wat hij vordert, haalt en brengt,
Hoe gelukkig voelt ge u-zelven, als gij aan zijn hand geleund,
't Vrachtjcn naauwlijks weet te dragen, schoon die hand het
[ondel'steunt.
DACTYLISCHE VERZEN.

Deze verzen zyn ongemeen. Zie hier een pael'
vOOl'beelden,
Klare, wat heeft er uw hartje verlept,
Dat het verdrietjes uit vrolijkheid schept?

HOOFT.

Marm'l'e gestichten en torengevaerten
Duykelden reeds met hun' kruynen in 't nat;
lteeds had den vloed met zyn klimmende golven
't Toppunt der hoogste gebergten omspat. WILLElIIS.
AMPHIBRACHlSCHE VERZEN.

Deze verschillen niet van de voorgaencle dan dat

zy me't eene korte oftoonlooze lettergreep aenvangen.
Men vindt ze van een tot vier voeten. Zie hier
voorbeelden.
fTan één 'Doet:
Geen bondel
Van 'fONDEL,
Geen verzen van POOT;
Geen dichten
Van lichten,
Op Pin dus vergood;
Geen werken,
VANIlIERKEN

Of FEITAMA waard,
Bewijzen
Den Grijzen
Verstijfd bij den haard.

BILDERDIJK.
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ran twee voeten:
Ik heb ze zien hloeien,
Bij 't uchtendontgloeien ;
Nu hangen de hladen en storten in 't stof,
Tot speeltuig der stormen,
Tot aas van de wormen,
Tot schaamte van d'op haar zoo pl'alenden hof.
BILDBRDIJK.

J7an dry voeten:
Oud zijt gij, Paai Witbol, sprak laatstmaal een k.naap,
Grijs zijt gij en kaal op de pan.
Nog zijt gij gezond en nog rustig ter been;
Ai, zeg mij de reden daar van.
BILDBI\DIJK.

r an viel- voeten :

Het eerste en derde vers van het voorgaende
voorbee!d, en de staende verzen in 't volgende.
De 5noodaart ontstal zich aan 't vreugdegejuich ,
En kroop naar die eenzame wanden :
Hij grijpt in het duister een vuurzwanger tuig,
En doet er de zwavel ontbranden,
Hij lokte de ontspringende vonk uit den steen,
En legt er nu hoomzwam en rijzen omheen.
BILDERDIJK.

Voor 't overige schakeert men elk dezer verzen
door lange en kortere te mengelen naer zyne soort.
jambische met jambische, en trochaïsche met trochaïsche; doch deze tweederley niet met elkander. De
dactylische intusschen mogen met amphibrachische
ondermengd worden, omdat deze twee soorten dezelfde kadans hebben.
Het jambische vers van zes voeten voert den naem
van alexandrynsch of helden vers.
Dit vers heeft ovel' 't algemeen eene stemrust
in 't midden, dat is achter den derden voet of de
zesde lettergreep. Deze rust is niet slechts volkomen,
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wanneer zy achter een volkomen woord invalt,
maer Gok als de achtcl' den derden voet overschietende lettergreep in het volgende smelt, ja deze
rust is aengenaem en schoon. B. V~
De woeste legerhen - de, in dolheyd aengeronnen.

De rust mag insgelyks vallen in een woord dat
uyt twee zelfstandige woorden is zamengesleld, als:
Het volksverhond der stam Igemeensehap hield nog stand.

Doch zoo flet woord uyt geene twee zelfstandige
bestaet, mogen de deelen der zamenstelling donr
de rust niet gescheyden worden. On-verstand, hy
voorbeeld, of med-gezel duldt het vallen van de
rust in het woord niet.
Ook klinkt zulk een ruslval kwalyk wanneer het
laetste woord in die zamenstelling geen polysyllahum is. Goed is
Den veldheer sticht zyn krygs I trqféën hy 't altaer;
en minder goed is 't , wanneer men trojèên tot een
dissyllabum zamentrekt, als :
Den veldheer sticht zyn hrygs I trqfeên op't oorlogsveld;
maer onlydelyk is het, wanneer het la etste woord
slechts uyt ééne lettergreep beslaet, als :
Dien zege deed zyn hrygs I roem 't aerdryk overhlinhen.

Verders moeten werkwoord en voornaemwoord
niet door die rust in hun zamenhang verdeeld worden: ten zy er buyten dien eene wezendlyke redeverdeeling plaets heeft die IICt vers breekt, waervan
straks nader. En dit zelfde geldt van de bezittelyke
en andere voornaemwoorden met hun naemwoord.
Behalven de stemrust dient ook tot bevordering
del' welluydendheyd in het vers de snede of CW8ure ,
d~t is, het ondel'scheyden van eene of meer letter-

SpraeHunst.

113

grepen, waerdoor den een en voet van het vers met
den anderen verhonden wordt, hy voorheeld
Een woe I elend on I gevall\slaet alile ontwer I pen neder.
En in het trochaïsche :
Ga, be I trouw't ontl zind gelpeupèlll opge I ietdoorl ra[zerny.
Dit achtvoetig vers onder de trochaïsche • en onder de jamhische vyf en zesvoetige zyn alleen vatbaer voor de stem rust , en wel in het vyfvoetige
achter den tweeden; hy andere verzen wordt zy
niet in acht genomen~ Doch behalve deze rust,
die men de natuer{yJ.:e of ~eter regelmatige rust
van het vers noemen lllag, IS er nog eene andere
welke de in het vers vervatte rede, als uytdrukking
der gedachte, met zich brengt, en deze is menigerley.
Zy kan op alle plaetsen van het vers vallen, en zelfs
de regelmatige rust onmerkelyk maken, ja geheel
doen vel dwynen. Eenige voorbeelden zullen dit
ophelderen.
1
2
3
4
5
6

God dank!- daer gaet een vonk van 't sluymrend daglicht aen!
Zy zien het, - twyflcn, - rukken 't valluyk heftig neder,
En staren. - Ja, - God dank! de morgen schemert weder,
De maen verbleekt, - de starren deynzen, - heller glans
Verlicht de klippen,-kleurt de kimmen, -tooyt den trans
En dunt de neevlen, - luwt de koucie en sust de vlagen.

In het eerste en derde, wordt de gewoone stemrust onmerkhaer, vooral in 'I eerste. In de overige
gaet zy gansch verloren door de Junstmatige rusten die den uerd der rede medebrengt , en die in
't eene al korter zyn dan in 't andere. Zoo zyn
beyde rusten in het 2 • .1· en de eerste rust in het
derde langel' dan de onderscheydene rusten in het
4•.10, !l.de en 6..10 vers. En volgens deze kunstmatige rusten dienen de verzen toch gelezen te worden, indien zy door geene eentoouigheyd vervelend
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en' .walgelyk zullen worden, ook is 't een groot
voordeel dezelve wel te schikken, en haer hnylen
doorgaende regelllJatigheyd of eenvormigheyd te
houden.
Veelal ,vorden de verpoozingen in eene rede door
de zoogenoemde punctuatie aengewezen , en deze
verdeel en de leden der rede, en onduscheyden die
logisch of grammatikael. Doch het is hiermede als
met de gebeele uytspraek der woorden die oneyndig
verschilt naer de meening van die haer uyt.
Jan wendcht nog eens zoo ryk te zyn als ik :
Dit kan in verscheydenerley verstand gezegd zyn.
En het komt in dit zeggen op het woord nog aen,
dat velerley toepassing vindt, nacr lJIate hel tot
het wmsclzen zelf, of tot het gewNnschte I en in
dit tot het volgende eens, of tot eens zoo gebragt
wordt. Slaet dit nog op den tyd, zoo heteekent
het, hy wenscht t' eenigm dage zoo ryk te zyn ;
behoort bft hy eens, zoo drukt dit nog eens zyn
andermael wenschen uyt; behoort het hy eens zoo,
7.00 is het, hy wenscht dubbel zoo ryk te zyn.
Behoort het nog eyndelyk tot het wensc1zen zelf
en niet tot het voorwerp van deu wensch, zoo is
bet, hy bet niet af dit te wensclien, het is nog
werlcelrk zyn wensch. Nu dit alles, alle deze verscheydenheden moeten I100dzakelyk door klemtoon
en verschillig geplaetste verpoozillgen aengeduyd
worden.
Deze verpoozingen hangen I zoo wel als den toon,
ook dikwyls af van 't helang dat men in 't voorwerp of onderwerp of in eenige omstandigheyd stelt,
waerop men de opmerkzaemheyd meer hyzonder
wenscht te vestigen. Zegge men

Den vorst verlangde,een teug uyt 's herders water[hruyk:
Die in 't hyzonder al de aelldacht op den vorM
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hechten wilt, zal achter dit woord eenigzins ophouden, en dus de verwadJting des hoorders spannen metnem daerby te bepillen ; waerdoor dan ook
'( geen dien vorst deed of hem overkwam belangryker wordt. Onderstelle men dit, en zy een teug
lIyt '8 7zereZers waterl.:myl.: als één denkbeeld besc!wuwd , zoo ontslaet er eene hooger kunstmatige
rust achter vorst. en het overige van het vers
heeft geene verpoozillg meer in de uytspraek.
Tot het vermyden van ecntoonigheyd is ook hoogst
voordeelig den overloop der verzen, of wat de Franschen door enjambement yerslaeu. Hier door belet
men dat den zin altyd met het halve of JIlet het eyndigend vers gesloten wordt. en lIlen verhygt ryke
eu volle zinnen, en (berin vel'scheydenheyd van
val en afloop. Zie hier voorbedJen uyt BilJerdyks
Ziekte der Geleerden.
Nu zag ik, welk gezigt, ontzaggelijke Hemel!
Een onafzienbaar en nooit rustcnd sclzimgewemel
Van piJnen, enz.
Vaart wel, tot d'ochten<1stond! • Dat woord van ochtendstond
Blijft steken, en versterft den Grijsaard in den mond.

En

Wllt

voorder :

Zy naadren 't ledikant, en heffen 't mes omboog,
En stooten blindlings toe met toegewrongen oog
En afgekeerd gelaat.

Zoo ook Tollens in zyn Nupa Zembla:
Zij tijgen weêr aan 't werk, en schuiven weêr de sleden
Den oever langs, de ruwe pelzen om de leden.
En verder:
En sleurt hem mcê , en dunt de manschap, en verhaalt
Hun kriJgshunst op zijnprooi,die 't met den dood betaalt.
Hieruyt volgt dat het zoogrnoemde rymwoord
niet altoos den heerschenden toon van 't vers hebben
moet; men moet zelfs zorgen dat het rym (waer het

Hf>

Neclerdllytsc1i'e
rym om het vers, én niet, als SOTIltyds in korte
versjens , het vers om het rym is en dit het vers
overheerschen l'nag) niet te veel geweld doet; en
het is derhalve dikwyls verkiesbaer eene bnlf geaccentueerde op eene lettel'greep die een vollen toon
heeft, te doen slaen.
Voor het overige vergenoegen wy ons somlyds
voor het rym met eenige en niet volkomen overeenkomst van klank, als hy voorbeeld geketend op
relcent, voorbeeld op veroordeeld.
In 't algemeen mag men ook rymen met de scherplange e en 0 op de zachtlange e en 0 als:
Ec? scheemrend lJad, omheind van ijfel én abeelen,
LeIdt nederwaarts: ik vólg , en duizenden van helen, enz.
BIL DER DIJK.

Nu gaart hyal zyn kracht, en bidt met brekende oogen,
Wie hunner 't wee ontkoom, wie ooitzoukeeren mO.!Jen,enz~
~TOLLENS.

Ook behoudt men lfus het rym vai) marmer op
beschermer, arm op sclzerm en dergelyke.
Eyndelyk merke men op dat onze AlexandrYll5che
verzen niet louter uyt jamben hestaen moeten: maer
dat daer ook trocheën , spondeën en pyrrichiëll v v
mogen in voorkomen. Den grooten en doorgaenden
regel is dar allé vers weJtuydcnd zy ia zyn geheel
en in elk zyner deelen; en dat het op zyne plaets
de noodige kadansen hebbe welke tot het jambisch
vers behooren. De volgende zullen dit inlichten.
-Iv 1) 1v - I v -1-- v I v lllyft steken en versterft den gryzaard in den mond

Hier heeft men een spondeus, een pyrrichius,
twee jamben, een trocheus en een jambus.
Zoo ook in dit vers.
-Iv -Iv vlv-Iv-Iv

God schiep r;een' konstnaar , Been' Beleerde, maar een mens eh

Vindt men een spondeus, een
ricbius en dry jamben.

j~mhus,

een pyr-
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Mer, kan deze aenmerkingen op honderd plaetsen
bevestigd ,vinden in het NOVA ZEMBLA van 'follens.
OVER DE

VERS~IAET

DER

OUDE~

IN ONZE TAEL.

De Hexameters en ~entameters, zoo als die in de
schriften der Ouden voorkomen, bestaen eygenlyk
Jl iet in onze nederdnytsche poëzy. Deze verzen behooren tot eene tnel waerin de quantiteyt der woorden door zich zelve bestaet en dus onveranderlyk,
altyd even zeker, .zich zelve gelyk, en volstrekt
onafhankelyk van den accent is , welke ion tegendeel
door de quantiteyt wordt bepaeld. Maer in onze
lael is bet gansch omgekeerd, vermits den toon
zootlanig de maet ovel'heerscht dat hy eene korte
lettergreep lnng maekt in de uytspraek, en dat het
volstrekt gebrek aen accent ilaer voor kort kan doen
houden, sdlOon zy anders en in zich zei ve l:mg is.
Ja, cene lange lettergreep of woord kan kort worden
omdat het volgt op eene lettergreep of woord wael'
den heerschenden toon op valt. Hiernyt is al gereedeIyk op te maken dat wy dikwyls moeyte bebben
om onze spondeën voor dusdanig in de uytspraek
te doen gelden. Immers in eene reeks van dry of
meer in zich zeI ven lang zynde syllaben, kan den
accent op eene van die vallende, de andere het rekkelyk kort maken, waermeê dadelyk al de maet van
het vers overhoop ligt, de Spondeën dus inderdaed tot Trocheën of tot Jamben wordende.
Met woorden van ééne lettergreep is de moeyelykheyd zoo groot niet, omdat deze geenen anderen
toon heuben dan welken de.n spreker daeraen geeft,
volgens 't belang dat hy er in stelt.
Eene andere zwarigheyd besta et hierin dat onze
toon!ooze lettergrepen niet volkomen gelyk zyn in
duel' van de uytspraek. De eerste van vorstin b. v.
verscheelt hoor-én voelbaer in langte van dIJ, te,
en is echter niet lang genoe.g om nevelIs de laetste
van 't .zelfde woord op te meten: ook kan dat woord
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nooyt als een spondeus gelden. Veeg hicr nog hy
de algemeene veranderlykheyd del' menigte woorden
als voorzetsels, voeg- en voornaemwool'den, die
geene bepaelde lengte in zich hebben, maer wier
kwantiteyt teenemael van den accent afhangt: zoo
wordt het duydelyk dat de v~rsmaet der Ouden
aen onze tael gansch oneygen IS.
Niettemin heeft men de ondcrscheydcne verzen
der Ouden in onze tael meer dan eens nagebootst,
en wy zullen er derhal ve eenige voorbeelden van
geven. Men zal ligtelyk opmerken dat zy somtyds
door de spondeën vooral in de war geraken, want
met de dactylen schikt het zich beter, omdat dezen
voet overeenkomt met dien der Trippe\verzeu welke
zoo gemakkelyk in onze tael te maken zyn. Zie
hier dan de voorbeelden: wy zullen tot meerder
gemak de lettergrepen teekenen.
Zesvoetige verzen of Hexameters.
v

v

-

-

-

-vv-vV-c.;?'J

Doch de vorstin, reeds lang door hevige zorge bevangen,
v v -v v
v V
tJ
V
-vv
Kwee],t het ycrGift in den boezem en koestert verborgene

"""
vlammen.
-

v

v

-

v

v

v

v

-

v

v

-v v

Immer herdenkt zij den krijgsheld; en immer den godlijken
oorsprong
-

v v

-

v

v

v

v -

v v

-e."....-l

Zijnes geslaehts; zij prent zieh zijn stem en gelaat in het harte;
v

v

-vv-

v

v

-

?JV-vv-<'...::;>")

Ja, de onverpoosbare kwelling verbiedt hare leden te rusten.
- v
v
v v
- -v v
- v v Dido , gij brandt! ja gij ,brandt, onzalige ! door uwe leden
(J'.

v

v -

v v

-

-

v

v

-vv -

"-"">

Bruiseht de verterende vlam; zij zwiert door uwe aderen henen:
v v- v

v

-

v

Tinteltuitoo~ en gelaat. -

'vv

1.)

v

v v

v -

-

(,.V1

Wat moogt gij 't u-zelve verbloemen;
-

-

v

v

Heel uwe horst staat in Gloed, in blaakrenden
vuurgloed.

-

v

v

wüet~enden
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Spra~Hllnst.
119
Het volgende is eene navolging van het PanJl:,
nee il1llideo van Ovidius in zes- en vyfvoetige verzen, dat is Hexameters en Pentameters, of zoogeuaemde disticha.
-

v

v

-

v v

v

·v

-

v v

Boekje ga naar Romen, (1) maar zonder uw rampspoedigcn
-

v v

v

_0

v

<./.

[dichter'
'V

v-v

v

Ach op uw reis mag hij u I niet vergezellen! ga dan!
-

v

v-

-

v v

v

v-</>

Ga, en gelijk 't een banneling past, ontbloot van sieraden;
v

v-

-vv-vv

Sleep het gewaad del' smart I treurig en smeekende voort.
-

v

v-v v

-

v

v

-

-

v

-

v -

~

Laten geluJ..kiger boeken dan gij, met purper getooid zijn:
vv-

v

v

-

v

v

DI'oefheid voegt u alleen: I denk aan liet lot van uw Heel'!
v

v

v v

-v v

-

v

v

v

Waarom toch schaamt gij u over uw vleklen? och elk die
v-<./>

[ze zien zal,
-v v

-'IJ

v

v

v-

Ziet in ieder ecn traan, I ouder het schrijven gestort, enz.
,KINKElt.

Dt:nzelfden dichter beeft de sappkica en het adonicum van Horatius in het volgende niet onaenhg
nagebootst (2).
- v: - : v v : - ti: - eA
Grooten wien 't aardrijk sidderend gehoorzaamt,
1\1aa1' die aau duizend ov.erdekte 'dolken
Yall 't onstandvastige, onberaden volk u·
Zelve ten prooi geeft;
Groot en voortreflijk roemen u de volkren ;
Aanbiddcnd, zien ze, op 't kronengoud en purper,
Als het hooggloeiend }iun in de oogen schemert,
Huichelende opwaarts.
(1) Het eerste vers hapert op meel' dan eene plaets.
(2) Zie hier eene latynsche strofe wacrvan hy de npet in
't llederduytsch heeft willen overbrengen.
•
Auream quisquis mediocritatem
Diligit , tutus caret obsoleti
Sordiblls tecti, caret invidenda
sobrills aula.
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Ja! knielend biedt elk zijne hulde u aan; maar,
N~êrgebu~t, v,ordel't hij uw gunstbewijzen.
DIep en III 't stof kruipt mededingende eerzucht
Als zij u nadert.
.
Gmds nadert, juichend, het verraad, en zwaait u
't lIoogstijgend' reuk werk in verpeste dampen
Toe, en uit duizend rookende outerschalen
Zwelgt gij den dood in.
Eynd~lyk .hc;ft men, en zelfs met byzonder geluk,

de alcazca In t nederduytsch nagebootst, als in
't volgende van Bilderdyk.
v -:v - ' -

-:v v - : v

'-?)

Ö Edel voo~werp onzer bedoelingen:
v v V
ve.?:>
Volschoone deugd, maer zwaar ter hetrachtillge!
-

-: v

-- ;

-

-: v -:

~

Wa,t is het schoon, voor u te sterv,en ;
v v:
v V! v: - '-?)
't Aakligste, gruwzaamste leed te lyden! (1)

RYThlLOQZE VERZEN.
Hyn\!ooze veezen zyn zulke welke, gelyk hun
naem medebrengt , v;m het rym beroofd zyn. Het
spreekt van zelfs dat zy daerdoor eene verdienste
missen die de geringste niet is : ook hebben zy nooyt
veel liefhebbers gehad. Zy hebben voorts dezelfde
maet als de gewoone jambis~he en trocha'ische verzen, roaer zyn meestal van vIer ,voeten.
BELLAThlY heeft vele gedichten in rymlooze verzen.
Zie er hier een voorbeeld van.
~oe

is natuur zoo stil, zoo plegtig!
liet dartel windje kwijnt,
En lispelt, op een trillend hlaadje,
Zijn laatsten adem uit! enz.

(1) Zie hier eene strofe van Horatiu~.in 't bovellstaende
vers nalJevolgd.
Vides ut alta stet nive eandidum
Soracte, nee jalTl sustil)eant onus
Sylv<'C labormites, IJeluque
Flumina eonstiterint acuto?
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