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BOEKDRUKKERIJ VAN J.B. WOLTERS

INLEIDING
De opzet van de Syntaxis, waarvan deze Groninger Bijdrage
het eerste stuk vormt, is eenerzijds het gevolg van het ver
bruikbaarheid van het syntactisch systeem mijner-lange,d
Moderne Nederlandsche Grammatica 1) te toetsen aan het oudere
Nederlandsch, anderzijds van de ook mij gebleken behoefte aan
een normenbeschrijvende grammatica der zeventiende -eeuwsche
erheid der „genres" en
taal. Aan een norm kunnen we de bijzonderheid
taalsoorten, en het eigene in de taal der individuen toetsen 2 ).
Ook zal voor de steeds groeiende exegese van losse woorden en
vormen in textuitgaven van zeventiende -eeuwsche klassieken
een syntactisch stilistische beschrijving als deze van nut zijn,
al was het slechts als rem.
De kern van het werk zal allereerst zijn een geordende beschrijving van de taalvormen en hun functies bij een twaalftal
auteurs der 17de Eeuw. Van het werk dezer schrijvers zijn
slechts beperkte fragmenten in de vergelijking opgenomen. En
wel om de dwingende reden, dat een boek als dit alleen overtuigend en bruikbaar is, wanneer de verscheidenheid zoowel
als de eensoortigheid aan volledig geciteerde gevallen wordt
gedemonstreerd. Daarom zal men het billijken, dat de volledige
demonstratie is beperkt tot hoogstens 1000 regels van één werk.
Wel is er met de syntactische byzonderheden van de overige
deelen der werken, ter wille van de latere litteraire karakteristiek
rekening gehouden, vooral in het tweede en de volgende
„deelen". En zelfs nu nog vrees ik voor de uitwerking die,
vooral in den beginne, omvangrijke groepen van „voorbeelden"
1) W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1928.
2) Voor dit beginsel der stilistiek verwijs ik naar mijn Inleiding op den
Ferguut (Sijthoff, 1924); Stilistische Studiën I (E. J. Brill, 1926) en De
Stilistische Methode in de Nederl. Taal- en Leiterkunde (J. B. Wolters, 1929),
inzonderheid biz. 13 en vlg.
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zullen hebben op het gemoed van vakgenooten, die in een syntaxis allereerst verklaring der verschijnselen, liefst „historische"
verklaring, verwachten. Ik ben echter overtuigd, . dat men
verderop, wanneer er bij de samenvattingen en de vergelijking
leven komt in deze kern, den ietwat loggen vorm van deze
inductieve methode zal waardeeren. En wat de verklarende
historische syntaxis betreft, die men van „het Nederlandsch"
nu en dan verlangt, ik maak de bescheiden opmerking dat een
historische syntaxis (en dit geldt ook andere deelen der grammatica) die werkelijk afdoende verklaart „wat er leeft in de
taal ", de kroon op een reeks van „synchronistische" of
„statische" grammatica's als déze moet zijn.
Ik stel mij voor, achtereenvolgens te behandelen : den vorm
van hoofd- en bijzinnen, de functies der zinssoorten, de zins
daarna de woordverbindingen en de functies der-verbindg;
woordvormen in den zin. Van den zin als eenheid ga ik uit, tot
den zin als woordverband keer ik terug.
De twaalf fragmenten en werken die de kern vormen, zijn :
1000 vz. van Pascha 1 ), van Lucifer 2 ), van Baeto 3 ), van
Costers Teeuwis de Boer 4 ), van Bredero's Spaanschen Brabander 5 ), van Cats' Spaensch Heydinnetje uitg. 1637,
Ooghentroost van Huygens 6), de Brieven van Maria van Rei
blz. 45-90 in de uitg. Dr. H. C. Rogge 7), de frag--gersbch,
menten van Wouter Schoutens Oost - Indische Voyagie in Proza I
der serie Mozaiek 8), eenige Brieven van Johan de Witt uit
deel III der uitg. Fruin-Japikse 9), een fragment van Bontekoe's
Journael naar de uitgave van Dr. W. H. Staverman 10 ) en
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Uitg. Van Lennep—Unger (Sij thof f ).
Uitg. Zwolsche Herdrukken, no. 3/4.
Uitg. Pantheon, Dr. F. A. Stoett.
Uitg. Dr. G. Penon, Nederl. Dicht- en Prozawerken III.
Uitg. Bibl. van Nederl. Letterk., Dr. C. G. N. de Vooys.
Uitg. Worp.
E. J. Brill, 1902.
Uitg. W. E. J. Tjeenk Willink.
A'dam 1912, Joh. Müller.
.'

darn 1930, J, M. Meulenhoff,
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Jacob van Heemskerl€s Batavische Arcadia in „Proza uit de
Zeventiende Eeuw" van Dr. J. A. N. Knuttel 1 ).
De omgangstaal wordt benaderd in den Spa. Brabander en
Teeuwis de Boer, ook wel bij Cats, Bontekoe en M. van Reigers
ambtelijke betoogende stijl in de brieven van J. de-berch.D
Witt en ook wel die van M. van Reigersberch. Een overgang
naar het litteraire proza is de reisbeschrijving van Wouter
Schouten, eenvoudig litterair proza is de Bat. Arc. van Heemskerk. De poëzie van Cats is verhalend, die van Huygens betoogend, die der blijspelen populair, die der tragedies verheven
klassiek in Lucifer en Baeto, in Pascha nog deels naar
rederijkerstrant gestileerd.
De dialoog van de tragedie staat in een belangwekkende ver
benaderde omgangstaal; bij Cats tot den ver -houdingte
stijl in hetzelfde gedicht. De kromme Duitsche taal van-halend
den Jonker en het potjes-latijn van Meester Bartelt in Costers
blijspel heb ik uitgezonderd van de beschouwing, niet het
rhetorisch Brabantsch van Jerolimo bij Bredero, om de tegens t e llin g met het gewone Amsterdamsch.
Zeer speciale litteraire genres, als de lyriek van Vondel, het
romantisch drama van Bredero, het historisch proza van Hooft,
ook vertalingen, kunnen aan de normen van deze kerngrammatica worden gemeten. Het is mijn voornemen, in den
loop der opeenvolgende hoofdstukken op opvallende verschijn
deze en dergelijke taalmonumenten te wijzen.-selnigva
In de volledige beschrijving en statistische vergelijking zijn ze
niet opgenomen, om overwicht der bijzondere stijlen te voorkomen.
In de hier in een band gebonden drie stukken is de leer der
„Zinnen" volledig gegeven. Ook is de zinsverbinding, de
woordverbinding (in het bijzonder die van het verbum) en
zelfs de leer der verbale functies in belangrijke mate voorbereid en ten deele beschreven.
1)

A'dam 1913, S. L. van Looy.

EERSTE DEEL
DE VORM VAN DEN MEDEDEELE1\IDEN ZIN')
§ 1. Het formeele karakter van den mededeelenden zin berust op de onderlinge schikking van Subject, Verbum finitum,
andere deelen (S., Vf. en A.). Regelmatig verschil in die schik
brengt ons tot de onderscheiding van een formeelen-king
hoofd- en bijzin 2 ).
We onderscheiden de zinnen naar den aanhef in zinnen met
S., Vf. of A. 3 ) voorop; naar den vorm van het praedicaat in
zinnen met eenv. Vf. of met Vf. en een of meer nominale werk woordvormen V.; en naar de volgorde der zinnen: de formeele
hoofdzin ondergaat bepaalde veranderingen, wanneer hij wordt
voorafgegaan door een anderen dan een mededeelenden hoofd zin 4

).

EERSTE HOOFDSTUK
DE VORM VAN DEN MEDEDEELENDEN HOOFDZIN
§ 2. DE VOLGORDE VF. S. A. blijkt niet voor te komen in
de onderzochte en vergeleken teksten: het Vt. staat in den
mededeelenden zin niet voorop. In den wenschenden zin kan

deze schikking voorkomen: Baeto 914 1 Schie 's Coninx wel
Bij coördinatie van mededeelende zinnen blijkt de-behagn.
geïnverteerde schikking wèl gangbaar.
1) Herhaaldelijk wordt verwezen naar Stilistische Studiën I, De zinsvormen in Vondels Pascha en Lucifer (gecit. P. en L.).
2) Zie Mod. Gramm. § 296.
3) A. voorop noemen we „aanloop ".
4) Kortweg: HZ. na BZ. Zie § 21 en vlg.

§2-5.
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Opm. Een merkwaardig voorbeeld van den geïnverteerden vorm, uit de 1óde eeuw 1 is: ,,... alwaer desen
Balthasar ... schoot, door zijn mantel ... hem gerakende
onder zijn herte ... Séech den Prince terstont een Jof f rou,
die after hem ginck, opt lijf en störte de Joffrouwe met
tsamen den Prince ter neder. Ende waren dit sijne leste
woorden: „Och Heer! zijt my genadich ende beschermt
mijne arme Gemeynte."
) ,

§ 3. Zeldzaam is ook de schikking V. Vf. S.: Baeto 245b
B e g i n n e n sal die feest Wanneer soo dat de Son aen 't daelen
Minder vreemd is deze volgorde, wanneer de
sy geweest.
Inf. substantivisch kan worden opgevat: Bredero 53 Steelen en
wil ick niet, daar steectme of de Wallich.
We beschouwen
deze zinsvormen als een bijzonder geval van de zinnen met

aanloop 2

).

§ 4. ZINNEN VAN DEN VORM S. VF. zonder andere deelen zijn,
geheel los van een bij zin, ongewoon ; zij vallen op als een bij zondere vorm in de levendige omgangstaal of den gespannen
dramatischen dialoog:
Bredero 884a Dats gangh, ick klop. O mijn! —Coster 63 Acker-

menten dat wéeght, om een haer lap ick het wel weer neer. —
Schouten 105 : 21 Wy sincken, wy sincken, Ach help ons Heere Godt,
wy gaen te grondt! — Baeto 709 Staet af! R. Aymy! B. Zy sterft.
B. Houdt. —

Ook in den puntigen stijl van Huygens: 525¢ en Furie voert
de Schuijt, 't Peerd en de schipper holt. In asynd. verband:
520a Syn' Galle braeckt, syn Hert maeckt alle adren stijf. 289b
Sy léenen niet, dat's scha' ; sy handelen, dat's eerlyck. Verder
natuurlijk bij gewone coördinatie ; daarover bij Zinsverbinding.

§ 5. SCHEIDING VAN HET SUBJ. EN HET VF., den zinsvorm
S.A.Vf. (A.) , in .Pascha gewoon, in Lucifer zeldzaam 3
) ,

1) Het Ned. Proza in de 16de-eeuwsche pamfletten door Dr. P. Fredericq
(Brussel 1907) , blz. 201.
2) Zie § 7 en vlg.
3 ) Zie P. en L. blz. 5 enz.

§5.
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vinden we overigens alleen 1 in Baeto in een tiental zinnen,
voor een belangrijk deel in de lyrische deelen van het drama,
bijna uitsluitend met het Vf. in het rum:
A. is een voorzetselbep.:
)

311 Zijn stormen zonder poosen zijn //. 522 De trotse Rijn van moede
swelt //. 21b Elck van mij äf sich drèjt, // Gluirt over dwers, en
swíjght. — A. is een a d v.: 521 Lover en gras weêr winnen 't veldt. —
A. is een o b j e c t: 141 Het yser en gewéldt uw' vijand hèlp'er
új t. — A. is m e e r 1 e d i g: 605b-6 Uw deughdt 11 Mij in dees' dorre
schors herscheppen doet een jeughdt. —

Evenals in Pascha en Lucifer 2 gaat scheiding soms gepaard
met onderbreking:
)

372 Ach ! moeder, sonder 't hart, genaemt // Te wesen, sich te
leelijck schaemt. 309b-10 De geest bewerpende anders crujs Vol
donders is, vol haeghelbuys. —

Onderbreking van den zin zonder scheiding van S. en Vf.,
een kenmerk van den nieuwen stijl 2 ) , vooral in Lucifer met
virtuositeit toegepast in omvangrijke, gespannen zinsverbanden,
vinden we in Baeto tweemaal tusschen S. en Vf. ; een sterk
geheven voorzetselbepaling heeft hier ongeveer dezelfde uit werking als die van een aanloopconstructie : 951-2 Wí j 3
door ú, sun op een óogenblick gevélt. 809 De tíj dt, in gróot
gevó er, eischt sörghe van de vróomen 4 Bij verval der pauzen ka i ? hieruit scheiding van S. en Vf.
voortkomen: 892 Hy even halssterck wijt zijn oudren 's Hemels
straf . Dergelijke onderbreking van S. en Vf. door een zinsdeel,
i. c. door een voorzetselbepaling, een onderbreking die tot schei
kan leiden, vinden we, behalve in Baeto, bij Huygens:-ding
) ,

) .

776 De schoolstrick, voor goed schrift, maeckt schrift en schrijver
1) Ook wel in Griane e. d. van Bredero. Bij alle auteurs komt scheiding
door de negatie en (ne) voor: zie hierover bij „Negatie". Een bijzonder
geval van scheiding van S. en Vf. is de zinsvorm S. V. Vf. A. bij Coster
vs. 1182b Ja, wel, me Hárt barsten wil van rou // Soo dese Vent niet comt
en coopt die paerden. -- De botsing van twee assoneerende lettergrepen
met zwaar accent is een krachtige weerslag van de sterk affectische ver
-platsingvde
infinitief.
2) P. en L. biz. 5 en 7.
3) Onderbreking na pronom. subj. ook vs. 107b-8, 295-8.
4) De onderbreking van zinnen in het algemeen, door pauzen, bespreken
we bij Zinsverbinding en zinsvorm. Onderbreking door bijzinnen in Baeto
o. a. vs. 295-8, 683b-5a.

11 § 5-6.
blind. — en in Bat. Arc. 65: 2 Haer hayr, in plaets van poeijer, was
doorsaeyt met een ontelbare menichten van schilferen. id. 65: 19 Dese
aerdige Hof-meesterinne, met een Taback-pijp aen den mont, trad na
den wagen 1 ) .
--

Bij Cats vinden we na het subj. terugwijzende adverbia, die
blijkens hervatting van het subj . door die, gevolgd werden door
een pauze: 157 Giralde lijckewel d i e bleef tot hem genegen.
234 Haer sinnen even-sel f s die worden om -gedreven. 165 Haer
vader niet-te-min; d i e liet een doctor halen. — Zonder hervatting vs. 44, 321. Zoo ook Schouten 112 : 1 Wy daerentegen konden sien, en planten ons Canon. ,

§ 6. In den Spa. Brabander wordt bij onderbreking van S.
en Vf. (door een uitroep, vocatief, parenthesis, relat. zin) het
subj. bijna steevast hervat in pronom, vorm 2 ) : 269 De Hollanders par Die s y drincken als moffen. 80 De Meullenaars,
mijn Heer, d i e hebben nu een aar verstandt. Zie verder 158,
251b 2Q; 214, 215, 264, 620-1, 834. De eenige zin met onderbreking zónder hervatting doet, in den mond van Jerolimo,
komisch-pathetisch aan : 243a De minage, Monseur, passéert 3 ) .
Bij Coster vinden we maar zes onderbroken zinnen, en daarvan slechts drie met hervattend pronomen:
40 Sulcken eyntgen swieps, he, he, d a t s sucken moyen wecker.
1377 Maer de Scheimse Jonghe, segh ick, die besuchte Molijck, // D i e
selme nu hier oock comen maken swaricheyt. 177 De blyste, na me
dunckt Vrou, die souwen vooraen gaen. —
Niet hervat, ondanks onderbreking: 71 Pestelency me bil, duncktme,
is schier uyt het lit. id. 114, 525.

De hervatting van het subj. is wèl een bijzonderheid van
Bredero. Er zijn, behalve de onderbrokene, nog 33 zinnen met
nominaal subject 4) , waar het subj. wordt hervat, door het
De voorzetselbep. is attrib. bep. geworden en scheidt dus, noch onder
Schouten 106: 29 De kloeckste onder ons wierden het meestendeel-brekt:
rasent. -- Eveneens een synt. eenheid geworden : Coster 226b Vrou, meyt,
d'een met d'aer is 't soeck.
2) Hervatting in nominalen vorm: zie P. en L. biz. 8 en 9.
3) Het kan zijn dat het pron. hier overbodig is, omdat de eerste lettergreep van het Vf. onbetoond is.
4) Er is een geval met pronom. subject, waar hervatting optreedt:
422b-3 5 Ghy en ick w ij ginghen 't school, tot Heer Floris ...
1)

§6.
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pron. die (dat) . Het sub j . wordt min of meer uit den zin geïsoleerd ; het verband met het volgend praedicaat is ongeveer gelijk
aan dat van een inleidenden zin 1 ) als in : 437 Daer hadje Frans
Wittebroodt en Jan Treck, D i e koften van de beerstekers een
tobben. id. 213.
In talrijke gevallen is nadruk ¿f affect de oorzaak van de
afscheiding en dus van de hervatting. Ook worden ornvangrijke
nominale subjecten (gecoördineerde nomina, subst. + adj.,
subst. + voorzetselbep.) allicht hervat. Soms, bij gecoörd. subj.,
is het pronomen samenvattend, soms is het tegenstellend bedoeld. Rhythmisch-metrisch is het noodig na een subst. van
éen zwaarbeklemtoonde lettergreep. Voorbeelden:
18 De Gouverneur van 't slot d i e minden haer wel dwaselayck. —
55a Steelen en wil ick niet ... Dienen d a t waar een dingh. 95 Mijn
moer d i e was een weeuw die ... 176 0, de Brabantsche taal die is
heeroyck, modest en vol perfeccy. 247 De droes d i e helpt mijn an
die gierigerts altfijt. 250 Een ayuynken, een ciepelken, een sneeken
broodt en twee vijghen D a t's en Heeren kost. 266 De tre f f elijckste
gheleerde d i e drincken de meeste wijn. 305 Myn bienen d i e ryen
myn so, dat ... 330 Sijn vrienden en sun erfghenamen die hebben
heur ooghen schier uyt ekreten. 468b die jongen die kan schieten.
516 0 Robbeknol, dach ghewaer, dat is zoo excellent. 737 Mijn
Miesters ouwste seun d i e tasten staach mijn borsten. 809 Mijn huyck
die most daar toe noch voor 't gelachje blijven. 875b Mijn buyck
d i e staat al stijf. 883a De kloek d i e is soo laat, het is al over
vijven ! 934b Joncker, lustje, tast toe, dat broot d a t is seer goet.
Verder 334b; 416a; 644b-5; 667a; 674b-5a, 676b_7a, 678b--9¢, 680-1;
712b; 758b, 766, 789b; 867a; 881b; 988a, 1002x.

Van de zinnen met nominaal subj. en den vorm S. Vf. A. (V.)
vertoonen er bijna de helft deze hervatting. Geheel anders bij
Coster; bij meer dan 50 zinnen vinden we er een, waar een
omvangrijk subj. wordt hervat: 954 En die met de swarte
Tabbaerden d i e hebben noch al een quaer buy. Verder in
twee gecit. spreekwoorden: 36b, 764; en in een gezongen liedje:
169. Men vergelijke met de zinnen uit Spa. Brab. deze uit
,

1 ) Verschijnselen van analytischen zinsvorm. Vgl. ook een nominalen
uitroependen zin als 304b_5 ick arme kreupele ouwe man M ij n bienen die
ryen mijn so.... met een uitr. subj. als in vs. 176 (hier boven gecit.)
en zie ook bij den geïsoleerden aanloop met hervatting: Baeto 189 Prometheus segh ick. Dees heeft my geleerd... — zie verder § 8.

13 § 6-8.
T eeuwis : 12 Die Nicker isser altij t ontrent ... 262 Mijn vrou
siet toe, sy crij cht ooc wel een vuyst op haer muyl. 1632
Ja Vrient, den Boer isser al me deur. enz. 1)
ZINNEN MET EEN AANLOOP.

§ 7. Bij een onpersoonlijk gezegde staat veelal een verbogen
casus voorop. Omdat deze plaatsing niet vrij is, zijn deze casus
niet als eigenlijken „aanloop" te beschouwen:
-vormen
Reig,. 79 : 18 Mij dunckt. id. 49 : 14 My verlanckt ..... Bredero 814
Hem jammerde mijn leet. Coster 747b mijn rouwt me ros. Baeto 570
U gelieft te komen. id. 702 Me Vrouw verveelt het lang vertoeven.
Huygens 59/60 der vruchten is niet meer Als Abricosen hier.
--

§ 8. Aan den zin kan een door een pauze afgescheiden woord
of groep van woorden voorafgaan. Zij vormen geen aanloop in
den zin ; ze hebben zelf de waarde van een zin. Dit blijkt uit
afwijkingen in den zinsvorm : géen inversie, hervatting van
het afgescheiden deel in adv. of pronom. vorm 2 ) .
Vermijding der inversie vinden we na afgescheiden of oorspronkelijk afgescheiden deelen, bij Coster,
Bredero, Cats, Huygens, Hooft en in Pascha; na niet•afgescheiden deelen in Baeto en Pascha alleen.
a. bij afscheiding van een groep van woorden:
Huygens 619b-20 Bij een misboren leint Van dochter of van Soon,
geen minnaer is soo blind. Baeto 538 ,Sonder ú (!) de wéreld wàer
een gráf. Cats 277 Voor mij ick stel het vást. ghíj mooght het overléggen. Bredero 792 Ten lesten 't quam er uyt, dat ick op mijn selven
wouw. —

Talrij ker zijn de gevallen, waar het verband door zinnen
wordt onderbroken:
Bredero 805a Des morghens Annetje, als ick uyt mijn droom ontsprong Ick taste na mijn lief. Baeto 59/60. Hier met ontvlochten
hayr omgordt met slangekransen Men leidt verkeerde lust en ave
-rechts
dansen. id. 661-3. 3) —
1)

Drie gevallen in den Baeto: 680b Myn héer d i e zal daer zijn.

344, 990b.

2) Dezelfde . verschijnselen als bij den HZ. die op een bijzin volgt (zie
§ 21 en vlg.), alsmede bij afscheiding van het subject in den hoofdzin
(zie § 5 en 6) .
3 ) Hierover verder bij: Zinsverbinding.

§8.
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b. na oorspr. afgescheiden uitroepen of terugwijze
adverbia:
Coster 186 Maer seker een menschen zin is wel een menschen Hemelrijc. id. 65, 669a. Bredero 702/3 Zemers de glorioosen Die móokt hem
niet ghemayn met masens. id. 202/3, 448b. Baeto 696 Voorwaer mijn'
gift is dees' seer ongelijck geweest 1
Huygens 233b Nochtans de jaren loopen. id. Baeto 391, Pascha
835b. Coster 664a Dan tis voor de noble baazen. id. Bredero 959, 998.
Baeto 879a, Huygens 673b, 365-6, 953b (nog gescheiden) 2 ) . Bredero
277b tsoch sy sayn wel vroyelyck van geest. Baeto 389/90 Dus niemands
rêen voor dees geschikthejt danken sal. Huygens 654 Of emmers ghij
en hebt u noijt ontsien. —
) . ---

c.

-

na een oorspr. zin met Vf.:

Pascha 367 Misschien wy moghen doch syn wijsheyt niet begrijpen.

d. ten slotte de gevallen in Pascha en Baeto, waar het
vooropstaande deel niet uit het praedicaat van den zin kan
worden gemist, en dus als werkelijke aanloop moet worden
beschouwd:
Baeto 178bWt mij een treck ghij leeren sult. 12b Dat argher is,
mij self mijn konsten vielen teghen. Pascha 441 Aen duysent middelen
t'hem nimmermeer en schort 3 — In Baeto 4 ) en Pascha ook de
bizarre vorm van een onderbroken aanloop Al—A2 S (A) Vf (A) :
Baeto 527/9 Door 't speelsieck windekijn Wekleven bijgenaemt, Dat
wt den westen dan met laeuwe blaesiens aêmt, Minnevieren ghij
alomme stoockt. Pascha 969170 Der berghen tzoppen die sich in de
locht verheffen A f grijsselijc men siet de slincxsche blixems treffen. —
).

De nadruk valt hier op het tweede deel van den aanloop ; het
heeft een zwaar accent en hoogen toon.
Hervatting van het afgescheiden deel vinden we vooral bij Bredero, nu en dan in Pascha 5) . Volkomen
afgescheiden is het hervatte deel, wanneer een onderbrekende
zin erop vo gt :
Bredero 21718 En bay hoor rondeelen en balladen (met licencie
magh icket vry seggen) D aar mogen de Hollantsche boerelicke
dichters hoor broeck b y leggen. 800 's Nachts, als ick lach en sliep,
s o o stal by al mijn gelt. id. 770, 659.
1)
2)
3)
4)
r')

Zie ook P. en L. 14.
Vgl. ook het voegw. doch en de bespreking der terugwijzende adv.
Zie verder P. en L. blz. 14.
In het lyrisch gedeelte.
Zie P. en L. blz. 16.
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Bij Coster onderbreking zonder hervatting 1) : 758, 1623.
Talrijk zijn ook bij Bredero de zinnen, waar de hervatting
onmiddellijk volgt op den aanloop. Het „eigenlijk subject"
wordt zelfstandig voorop geplaatst; daarna hervat men den
stroom der woorden, het „eigenlijk gezegde":
41719 Onder het uurwerck inde Nieuwe Kerck, d aar sit sulcken
veem. 260 Die raadt die moocht ghy de krancken wel ingheven.
449 En sulcke potterijtjes die metense melkaer met schepels toe.
id. 125, 233, 234, 731, 793b, 81b12.

Bij Coster maar eenmaal deze hervatting: 676/7Q. Ook bij
Cats: 89, 173.
Bij een eenigszins gespannen stij 1 blij ven deze „steuntjes" weg.
Meer dan é e n zinsdeel vinden we in den aanloop
zelden ; het Pascha wijkt ook in dat opzicht af van de norm:
507 Zoo weynich in een zweck ghelt 't Koninghlij cke spreken 2 ) . — In Baeto alleen treft ons een zekere voorkeur voor
zoo zwaren aanloop, die een negatie of absoluut begrip bevat,
dus met nadruk 3 ) wordt gesproken : 135 Soo kíesch een hónger
n ï e t 4 ) en heèft mijn hàet onmènscheli j k. 55 Van ¿ 11 e
kanten hier versáemelen de Kóllen. 113b Hier om e e n ij d e r
past Te doen hetgeen ... Verder nog in twee zinnen zonder
inversie 5 ) . Bij Bredero komt alleen de combinatie met een terugij
adv. voor : 202 Dan 6) trouwens 't is haar ghewzend
octroyeert. 72 Immers na veel avontuurs en loopens kreghense
malkaar.
Het gebruikelijkst is d e aanloop in den vorm van
een eenlettergrepig adv. of pronomen. Dan
volgen in aantal de voorzetselbepalingen. De voorkeur voor een
lijd. voorw. in den aanloop is niet algemeen: het wordt in
tamelijk getal gevonden bij Bredero, Coster, Huygens, Reig.,
Schouten, Bontekoe en in Baeto. Vrij zeldzaam is een object in
1) Vgl. hierboven, § 6.
Zie verder P. en L. 13-14.
Zie § 11 en vlg.
4) Over de plaats der negatie, zie bij „Negatieve adverbia ".
5 ) Zie hierboven § 8.
fi) Zie hiervoor: § 8b. Ook bij Coster in vs. 671-2, met onderbrekenden
zin: Darn sélden, ... ken die ... — en bij Schouten 115 : 7.
2)
3)

§8.
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een anderen naamval dan den accusatief, het praedicatieve subst.
en adj. Het is niet mogel * * k de stilistische waarde van de voorkeur voor bepaalde zinsdeelen in den aanloop te schatten, zonder
daarbij tevens de voorkeur van den auteur voor deze zinsdeelen
in het algemeen in aanmerking te nemen 1 ) . We deelen de aan
daarom in naar den vorm en onderscheiden als lichten-lopen
aanloop de eenlett. adv. en de pronomina ; als zwaren aanloop
de subst. en adj. en de meerlettergr. adverbia. De subst. en adj.
vatten we samen als nominalen aanloop : dit is de eigenlijke
„zware" aanloop. De eenlettergr. aanloop is „zwaar ", wanneer
hij een (zwaar of) hoog accent draagt:
Reig. 47: 29 Dít versoucke ick alleen dat ghij mij met een open
briefken laet weten ... Luc. 410 Dat sal ick keeren, is het anders in
myn maght. Schouten 115 : 7 Súlcks dan was nu alhier de Buyt, die
dese verwaende Bespringers op ons in het Noortsche Bergen kregen I
Bredero 777b Ick most gaan te huyse uyt; hém stuurdense na Bremen.

Het ongewone, zware of hooge, accent van den aanloop in
deze zinnen is de onmiskenbare uitdrukking van affect of
emphase. De woorden i.c. drukken echter bovendien een syntact.
betrekking uit tot den inhoud van den volgenden of voorgaanden
zin of tusschen twee verbonden zinnen. Eenlettergrepige adv. en

pronomina hebben, zonder dit accent, alleen deze syntactische
functie. Behoudens bijzondere gevallen, geldt dit ook voor de
meerlettergrepige adverbia. Vandaar dat we de bespreking van
de functioneele beteekenis van den aanloop, van deze bijzondere
woordschikking qua talis, beperken tot de „nominale" vormen.
De adv. en pronomina in aanloop komen ter sprake bij de behandeling der zinverbindende en modaal -temporale woorden.
De zware aanloop heeft óf affectisch- emphatische, óf terug
syntactische functie, óf beide. We beginnen met de-wijzend
affectisch- emphatische. Van het genre hoofdzakelijk hangt af, of
in den zin affect dan wel emphase overwegend is. In de directe
uiting, d. i. in den dialoog (van het drama) , in brieven, journalen
en de lyrische uiting kan vooral het affect van schrijver of
spreker blijken. In het verhaal, in het verslag (ook in den dia loog, in brieven en journalen, komt het verslag voor) legt de
1 ) Bij de bespreking der functies van woordsoorten en zinsdeelen
komt dus het verband tusschen functie en plaatsing aan de orde.
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§8-10.

schrijver veeleer nadruk op enkele zinsdeelen, om den lezer de
juiste voorstelling bij te brengen of om zijn „aandacht" te richten
en te spannen 1) . Subjectiviteit in de voorstelling leidt tot affect,
objectiviteit tot verschillende graden van emphase.

§ 9. Van de 3667 gewone hoofdzinnen hebben er 25 %den
aanloopvorm. Ver boven het gemiddelde staan alleen Baeto
(42 %), en de prozaïsten met weinig hoofdzinnen, nl. Schouten
(42 Yo), Heemskerk (34 Yo) en J. de Witt (33 %).
Van de zinnen met aanloop zijn er 35 %van „zwaren" vorm.
Ook boven dit gemiddelde verheffen zich weer Baeto (47 %),
Schouten (60 %), Heemskerk (65 %), J. de Witt (5'0 %). Bovendien echter Pascha 2 ) ( 60 %) en Coster (40 %) . De laatste
vertoont in dit opzicht een opmerkelijk verschil met Bredero:
bij Bredero hebben van 588 zinnen 134 (23 %) den aanloop,
bij Coster van 532 zinnen ook 134 (20 %) ; maar bij Bredero
vinden we 26 zinnen met zwaren aanloop, bij Coster 66.
DE AANLOOP ALS VORM VAN AFFECT OF EMPHASE 3 ) .

Het affect.
§ 10. In den lyrisch gestemden monoloog van Jan Soetelaer 4) , waar het aantal zware aanl. bijzonder groot is, blijkt het
affect : Coster 645 Schanel moetenser doch van hebben e n
h o o n 6 ) , Die de macht hebben, en de edele roskam niet beminnen, id. 655 Boven al andere arbeyts beesten is dit alleen
moedigh en fier 5 ) .
Lyrische verheffing ook in den monoloog
van Floris, Bredero 324b D e d o o d t 6 ) komt overal, al waart
dat ghy in een stiene muur ghemetselt was, D e d o o d t 6 )
spaart kleyn noch groot ; teghen de dood en is geen schilt. -Trij n schildert de crisis in haar leven: Bredero vs. 800 en vlg.
's Nachts, als ick lach en sliep, soo stal by al mijn geldt .. .
1) Emphasis aanwijzing, nadruk.
2) Zie P. en L. blz. 13.
3) Zie hierover ook De Stilistische Methode etc. blz. 16 en vlg.
4) T eeuwi s vs. 635 en vlg.
5) Vgl. ook o. a. 676í7': zie § 8, hervatting van den aanloop.
6) Variatie en herhaling.
G-ron. Bij dragen, III.
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En ritste ande wijnt, over velt, over acker 1 ) . Des morghens,
Annetj e 2 ) , als ick uyt mijn droom ontsprong, Iek táste na
mij n lief ... 3 ). Ick sweem, als ick vernam dat hyer deur
me was ... Den rouw die ick bedreef sou niemant kennen
schrijven. De Spa. Brabander legt het Spaansche spek er
dik op : 233 Een nwrquissaatschap of Graafschap d a t acht
ick niet een seur! Kapitaynschappen, Kornelschappen, Hartogschappen, d aar stier ick kinders met deur. — De hartseristen, Luc. vs. 853 De
tocht breekt uit in de rey der Luciferisten,
hantvest en het Recht, dat ons de Godtheit gaf Wort ingetrocken, en, in stede van regeeren Met Godt, en onder Godt, zal
Adam triomféeren, En héerschen, in zijn blóet en áfkomst,
ónbepáelt 4 ) . Gestileerd in den snellen dialoog is de ,,agitatie"
in Baeto 811-12 : L. In noot is uw persoon. B. Gewíslijck iss'er
In. id. 847b_8 P. Jonker Ot. Hier. Herwaarts. Wat voor mie?
O. Van batser ongeval, me vrouw, en hoordmen nie. Huygens
geraakt in vuur over „'t blinde Venus-volck" : 675 Van aller
eeuwen her Was liegen vrouwenvoer. id. 352 'Teel-diepe rood
en witt, dat met den dagh verdwijnt, Eerbieden sy niet min als
boter tot den bo'em toe. Maria van Reigersberc,h uit haar
ergernis over de onzekerheid van een beloofd „pensioen" : 74 :18.
Men heeft van dit jaer -geen pantioenen betaeldt; van twee
hundert en in de twintich raedtsheeren van den Konincic en isser
maer een ofte twee en twintich betaeldt. In den gemeenlijk
objectieven stijl van Jan de Witts Brieven komen zware, nietsyntactisch-terugwijzende, aanloopen alleen voor in passages
waar hij in blijkbare agitatie schrijft, o. a. tegen verdacht
zijn beleid op 's lands vloot:
-makingev
,

131: 34 Maer het heeft Godt de Heere belieft, door harde contrarie winden het uutcomen van de schepen te beletten... Tot het aft haelen
ende self /ss tot het ontlaeden van de achtergebleven retourschepen,
hebben wy alles gecontribueert, wat eenichsins in ons vermogen was .. .
De winden sijn buyten onse macht ende bestieringe ... Geduyrende
1)
2)
slag
3)
4)

Herhaling en variatie.
Ook deze onderbrekende vocatief, in deminutieven vorm, is een weervan de aandoening.
Vermijding der inversie, zie § 8.
Afscheiding van zinsdeelen door pauzen, zie § 16 en vlg.
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het onweder is alles gecontribueert, wat de menschelycke voor
heeft connen suppediteren ... Den schout-by-nacht De-sichteyd
Lie f f de, die 's avonts laet quam, hebben wy noch kennisse gegeven.
Ende dienonaengesien heeft de verstroyinge niet verhoedt connen

werden. Indien hieromtrent yets moge wesen versuymt ...

1) .

Overigens zeldzame teekenen van affect vinden we in
Bontekoe's Journael bij de beschrijving van kritieke momenten:
49 :17 't Schip sprong aen hondertduisent stucken : 119 personen waren wy noch in het schip doe 't sprong..- Opmerkelij k is het, de stilistische uitwerking van den zwaren
aanloop te constateeren bij Schouten. Van het kleine aantal nietverbonden hoofdzinnen (79) vertoonen er 33 (42 %) een aanloop, en hiervan 12 een nominalen. Hiervan zijn er 10 2 ) de
duidelijke weerslag van affect of emphase, althans van innerhike spanning, bij de beschrijving van Schoutens vertrek uit
Nederland, de ziekte aan boord waarvoor hij als chirurgijn de
zorg had, en het roemrijk einde van den zeeslag in de haven
van Bergen. Zelfs praedic. adjectieven 3) en objecten plaatst
hij dan voorop:
101 : 14/15 Seer klaer en heerlyck kan den Mensch de groote
wonderwercken Gods zien, wanneer by hem t' Zeewaert begeeft (aanhef van het reisverhaal) . 115 : 11/2 0 v e r groot, j a byna onuytspreeckelyck was nu onse vreughde, loovende onsen genadigen Godt ...
over dees onverwachte victorie. 114 : 12 En opmerckelyck scheen het
te zijn, dat, soo langh als dese Batalje hadde geduurt, e e n s e e r
d o n c k e r e l u c h t en mot- regen wierde bespeurt. — 106 : 32/4
De Pest-kolen en Buylen, als oock het Peperkoren, sagh men aen de
lichamen der krancken als in een volle Pest te voorschijn komen.
114 : 7/10 Den b r a v e n Schipper R. M., alhier uyt de straet en
van Lissebon aengelandt zijnde, als een d a p p e r oorloghsman
beneffens de onze geslagen hebbende, was oock syn schip dervoegen
ontramponeert ... 114 : 2/3 Onse Gequetsten, ... hadden wy noch i n
dese b l o e d i g e furie met een groote onseeckerheyt verbonden. —
Verder vier zware voorzetselbepalingen van gelijken inhoud: 102 : 8/10,
25/6; 106 : 15/6, 114 : 24/5.
--

1) Talrijk zijn in deze gedeelten de inversies van het zinsverband
(BZ + HZ). Zie ook blz. 51: 18.
2) De twee andere: zie § 11 en 12.
3 ) Ook een zwaar betoond pronomen bij de ironische samenvatting:
115 : 7 Súlcks d a n was nu alhier de Búyt, die dese v e r w a e n de
Bespringers op ons in het Noortsche Bergen kregen!
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De emphase.
§ 11. In het objectieve betoog, verhaal of verslag zijn de
negatie en de absolute of superlatieve begrippen veelal gekenmerkt door ongewonen rugdruk, die o. a. uit het gebruik van
de aanloopconstructie blijkt:
Bredero 309b-10a inde Stadt was geen ghesongder Noch vaster
man. Pascha 441 Aen duysent middelen t'hem nimmermeer en schort.
Baeto 135 Soo kiesch een honger niet en heeft mijn haet onmenschlij ck. 720 Geen // Lie f d droegh jck haer oyt toe. Huygens 741 Constan
noch roovers van Algier En quam 't noijt in den sinn. —-tinopel,
Coster 32b Alle ochtens heb ick hier sulcken pret. 639b alle daegh
ben ick dus besweet. 983 Een heele dach wetense de vrye smeer.
184b aen 't vleys is men méest bekoft. Huygens 769 Soo blind en ben
ick niet in menschelicke dingen, Ick sie wel dat ... 535b Soo veel
scheelt Toorn, en Maet Dat des' bescheidene, die blinde slagen slaet.
id. 832. —

De tegenstellende coördinatie gaat met nadruk gepaard:
Baeto 788 Schuldt kén jck veel te laet, schuldt gáf jck veel te vroegh.

Deze nadruk kan den aanloop van den eersten zin treffen
(tegenst.) :
Coster 37b Dúese réys sie ickje noch duer de vingeren, Maer coo 't wéer
beurt ... Bont. 49 : 15 Ontrent zéstig half vaten kruit hadden wy
over boort, dog hadden der nog wel ontrent 300 in. Ook Luc. 1075 1)
.

Deze tegenst. coörd. kan overgaan in het geleidelijke richten
van de aandacht van den lezer:
Bat Arc. 66 : 24 Van achteren en van ter sij den, was het omcingelt
met Landouwen ... Van vooren lag het beschaduwt ... Over de wegh
hadde het sijne boomgaarden ... Langs heen vloeyde de Rijn ... Maer
boven al was aengenaem een kleynen inham ... 2
). —

De aandacht wordt gericht op een énkel locaal punt:
Luc. 61 De hof valt ront, gelijck de werelt is // In 't midden rijst
de bergh, waer uit de hoofdbron klatert. Ook Bat. Arc. 65 : 12/3 en
bij den aanvang van een verhaal: Bredero 417.

Zoo staat ook de temporale aanduiding met nadruk in den
aanloop:
Coster 1602 'k Stae hier vast teghen dese Priesters en vertel:
Huye nochtent komter ien Boer, en... id. 151. — Schouten 110 : 25
's Morgens d a n ontrent ten sessen begon dit verschrickelyck Geveght
op volghende manier. Bont. 53 : 24 Den 21, 22 en 23 dito practiseerden
1)
2)

Zie verder ook § 12.
Zie verder begin van § 12.
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wy een Graedboog. id. 55 : 5/7. Bredero 770 Des nachts, na myn
gewoont, soo ben ick opghestaen. —

Richting van de aandacht is er ook in de nadere beschrijving
van détails of het noemen van „nieuwe onderwerpen van gesprek" 1 ) :
Reig. 89 : 8 Van ons particulier en weet ick UE. noch niet naerder
te schrieen. id. 76 : 21 Koussen en hebbe ick niet ghesonden, alsoo
se UE. voor XIIII gulden weet te koepen. 50 : 16 De tarrewe sal
ick met den eersten verwachten. Aengaende myn mans dispositie is
al in eenen doen, id. 49 : 19 en Coster 1623, 773. Bredero 796b Daar
quam een knecht bij ons, een seun vande Zeedyck, ouwe Dírick hiet
syn vaar. —

In sterk verzwaarden vorm vinden We dezen aanloop bij
Huygens 453 De schilders (dit gaet hoogh) de schilders,
Parthenine, De schilders heet ick blind. Eigenaardig zijn de
toevallige associaties die Bontekoe tot het noemen van den aan
brengen:
-lop
53 :7 ... doordien ick twee gaten in het hooft hadde.
De barbier hadden wy mede inde boot, maar by en hadde geen medicamenten. 47 : 19 Wy goten water . . . mochte evenwel niet helpen.
Onse groote Boot hadden wy wel 3 weecken te voren uytgeset. —

Dit zijn grillige overgangen in het denken en schrijven;
minder „logisch" dan de geleidelijke overgangen bij herhaling
en variatie 2 ) .
Emphatisch -af f ectische aanloop komt voor i n d e v e r z eering:
Luc. 152b-4 Met recht spant Adam wel de kroon. — i n den
e e d : Baeto 585 en 589 Oprechte vriendschap sweer jck u van
deser wr. — i n d e v e r w e n s c h i n g: Coster 970 Om een haer
flensten icker wel een voor de kop! — i n het dri nge nd v e rz o e k: Reig. 47 : 29 Dit versoucke ick alleen dat ghij mij met een
open briefken laet weten ... —

Er zijn verzwaarde vormen voor de nadrukkelijke mede
3) , die we ter vergelijking citeeren:
-deling
Baeto 537 U, G o d i n n e, comt de danck hieraf. 801 U bid, u bid
jck, ghij wilt mij de schuldt vergeven. 775-6 Mij w o r d t h e t
1)
2)

Zie ook „hervatting van den aanloop": § 8, tweede deel.
Zie § 12.
3
in den verheven stijl van Baeto en den monoloog van Jan Soetelaer,
(vgl. § 10).
)

§ 11-12.
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graf, Mij wordt de dood benijdt. Coster 667 Oeffeningh
van 't lichaam i s d a t al de Medecijns gebien. —

In brieven komt nu en dan een aanloopconstructie voor ter
vermij ding van den lsten persoon in den aanhef:
Reig. 55 : 1 UE. schrivens van den XIV hebbe ick op gisteren te
Gorcom wesende ontfangen, id. 70 : 6; id. 47 : 9 Bij my sal meede beter
devoir gedaen conne werden 1)•
--

DE AANLOOP DRUKT EEN VERBAND MET DEN VOORGAANDEN ZIN UIT.

§ 12. Zonder grammatische middelen.
Een zeker verband tusschen opeenvolgende zinnen, uit den
aanloop blijkend, hebben we in het voorgaande reeds nu en dan
aangewezen. Dit verband is vooral duidelijk, wanneer in den
nadrukkelijken aanloop (of in den aanloop-zin) een herhaling
of variatie van een zinsdeel of den geheelen voorgaanden zin
gegeven is. Vooral in de eenvoudige beschrijving:
Bontekoe 53 : 4 Daer was een blauwe bolckvanger
met een kussen in de boot; die 2 ) worde my gegeven, dye
bolckvanger trok ik aen, en het kussen sette ik op mijn hooft. 56 : 28
waer over ik myn geest s eer ontroert wierde, en uit grooter
benauwtheyt badt ik God. Bat. Arc. 62 : 24 en soo Bach hy daer op twee
Herderinnen, en d r i e H e r d e r s; de Herders viert hy stracks
kennende. 63:2 Wat lager sagh hy een gekrincke1den
h a 1 s ... Van den hals glee sijn gesicht tot op den boesem. Bredero
525b Dats o p s e n h o v e 1 i n g h s; een Edelman staat dat fray.
Coster 125 Hy drinct weer niet droncken, met ien pot
melck ken ie hem wel houwen. id. 358. 1256 Maer s o o 1 a n g h a s
ic allien blijf word ic niet meer mans. Van ien Vrijer
verwacht ic noch ien onversien cans. —

Ook in de dramatische samenspraak:
Lucifer 723 4 Hy geve de sporen Aen 't opgeruide heir, verlegen
om een hooft. B. Aen 't h ó o f t hangt al de zaeck. — Bij
vraag en antwoord: Bredero 730 Tr. Hebj e 1 a n g h gheweest in
't groote gilt? An. Ja, al van mijn vierthien jaar soo raackten ick op
't wilt. — Bij de verspreking: Coster 535 ,1 Waer is s o b e r
S t a e t j e n, Krijn wil ick segghen? — In den levendigen betoogtrant

1)

Hier wordt nádruk op „ick" vermeden; vgl. de bespreking van het

Passivum.
2)

Zie ook: Verbinding door terugwijzende pronomina.
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§ 12-13.

van Huygens: 507a-9b. 366-7 Dan dese blindheid ... geneest i n
e e n e n n a c h t in 't uijterste verblijden In 't doncker krijghen sij
haer ooghen weder op. —

Een bijzondere variatie is de détailleering na een samenvatting ; ook deze bij Huygens:
949-51 en hoe ick verder kom Hoe ick meer Blinden vind, voor,
achter en rondom. Maer kléin' en acht ick niet ... De lómpe walgh
ick van ... De wyze schrick ick voor, etc. —

Omgekeerd staat ook de samenvatting in den aanloop:
Bont. 48 : 37 Somma de benautheit die in 't schip was, kan ik
niet wel uytspreecken. Bredero 130b-1 Om kort te maken, dit komen
en dit gaan Quam d'opsiender ... te verstaen. Lucifer 124 Z'is heel
in ieder lidt (1) Z'is onbegrypelyck (2) Voorzichtigheit, en kennis,
En deught, en vryen wil besitze in eigendom (3) Voor hare majesteit
staen alle geesten stom. —

Evenals de eerste van twee tegengesteld gecoördineerde zinnen een zwaren emphatischen aanloop kan krijgen 1) , wordt in
den aanloop van een volgenden zin het tegenstellend verband
met een voorgaanden zin uitgedrukt:
Bredero 2 't Is wel een s c h o o n e stadt, moor 't volcksken
is te vies: In Brábant sayn de liens gemaynlij ck exkies. Schouten
112 : 34 d e E n g e 1 s c h e geraeckten alhier niet weynigh in de klem...
over óns bleeck de bewaringe Godes. Reig. 53 : 4 Iek meen morgen
brieven van UE. d o o r d e s e h a n d e n te ontfangen, door handen
van den Lútenant en hebbe ick geene gekregen. id. 47 : 10-11. —

Ook in de „antithetische" stijlvormen van Huygens:
266b Soo dunckt haer dat de wall maer op een doyend ijs leit, D e
wall van S t a e t e n S t a d t; de muren van haer huys Besittens'
op genae van mier, en moll en muys. 85b in die besigheid En sal
hem niet een' uer, niet een', voor d'ydelheid der eeuwen over
zijn: door d'eeuwen van daer bóven Sal syn gedachte gaen 2
). —

§ 13. Met grammatische middelen.
Het verband met den voorgaanden zin wordt mede uitgedrukt
door den com, pxtratie f in den aanloop:
Bat. Arc. 62 : 34 Wat lag e r sagh by een gekrinckelden hals. Baeto
680 Soo was 't h o o g h t y d t te keeren ... L. Veel later diend'
het niét. —
Zie begin § 11.
Eenige meerlettergr. adv. zijn tegenstellend (c.q. beperkend) : Schouten 112 : 24 evenwel gingh dit schieten soo geswint niet. —
1)
2)

§ 13-14. 24
Het meest gangbare verbindingsmiddel is een terugwijzend
pronomen of adverbium. Dit is de ,,syntactische" aanloop in
den eigenlijken zin des woords ; ook is hier duidelijk de in den
aanloop vervatte „domineerende voorstelling" gelijk aan de
onmiddellijk vooraf gaande :
Bredero 125 „Loopt aan de gallich," seyd' hy, „ghy verbranselde
hoerenkijnt." D a t woordje van mijn broertje dat vatten ick terstond.
Bont. 51 : 36 en geen of weinig te eten en gheen drinken, met s u e k e n
haestigheid waren sy van 't schip gevaren. — Eveneens met pronomina:
Bredero 117, 260, 449, 604, 818. Coster 541, 766. Bont. 52 : 37. Schouten
103 : 31-5. Cats 173. Huygens 35a, 83b. Baeto 70 -1d, 429b--30, 435,
449b-50. — Een terugw. adverbium : Bredero 793 Ten lesten 't quam
er uyt, dat ick op myn selven wouw. En siet des Meys d a a r an soo
toogh ick van mijn vrouw. id. Bont. 49 : 4.

Zeer verbreid is ook in deze terugwijzende functie het adv.
soot):
Bredero 113a het sal donderen van desen dagh. S o bruyn komtet
ginder op. id. Coster 1193'. Huygens 759a De man draeijt spits gewijs,
de vrouwen schijnt dat swijmen; S o o deftigh is de mode. id. 170b,
274-5a. Bat. Arc. 61 : 5-6, 62 : 5. Baeto 135, 367/8, 977(.

Een verzwaarde vorm 2 ) van de aanloop-constructie met
vooruitw. adv. is: Baeto 47 Daerom i s t d a t j ck dus in
eenicheit mij pijne. —
HET VERBAND VAN VF. EN S.

§ 14. Door scheiding van Vf. en S. ontstaan bij enkeiv.
praedicaat de zinsvormen A l Vf. A 2 S en A l Vf. A 2 S A 3 . Zij
komen in nauwelijks 10 % der betrokken zinnen voor ; ook is
het scheidend deel in den regel een pronomen of licht adverbium, zoodat de scheiding door zwaardere deelen, in litterairen
stijl, een bij zonder effect heeft. Bij Bredero, Coster, Bontekoe,
Reig. en Schouten komt dit niet voor, in Pascha, Lucifer, Bat.
Arc., bij Huygens en J. de Witt vinden we een enkelen keer een
voorzetselbepaling als A 2 , in Baeto e e n i g e gevallen van
scheiding door een ander nominaal deel, voornamelijk in de reyen.
1)
2)

°.

Zie het aankondigende „soo", § 48, 5
Zie bij den nadrukkelijken aanl. § 11 slot.
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Opm. Een bijzonder geval van scheiding zonder „effect",
is de verbinding van een HZ. met een volgenden subjectszin,
als bijv. Schouten 114 : 24 /5 Uyt de Gevangens... quam
ons ter ooren, dat onse bespringers (hare overste) verloren
hadden. Hierover bij Zinsverbinding.

Scheiding door een pronomen:
Bredero 896 4 Soo helpt my Godt. Huygens 395 In 't ende sietse God.
duncken haer haer' longen Te schielick. Bat. Arc.
id. 614b1
61 : 6 soo bedwelmt maeckte hem het overdencken. Pascha 48 Doch
meer dwingt my den noot. Baeto 749b Nu dwingen mij haer jonsten. —

Scheiding door een adverbium:
Bredero 492 4 Dar isser g i e n in huys. Coster 953a Daer loopter
s o v e e 1 met het rapier op sy. id. 956, 1244b, 1680a. Huygens 792a.
Reig. 81 : 19. — Coster 1602a Huye nochtend komter i e n b o e r.
id. Bredere 166. — Coster 358 Van sulcke mannen gater net twaelf in
ien dozijn. — Reig. 49 : 6 daeromme en isser oock niemant. -- Reig.
47 : 13 Soo doen oock de vrienden. id. 53 : 13, 22; 61 : 23. J. de Witt
51 : 18. Pascha 916. -- Bredero 728b hem schorten maar een praatjen.
id. J. de Witt 110 : 26. Bredero 874b hier is wel veul te bancken. —
Huyg. 945a Daer sijn noch blinden meer. id. Coster 209, 1174. —
Huyg. 251b haer mangelt altoos wát. — Verder : Coster 1575, 1592/3.
Schouten 115 7, 11/2. Baeto 154. Luc. 1057.
Bat. Arc. 65 : 12 Tusschen de klooven — lagen noch hier en daer
de druppelen van 't drabbigh dicke bier.

Een deel der pronomina en het adv. er is enclitisch ver
voorafgaande Vf. ; de adv. oock, maar, net,-bondemth
w el, alleen, zijn meer of minder proclitisch verbonden met het
subject. Het praedicaat is dikwijls passief of onpersoonlijk.
,

Scheiding door een zwaarder deel:
J. de Witt 56 : 38 ten derden is, alsmede meest uut deselve reden,
in 't Lándtdiep slécht water ende in de mondt van 't Slénck doorgaens
wat hól waeter. Huygens 176b Daer steeckt voor óns wat in. Bat.
Arc. 63 : 11 Soo quam daer te voorschijn een sóo witte en wélgemáeckte hánt ... Luc. 821 Hier nestelt aen dit dack noch róu, noch
hártewee. Pascha 783/4 Veel snelder als de wint ... Schoof op vier
raders den beslaghen Disselboom. Baeto 161 Soo hielpen Pelias syn'
dochters in het graf (lyr.) . 510 Dies singt u hoogen lof het Duitsch
geslacht. (lyr.) 268b-9 Gemeenlijck staen Den kinderen oock goe
stiefmoêrs dujr (lyr.) . 989b ons valt te baet de burgerij. --

§ 15-16. 26
§ 15. In zinnen met samengesteld praedicaat komt scheiding van Vf. en S. door een zwaarder deel alleen, voor in Baeto,
Pascha, Lucifer en bij J. de Witt:
Luc. 886 Den mensch is boven dat een hóoger lot beschoren.
Pascha 31 Nu sal syn weerdich hooft de groote kroon bedwelmen En morgen t'harde stael en 't blau van eender helmen.
Het subject heeft hier sterken nadruk. Nog sterker is de emphase bij inversie der deelen V 1 ) en S., waarbij het subject geheel
achteraan staat : Baeto 275/6 (lyr.) Dus quam ten hove aen
tween gesplist, In swang te gaen de sw'áere twist (A. Vf. A.
V. S.) . 789 Thans willen waeghen van lees' grouwel álle táelen
(A. Vf. V. A. S.) Op het subj. volgt een attrib. zin : Luc.
372b_3 Met recht is hem gegeven Den gróoten stáf w a e r
v o o r alle eerstgeboornen beven. Baeto 395( Daer moet dan
wesen krácht en wí j sheit, d i e ... uw nut bevordere.
Bij J. de Witt komt de scheiding voor bij passieve constructies : 108 : 18 dogh werden in dieselve spaetie gevonden ver
Verder-scheydutknribesof dgnt.
is in dezen ambtelijken stijl onderbreking van den zin tusschen
Vf. en S., vooral door een beperkende bepaling van ,, voorbehoud", schering en inslag 2 ) : 53 :15 Jae, souden mijns oordeels,
in een staet als dese is, alle de ingesetenen ... by eede behooren
te werden verplicht.
Scheiding door een adverbium: Bredero 81b 2, Coster 758/9,
Reig. 47 : 9; 53 : 20; 74 : 18/9, Schouten 105 : 33, 114 : 7/10.
Pascha 310. Baeto 367/8.
Eenmaal door een pronomen: Reig. 65 :16 Onder anderen
heeft het Mr. Jan Migerode ernstelyck begeerdt. ,

VOLGORDE DNE ONDERDEELEN VAN A. BIJ DEN ZINSVORM S. Vf. As

§ 16. Er is een algemeene regelmaat in déze opeenvolging:
1. het bijw. er en de pronominale objecten. 2. de adverbia van
plaats, tijd, graad, modaliteit, aspect. 3. nominale objecten.
1)
2)

nominaal verbum.
Zie hierover bij Zinsverband.
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4. voorzetselbepalingen en praedicatieve (praed.-attrib.) nomina,
of omgekeerd. 5. adverbia die scheidbaar praefix bij het Vf.
zijn. Volgens deze regelmaat zijn als normaal te beschouwen
de schikkingen in de volgende zinnen:
Bont. 46 : 6 die yielder doe af.. 47 : 16 Wy hielden achterna gaten
in den overloop. 53 : 31 Ick sneed ook een Paskaert achter op
het boort. — Bredero 267a Ick segget niet om mij. 646 Sy singhen
daar muszjck in u retorikale sinnen. 926b 'k sie ou met verwund'ren
an. — Huygens 972 De slechtste schutter hoeft maer 't eene tot den
Boogh. — Luc. 92b-3d de tiger ley zijn' aert Voor 's Konings voeten
af. — Baeto 511b-2a ghij schut alleen Haer toght bij wintertijdt.

In deze zinnen bestaat A uit drie onderdeelen. Vier onder
komen bij de meeste schrijvers maar in weinig zinnen-deln
voor. Ook zijn het dikwijls adverbia in een nauw samenhangende
groep : Reig. 1) 65 : 1/2 Men spreekt er hier zeer van. id.
48 :17. Zwaarder: Bat. Arc. 66 :15/6 Was niet sooseer
aensienelijck door een noodeloose kostelij ckheyt, als ... Cats
331 Sy neemt haer evenstaegh met al de sinnen waer. Pascha
440 Ic zie doch gheenen wegh tot ons verlossing open. Betrekkelijk groot is het getal zinnen met vierledig A bij Bredero
en Coster:
Bredero 578a Ick worder schier wilt om. 444b wy hebbender wat me
veur. id. 347b, 880b. 660 Dats U ongheweyghert een vuyst in U oogh.
317 Ick ga 's nachts wel met de graafmaker in een kuyl van twintigh
doon. 915b by treckt niet eens een ooghje van mijn schoot. — Coster
963b Se benne daer wel stij f in de beck. id. 97b-8, 555b, 597a, 1383b,
1628a, 1664.

Ja zelfs komt een vij f deelig A bij Coster voor:
262b sy crijcht ooc / wel / goecoop / een vuyst / op haer muyl.
1380 'k Mistender t noch / gaeren / een half dozijn / met de moer /
daerby.

§ 17. De hier toegelichte algemeene regelmaat in de schikking der onderdeelen laat plaats voor vele bijzondere tendenties:
1. het bijw. er gaat vooraf aan pronom. obj.: Coster 687b
Die geefterje elf. —
het pronom. accusatie f -ob j . gaat aan het pronom. datief

-

1)

Maar 2 gev. op meer dan 80 zinnen.

§17.
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obj. vooraf : Reig. 60 : 22 Al de weereld vraghd het my. id.
Bat. Arc. 62 : 19. Huyg. 845a Hy houdt het u te goe.
de pronom. datief gaat vooraf aan een nominalen accusatief :
Reig. 45 : 6 Ick sende U. e. eenen brief. id. 79 : 10/11 Ick
toende hater wat ƒroede myne. id. 78 : 12/3.
De volle pronom. accusatieven dat en wat 1 ) staan ná den
proa. datief : Bredero 579a Ick seghje dat. Huyg. 990 1 men
eischt ons wat. Bij sterken nadruk kan het pronom. obj. ná
een nominaal object staan : Luc. 564 Hy gaf Godts aoghmerck
ú, oock schérp genóegh, te ruicken.
De regelmaat komt hierop neer, dat een enclitisch obj. onmiddellij k op het Vf. volgt 2
2. adv. van plaats kunnen, afgescheiden, achteraan staan.
Dergelijke aan den zin toegevoegde bepalingen maken geen
inbreuk op den regel : Coster 1382 1 3a me vijndt toch wel sij n
gherijf 1/ Soo hier soo Baer 3) . —
Het negatieve adv. staat dikwijls achteraan, in tegenstelling
met de gewone plaatsing der adv. van modaliteit 4
Coster 702a Hondert guldens is soo goet niet, als ... Baeto 218b Die
) .

) :

saeck is soo geringe niet. Bredero 691a Ick he de moeyten niet. —
Vooral Huygens : 989b-90a Dat is het rechte teer -geld Tot d'hemelreise niet. 603Q Kheb 't op haer' oogen niet. id. 622; 206x, 335, 634b_
5a, 637a.

Een adv. kan van de eerste plaats worden gedrongen door
een affectisch-nadrukkelijk zinsdeel: Schouten 107 : 28 Die
honden, schelmen en Boterbacks, sy komen h á 1 f d 60 d t nu
van de Reys!
Het aankondigend adv. soo kan naar de laatste plaats ver
huizen: Huygens 147_8a Verblindt haer' oogen soo, d a t... 5
In Baeto en Pascha komen adv. in afwijkende schikking voor:
Pascha 412 Hij heeft een gheessel noch. 467a (ook) , 1187a_88
(noch) ; Baeto 21e' (noch), 262a 't Is tijdt 0ens dat de neve
gae.

-

) .

That staat nog wel verder naar het einde.
Vgl. ook de scheiding van Vf. en S. bij den vorm A. Vf.. A. S.
Vgl. ook § 19a.
4) Verklaard door den (oorspr.) nadruk op dit woord: zie bij Negatie.
5 ) Vgl. het voegw. sodat.

1)
2)
3)

§17.
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3. de nominale datief gaat aan den nominalen accusatio f
vooraf : Baeto 149 Geveinsde vriendschap voeghe' uw' bittren
haet een' slagh. id. Cats 2t'22.
4. de voorzetselbepaling staat in den regel ná een object 1
maar door bijzonderen nadruk, afwijkend, er voor :
) ,

Bredero 780 Ick diende inden Nes in een huis wel vijf jaar. Bont.
48 : 25 Wy hebben naest Gód onse hulp nu bij ons. Bredero 986-7
Maer ick haet wél met recht mijn blinde meester. Coster 981 Se hebben
in belee f theyt sulcken aertgien van de grauwe municken En i n

b a n q u é t t e n volgense niet luttick onse knunnicken. -Wanneer een voorzetselbepaling onmisbare aanvulling bij het
Vf.. is, dus de waarde van een object heeft, staat zij voorop met
het Vf. verbonden:
Cats 168 Hy weet voor hare quael I geen sap of heylsaem groen.
id. 15, 131. Bredero 437 Die koften van de beerstekers een tobbe of
twe met dreck. 917 'k Heb met den armen bloet warachtigh medelyen.
939 Ick koos voor dat beetken gheen kalkoensche haan. —

Zelfs kan dan een adverbium achteraan komen:
Bredero 247 De droes die helpt mijn an die gierigerts a 1 t ij t. —

Modale voorzetselbep. staan voorop:
Bont. 47 : 34

Heyn Rol kwam by geval inde Geldery. —

Bepalinggen ingeleid door „met" staan veelal vóor andere voor
terwijl locale voorzetselbepalingen bij voor--zetslbpaing,
keur achteraan worden geplaatst:
Cats 25 Sy geeft haer metten buyt / in onbekende vlecken. Bredero
617a Wy wandlen met vermaeck by dees ryvier. id. 794 Ick gingh
mitme speulnoot buyten inde Kathuysers.
--

Een locale bepaling voor een object vlak na het Vf. krijgt de
waarde van een voorzetselvoorwerp : Pascha 82 Ghy graeft om
elcke stadt / een grondeloose diept. Aan een praedicaatsnomen gaan de voorzetselbep. in den regel
vooraf:
Bontekoe 54 : 36 De ellende was onder ons groot. id. 58 : 4,
53 : 21. Coster 215 Dat is onder de rijcke luy soo gheen manier.
id. 180b, 222e, 1560b, 1631b, 1666b-7a 2 ) . Bredero 896b, 367. Reig.
45 : 10/11, 79 : 4. Huygens 74b_5a. Cats 239b. Pascha 377¢, 146b-7Q.
Luc. 888 Een eeuw beneden is om hóogh een oogenblick. —

1) c. q. adv. accus.
Andersom bij Coster alleen bij vaste verbindingen: 123 Dense man
is so op lopent van sinnen, id. 118. 717e 't Is te wónder met jou.
2)

,

§ 17-18.
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Een praedic. attr. staat ná een locale voorzetselbepaling 1
alleen bij bijzonderen nadruk: Bredero 121e' Het liep na mij n
moer verbaast, en 't riep met schrick
Een praedic. attr. bij een Vf. + object staat voor een (locale)
voorzetselbepaling: Huygens 212 Sy sagen geern' een' vriend /
gheholpen u y t h e t n a t. Cats 325 Dit maeckt de jonghe
m,aeght / vermaert i n a 11 e s t e d e n. Hier blijkt, evenals bij enkele voorbeelden hierboven 2 ) , de caesuur van den
alexandrijn van belang voor de syntactische geleding van
den zin.
)

§ 18. De gevallen in den Baeto nu, waar een voorzetselbep.
niét achteraan staat, zijn te verklaren uit de hier beschreven
tendenties 3

) :

803 Ick sagh voor 's hemels stráf / des hels verwoedthejdt aen.
905b-6a Men redt met lanterfanten Geen oproer. 304 Men voert met
staetigh opset haet. 145 Men leg te werke dan / de laeghen en de list.
679 Sij nyght na 's aertrijx kim / geheelijck het aenschijn. —

Ook de weinige gevallen in den Lucifer: 633b--4a hij houdt op
alle hoven Getrou een wakende oogh. 612 Men kante hier
met list ons eigen raetslot tegen. id. 595, 886a, 1081.
In den Lucifer geeft de afscheiding van de voorzetselbep. met
twee pauzen een bijzonder reliëf :
126 Zy wacht, uit lúttel záets, een' r íj c k e n o o g s t van zielen
(nadruk door tegenstelling) . 17/8b De hemelklooten zien met hun
gezicht, van onder, Terwyl by r y s t, hem ná (nadruk der tegenstelling; rhythmisch - symbolische weergave der rijzende beweging) 4 ).
377/8a WY hooren 't al te wel, en, midden in 't verbi y e n /✓ Der
R e y e n, eenen klanck, die 't eeuwig feest bedroeft. 29b Ick zie de
goude bladen, // Met perlen van de lucht, den zilvren dau, geladen. —

Zelfs de achtergeplaatste voorzetselbepaling krijgt door
ev. voorzetselvoorwerp.
Cats 25, 168; Pascha 82.
3) In het bijzonder ook de uitwerking der caesuur.
4) Ook bij onderbreking door pauzen van een reeks van voorzetselbep.:
11 Hy steigert steil, van kreits in kreits, op ons gezicht. -- De rhythm.
symboliek der beweging is nog versterkt door splitsing van een coördinatie
in: 707/8 Dat vlieght, gelyck een veer, van 't een in 't ander koor, Door
negen ordens heene, en alle Hierarchyen.
1)

2)

§ 18-19.
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rhythm. isoleering plastisch reliëf : 151_2a De man en vrou zij n
bey volschapen, evenschoon, // Van tóp tot téen.
Alleen om scherper nog te typeeren, citeer ik een langen zin,
zonder dit „reliëf ", met buitengemeen omvangrijke voorzetsel bepalingen aan het einde, uit Baeto:
495-7 De goedige godin des vujrs heeft geen behaeghen I n 't
reutlen van het bloedt / der dieren neêrgeslaeghen 1/ D o o r het
moorddaedigh woên / van scherpe bijl oft knijf. —

HET ZINSEINDE BIJ SAMENGESTELD PRABDICAAT.

§ 19. In het meerendeel der zinnen staat het nominale V. aan
het einde 1 ) ; dit zijn de gesloten constructies S. Vf. A. V. en
A. Vf. S. A. V. Staat er een anderdeel A achteraan, dan gaat
meestal ook een deel A. aan V. vooraf : S. Vf. A 1 . V. A,. en A. Vf.
S. A 1 . V. A 2 . Zelden komt de vorm S. Vf. V. A. voor (open
constructie) .
Het deel A. aan het zinseinde is in den regel een voorzetselbepaling (c.q. een bepaling met als of dan) , zelden een ander
zinsdeel.

a. Het deel A aan het einde heeft zinswaarde, wanneer het
door een pauze gescheiden staat toegevoegd. Deze toevoeging
kan, in eenvoudigen stijl, een verschijnsel zijn van -den analytischen zinsbouw : vooral omvangrijke of ook nader verklarende
voorzetselbepalingen worden buiten den „gesloten" zinsvorm
geplaatst:
Bont. 47 : 15 niemant konde in het Ruym schier langer harden,
door den stinkenden rook. Bredero 70b-1¢ Mijn vader was een Vries
gheboren, // Te Bolssert in Vrieslant. Coster 720b_1 Je bentme
noch al te begrobbelt, en te vuyl, Hier tusschen ye neus, inde hoecken
vane oogen, after u oor. Huygens 209b_lOa Sy sien haer huysgesinn
niet hollen, door de slaep-sucht Van haer onweckbaer oogh. 159b-60
Dat heet voor uyt te sien // Ter langhde van syn' neus! (ironie).
J. de Witt 124 :2 De saecken connen dickmaels wel eenich uytstel
lyden, sonder merkelycke prejudicie van den Staet 2 --- Ook Baeto
).

Bij Schouten steeds.
Over de toevoeging van samengetrokken zinnen spreken we bij de
Zinsverbinding. Vgl. Huygens 893b-4a Hier kan men 't vierkant ronden //
En 't rond vierkanten. Varieerend: 761b Daer sal wat soets uyt broeyen //
1)
2)

Wat nieuws.

§19.
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609-13a Myn geest gevoelt alreê sijn' breucken heelen, ii Mits uw'

vereeniging. —

b. Er zijn twee auteurs, Bredero en Huygens, die ieder in
hun eigen stijl, op hun „manier", een betrekkelijk groot deel der
voorzetselbep. in „open" constructie plaatsen 1 ) , ook wanneer
deze bepaling wèl deel uitmaakt van het gezegde.
Bij Huygens vinden we bij 4 der 8 zinnen van den vorm
S. Vf. A 1 . V. A 2 . waar A 2 een voorzetselbep. is, het deel A 2 in
enjambement 2 ) ; het heeft na de pauze aan het verseinde een
nadrukkelijk, verrassend accent, in den trant van Huygens'
puntigen stijl : 850 1Q Hij will, hij kan, hij magh syn' menschlickheit niet hooren // Van éenig,h éven ménsch. / id. 242b 3Q,
246b 7a, 306b 7Q. In twee andere zinnen is het deel A 2 zeer
omvanrijk : 851b 2, 2179'. Verder 143b-4Q, 736. De vorm
S. Vf. V. A. komt eenmaal voor ; hier draagt het deel A 2 een
sterken nadruk door tegenstelling met het voorafgaand subject:
516b De pÇrnbanck werdt ontweken door cle Dood. De gesloten
vorm S. Vf. A. V.: 23', 92b3 en 94-5 in parallelle coärdinatie, 138, 146, 724ó-5a.
Bij Bredero staan deze voorzetselbep. bijna alle met zwaar
accent in het rijm, een vorm van zinseinde die bij dezen auteur
veel voorkomt. Verder is op te merken, dat óf A l óf A 2 zwaar
van vorm is, zoo-dat, door evenwichtige splitsing, een al te omvangrijke „gesloten" constructie is vermeden : 159 Ick wil d e
kolf / soo rouckeloos / niet / werpen nai de bál.
173 Ghy zijt /hier /ter k e u r e / wel / gheroókt te dèser
spácy. 377bmenhoort de moetwillighe banckrotiers
te bannen van de straat, id. 240, 482, 567, 642-3 ; verder 59b,
736b. Bij den gesloten vorm S. Vf. A. V. daarentegen is A.
àf alleen de voorzetselbep. óf het bevat overigens alleen lichtere
deelen, die zelden of nooit achteraan staan (adverbia) . De voor
heeft bijna steeds de functie van object: 231b Gay-zetslbp.
sult w e 1 tot hoogheyt raken. 413 Ghy moet ons van de ouwe
mánnet j es ó o k w a t verslaan. 4351 by gaatje daar a f t e r
1) Voor de plaatsing van de voorzetselbepaling bespreken wij hier
alleen de zinnen zonder aanloop.
2) De caesuur valt in het midden van den alexandrijn.
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over de schutting klimmen. Verder : 75a, 97b 351b, 464b, 502b,
603, 658, 691b, 809, 954. Soms staat de voorzetselbep. als
„primaire notie" voorop door onderscheidenden of tegenstellenden nadruk (tegenstelling met een volgend begrip) : 756b 't is
van haar niet ghekomen, J o u m á n gheeft heur dit goet.
979b Holla ! ick most in sijn broeck eens gauw huyssoeckingh
doen, Nu in sun wambesje, -en nu in sun
mouwen 1 ).
Coster heeft met Breero deze voorkeur voor de open constructie niet gemeen. Alleen na een dubbelen infinitief verkiest
hij den vorm S. Vf. A,. V. V. A.: 577' 'k sel de deur op gaen trecken
mit ien rock. id. 618, 966, 1361', boven den vorm S. Vf. A. V. V.:
1235e' 'k sel je op me kamer sitten verbeyen. id. 504, 691 2) .
In de brieven van Reig. is de gesloten vorm S. Vf. A. V. regel 3 ),
zoodat zelfs omvangrijke deelen A, zware voorzetselbepalingen,
binnen den band van Vf. V. zijn gehouden: 88 : 23 Iek meene
int eerste van de toecomende weecke wer Hollandt te gaen.
85 : 15 Zy salt wel om negen ofte tien stuvers koepen. 77 : 3
Iek hebbe dickmael mijn slapen om het voorschreve koffer
ghelaten. Verder 46 : 7, 53 : 3, 54 : 1, 55 : 7, 57 : 10, 72 : 4,
76 : 9, 77 : 9, 82 : 3.
Bij Reig. staat de voorzetselbep. aan het einde om bij zondere
redenen. Er is een sterke affiniteit tusschen A l V en bovendien
is A 2 van zwaren vorm: 56 : 1 Den Lutenent is in den Hage
gereist op maendach voorleden. 61 : 18 De kinderen van mijnheer H. hebben requeste gepresenteert tot ontslaginge voor haer
vader. 79 : 1 Voor eerst heeft den priester mij goedt gheselschap
gehouden tot Brusel toe. Verder 61 : 5, 85 :12/14. Hetzelfde
merken we op bij J. de Witt: 344 : 5 Den heere van Dona heeft
my oyt eenige ouverture gedaen van een ligue tusschen Sweden,
Engelandt ende H. H. M. Ook staat natuurlijk de voorzetsel bep. achteraan, wanneer een relatieve zin volgt.
1) De zinnen van den vorm S. Vf. V. A. hebben een bijzonderen rhythmischen vorm: 573b die knècht ken ómgaen mèt een snol. 112b hèt sal
donderen van dèsen dàgh. — Of een stereotypen inhoud: 724a Nou ick
mach gaan na húys. 693" ick moet zijn op de bórs. —
2) Vgl. andere deelen dan voorzetselbepalingen: blz. 34.
3

) 95 van 100.

Gron. Bij dragen, III.

3

§19.

34

C. Andere deelen dan een voorzetselbep. (ev. alse) staan
achteraan in betrekkelijk vele zinnen alleen in Pascha 1 ) en
Baeto 2 ) : 836 'K gae setten schildwacht wt (S. Vf. V. A.) id.
9.7/8. 283 Een ij der sagh nu coomen aen // Inlandsehen cr'i gh
(S. Vf. A. V. A.) id. 719"21. 227b_8 Noch moet men hebben
voncken Wt Sisyphs keyselsteen (A. Vf. S. V. A.) id. 255/7. 197
Dus sult ghij 't leggen aen. (A. Vf. S. A. V. A.) id. 164 6Q, 237,

751b_2.
Bij Coster eenmaal een object, na een dubbelen infinitief 3 ) :

1377 Die selme nu hier oock comen maken swaricheyt. Adivterbia: 575a Iek ga wel weer draeyen heen. id. 216b. De
Ook na een dubbelen
negatie 4 ) : 351b Jy konme deeren niet.
Eenmaal twee
infinitief : 1215 Die selj e comen stooten an.
't
gaen
schicken
hout
op
het vloer.
deelen : 87 Iek sei terwijl
Bij Bredero 5 ) wel een object, geen adverbia 6 ) . Het object
is zeer omvangrijk in 591/2 Dit wijfje sal voor mijn eens met
een snap gaan halen Mijn schort-ha tck, in mijn schort, mijn
schortel-doeck, mijn huyck. Robbeknol demonstreert met
nadruk „het object" : 890 En s i e t, die hebben my ghegeven
dése beetjes! Rhetorisch is de constructie van dezen zin van
Jerolimo : 633 dat ou dien Phoebus lach Dat groote licht en sou
niet strálen clesen lach. „Klassiek" effect heeft de eenige
open constructie in Bat. Arc. 60 : 1 Noch naeuwelij cks had de
Roosen-verwige Morgenstond ... te voorschijn gebragt het
eerste krieken van den nieuw-gebooren dagh: als de hoopeloose
Reinhert ... Hier is A 2 bovendien omvangrijk, terwij 1 er
sterke affiniteit is tusschen A 1 en V.
Bij Huygens vinden we een omvangrijk object: 213b/4¢ Sy
Eenmaal
wilden geerne stelpen Des náesten moedigh vier.
1)

P. en L. blz. 12/13.

2) Gecursiveerde verscijfers: uit de lyrische deelen.
3) Vgl. § 20.
4) Vgl. bij § 16.
s) Na een Vf van beweging kan de inf, nog finaal zijn, dus gescheiden
van den zin met het Vf : Bredero 810 Daer gingh ick troostloos heen /
beschreyen mijn fortuyn. Coster 160 Se comen daer mit een lecker beetjen /
ontwervele je de mongt. —
6 ) Deze wel na een gecoördineerd V: zie blz. 35.

§ 19-20.
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een object dat reeds in pronom. vorm is aangekondigd : 581ó/2Q
Sy hebben s e vergeten De rechte levens konst.
In de brieven van Reig. en J. de Witt ten slotte, staat alleen
een zeer omvangrijk object achteraan: Reig. 60 : 18 Ick hadde
UE. wt den Hage geschreven mijnne meeninge aengaende
mijnne kompst aldater. J. de Witt 133 : 32. Een attrib. bijzin
volgt: Reig. 74 : 10, J. de Witt 52 : 12, 133 : 20/3, 169 : 18/22.
Bij coördinatie van twee infinitieven staat de tweede infinitief
voorop, evenals bij Vondel 1 zoo ook bij Bredero 564 Nu wil ick
id. 776ó/7a,
binnen gaan e n s 1 u y t e n 't deert j en toe 2
9771/8a.
867by8,
) ;

)

.

DE SCHIKKING VAN TWEE OF DRIE NOMINALE WERRKWOORDSVORMEN IN EEfN PRAEDICAAT.
§ 20. Het aantal van drie nominale verba komt alleen voor
in de brieven van Reig. en van J. de Witt:
Reig. 47 : 9 Bij mij sal meede beter devoir gedaen conne werden.
71 : 18 Mijn man soude hem gaen besoucken hebben. — J. de Witt
53 : 15 souden ... alle gesellen behooren te werden verplicht. 133 : 1
soude de gansche reyse met den storm gewonnen sun geweest. 132 : 26
heeft de verstroyinge niet verhoedt connen werden. —

Op éen na komen deze constructies voort uit een voorkeur
voor den passieven vorm 3 ) . Het praedicaat staat ongesplitst
aan het zinseinde. Dit laatste is ook bij de combinatie van twee
nominale vormen bijna altijd het geval. Een voorbeeld van
splitsing is : Coster 773 En van me Anne zout me worden a 11 e
u r e n verweten. Van plaatsing voor het zinseinde : Baeto
888lckhebsienbranden't hooft der loose Ryehe1din.
Bredero 908 Dit huis moet zijn gebouwt o p e e n q u a y
g r o n t, dunckt mayn. In de volgorde der twee deelen is
eenige regelmaat op te merken: bij een verbinding van twee
infinitieven staat die van het hulpwerkwoord nooit achteraan.
Regelmatig zijn dus de talrijke vormen als: Bredero 933 Ick
setje voor gaan dansen. J. de Witt 124 : 4 het versuym soude
1) P. en L. 12/13.
2) Zelfs adv., vgl. hierboven.
3 ) Zie hierover bij de Genera.

§ 20-21.
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soodanich grief aen den Staet connen toebrengen. Vgl. o. a.
Bredero 606, 634.
De infinitief die een partie. vervangt, staat eveneens voorop;
gelijk bekend, is de verbreiding van deze constructie ten deele
uit nabootsing van de vorige te verklaren. Het aantal is eveneens groot:
Bredero 515 Jou moer hetter jou lijf van j oncx na laten
wassen. Coster 1360 en 61 'k Heb hem over al loopen soecken
'k Heb hem om laten roepen. id. 754 Bont. 51 : 25 (laten).
Reig. 49 : 2 Ick heb dit niet willen gelooven. id. 47 : 24, 49 : 7.
71 : 6, 46 : 4 (konnen). 85 : 19 (laten). 88 : 5 Men heeft de
magestraedt doen vergaderen. 83 : 13 (Sy) zijn mij wesen besoucken. J. de Witt 53 : 34 (connen). 172 : 15 (laeten) .
123 : 11 Wy hebben overlech beginnen te maecken. Huygens
954b Ick hebber wel sien halen. 91_2a De lust heeft ... haer
glasen in doen slaen. Baeto 888 (sien).
De infinitief van hebben, zijn of worden, verbonden met een
p a r t i e. per f.,., staat meestal achteraan : Coster 672 Selden ...
ken die ... gebruyckt worden sonder paert. Bredero 443 Je
souwtje kruyst enne ze,ghent hebben. Bont. 52 : 15 men moste
my gehoort hebben. J. de Witt 110 12 Ende connen de schepen
uyt 't gatt gebracht werden. Verder: J. de Witt 107 : 1, 111 : 39.
Reig. 67 : 8, 81 : 1; 52 : 5. Cats 246.
De omgekeerde volgorde komt vooral voor bij den inf. zijn:
Bredero 908 Dit huis moet zijn gebouwt op een quay grant.
id. Cats 206, Baeto 818. Coster 773 (worden) .
Veel grilliger is de schikking van nominale werkwoordsvormen in den bij zin 1
) .

DE HOOFDZIN VOLGT OP EEN BIJZIN.
DE ZIN HEEFT EEN AANLOOP.

§ 21. De aanloop van den hoofdzin is meestal de hervatting van den inhoud van den voorafgaanden zin; soms van
een deel ervan. Een geheel vrijen aanloop vinden we in
1)

Zie § 37.

37 § 21-22.
den volgenden hoofdzin zelden; niet bij Bontekoe, Schouten,
Heemskerk, Bredero, Cats, meer dan éen enkel voorbeeld alleen
in Pascha en Baeto. Deze vrije aanloop is uit nadruk of affect
te verklaren : Pascha 900 Als teghens synen Heer de Slave sich
opwerpt, // Nootzakelij cken moet de roede zijn ghescherpt.
Baeto 249 En soo 't ons dan geluckt, te lichter sal geschien Dat
het werd voor een straf der goden aengesien. T e g e ns t e 11 i n g 1 ) : Luc. 68 Hoe klaer de hemel oock van starren
blinckt, en barnt // Hier zaeide vrouw Natuur in steenen een
gestarnt. J. cie Witt 133 : 2 0. I r o n i e : Huygens 626 al will
't de Moer verhind'ren // Kindskind staet alles vrij. Sterk
a f f e e t: Coster 641 Wat dat ick sat wordt, cle roskam word
ick niet moe. id. 250. Reig. 46 : 10/11 Had ghij profijt ofte eere
daerin ghesoecht, mij soude konnen aenhebben de kleynicheyt
die ons gheschiet 2 ) . De inversie ontbreekt alleen in Baeto
375 (lyrisch deel) : Maer wie sich quij t in stiefmoérs staet En
niemand onvernoeght en laet Met éenen set zij opwaerts streeft
Tot lof. 3
,

).

§ 22. Een adv. aanloop kan terugwijzen op een deel van
den voorgaanden zin:
Reig. 74 : 21 Hebbense e e n i g e p a n t i o e n e n daer buten,
daer en geeft men haer niet van. -- Correlatief : Bont. 57 : 24
d a e r hy sat deer sat hy.
Deze terugwijzende functie van het adv. gaat, vooral in de
minder logische omgangstaal, gemakkelijk over in die van hervatting van den inhoud van den bij zin 4
) :

Coster 958 Die mijn soo toesprack, daer zou voorseecker een opsteeker op passen. 224 Of ick bij hem dan of ie by jou slaep, Daer
en is niet veel keur aen. Bredero 774 Maer doese boven quam, daar
1) Ook de synt. adv. noch, Baeto 655; nochtans, Coster 771. De meeste
aanloopzinnen staan in tegenst.- concessief verband.
2) De zinsvorm weerspiegelt duidelijk affect, wanneer we hem vergelijken met de hervatting door soo.
3) Over den aani. nochtans zonder inv. Bat. Arc. 68 : 12; zie § 8 b.
4) Ook na een hoofdzin ontwikkelt zich zoo de functie van het adv.:
Coster 1654 De duyvel haelt hem in een leeren sack, so ontvallen hem de
sticken niet. — Zie hierover bij Zinsverbinding en bij Functies van
adverbia.

§22.
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vant sy 't lieve paar. id. 764 Want wien de j alousy ter herten eens
laat in Daar sal sy haar een plaats in eeuwigheyt behouwen 1 ) . —

Deze hervattende functie nu is eigen aan de meeste aanloopen
in hoofdzinnen die volgen op een bijzin. Zoo worden gebruikt
de a d v. daer, dan, doen, nou; en in het bij zonder soo. De
grootste verscheidenheid van adv., en tevens de grootste frequentie van soo, vinden we bij Coster, Bredero en Cats. Alleen
voor soo een zekere voorkeur bij Bont., Reig., Schouten, J. de
Witt en Heemskerk. Geen of weinig adv. hervatting in Lucifer
er
en Baeto en bij Huygens. Blijkbaar is de voorkeur voor de hervatting, ter vermij ding van de zinsvormen Vf. S. A. en S. Vf. A.,
een kenmerk van de gesproken taal en den weinig gespannen
stijl. Vondel is er nog kwistig mee in het Pascha, 2 ) ; Maria
van Reig. schrijft soo na verschillende bijw. bij zinnen 3 ) , vooral
in huiselijken trant 4 ) :
76 : 11 naer men zeidt zoo is hij meede verdroncken. id . 60 : 9, 78 : 11.
59 : 12 alsoo ick ter Vere was ... soo isse versum int bestellen geweest. 63 : 1 Nae dat ick last aen UE. hebbe geschreven, soo zyn mij
de uwe behandicht. —

Bij J. cie Witt vinden we soo vooral na lange bij zinnen, den
vorm Vf. S. A. na korte.
Hier volgen de verschillende herv. adverbia bij Coster en
Bredero 5) :
Bredero 149 En d o e n s e mijn uytgehoort hadden, doen lieten sy
my loopen. 50a Nou sy my ghesont sien ... Nou ist ... . 141 In
asmender na vraaghden, dan wist by nergens of. id . 349. Coster,
14b, 624.
S o vergelijkend-terugw.: Bredero 788a Soo ick docht, s o o dee
ick, id. Coster 561b. Bredero 641 Ghelyck als den Parnas van Henste
wóter spuyt S o o vloeyen . . . — De terugw. beteek. verzwakt:
Bredero 48 So langh als ick ghewont was ... S o kreegh ick altijts
wat. id. 36. — Na een condit. voegw. soo: Coster 615a soo 't ymant
werde ghewaer S o waer icll de buyt quijt. id . 750a, 979a, 1250b.
1) Nog verdere verbleeking van de demonstr. functie van daer: Coster
565 En wat ick klop, daer is niemant dieme hoort. id. 1342.
2) Zie P. en L. blz. 19.
3) Behalve concessieve, zie § 25.
4) Niet na bijz. met alsoo, soo, als; waar dissimilatie t. o. v. die voegw.
kan meewerken tot den zinsvorm Vf. S. A. (vgl. § 24B1, § 26) .
s) daer hierboven geciteerd.
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Bredero 379, 505. Na als: Bredero 609a as ick hem sach soo net Soo
docht ick. id. 86, 431, 839. Coster 236b, 1357b.
Na andere tempor. voegw. dan als: Bredero 447 Met dat ... s o.

Coster 166b, 1640b Terwijl ... s o. — Conditionaal: Bredero 94 W anneer ... s o. — Concessief voegw.: Bredero 975 En of ick schoon

ghebreck op 't alderhoochste lee S o o had ick steets met hem noch
medelijden mee. —
Na een coedit. zin met inversie. Deze zin is meer of minder

vragend:
Coster 1338b En geefje elck ien wat? s o o ben ick wel mal. 60b
Ja benje al wech, s o o mach icker selver me gaen decken. 53b beghint
hy dan op straet te hincken, s o o heeftiet my niet te wyten. id.
l00b-1a, 253b, 964b, 1221b, 1223b, 1246a, 1249b, 1662b. Bredero 46b, 299,
319, 485b; 32. Deze hervattende hoofdzin concurreert met den
zinsvorm S. Vf. A. 1

)

§ 23. Pronominale aanloop wijst soms op een deel van den
voorgaanden zin terug : Luc. 111 Bezit het lyf i e t s e h o o n s,
dat vint men hier byeen. Coster 1569a en coom ic noch w a t
te cort D at sei icker wel sennen. id. 714a. Meestal is pronom. aanloop hervatting van den geheelen zinsinhoud, c. q. het subject.
Deze verbindingsvorm is niet algemeen 2 ) : Bredero 228 Dagge
een Brabander waart, dat wilde kick om duysent pondt. id . 101.
Cats 270. Lucifer 727 Wie meest gequetst wort ... Dien geldt
het eerst. id. Bredero 929. Cats 102.
Na een o b j ectszin vinden we de pronom. herv. voornamelij k
bij Bredero en Cats 3 ) , bij de andere auteurs den geïnverteerden
hoofdzin Vf. S. A. 4
,

).

SUBJECTSZINNEN kunnen in verschillende grammatische
§ 24.
verhoudingen met den volgenden hoofdzin verbonden zijn. Aan
de talrijke gevallen bij Coster demonstreeren we dit, en tevens
de verbreiding der hervattende pronomina:

) Zie: § 26, 27.
) Zie ook de plaats der zinnen met dat: § 38 vlg.
3) Niet bij Coster; vgl. § 6 en § 24.
4) De niet- geïnverteerde zinsvorm in Pascha 1190b En die hy borgher
zalft hy eygen slave maeckt. -- is door de scheiding van S. en Vf. een
archaïsme; id. 229.
1
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A. de inhoud van den bijzin is subj. bij den hoofdzin:
1172 En dát het der is, is ondie f t. 1384 1 self winckel op te
setten / het al vry wat in.
B. het obj. van den bijzin is subj. van den hoofdzin:
1. met geassimileerde woordsch. 741 1 want dat hy niet
weet, d a t hem niet schaet. 2. zonder hervatting : 756b dat ikye segh is waer.
C. het subj. van den bijzin is subj. van den hoofdzin:
1. een zakelijk subj. : 725b dat int vat is, d a t suert niet.
2. een persoonl. subj.:
a. zonder hervatting (dit is regel) 1 ) : 359 En die wat
nau dong, kreecher wel een toe op den koop. id. 120 1 ,
364b, 653b, 950b, 960 1 .
b. met hervatting in bijzondere gevallen:
a. congruente pronomina: 683 die siec was, d i e
morde gesont. -- 511 1 (spreekwoord) De kleeren
maken de man, diese het d i e trecktse an.
ß. incongruente pronomina bij verbindingen met
„zijn" : 170 (liedje) Die maer vande ontydighe zijn,
d a t binnen haer beste klangten. 949 1 En die
allij ckwel een goedt Avocaet Vint, d a t s een
geluckich man.
§ 25. CONCESSIEVE ZINNEN, voorzoover zij niet door een adv.
(doch, nochtan, noch, sao) 2 ) worden hervat, zijn verbonden met
een hoofdzin zonder inversie. Zij zijn nauwelijks ondergeschikt
aan den hoofdzin, daarom bewerken zij niet, als een zinsdeel in
aanloop, inversie 3 ) .
Na zinnen, ingeleid door eenonderschikkend voegw. of vnw.:
Bredero 323 Maer o f men op Tesselt was De doodt komt over al.
id. 42, 321. 968 W a t meester dat ick kreegh, hy was suynich en
sparich. id. 893. Coster 351 0 f hy me dat verwyt, dan o f hy mee
Zie blz. 393).
Vgl. hierboven soo: 1 gev. Ook eenmaal na een zin met ,,al":
Schouten 107 Al hingen haer Schepen met ketenen aen den Hemel vast,
s o o sullen wy die nochtans met ons voeren.
3 ) Zinnen als: Bont. 54 : 21 En alhoewel wy in sulke benautheid waren,
seident volk ... voelen we als geheel ondergeschikt.
1)

2)
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niet ien beet seyt I ck passer niet op. 219 Want a 1 bin je rij c, jei
bent gevangen. id. 767b, 1579b. — Reig. 53 : 10 W i e wij aenspreeken,
niemandt en spreektter. 76 : 13 en a 1 keeft ghij al tesamen noch
zoozeer, ick en weet er niet meer toe te doen. Cats 288 Doch h o e het
i m m e r s was De Vrijster kreegh een man. id. 28, 60, 62.

Na zinnen zonder ondersch. voegw. of vnw.:
Coster 353b Ben ick de móyste niet, ic ben déugdeelijc. 787b Daerom
ick maeck het hoe 'k het maeck, ick moet een gat vyne. id. 1650b. —
Luc. 174 Laet perle en perlemoer u zuiverheit beloven Haer blanckheit
gaet de perle en perlemoer te boven. Bat. Arc. 62 : 20 Sy maack' het
soose wil, sy kan het niet soo maacken. 69 : 30 Spreeckt vry al vast
tegen de bekende waerheyt, sy sal nochtans eens bovendrijven. —

Het zijn levendige, gespannen zinsvormen; vooral ook
Huygens kiest ze:
226 Haer Broeder moght vergaen, sy setten niet een' Boot uyt.
id. 258 -9, 702b; 121-2 Geen' and're, van den slagh die nu de wereld
decken: Den hemel viel te nauw. —

§ 26. Ook BIJZINNEN INGELETD DOOR E'EN VF. worden, tenzij
er een hervattende aanloop volgt, verbonden met een hoofdzin
zonder inversie. Had de hoofdzin inversie, dan zou hij formeel
niet onderscheiden zijn van den bijzin. De functie van de inleidende zinnen is meestal temporaal -conditionaal, bij uitzondering concessief 1 ). Huygens heeft ook voor dezen vorm
van zinsverbinding een sterke voorkeur ; bij hem worden alle
bijzinnen van den vorm Vf. S. A. gevolgd door een hoofdzin

van den vorm S. Vf. A.: 37 S p r e e e k i c k uyt medoogh,
ick schrij f met een mat oogh. 270 En valt 'er uyt de locht quaed
vyer, sy wedervaern 't. id. 215, 272a, 273b; 318, 319, 320, 324;
334, 378, 382b/3, 387b/8; 390, 392x; 422b, 595, 648, 726b; 920b,
921b ; 936b, 984b, 998a, 1000a. Ook in Luc. 2 ) en Baeto volgt

op deze bijzinnen S. Vf. A. Dat echter deze zinsvorm niet enkel
een kenmerk is van litteraire spanning, blijkt bij Bredero en
Coster: in 14 van de 18 verbanden bij Bredero, in 21 van de
30 bij Coster wordt de bij zin gevolgd door een hoofdzin zonder
inversie. Dikwijls klinkt er een opgewonden toon in na, wanneer
de zinnen door een pauze totaal gescheiden zijn en er ook een
1) Zoo waarschijnlijk Cats 92.
Vgl. P. en L. biz. 20.

2)

§ 26-27.
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sterke daling van toon en accent is tusschen het einde van den
eersten en het begin van den stijgenden tweeden zin:
Oorspronkelijk vragende zinnen:
Coster 782 Kn ick beget, / ick bèet me s 1ven de Kéel of. 694
Weetje daer ráet om, / je ràeckter góet coop án. Bredero 291 Krygh
ickje in de Kérck /, ick sèlderj e waráchtich in sluiten. id. 469, 473.

Oorspronkelijk wenschende zinnen:
Coster 1184 Was hy hier maer, / ick gàf se hem hálf beneden de
wáerden. 716a Hadje m' tot een mán // WY sóuwen so wél by mekáer
schicken. id. 519b, 650. Bredero 451 mochten hier sommighe luy wat
inde hóeckjes blijven, // Sy sóuwender álmenacken en bóeckjes schrijven. Verder: Coster 5b, 25a, 79a, 84b, 196a, 637, 659b/60a, 772a, 948b,
1178b, 1195b, 1371b, 1649b. Bredero 295, 296, 823, 829; 26, 354, 369,
535 (in den verheven toon van Jerolimo: 272) .

Een sterk geaccentueerd parallellisme:
Coster 189 Comt hy thúys, hy spreekt niet, / gàet hy úyt, / hy
swycht stil.
--

§ 27. Na voegw. bijzinnen van tijd of voorwaarde 1 ) is er
concurrentie tusschen de vormen Vf. S. A. en S. Vf. A., wanneer
althans niet een herv. adv. den zin opent. Na de bijz. van
voorwaarde vooral is de vorm S. Vf. A. niet ongewoon, de zin
schijnt puntiger, meer gestileerd of nadrukkelijker 2
) :

Coster 581 Ja maer as ick begin, ick bin al ien hart quasje. id.
779b; 260b, 387a, 1202¢. Bredero 833 Want, so ick langer wacht, ick

blijf van honger doot.
Hiertegenover staat bij Breero alleen de constructie met
herv. aciv.; bij Coster 3) ook -de vorm Vf. S. A.
Ook bij andere auteurs is er verschil in stijl van den hoofdzin
met en zonder inversie na een voorw. bij zin ; men vergelijke bijv.
Reig. 86 : 5 byaldien daer iemandt van kennisse is die vertréckt,
UE. mocht het tóesegelen. met 76:18 als ick nu den eenen dach
commissie erige kan ick den aenderen dach gaen. id . 74 :12 ; vgl.
den sterken nadruk in de zinnen zonder inversie: J. cie Witt
124 : 37, Huygens 653.
1) Na andere voegw. bijz. is de geïnverteerde vorm zeldzaam: Coster
1644. Meestal volgt hier een zin met herv. adv.
2) Na een condit. zin met dat ontbreekt de inversie steeds: zie § 55.
3 ) Na soo: 38b, 632b, 769, 1217, 1240h; na als: 56b, 968b, 1674b, 1680b.

43 § 27-28.
Na bij zinnen die meer temporaal dan conditionaal zijn, geeft
men de voorkeur aan inversie: Reig. 56 : 3, J. de Witt 56 : 20,
Bredero 441, 653, 907, Coster 4b, 206b, 207b, 625b, 629b 30a,
977a, 1196b, 1255b, 1352b, 1369a. Een temporale zin gevolgd

king van de norm:
door een hoofdzin zonder inversie is een afwijking
Baeto 38 doen jck u vree versoecken liet Iek had wat in den sin.
Cats 189 Als dit Constance merckt, sy gaet sigh naerder setten.
Pascha 433 Oock doen 't boos wesen hem begonste te verdrieten Hy
alsins op hun spoogh 1
) . —

§ 28. In den op den bijzin volgenden hoofdzin wordt, in
proza, HET SUBJ. dikwijls WEGGELATEN, zonder logische samentrekking. In de Brieven van Maria van Reig. in het bijzonder
het subj. in den 1Sten pers.: 60 Als i e k Uwe meeninge dies
aengaende weet sal dan alles afdoen. 84. Wat ons particulier
belanght kan dlaer noch weinigh van schriven. id. 46 : 2, 56 : 20,
60 : 28, 71 : 5, 76 : 21, 85 : 12. Bij Bontekoe is het eveneens
bijna steeds de iste pers. die ontbreekt: 54 : 23 Doen i k haer
beleeftheid sag, wilde niet meer heb ben als sy. etc. Een 3de pers.
ontbreekt: 52 : 10 en siende dat ik noch leefde, spraken ... In
Bat. Arc, ontbreekt een 3de pers. na een partic. zin: 68 : 29 2)....
Het hier aangeduide verschijnsel wordt bij Samentrekking besproken.
,

1) Deze archaïstische scheiding van S. en Vf. is, behalve in Pascha (zie
P. en L. 21) alleen in Baeto te vinden: vs. 827, 876.
2) Hierover, en over verbindingen als bij Schouten 103 : 28, 104 : 6,
109 : 23, vgl. Tijdschr. voor N. T. en L. XLIV: 135 en vlg.

TWEEDE HOOFDSTUK
DE VORM VAN DEN MEDEDEELENDEN BIJZIN
§ 29. De gewone woordschikking van den bijzin is : V erbindingswoord--Sub j ect--- Andere deelen dan het S. of Vf. — Vf.
We beschouwen eerst de schikking van Verbindingswoord
Subj . Vf., daarna die van Subj.—Andere deelen—Vf.
Slechts door een abnormale prolepsis staat er een zinsdeel
vóor het verbindingswoord in Baeto 763 Nu sy soud sien, tot
steun des nix de vrucht op wassen // W t h a e r e b o r s t e n
die syn lij ftoght onlanx soop. —
Inversie van S. Vf. onmiddellijk na het verbindingswoord
vinden we na de voegwoorden al en als (vergelijkend): Oogh.
207a en schricken voor haer wesen A 1 s waer 't Medusas hoofd.
.

Cats 208 En schoon a 1 ben ick jongh, ick hebbe veel gesien.' )

Bij samengesteld praedicaat kan inversie optreden door voor
nominale V.: Baeto 621b 2 Maer dat-anpltsigvhe
vergolden zij door U, dit harte van de coningin tot mij .
Deze inversie is gelijk aan die na iederen anderen aanloop.
Onmiddellijk na het verbindingswoord kan een aanloop staan,
een ander deel dan subj . of Vf. ; de voorkeur hiervoor is echter
veel geringer dan in den hoofdzin. Bij de meeste schrijvers
is inversie na dezen aanloop uitgesloten; gangbaar is zij alleen
in Bcteto, Pascha 2 ) , en bij Bredero en Joh. de Witt in bij zondere
omstandigheden. In Baeto 381e' En dat e r is yet goeds gewoon
te nemen acht // Op 't sterffelijck geslacht. 505b_6 dat i n
s c h 0011 h e i t wij ck // Alles voor uw schoonheidt suj verlij ck.
767b 8a uw soontjen, over wien // Z o o z e e r hangt 's vollex
hart. 917¢ Indien e r valt gevecht. Op het subj. valt zware
1)
2)

Zie verder de bespreking der functies van deze voegw.
Voor de gewone constructies in Pascha, zie P. en L. p..23.
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nadruk, óf door zijn plaatsing aan het zinseinde, ev. in enjambement, of door inclinatie van een koppelwerkw. (of een ander
zwak-beklemd Vf.) met den aanloop : Pascha 735 Ghelyc d e
groote kroon ghemeynelyc aenkleeft // De zorgh.
368/9a Op dat in ons ghemoet vruchtbarigher
mocht rij pen // De vruchtte des gheloo f s. 409b Noyt in zo harden
proef, als n ú is Jácobs hruys. Ook in den Spa. Brab., waar
Jerolimo met pathos spreekt : 10 (In kayen en in hoyen) woor
langhskens dat hem stroomt // De lárgé rivier, het wáter
van de Schelde. 927 Gay hebt de besten aert, die ó y t had
éenich mán. Op z'n. Amsterdamsch alleen na er (hier) : 609b
Soo docht ick -dat ter quàm een Engel in mijn bèt. 1004b Nu
wil ick binnen gaen, eer dat h i e r komt myn Héer. Coster
vermijdt deze inversie. Schouten kiest de omzetting eenmaal 1),
bij sterk affectischen nadruk op het subject : 114 : 19 Onse
dooden, waer onder o o k was den Koopman Pieter van Sántvliet, wierden behoorlyck begraven.
In den ambtelijken stijl van J. de Witt komt deze inversie,
gepaard gaande met nadruk op het achteraangeplaatste subject,
vooral voor in zinnen met passief gezegde. Het subject wordt
door een nader verklarenden zin gevolgd:
53 : 23 dat daerby gevoecht wierde de clausule : „ daer yemant off
eenige van de Staten selfs sullen voorgaen." 170:13 Waeromme
dan tot verhoedinge van dien ende ... geamplecteert is het expedient,
in UEd.ts missive geroert. 171 : 29 dat op de beste wyse van den
meer hooch gemelden heere prince souden werden geremoveert de
personen, onder welckers handen by sich jegen woordich bevindt 2
) .

Het subj. is een nadrukkelijk geconstateerd „cijfer": 108 : 30
soo blyckt daeruyt, dat op 't ondiepste van 't verschreven gatt
met eene gemeene vloet gevonden wert ten minsten 22 voet
wiaeters. Het gezegde is niet passief maar onpersoonlijk :
345 : 15 daerinne my sonderling gevalt de passage, spreeckende
van de denunciatie, die ... .
1) Wij laten dan buiten beschouwing de zinnen waar het subjectswoord ontbreekt: 105:20 als onder een droevigh hantgew r i n g v e r b a e s d e l ij c k uytgeboesemt wiert: Wy sincken! —
Zie hierna bij J. de Witt.
2) Vgl. ook de schikking A. Vf. A. S. in den hoofdzin: § 14.
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Een bijzonder geval van inversie is de schikking in een verband van hoofdzin + subjectszin:
Baeto 179 Wt mij een treck ghij leeren sult Van helsche schallickheit soo boos als noyt versierden Die in een levend lijf den vorst
des af gronds vierden. id. 653/4 en Bat. Arc. 64 : 25. Zoo ook J. de Witt
bij passief gezegde) : 108 : 2 ende nademael daerdoor bij de experientie ende de pratycque selffs bevesticht is, 'tgene wy naer voor gaende

...

id. 122 : 32.

Afzonderlijk beschouwd moeten ook de zinsverbanden, waar
de „aanloop" buiten den zin „afgescheiden" staat 1 ) : Baeto 172
Geen ding en maeckt mij blij der Als dat, tot spyt en schaae mijns
vyants, leer' een ij der Wie dat Medea zij.

§ 30. De normale vorm van den BIJZIN MET AANLOOP is de
niet- geïnverteerde : A. S. A. Vf.
Bij Breero en Coster, Maria van Reig., Huygens, Bontekoe
en in den Lucifer
er komen als aanloop nagenoeg alleen pronomina
en adverbia voor. Bij Cats,. Schouten en in Bat. Arc. vinden
we behalve deze enkele woorden ook wel een voorzetselbepaling.
Bij J. de Witt is het aantal zinnen met aanloop, vooral voor zetselbepalingen, bijzonder groot. In Baeto en Pascha komen
talrijke aanloopen voor van allerlei vormen.
A. DE LICHTE AANLOOP:
Coster 741a Op dat het mijn Man niet merckt. 1570e' Datse men
yemant ontsnapt (= afsnoept) . Brab. 947b Iek denck, dat jou de
spijs niet euvel op en breeckt. Schouten 113 : 31/2 daer ons des
Vyandts Koegels dickmaels om de ooren snorden. Reig. 77 : 1 By
aldien se UE. daer meede voor begerdt, laet het my weeten. Oogh.
865b soo lang hem God doet leven. Bont. 67 : 1 dat haer de dermen
tot het lijf uitliepen. Luc. 264 dat zich de galm verspreie. —

Zelden is het pronomen door zwaren nadruk als belangrijk
zinsdeel gekenmerkt: Oogh. 28 Dat hem de róey toe komt, en
ú de schúld van 't lyden. In den regel is het door proleptische
enclisis verbonden aan het voegwoord. Dit is ook het geval met

het adv. er:
Bat. Arc. 71 :9 Ick dacht wel datter een adder onder dit gras
schuylde. Reig. 53 :7 oock alsser iemand ons over het water iet
1

) Vgl. „Afscheiding" en „Zinsonderbreking ".
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toeroupt. Oogh. En soo dér noch yet niews ontstond voor oogh of
ooren'). Bont. 59 : 20 datter volk op geweest hadde. —

Andere lichte adv.:
Oogh. 278b soo laugh daer éen kan dalen. Schouten 105 : 2/3 Gelyck
als hier d'ervarentheyt ons leerden. — Bont. 51 : 26 Daer wel een
páer man in mocht. Cats 61 En of oock ál het rot tot stelen is genegen.
Schouten 114 : 14/5 Wanneer -- weder een heldere Sónneschijn ... te
voorschijn quam. 111 :37/8 soo dat nu haer meeste koegels over ons
heen vlogen. (Schouten 108 : 29/31 wel haest; 114 : 33/4 alreets).
Baeto 121 Indien oyt emant moght ter werelt munten wt. --

Zwaarder betoonde adv.:
Bredero 839 Als dàcn myn Jóncker komt, so hèeft hy niet te
ségghen. Bat. Arc. 71 : 10 als de tyt my 't selve wel sal versekert
hebben, als nú uwe woorden doen. Schouten 106: 10/11 waerop toen
vórders de Coers naer 't N.O.O. setten. id. 111: 15 Sóo vinnigh ...
als óoyt een Geveght te Water kon geschien. Luc. 384 Als óyt de
Gódtheit heeft met hare hant gedreven. Baeto 865-6 dat váeck de
jonghe vrouwen Haer tijdt vergissen. —

Bij Maria van Reig. vinden we veel aanloopen in aansluiting
aan er 2 ) : 70 : 2 Schrift my oock eens offer al veel van UE.
traen verkocht is. 48 : 10 datter voor U niet en is te vreesen.
67 : 1 Ick ben verwondert datter in XIII dagen geen brieven
van UE. gecommen en zijn. Ook bij Coster eenige: 978a
Soode dan wat sit. 736b offer oock yemant ontrent is.. 501b
hoeder van ontsnctppers sulcken gheswerm is. De constructies
zijn meestal passief of onpersoonlijk (zie hierover bij J. de

Witt) .
B. DE BIJZONDERE FUNCTIE VAN ZWAREN AANLOOP in

den

bij zin blijkt onmidd.ellij k uit de weinige gevallen bij Bredero,
Reig., Huygens, Bontekoe, Schouten, in Bat. Arc. en Lucifer:
Bredero 543 Wie soudt konnen weten Dat Gisteren nóch vandáach,
hy niet en heeft ghegheten (in de nadrukkelijke negatie) . Reig.
47 : 4 3 ) Iek weet dat vóor het exámen men sulx n i e t en heeft willen

1) Coster: ofter, offer, datter, sooder, hoeder.
2) Ook is het aantal verbindingen met er in 't algemeen groot bij Reig.,
zoo ook bij Bontekoe en Coster; bij deze auteurs komen in den aanloop
van bijzinnen geen andere adv. dan er (alleen of met volgende bepalingen)
voor.
3 ) In den opgewonden brief.
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toelaten (nadrukkelijke negatie en tempor. tegenstelling) . Bont. 49 : 9
hierdoor ontstont sulken gehuil, gekerm en gekrijt in 't schip, dat
een ménsche de háyren te bérgen stónden (poss. datief als eigenlijk
subject; omschrijving van superl.). Schouten 107 :2/3 dat haer in
desen aenslagh doch voorál n i e t s en soude komen te mislucken (zeer
nadrukkelijke negatie). id. 111 : 11/12 soo dat door het schríckelyck
gedrúys Lucht, Hemel en Aerde scheen te kraken (hyperbool) .
114 : 34/6 alsoo door het krengen, en vordere middelen hare schooten ...
wierden gerepareert (passieve zin; vgl. bij Joh. de Witt). --

Verder voorzetselbepalingen van plaats 1

) :

Bont. 71 : 32 dat ik wel hadde hooren seggen, dat op de hoek van
Java twee hoge bergen lagen. Bat. Arc. 61 : 20 alwaer op een der
witte schorssen ... by dese versjes sneedt. —

Zoo ook de gevallen van zwaren aanloop bij Cats:
78 Maer segt dan op het lest, dat onder gene linden Of aen den
naesten bergh het goet is uyt te vinden. 150 't geviel dat in dien eygen
lande Een jongh en aerdigh dier door jeught en liefde brande. Verder
126, 132.

Bijzonder groot is de voorkeur van Joh. de Witt voor den
bijzin met zwaren aanloop, vooral van bijwoordelijke voorzetsel bepalingen. De scherp onderscheidende locale bepaling : 56 : 16
soodanich dat tusschen de eerste ende tweede tonne ruym twaelff
schepen de front

connen zeylen. id. 56 : 17. De nadrukkelijke

bepaling van tijdsduur : 109 : 39 maer dat geheele vier uyren
tij t het water even bequaem blijft. De opsommende bepaling : 108 : 11 dat in den eersten 't verschreven gatt ... genoechsame diepte heeft. Het datief-object dat eigenlijk subject is:
89 : 9 Wel is waer, dat voor diegene, die 't niet selfs gesien
heeft, het bynaer ongelooffelij ck schijnt. Vooral ook de syntactisch terugwijzende aanloop in een dus dubbel verbonden zin:
109 : 1 Gelyck oock om die verschreven ende meer
a n d e r e redenen de meeste leden ... van dat sentiment waeren ...
id. 111 : 24. 52 : 7 Soo verre dat by manquement van d i e n de gansche
republieck pericliteert te gronde te gaen. id. 56 : 27, 109 : 34. —

Nog talrijker zijn de zinnen met zwaren aanloop bij omschrijvend passivum. In den aanloop staat als bijw. bep. het agens:
171 : 32 dat bij H. E. G. M. geen andere personen tot de directie
werden gecommitteert dan ... id. 124 : 39. De aanloop is synt.
1

) Zie bij den hoofdzin: richting van de aandacht van den lezer, § 11.
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terugwijzend : 345: 31 dat mits d i e n oocic van d í e zijde
s o o licht geen pretexten valsch opgenomen ... sullen werden.
id. 110 : 31. 110 : 22 dewyle aen d' a n d e r e zyde door 't
Landtdiep de schepen in zee gebracht kunnen werden. id.
111 : 37. Een omschreven datief die eigenlij k-subject is:
53 : 1 dat aen een considerabel getall van kleine familien ...
een weeckelyke of maendelycke penning soude mogen werden
uytgekeert. Een locale bepaling, eigenlijk- subject: 108 :33
dat op 't dróoghste van 't Lánddíep ontrent een voet waters
méer als op de voorschreven ribbeties gevonden wert. In een
vergelijkende tegenstelling : 122 : 4 off niet in de verg(aederinge
van H. E. G. M. ... het gebreck van mijn affwesen
wesen ... 1 í c h t e r
kan werden gesuppleert. In het zeer nadrukkelijk betoog
staat de omvangrijke onderstellende, concessieve of beperkende
bepaling afgescheiden 1 ) :
53 : 28 maer dat, bij noot ende om haer vaderlandt dienst te doen,
altijds wel eenigen ende self f s oock doorgaens wel bevaeren luyden in
de regeeringe bevonden souden werden. 89 : 11 Wel is waer, dat het
bynaer ongeloofelyck schijnt, dat, in een leger van ontrent de 20000
menschen off daerover, bestellt met ... niet éen éenich capabel persoon
soude werden gevonden, om ... 133 : 7 vanwaer, naer menschelycke
apparentie, de gaeten van Texel ende 't Vlie ende de schepen ... best
conden werden beveylicht. —

Terwij l bij J. de Witt de eenvormige zware aanloop veelal
een syntactische functie verricht, is in het Pascha aan het
hoofd van den bijzin plaats voor bijna alle zinsdeelen, éen,
twee, drie in getal, zonder dat zij terugwijzen of subjectsfunctie
verrichten. In dit drama is de schikking nog grillig en vrij 2 ) .
Hooft, in zijn Baeto, plaatst een zwaar zinsdeel als aanloop
voorop in 12 zinnen (44 bijzinnen met aanloop) 3 ) . Bij hem
omvat de aanloop hoogstens éen deel; nu en dan in logische
functie: het agens bij passief praedicaat: 999/1000 dat bij den
vaeder // De zoon wordt aengezien (o ramp!) voor een ver
Een object is eigenlij 1c-subs e ct : 873 0 ramp, die my-raed.
de goon ten quaeden boode naemen! 273 Wen Leeuw oft Tyger
1) Zie verder bij zinsonderbreking.
2) Zie hierover P. en L. 24/5.
3)

Vondel in Pascha in 21 van 46 zinnen met aanloop.

Gron. Bij dragen, III.

4
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leedt geschiedt. 321 Indien uw ooghen steeckt de walgh.
Grillig is ook hier de schikking in: 982/3 oft comt het yemandt
toe Dat recht hij tussen den persoon des koninx doe En tus Een voorzetselbep. staat met nadruk
schen 's Conings soon?
voorop: 175, 445, 504, 726, 931/2.

Opm. Uit de aanloopconstructie zijn ten deele de samengekoppelde verbindingsvormen historisch te verklaren als:
w ter o v e r by wakker te beurs teegh. hoe s w a e r de
Croonen syn. BIJZINNEN ZONDER AANLOOP.

§ 31. BIJZINNEN ZONDER AANLOOP, MET EENVOUDIG PRAEDICAAT, zijn er 1984. Hiervan bevatten er 245 alleen de deelen
Subj. en Vf.; blijven dus 1739 met ook een ander deel A dan
deze twee. Door de verschillende plaatsing van het derde deel A
zijn een drietal typen mogelijk : 1. Zinnen waar S. en Vf. ongescheiden zijn : S. Vf. A. 2. Zinnen waar S. en Vf. gescheiden
zijn : a. Vf. aan het einde, type S. A. Vf. b. Vf. in het midden,

type S. A. Vf. A.
De typen S. Vf. A. en S. A. Vf. A. zijn afwijkingen van den
regel, dat in den bijzin het Vf. den zin zou afsluiten. We vinden
het type S. A. Vf. dat aan dien regel voldoet, in 1418 van de
1739 zinnen (82 %) ; in proza in 91 %, in poëzie in 76 % . Wat
de auteurs betreft : P r o z a : Reig. 95 %, Bont. 97 %, Schouten
100 %, J. cle Witt 74 %, Bat. Arc. 79 %. P o ë z i e : Cats
86 %, Coster 88 %, Bredlero 78 % ; Huygens 82 % ; Pascha
66 %, Baeto 62 %, Lucifer 68 %. In proza is dus de regel aanmerkelijk verder doorgevoerd dan in poëzie ; in het proza van
Schouten, Bontekoe en Maria van Reig. zijn de uitzonderingen
zeldzaam, in tragische poëzie staat in nog geen 2 / 3 deel van de
zinnen het Vf. aan het einde.
Het type S. Vf. A. vinden we in 94 zinnen, in 5 %; in 95 %
der zinnen is dus scheiding van S. en Vf. als regelmatig kenmerk
van den bijzin doorgevoerd. Hier is de verhouding in proza
98 %, in poëzie 93 %; bij Bontekoe, Schouten en Reig. zelfs
in 1 00 %, in Pascha, Basto, Luc. resp. 86 %, 88 %, 89 %.
-

51 § 31--33.

De beide formeele kenmerken van den bijzin zijn dus in het
proza duidelijker dan in de poëzie; bij Bont., Schouten en Reig.
het sterkst, in tragische poëzie het zwakst.
§ 32. De keuze van drie zinstypen wordt beïnvloed door:
metrischen dwang en rhythmische voorkeur, den aard van het
deel A., 'den aard van den zin. Wat het laatste betreft : er valt
op te merken, dat de beide kenmerken van den bijzin scherper
zijn in bijzinnen, ingeleid door een relatief pronomen als
subject. De behoefte aan formeele onderscheiding van de relatieve bijzinnen tegenover hoofdzinnen met gelijkluidend demonstratief pronomen is blijkbaar grooter dan bij zinnen, waar het
voegwoord een duidelijke index der onderschikking is.
De metrisch-rhythmische omstandigheden hangen ten nauwste
samen met den aard van het deel A. Ook is de aard van het
deel A. van grooten invloed op de keuze tusschen het normale
type S. A. Vf. en het gesplitste 1 ) type S. A 1 . Vf. A 2 . En ten
slotte: deze splitsing kan worden bevorderd door sterk syntactisch verband tusschen het deel A 1 . en Vf.
§ 33. Naar deze beginselen beschouwen wij nu nader de
zinnen bij de verschillende auteurs (bij Schouten alleen
S. A. Vf.).
Bij Bontekole, waar S. Vf. A. nooit en S. A 1 . Vf. A 2 zelden
voorkomt, vinden we als A2 alleen een voorzetselbepaling of
een bep. met als : 46 : 23 doch ik riep om water, hetwelk dátelyk
quàm, met leeren emmers. 66 : 16 So sagen wy twee van de
Inwoonders komen, die een beest voor haer heen dreven
na óns toe. 54 : 24 en dewij 1 de boot hárder sèilde als de
schuit. Plaatsing van de vergelijkende bep. met als (of dan)
aan het einde van den bijzin is regel 2 ) . De voorzetselbep. staan
in den weinig gespannen analytischen stijl van Bontekoe, als
thans in de omgangstaal, door een lichte pauze gescheiden van
.

1)
2)

Splitsing van het deel A. nl., door het Vf.
Zie de bespreking van Samentrekking.
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een op zichzelf volledig praedicaat 1 ) . Steeds blijkt de vorm
S. A. Vf. A 2 gekenmerkt door een heffing aan het einde. Al
deze bijzonderheden gelden in meerdere of mindere mate voor
de meeste bijzinnen met een afsluitend deel A. ook bij andere
auteurs.
Bij Maria van Reig., die den vorm S. Vf. A. evenzeer vermijdt,
vinden we als A 2 ook alleen voorzetselbepalingen (en bep. met
als) . Hier valt in de meeste gevallen een sterk syntactisch ver
l en Vf. te constateeren:
-bandtuscheA
. -

80 : 22 Iek hebbe verstaen dat de heer van Stoutenburgh e e n
k a r o e s h o u d t met zéer schóene péerden. 73 : 15 en zeide dat hij
h e m h i e 1 voor de éerste van Fránckryc. 63 : 17 Ick verwondere
my dat UE. niet een letter e n s c h r i e f t van mijn hèer
Wttenbóogaerdt. 54 : 6 dat Advocaten ende die i in d i e n s t e z ij n
vant Lándt, niet gehouden en worden voor absént. —

In deze zinnen ligt sterke nadruk op het deel A 2 ; dit is ook
het geval bij uitdrukking van een tegenstelling: 64 : 6 oft UE.
begeerdt dat ick de p a m p i eren s è n d e vóor mynne
kómpste, ofte dat ick se m é t myn brengen sal. Eenmaal vloeit de plaatsing van A 2 voort uit het verband met
een volgenden attributieven zin : 56 : 6 dat UE. die proposten
verhaelde aen den man, d i e my kondtschap gegeven heeft. —
Overigens vinden we A 2 alleen als afgescheiden, toegevoegd,
deel:
55 : 8 dat het met de vrienden in Zeellant noch wel is, alsmede met
de kinderen. 76 : 7 den boode, die brieven ende goedt van my hadde,
zoo voor nicht Basyus als voor nicht de Bie. 47 : 14 De woorden de
ghij mij spráeckt / éenighe dàghen voor ons áf scheydt ... —

Bij Joh. de Witt eindigt een bijzin op een niet -verbaal deel,
wanneer er een attrib. zin op volgt: 55 : 7 die ons merckelycke
verlichtinge toebrengen in de becommeringe, d i e wy altij dt
gehadt hebben. id. 111 : 16, 121 : 22. Eenmaal is het een ander

1 ) Dit is niet het geval in de voor Bontekoe's stijl bijzonder gespannen
constructie 65 : 5 Ik dit siende was soo benauwt, dat my het herte in 't
lijf t r i 1 d e e n b é e f d e van vréese. — De volgorde is overgenomen
uit den geijkten hoofdzin, of wel „beefde van vréese" is een gecoördineerde
zin met Vf. voorop, zooals bijv. Coster 1183 Soo dese Vent niet e o m t e n
coopt dese Paerden. id. 1339; zie biz. 55 2
) .
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deel dan voorzetselbep. (of vergelijk. bep.) : 124 : 35 als zij wél
doen het werck van hare vergaederinge m e t 't g e n e daeraen dependeert. Somtijds wordt een omvangri, j ke voorzetsel bepaling achteraan geplaatst, wanneer tevens tusschen A 1 Vf
een nauw verband is : 121 : 10 dat het d' i n t e n t i e i s van
Haer Edel G. M. in 't ,generael ende van alle de leden van derselver Vergaderinge in 't particulier, dat het moet wesen .. .
Bij nauw verband van A 1 Vf en sterken onderscheidenden nadruk op A 2 : 170 : 23 ende voorall die eenige d e p e n d e n t i e
h e b b e n van den cóning van Gróot-Brittmnnien, Maataanduidingen staan dikwijls aan het zinseinde : 109 : 2 daer de
drooghte ... sich uytstreckt t e r lengte van een. quartier mijls,
id. 109 : 1, 108 : 16, 109 : 11. Tegenover deze weinige, bijzondere
gevallen staan tallooze zinnen van den vorm S. A. Vf. waar A
een omvangrijk deel is, éen of meer voorzetselbep. ; een bewijs
van Joh. de Witt's voorkeur voor den gesloten, synthetischen
zinsvorm : 132 : 22 Den Schout-bij -Nacht ... die 's avonts laet
met de twee achtergebleven Oost-Indische retourschepen in de
vloot quam. id . 52 : 6, 53 : 2, 54 : 2, 56 : 29, 89 : 3, 109 : 40,
121 : 1, 131 : 36, 170 : 23, 344: 12, 345 : 2. Deze voorkeur
voor synthese blijkt het duidelijkst uit onderbreking van den
zin door een voorzetselbepaling tusschen pauzen : 56 :9 't verschil,
dat tusschen het Slenck ende 't Landtdiep, tot meerder f acilitatie van de passage van 't laatste, sich opdoet. id. 123 : 31.
Natuurlijk staat dikwijls het gewichtigste zinsdeel als A l voorop:
170 : 8 't welck bij dese becomnverlycke tyden van oorloch wel

ten hoochsten noodich was.
Gezien de schaarsche plaatsing van A 2 aan 't eind, is er in
den stijl van de Witt bijzonder, bijna plastisch, effect in een
zin als : 56 : 27 dat uut die oorsaecke de stroom aen de engte
van de Slenck schiet dwërs over 't gatt. —
In het litteraire proza van de Bat. Arc. staat in verscheidene
zinnen een ander deel dan een voorzetselbep. achteraan; echter
steeds óf een zeer omvangrijk deel óf een door een attr. zin
nader bepaald zinsdeel:
62 : 24 dat het waren de deftige Diederich, de beleefde Woutheer, en
de geestige Waermond. 66 : 10 die in geestige leevendigheyt haers
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kinderlijcken bedrijfs vertoonden de afsetseltjes van 't rijpe vernuf t
haers vaders Eelaerd. 67 : 30 dat sy in langh niet gewaer wierdt de
Jonckheyt d i e op haer doen was lettende. id. 63 : 27, 67 : 27. —

Voorzetselbepalingen staan, behalve in de boven besproken
bijzondere gevallen, achteraan vooral bij sterken nadruk, bij v.
in een tegenstellende coördinatie: 64 : 7 dat sijn wénsch was
op dien wagen, en sijn hért b y R o s e m, è n d. Ander voor
indien het U niet en erkènt voor sign mweestérsse. -beld:708
Onder de dichters wijken Huygens en Cats niet zeer af van de
normen van het proza. Cats doet nu en dan een blijkbare concessie aan den rijmdwang 1 ) , wanneer hij een ander deel dan
een voorzetselbep. achteraanplaatst : 317 Als yemant naer een
quael bekomt syn vorigh wésen. 2272 Maer dat haer stil gebreck
vereyst een rwtigh man. Bij Huygens zijn opmerkelijk
de talrijke gevallen, waar door het Vf. een coördinatie wordt
gesplitst: 196 Om ons te leeren sien wat s i e c k scheelt en
gesondt. 457 1 /8 die vriend 1 i c k is van wesen // En soet
en aengenaem. Het deel A 2 is dikwijls afgescheiden, en is
dan feitelijk een samengetrokken zin : 139 Oft met een' veer
gaet, of met een hangende gewicht. 514b/5 die vreese, die den
jagher op het Swij n stout // Den meesten Krijgher op de wall
en tegen 't lood. Vgl. 189/90a, 978b/9• Afgescheiden zinnen
zijn ook de variaties aan het zinseinde : 266ó/7a Soo dunckt
haer dit d e w a 11 maer -op een doyend ijs leit // De wall van
Staet en Stadt. 111 En als 't o p 't s c h e i d e n quam, op
't scheiden uyt dit lijf.
Opm. Typisch is het humoristisch rijm bij sommige

zinnen van den vorm S. A. Vf.: 553 Zijn 't bloode lie'n die
w e l s i e n // Die daer voorsichtelick na 't bergen van
haer v e 11 s i en? Talrijker zijn deze rijmen in Bredero's
Spa. Brab.: 428/9 hoe dat ghy een aal had, die so 1 a n g
w a s // Dat by in Engelant syn hooft op stack, daar syn
staart hier a n 't s t r a n g w a s. id. met „zijn" 842/3;
het „hebben" 368/69. Met een ander werkw.: 504/5 Hey
dat isser ientj e ; seo myn ooghen 'wis zien fi Soo isset uyt
1)

Vgl. ook Bredero.
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de start van ien schelle v i s b i e n. Bij Coster hebben
23 zinnen van den vorm S. A. Vf. dit rum ; zesmaal vormen
zij een paar van twee rijmende bijzinnen, 55/56, 736/7,
1227/8, 1583/4, 1611/12, 1647/8. Ook fungeert het tweede
rijm als „wachtwoord" voor een nieuw optredenden spreker ; vgl. o.a. 350, 713 ; 223/4 (... by jou slaeg Waer
ben je W oud taep ?) . In 15 van de 23 zinnen is het Vf. een
vorm van hebben of zijn.
Bij Coster is het deel A. dat den zin afsluit in slechts drie
gevallen een adv., adj. of object 2
) :

619b eer dat het wordt te láet. 614b want soo 't ymant wèrde
gewáer. 943b daer men ter neer leyt de luy haer verschéel.

Daarentegen in 14 zinnen een voorzetselbepaling 1

) :

677b dat het een vyant is van véel fenijn. 977b of her béurs vó1 is
van ghélt. 1619b me Joncker, die uyt was ter Jácht. 138b dat je je vaer
staech bent op syn hielen. 1643 omdat het ... quályck quàm te pás.
1213 En dat die flús niet en cómt op het slách. id. 609b, 626, 656b,
664b, 749, 1348b, 1386, 1593b, 1679. —

Er zijn ook voorbeelden van vertraagde noeming van (gecoördineerde) deelen die afgescheiden staan:
770 Hoewel dat het me wágen cost, me páerden en me hout. 1341b
Isser yemant die ons een duyt geeft, of een luer. 4415 Pastmen datje
de starten wel op steeckt, (dat is jou eer) , Na de nieuwe sno f , hoor je,
met een dray, met ien zway, met een Krul mier. id. 373/4, 222b/3a 2).

In den Spa. Brab. is in bijna de helft der gevallen het deel
A dat achteraan staat, géen voorzetselbep. (of bep. met ale).
Dikwijls is het een omvangrijk object : 114 maer doen hy ons
brocht bróot ende súyvel // En andere snuysteringh soo van eten
en van w * n. 100 Soo datse van hem ontfingh: een móye jónghe
swárt. Ook hier blijkt de neiging van Breero, in het rijm den
steun en nadruk der dramatische rede te leggen. Verscheidene
der zinnn i.c. worden Jerolimo in den mond gelegd; het object
staat dan soms in enjambement, met „rhetorisch" effect:
488b/9a Ba woor sayde gay, dagge me niet en kuyst // Mayn
1) Een bep. met als: 354a, 970b (dat hy vil as een boer-ós) .
2) Ook bij coörd. van twee Vf. komt de schikking Vf. A. voor, zelfs
met een object (1183) ; zie ook 1339 Dat ic hier ligh en wroet om sulcken
cleynen huer.
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mántel èn wambáys? id. 12/17. In rum: 619 Die met ou
oogskens dwinght de gróotste vàn de wáereld. id. 193. Andere
nadrukkelijke objecten : 539, 6, 996, 607. Ook adv. of adj.
staan meestal met zwaar accent in het rijm : 763 Want wien de
jalousy ter herten eens laet in. 52Oó Sie daer, hoe daget gruys
daer af stuyft dick en vól! Vgl. verder 89, 608b, 93. Soms
wordt een coördinatie gesplitst : 754 Die ginghen by men vrouw,
die s i m p e 1 was en slecht 1 ) . Voorzetselbep. achteraan
hebben omvangrijken vorm, staan meestal in het rum : 16
Damen haer jugeert en estimeert voor 't stooltje van cle Lepel
759 Alsdat ik my verliep met haar getrouwde man.-stra.
Verder 137, 238, 372, 760, 887, 994_5(; 963b 6 ; 359. Door
„samentrekking" staan afgescheiden deelen aan het einde:
630 1 /1 De Spartsche koningin die 't hoogmoedighe Troyen //
Ten bloet en brande brocht, en 't Grieksche leger doyen. id.
910/11x.
P. C. H oo f t, in zijn Baeto, heeft voor de zinsvormen S. Vf. A.
en S. A. Vf. A. een even groote voorkeur als Vondel in Pascha
en Lucifer 2 ) . Van 166 zinnen hebben er 20 den vorm S. Vf. A.
en 44 den vorm S. A. Vf. A. Groot is ook hier het aantal zinnen
waar het deel A. aan het zinseinde geen (enkele) voorzetsel bepaling 3 is : 32 van 64. Zelfs bevat het meermalen twee zins
bij den vorm S. Vf. A.: 73ó/4a Maer sulcke die be--deln;
steend' haer sinnen en haer vlijt In 't gronden van de konst.
id. 408', 597b/8, 900. 711b Dewijl die kundight af Haer
swaere zond'. bij den vorm S. A. Vf. A.:
)

911 Dat Joncker Ot vandaegh heb over U bevel. 91/3 En ghy,
die... Eertijds verschepte 't volck wt menschelycke stal. 423 Doch
naedemael men niet komt overeen in desen. 840b11 Wat ramp weerspannigh is dit die soo spijtigh doet Myn konsten hoon op hoon?
62b/3 daer Icker boven aen Sit rechter van 't beleedt in hoochverheve
stoelen. —

Sterken nadruk heeft de zin in:
207b18a Soo ras de blancke morghen // Versteurt het ryck der rust

1) Afgescheiden: 537b-8a.
2) Vgl. hiervoor P. en L. blz.
3 ) Of bepaling met als (dan).

27-30.
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en oprecht 't ryck der sorghen. 226-7' Besmet met Hydraes gift;
waermee dat ghy verdeedt // 0 Dejanira, uw mán. —

Grillige zinsvormen schijnen echter ook om de grilligheid zelf
voor Hooft aantrekkelijk.
BIJZINNEN MET SAMENGESTELD PRAEDICAAT 1 ) ZONDER
§ 34.
AANLOOP zijn er 1198. Een ander deel dan Vf. of V. aan het

einde vinden we in 12 % der zinnen. Dat dit getal kleiner is
dan bij eenv. praedicaat, vindt zijn oorzaak in de mogelijkheid,
het zinseinde (in poëzie vaak het vers - einde) te heffen 2 ) door
achteraanplaatsing van het deel V. In Baeto, Pascha en Lucifer
staat een deel A aan het einde in resp. 35 %, 35 %, 33 % der
zinnen. De heffing aan het einde is dus ook hier een kenmerk
van den verheven dramatischen toon. Hiermede samen gaat een
sterkere neiging voor de volgorde Vf. V., althans in Baeto
en Pascha (73 %, 71 % ; gemiddeld 60 %, Schouten 31 %) .
In deze twee drama's is bovendien, evenals bij eenvoudig praedicaat 3 ) , de aard van het zinsdeel A. meer gevarieerd dan bij
de andere schrijvers. Joh. de Witt bij v. plaatst maar zelden
een ander deel dan een voorzetselbep. aan het einde. Bovendien
is, evenals bij enkelv. praedicaat, duidelijkheid en overzichtelijkheid de aanleiding tot de plaatsing : het deel A. is óf omvangrijk
óf nader bepaald door een attrib. zin. Het is een uitzondering,
dat een object, blijkbaar met affect, achteraan staat 4 ) : 172 : 6
Ick bidde dat de heere borgemeester V. hierbij moge vinden
mijne d i e n s t i g e gebiedenisse. Zoo ook Reig. 87 : 7 De
ambassadeurs hebben geschreven dat zy nu meede sullen brengen, gelijck UE. schrift, sesmmal hondertdusent gulden.

§ 35. Scheiding van de twee verbale deelen door een deel
A blijkt bij de volgorde V. Vf. uitgesloten, behalve in enkele
bizarre constructies, alweer van Pascha en Baeto 5
) :

Met een enkel deel V.; vgl. § 37.
Vgl. bij eenv. praed. J. de Witt, Bredero, Coster.
Vgl. P. en L. biz. 35.
4) Evenals bij een eenv. praed. ook een maatbepaling: 108 dewij le Bene
gemeene vloet het water doet hoogen ... ruym vy f f't halve voet.
5 ) Gescheiden wordt V. Vf. óok door de negatieve partikel en, die steeds
onmiddellijk aan Vf. voorafgaat.
1)

2)
3)
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Pascha 860b-1 De Godsdienst die allencx vervallen meer en meer //
Is in het gantsche Rijc (type S. Al. V. A2. Vf. As.). Baeto 455b-6
't geen dat sich niet begrijpen // Van al de wereld laet (S. Al. V.
A2. Vf.) . 107b_8 Ick, die te swichten // Voor hel noch hemel plach
(S. V. A. Vf.).

Bij de volgorde Vf. V. is scheiding der verbale deelen in 102
van 732 zinnen doorgevoerd (14 % ). In proza is zij betrekkelijk
zeldzaam (8 %) , in poëzie gebruikelijker (21 %) , vooral bij
Cats (30 %) en in Pascha 1 ) en Baeto (30 %, 25 %) . Bij Reig.
staat Vf. V. maar eenmaal gescheiden (er zijn 87 zinnen !) en
wel in een constructie met een In f . -}-- te, waar scheiding niet
opvallend is : 85 : 5 dat zy ghelie f t prefect te schriven. Daar
bij Reig. A. achteraan voorkomt, zijn er vier zinstypen:
S. A. Vf. V. (A.) en S. A. V. Vf. (A.) ; bij Schouten slechts drie:
S. A. Vf. V., S. A. Vf. A. V., en S. A. V. Vf. In tegenstelling
hiermede citeeren wij de verschillende typen die in Baeto alleen
al door de scheiding van Vf. V. ontstaan 2 ) : S. Vf. A. V. 114
te doen hetgeen dat wordt van hoogher hand belast. id. 239, 250,
431b, 854b ; 387b/8a. S. Vf. A. V. A. 50/51 Terwijl mijn
Brij se man leidt van den slaep verkracht // Door mankop in het
hooft. id. 14, 77/8. S. A. Vf. A. V. 491 Dien ghij godtvruchtigh hebt in handen pujr gelaeden. id. 424e', 583b, 747. S. A. Vf. A. V. A. 363/6 Die alle toegedreven lejdt En trots,
en wederwaerdichejdt Kan rustigh stellen aen een zy Ter liefde
van syn' burgherij . id. 47b/9 3 ) .
De gewone zinsvormen zijn S. A. Vf. V. en S. A. V. Vf., met
scheiding van subject en praedicaat. Zelfs in Baeto hebben 32
-der 60 zinnen met de volgorde Vf. V. den vorm S. A. Vf. V. en
10 van de 24 zinnen met de volgorde V. Vf. den vorm S. A. V. Vf.:
75 Daer 't lichaem traegh den geest te luttel laet verslimmen.
37b doen jck u vree versoecken liet. —
Bij Maria van Reig. hebben 88 van de 117 zinnen met de
volgorde V. Vf. den vorm S. A. V. Vf., 64 van de 87 zinnen met
Niet in Lucifer, zie P. en L. blz. 32.
Vgl. ook P. en L.
3 ) Vgl. Coster 517b-8 dat ick wel sou Goet coop in sulcken SteeJuffer crijgen behaghen.
1)
2)
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de volgorde Vf. V. den vorm S. A. Vf. V. De vrij sterke neiging
tot synthetischen zinsvorm blijkt vooralduidelijk uit de betrekkelij k talrijke gevallen, waar het deel A. twee of meer zins
waaronder een voorzetselbepaling, bevat:
-deln,
80 : 11 of wij in lange geen brieven van Wigger gehadt en hadden.
74 : 15 dat mender den Coninck in zijn presentie van soude sprecken.
72 : 10 dat hij met den markies niet terecht en kost kommen. 47 : 18
opdat sij hare herten van de eerde ten hemel mogen trecken. —

Nog sterker blijkt de drang naar den synthetischen vorm bij
Schouten. In de eerste plaats komen, gelijk we reeds opmerkten,
bij hem geen zinnen voor met achtergeplaatst deel A. In de
tweede plaats vinden we zeer omvangrijke deelen A. omsloten
door S. en Vf. V. (V. Vf.) :
115 : 14/6 dees victorie die wy soo wonderbaer, als geluckigh, d o o r
sijne vaderlijcke hulp en bystant o p dese glorieuse Oorloghsmaght
der Engelsche bevochten hadden. 104 : 26/8 Wanneer de Winden als
m e t een donderent geluyt, en m e t een groot gewelt, die Schepen
en Volck kan verslinden, v a n alle vier hoecken des Werelts te gelyck
op komen te bulderen ... —

En ten slotte blijkt, dat hij Vf. V. alleenscheidt, en dus het
deel A. splitst, wanneer bijzondere redenen aanwezig zijn : 1. het
scheidende deel is een gepraefigeerd adv.: 108 : 5/6 dewyl sy
noch al veel meer van dier gelijcke groove lasteringen op ons
qualmen uyt te spouwen. id. 111: 14/5, 107 : 9. 2. de zin
wordt na het subj. onderbroken 1 ) ; het verband van S. en Vf.
dringt tot vooropplaatsing van Vf., dat bovendien met een
scherp geaccentueerd adv. nauw verbonden is : 109 : 8/10 en
soo wanneer yemant van beyden, het zy van Nederlanders of
Engelschen, eerst begonden op den anderen yet vyandelycks
aen te vangen. Het -deel A 1 is een omvangrijke coördinatie:
104 : 14/6. 3. de infinitief is object bij het zelfstandige Vf.:
103 : 20/1 dat nu eer lange met dese Cours verhoopte / Cabo
de Bon Esperance te sien. 4. er is een nauw verband tusschen
A 2 . en V.: 108 : 37 dat hij gevoeghelij ck ons kon meester worden.
,

.

id. 109 : 32/.
Bij Bon tekoe komt scheiding van Vf. V. alleen voor, wanneer
A. een gepraefigeerd bi, j woord is: 57 : 15 ik vermaende het Volk
1)

id. 105 : 26/8.
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soo veel ... als ik op die tijd konde by brengen.
Bij hem zij n
de vormen S. A. Vf. V. en S. A. V. Vf. regel 1 ) ; maar het deel A.
is nooit om'vangrij k : ... die in het dorp waren gebleven.
In den Spa. Brab. en bij Coster is bij de volgorde V. Vf. de
zin van het type S. A. V. Vf. overheerschend. Het deel A. is
meestal een adv. of pronomen. Alleen in pathetische of hyperbolische uiting komen enkele synthetische zinnen voor met een
langer deel A. vóor V. Vf., als 561: 0 recht vermaledyde // En
lichte glory van een sulcken sot ghemoet // Dat ziel en lijf veel
tyts hier banckrottieren doet. 831 Dattet myn verwondert dat
sulcken edelman // Hem met dit byster nest tevreden stellen
kan. Zoo ook bij Coster 754ó/5a datme Bestevaer hem an
drie vrouwen T é f f ens verlooft had. id. 1557 1 /8 .
Bij de volgorde Vf. V. komt scheiding van Vf. V. vaker voor,
klaarblijkelijk omdat een al te zwaar deel A. moet worden
,

gesplitst:
371 Men hangt wel duysent diefjes ... En die so veel niet hebben /
als so een schelmen gestolen. 699 Dat by my heet het ampt / van syn
koetsier ghegheven. 540 Die dees myn Heerschip sach / soo kloeck en
wacker gaen.

--

In deze verzen van den vorm S. A 1 . Vf. A 2 . V. blijkt het
rhythmisch „evenwicht" uit een opvallende caesuur. Deze
hokkende vorm is vooral bij Cats frequent : 309 Dus schoon ick
haer een kleet / wou om de leden hangen. 182 Hoe wy dit
selsaem stuck / behooren aen te leggen. Bij een omvangrijk
subject heeft de zin van den vorm S. Vf. A. V. denzelfden toon:
86 En hoe dat y e m a n t s a e r t / kan uyt het wesen
blij eken. 191 Sy bid dat a 1 h e t v o 1 c k / wil uyt de kramer
gaen. Coster stemt in dit opzicht met Bredero niet overeen:
Bij hem vinden we 6 zinnen van den vorm S. A. Vf. A. V. en
2 van den vorm S. Vf. A. V. Zij hebben geen van alle de lengte
van een versregel; van een rhythme met sterke caesuur is dan
ook geen spoor: 259 1 't Schijnt dat we toch allegaer moeten de
murchloose schonck vrésen. id. 94 1 , 653b, 988 1 , 1175b, 1209b/10(,
1242b, 1546b/7a.
1) Voor zoover er behalve S. en Vf. V. of V. Vf. een deel A. voorkomt.
2) Vooral bij Bredero zijn de zinnen kort.
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§ 36. In meer dan 60 % der bijzinnen met samengesteld
praedicaat vinden we de volgorde Vf. V. Bij alle auteurs bestaat
die voorkeur (55 %-80 %) , uitgezonderd bij Reig., bij wie
slechts in 87 van 204 zinnen (43 %) deze volgorde voorkomt.
Bij Reig., J. de Witt, Bat. Arc., Coster, Schouten en bij Vondel
is er voorkeur voor V. Vf., als V. een partic. perf. is, voor Vf. V.
als V. een infinitief is. Bij de andere auteurs bestaat geen tegenstelling als deze ; ook niet de omgekeerde verhouding, behalve
dat bij Cats en in Baeto de volgorde V. Vf. betrekkelijk dikwijls

bij een infinitief voorkomt.
De keuze van de schikking hangt bij verbindingen met een
infinitief ten deele af van den aard van het Vf. Vaste regels,
of zelfs een bepaalde regelmaat, valt niet te constateeren. Wel
is in 't algemeen V. Vf. gebruikelijker bij modale hulpww. dan
bij laten, doen, komen, hooren, etc. Ook is bij Inf. . + te de volgorde V. Vf. zeldzaam, in hoofdzaak gebruikelijk bij persoonsvormen van hebben en zijn, en in enkele vaste verbindingen als
te kennen gaf; bij Schouten, bij zijn talrijke constructies met
den Inf. + te, vinden we maar eenmaal de volgorde V. Vf. (te
vinden waren) .
In hoeverre de zinstoon en het zinsaccent de keuze van de
volgorde bepalen, kunnen we nagaan door nadere beschouwing
van het materiaal bij enkele proza - schrijvers. Om den invloed
van bijkomstige factoren te elimineeren, beperken we ons tot
de meest voorkomende zinstypen S. A. V. Vf. en S. A. Vf. V.,
eerst bij Reig. (88 en 64 gev.) :
S. A. V. Vf. 68 met partic. perf. + Vf.
20 met inf. . + Vf.
S. A. Vf. V. 9 met Vf. + partic. perf.
55 met Vf. + in f .
Naar den aard van het Vf. onderscheiden we:
p.pf. + Vf.: 21 met hww. zijn, 2 met worden, 45 met hebben.
Vf. + p.pf.: 1 met hww. zijn,
met worden, 8 met hebben.
sullen willen moeten mogen kunnen laten doen komen horen Inf. + te

Inf. + Vf.: 12
Vf.+Inf.: 26

1
11

-3

1
6

4
2

—
1

-1

—
1

—
1

We constateeren een bijzonder sterke voorkeur voor achteraanplaatsing van het Vf. bij partic. perf. (68 van 77), een
geringe neiging tot achteraanplaatsing van het Vf. bij Inf. (20

2
3

§36.

62

van 75) . Beschouwen we thans de afwijkingen hiervan. Een
bijzondere aanleiding tot de volgorde Vf. V. bij partic. (9 gev.)
kan zijn de sterkere heffing op V. aan het zinseinde. Deze bijzinnen staan nl. grootendeels in het midden van een zinsverband;
een dergelijke „onderbrekende" zin onderscheidt zich door
stij Benden toon, sterker nadruk op het einde, terwijl ze bovendien bij Reig. vooral voorkomen in het emphatische betoog 1
) :

47 : 21 Bidde U oock te willen ghedencken de goede resolutie, die
ghij altijt bij my hebbet ghevónden, om swaericheyt uut te staen,
ghelooft vast dat die nu niet minder en is. 48 : 12 daervan hebbe ick
altijt wel versekert geweest ende het tselfde van den beginne al eer
den tut de saecken náectelycke hadde ontdéckt, met woorden ende alle
mijne actien getoont. 49 : 4 Ick hebbe dit niet willen gelooven, gelijck
ick nóch niet en doe, want ick seeker houde het tgene U.1. mij dickmaels hebt geséyt, dat ghij ... 48 : 14 Uwe goede konscentie ende de
proposten, die wij onlangs tsámen hadden gehóude, geven mij volkomen asseurantie. --

Verder zinnen van minder gespannen inhoud : 49 :19, 50 : 1,
50 : 3, 63 : 1, 72 : 6 ; toch met stijgenden toon en met den zelfden
accent-vorm : 49 : 19 De boucken die U.1. lástmael hebt
begéert, en hebbe ick noch niet becomen.
Ook bij de verbindingen met een Infinitief schijnt de rhythmische constellatie beslissend voor de keuze : 20 V. Vf., 55 Vf. V.,
bij het hww. sullen 12 V. Vf., 26 Vf. V. Deze zinnen staan over
het algemeen achteraan in het zinsverband, de toon en het
accent zijn dus dalend naar het einde. Het blijkt nu, dat, als er
géen zware heffing aan het verbale deel voorafgaat, de If.,
vooropstaande in V. Vf. de zinsheffing draagt, het Vf. een
bij toon; met sullen : 64 :12 (het trettement) dat men U.E. 2)
daer géven sal. 63 : 12 Ick sal scríven ... hoe lange ick dater
blyven sal. 67 : 10 Hier is een oorlogsschip daer ick mede réissen
sal. 60 : 6 Ick verlange zeer om te hooren ,hoe het derer met UE.
gáen sal. met kunnen: 47 : 10 Al dat ick u wénschen kan,
dat is: 53 : 16 die daer door niet geschieden en kbnde. Er
is maar éen zin met deze volgorde, waar geen daling maar zware
heffingen voorafgaan: 49 : 8 Ick hebbe U.1. dat evenwel willen
1)
2)

In de éerste brieven vooral.
De daling gecursiveerd.

63

§36.

schriven, opdat ick met méer fondamént suicke propóosten
tégensprèecken mitch.
We vinden overigens, als er een heffing voorafgaat, de volgorde Vf. V., waardoor dezelfde zinssluiting 1
ontstaat 1 ) :
--

--

57 : 6 dat UE. bórge sult stèllen. 61 : 11 dat ick een óorloghschip
sal hebben. 61 : 14 oftse allemael méde sullen kämen. 61 : 15 en wie
dat ick méde sal brengen. 68 : 10 dat UE. de naestemael aen mij
soudt schriven. 69 : 6 dat wij noch hier zullen blijven. 72 : 8 dat hij
den markies moste sprècken. 76 : 4 Als men het over zée wilt
zenden. -- etc.

Bij J. de Witt zijn 38 bijz. van den vorm S. A. V. Vf. en 31
van den vorm S. A. Vf. V. De volgorde V. Vf. komt maar 2 maal
voor bij een Infinitief. De volgorde Vf. V. komt 13 maal voor
bij hww. + partie. pass. perf., éenmaal bij hww. + partir.
praes., 19 keer bij hww. + in fin.
in. Het valt op, dat bij een partir.
de volgorde Vf. V. niet in hoofdzaak in onderbrekende zinnen
voorkomt. J. de Witt heeft een neiging tot nadruk ook op het
éinde van zijn omvangrijke betoogende zinnen 2 ) :
133 : 15 hebben wy de consideraties van de bewaeringe van Texel
mogen aen een zyde stellen, gelyck wy oock hèbben gedaen. -- 121 : 32
immers sooveel overlech, opmerkinge, ende assuiditeyt van noode is
als om ter vergaederinge van H. E. G. M. waer te nemen d e
p 1 a e t s e, die my aldàer is geàssignéert.
170 : 7 soodat het geschapen was den Staet in eene droevige scheure te sien vervallen,
indien sulx door eenige noodige temperamenten niet en wierde ge--

prèveniéert. -

Natuurlij k is ook bij J. de Witt deze schikking bijzonder
passend bij den stij,geitden toon van een zin middenin een hevig
bewogen verband:
344 : 7 Maer off het dienstich sy, dat de heeren Fransche Ministers
in haere opinie dienaengaende werden gedísabuséert, dan off het beter
ware die ombrage in haer wat te voeden ende te laeten groeien .. .
laete ick aen UE.ts oordeel. —

Duidelijk is de tegenstelling in het volgende fragment, waar
de volgorde Vf. V. tweemaal gepaard gaat met stijgenden toon,
eenmaal op het keerpunt van het zinsverband, eenmaal aan het
1) Er is geen behoefte aan een tweede zware heffing van V. in V. Vf.,
of aan een lange gemompelden zinssluiting van V. Vf. in z'n geheel, als
in gecit. 49 : 8.
2) Vooral op partir. van „imposante" fransche verba.
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einde van het verband, wanneer een dreigende toon plotseling
opduikt:
111 : 11119 Op alle 't welcke ick voor seecker ende gewis houde,
dat volcomen staet kan worden gemaeckt, jae dat selfs de lootsluyden,
die met ons de peylinge van de gaeten gedaen hebben, van 't gene
verschreven staet, jegenwoordich sóodanich sijn overtúycht, dat sy my
verklaert hebben, hetselve voor haer advis wel te willen uytgeven
ende teykenen, alhoewel sy oock daernevens gevoecht hebben, dat
wel hondert andere haer daerinne ontwij f felij ck souden tegenspreecken,
weshalven ick oordeele, dat de voorschreeven lootsen, om 't ver
te minder haer geëvertueert hebben, om-schrevnpuot,ds
van de diepte rechte kennisse te nemen, gelyck dan oock uyt die selve
oorsaecke van onkunde, soo ick vertrouwe gebeurt is, dat op den 14den
deses de gansche vloot niet teffens ende tegelycke uytgeraeckt is,
't welck andersins, in cas daerontrent by ieder lóotsman in 't regárd
van 't schip, hem áenbetróut, tydelyck ènde behóorlyck wàere gevigitléért, séer wëll hadde connen geschieden. —

In Bat. Arc. komt bij Vf. + partie. de volgorde V. Vf. 24
van 27 gev. voor, bij Vf. + infin.
in. de volgorde Vf. V. 49 van 52
gev. Hier wordt cle keuze bijna geheel door den aard van het
deel V. bepaald.
HET PRAEDICAAT MET MEER DAN EEN NOMINALEN

WERKWOORDVORM.

§ 37. De verbinding van een Vf. met méer dan, éen nominaal
verbum (partie. of infin.) blijkt in poëzie betrekkelijk zeldzaam
te zijn. In het proza van J. de Witt is daarentegen het aantal
dezer constructies verbazend hoog : 69 gevallen, waarvan 12
verbindingen met drie nominale verba. We zullen de verschil
vormen bij dezen schrijver naar hun aard beschrijven.-lend
In 55 van de 69 gev. staat het Vf. voorop. In slechts twee
van de 69 gev. wordt de opeenvolging van de drie (resp. vier)
verbale deelen door een ander deel A onderbroken: 56 : 4 dat
de vlote ... soude connen in zee geraecken. 123 : 19 die
sich ... soude connen suffisant
f isant vinden.
I. HET MEEST VOORKOMENDE TYPE IS VF. V 1 .

V2. De deelen
V. kunnen van verschillenden aard zij n :
1. V 1 iseen „vervangen -de" Inf.'),V 2 een Inf.:

1

) nl. een Inf. die een part. perf. vervangt. Zie § 20.
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111:26 hadde connen geschieden, id. 89 : 1, 123 : 9,
132 : 12, 132 : 34 hadde laten afloopen.
doen
moeten 123 : 5. -- 344 : 10 hebben soecken
110 : 31.
131 :17 hebben beginnen te zeylen. —
te doen.
2. V 1 is een Inf. van een hulpwerkw., V 2 een
Inf.:
124 : 4 souden connen aenschouwen, id. 121 :14 ;
124 : 6, 14; 55 : 18, 124 : 17. 111 : 34 soude mogen
werden. 53 : 31 souden laeten gebruycken. 109 : 25
sullen moeten blijven. 90 : 27 souden willen defereren. 121 : 3 soude helpen bij woonen.
124 : 32 sal
121 : 2 soude beginnen te krijgen.
coomen te volgen.
91 : 8 souden staen te verwachten.
3. V 1 is een I n f. van een h u 1 p w w., V 2 is een
part. perf.:
89 : 24 soude hebben gecauseert, id. 89 : 30, 133 : 3.
124 : 40 soude werden gewonnen, id. 89 : 10, 90 : 23,
124 : 39, 171 : 29.
133 : 7 conden werden beveylicht,
id. 52 : 21, 91 : 27, 122 : 6, 124 : 20.
190 : 35 behoeft
te werden waergenomen, id. 89 : 21.
123 : 28 moge wesen versuymt, id. 56 : 2, 123 :15. -90 : 25 soude sijn geweest 1 ) .
53 : 4 soude blijven
geattacheert.
4. V 1 is een part. p e r f., V 2 is een I n f i n. van een
h u 1 p w w. ; dit is een a f wij king van het voorgaande
normale type : 91 : 4 dat, als ick in de verschreven
commissie niet sonde ,gebruyckt werden, alsdan de geheele commissie behoorde achterwege te blijven.
II. Geringer is het aantal ZINNEN MET DE VOLGORDE V 1 VF V2;
steeds is hier V 1 een part. perf., zoodat dit type concurreert met het derde der boven beschrevene:
345 30 off hostiliteyten begonnen s u 11 e n werden, id. 52 : 26,
34; 53 : 31. — 52 : 28 die de achtien j aeren ... noch niet bereyckt
s o u d e n hebben. — 124 : 28 totdat den uytvall gesien s a l
sijn. — 52 : 20 dat alle zeedorpen ... verplicht s o u d e n blyven.
— 110 : 22 dewyle de schepen in zee gebracht c o n n e n werden.
1)

waarschijnlijk sijn door differentiatie met geweest.

Gron. Bijdragen, III.
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-- 122 : 21 dat deselve vloote ... geattaqueert c o n d e werden. -122 : 9 daer de luyden tot geene groote overleggingen gebooren
ende veel min opgevoet s c h y n e n te sijn. —

III. Ten slotte de 12 ZINNEN MET DRIE NOMINALE VORMEN van
een werkwoord:
1. de volgorde Vf. V. V. V.:
a. Vf. + Inf. hulpww. + Inf. hww. (pass.) + part.
perf.
52 : 17 die daertoe s o u d e n connen werden gebruyckt. id . 53 : 1. 171 : 26 dat de saeck s o u d e
behooren te werden gedirigeert.

b. Vf. + Inf. hww. + Inf. hww. + Inf.
109 : 13 dat de schepen ... haer ancker s oo u d e n
kunnen laten vallen.

c. Vf. + vervangende Inf. + Inf. hww. + Inf.
132 : 29 dat veele schepen ... aen de windt
hebben b lyv en. leggen dryven.
d. Vf. + vervangende Inf. + Inf. hww. + part. perf.
132 : 18 't welck echter ... niet h e e f t connen
werden geë f f ectueert. 90 : 23 als al yemandt wt
Hollandt h a d d e connen werden ghevonclen.
2. de volgorde V. Vf. V. V.
123 : 33 deweyle ... een irreparabel versuym gepleecht
s o u d e connen werden, id. 110 : 18.
122 : 32 daer ... overléydt e n d e vástgestelt h a d d e
moeten wesen. 123 : 3 in cas den vyandt... inderdáet
gevonden h a d d e mogen werden. In beide deze
zinnen ligt op het vooropstaande part. perf. een sterke
nadruk.
Bij Schouten vinden we géen vervangenden Inf.. en géen constructies met drie deelen V. Overigens is bij hem de regelmatige
vorm Vf. V. V. van Joh. de Witt te constateeren. Allereerst de
bij Schouten talrijke verbindingen met I f . + te: 107 : 4 meenden te sullen overweldigen; 115 : 16 mochte komen te vergeten;
108 : 16 mochte komen te vervallen; 108 : 9 mochte komen
uyt te vallen; 109 : 6 begeerden gevioleert te hebben; 109 : 10
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soude pogen te keer te gaen ; 11 0 : 17 soude believen toe te
voegen. Verder : 104 : 5 konde worden voorsien ; 102 : 14 kan
worden geleert ; 109 : 13 souw geantwoort hebben ; 114 : 10
soude gesoncken hebben ; 103 : 6 dorsten laten blij cken.
Anders alleen : 102 : 6 gelyck als oock sulcks in dese Reysgeschrijving getoont sal worden; 109 : 19 tot dat wy met onse
Schepen in Zee gekomen soude sijn. Ook bij Maria van Reig. staat het Vf. bijna altijd voorop:
in 25 van de 27 gevallen. Drie nominale vormen van een werkw.
komen niet voor. Afwijkend van de regelmatigste constructies
van Jan de Witt zijn alleen : 87 : 9 Laet mij eens weten ofte
UE. qualyck i s onderrecht gheweest. 78 : 9 een neef die u
gerecomm,andeert s a 1 werden. 63 : 3 Ick hoope dat UE. tsedert
mijne brieven s u 1 t ontfangen hebben. 68 : 11 hetwelck van
dage b e h o o r d e ontfangen
angen te zijn.
Constructies als de laatste drie ook bij Bontekoe: 56 : 34
eenige die 't begonnen s o u d e n hebben. 50 : 6 dat ick anders
niet wel by hem s o u d e gekomen hebben, id. 73 : 1. De
„vervangende" Inf. staat eenmaal, in samentrekking, achteraan:
61 : 11 die daer vyer aen geleid hadden, en toebak gedronken
hebbende, eenige Toebak vergeten hadden of met wil leggen
laten. Bij Bontekoe een constructie met drie infinitieven:
64 : 33 twelk sy licht s o u d e n hebben kunnen doen. In Bat.
Arc. staat in 2 van 14 gevallen het Vf. niet voorop : 68 : 16 alsof
by tot de beste staet van Hollant verheven w a e r geweest. id..
62 : 3. Het partic. perf. staat niet achteraan : 62 : 32
dat men daerop op s o u d e geswóren hebben. id. 70 : 9,
,

74 : 5.
De overigens in poëzie zeldzame gevallen zijn, wat betreft
Bateto, gekenmerkt door scheiding der verbale deelen: 762 nu
sysoudsien tot steun des ryx de vrucht opwassen.
551 : 3 die niet in ope lampen Wilt hebben o p g e n a e d v a n
reghen, windt en dampen Bewaert het eeuwigh
vier. Bij Coster komen zes normale zinnen voor, van het
type S. A. Vf. V. V. (A.) 1 ) . Verder éen van den vorm S. A. V.
1)

62b, 343b; 354b, 1547b-8, 1633b; 50.
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Vf. V. A.: 532 Dat ickse niet opgekregen sou hebben met den
eersten stoot. Boven allen spant Coster echter de kroon door
een zin met vier nominale werkwoordsvormen: 246b Ick docht
seker dat by al den dach sou hebben blikven l i g g e n
slapen.

TWEEDE DEEL
DE FUNCTIES DER BIJZINNEN (naar den vorm)

EERSTE HOOFDSTUK
DE ZINNEN MET

1)

„

DAT ", „ALS ", „OF" (ondersch.)

§ 38. We gaan nu over tot de beschrijving der functies van
de formeele bij zinnen, allereerst die van de voegwoordelijke bij zinnen. Het belangrijkste voegwoord is vanouds „dat". Het
verbindt zinnen met zeer verschillende functies, die van object,
subject, attributieve, adverbiale bepaling in allerlei schakeeringen.
DE ZINNEN MET HET VOEGW. „DAT."
I. DE ZIN MET „DAT" ALS OBJECT.

Meer dan de helft der zinnen met ,,dat" staat tot een voorafgaand 2 ) praedicaat in de verhouding van een object 3) . Het
praedicaat bevat meestal een enkel werkwoord (cursief) , ook
wel een verbale groep (gespatieerd) . Soms kondigt een pronomen
of adverbium den objectszin aan (vet gedrukt). 4 ) Het voorafgaand praedicaat omschrijft meestal een werkzaamheid van den
1)

Evenals in Mod. Gramm. (zie § 388) groepeer ik allereerst dat, als

en of bij een.
2) Zelden vólgt het op obj. zinnen, als Baeto 691b die ernstigh dat
men op het wr past, had begeert. Bredero 288 dagge een Brab. waert, dat
wilde kick. id. Pascha 357. — Vgl. verder: Volgorde der zinnen in zins-

verband.
3) Vgl. B, aanhef.
4) Zie bij III.
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geest of de zintuigen, een uiting van een gedachte, den wil of
een gevoel (A) ; het aantal praedicaten van een andere dan
deze beteekenis, bij een levend subject, is betrekkelijk gering
(B); zelden is het subject van het voorafgaand praedicaat géen
levend wezen (C).
A. § 39. Groot is het aantal zinnen met „dat" bij Maria vcwi
Reigers b,erch (223) en groot ook het getal der zinnen in ob j ects-

verhouding (82 %) . Hier volgen daarom de objectszinnen met
„dat" bij de prozaïsten, Reig. voorop, daarna die bij de dichters.
1. Reig.
69 : 6 siende dat wy noch hier sullen blyven sullen wyder wel eenne
van doene hebben. 88 : 20 Irk zie wel dat de saecken van ons Landt
zeer sleght staen. id. 69 : 23, 80 : 16, 80 : 20. — 46 : 14 dat hi niet
gheren soude s i e n dat u iet misschiede. — 47 : 26 ick hoore dat de
brieven in andere handen commen. id . 62 : 3. 81 : 11 en dat by wel
hadde h o o r e n z e g g e n dat ick te groeten kourage gehad hadde. —
63 : 15 Iek ben zeer blijde w t a 11 e uwe brieven te verstaen dat
uwe kompste daer so aengenaem is. id. 55 : 3, 8 ; 81 : 5 Irk hebbe
h i e r verstaen dat de heer van Valckenburgh naer Orange is. 80 : 21
Irk hebbe verstaen dat de heer van Stoutenburgh een karoes houdt
met zeer schoene perden. id. 56 : 14, 71 : 13, 76 : 6 (perfectisch),
60 : 10 (praesens). — 88 : 17 ick meene dat het niet lange aenloopen
en sal ofte men sal hem wel bidden. 87 : 18 Men mendt dat dese
woorden zijn meester gheraporteert zijn. 76 : 16 Irk en meene niet
dat dat zoo lange onder weeghe sal sun. id. 47 : 5, 52 : 8, 60 : 5,
64 : 17, 67 : 2, 67 : 4, 84 : 10, 85 : 14, 65 : 20. Iek meende dat irk in
den eersten brief die ick aen UE. gheschreven hebbe mede van haer
overlijden geschreven hadt. — 87 : 19 men h o u d t z e e k e r dat
hij daerom afgesedt is. 46:12 nu houde irk voor seecker
dat ... id. 48 : 6. — 67 : 11 Gelooft dat irk geen tijdt versumen en
sal. 53 : 19 Irk geloove dat ghy sot zijt. id. 47 : 22, 70 : 13, 81 : 17. —
61 : 17 Want irk weet s e k e r 1 y e k, dat al dat zij weetten, dat het
terstondt het heele landt doorloopt. id. 48 : 10, 50 : 15, 61 : 3, 64 : 13.
47 :4 Irk weet (= heb vernomen) dat voor het examen men sulcx
niet heeft willen toelaten. id. 88 : 6 1).
71 : 4 UE. kendt wel bedineken dat sulck huyshouden moylick
valdt. —
64 :2 men verdacht moest zij n, dat alle koffers te Rouaen
wierden gevisiteert. —
1)

Voor 68 : 10 te weten dat UE. ... = nl., vgl. de bespreking van

Zinsverbindende woorden.
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75 : 8 Schrift my ofte UE. g o e d t vindt dat ick ... 67 : 3 Ick

verwondere mij dat UE. niet aen iemant en schrift. id. 69 : 19.
67 : 1 Ick b e n v e r w o n d e r t datter geen brieven van UE. gecommen en zijn. 87 : 3 Ick ben zeer blijde, dat ... 81 : 2 UE.
sult b e c o m m e r t w e s e n dat ick dese rankonter gehadt hebbe.
88 :9 houde ick mij gheluckigh dat wy der wt zijn. 80 :8 en
hi eldt hem te onvreden dat ick zijn huis voorbij gegaen was.
79 :9 Zy hield haer qualie dat ick by haer niet en was kommen
logeren. 88 : 16 lek en zoude niet garen hebben') dat men
zeide ... — 82 : 6 lek vreese datse wel een stodt moght krijgen.
47 : 6 vertrouwende dat ghij uwe actien met goede redenen sult connen
verdedygen. 65 : 11 wy moeten betrouwen dat Godt de Heere niet
beschamdt en laet die op hem betrouwen. 47 : 16 ende trooste my
daermeede dat ... -85 : 1 lek wilde wel dat Elsken eens tot joffrouw Anne ginck.
id. 50 : 2, 3 ; 52 : 7, 85 : 8, 12 ; 86 : 1. — 63 : 3 lek hoope dat UE.
tsedert mijnne brieven sult ontfangen hebben. id. 87 : 4, 56 : 23, 65 : 23.
Onder anderen heeft het meester Jan op mij ernstelyck begeerdt dat
ick u van harentweege groeten soude. id. 64 : 6, 7 ; 74 : 15
62 : 6, 7, broeder Campe heeft mij geseidt dat hij de brieven gesien
heeft, en dat Aertsen hem geseidt heeft dat hij se hem ongeheist gesonden heeft. id. 55 zinnen. —
71 : 15 Hy heeft ons doen s e g g e n dat hij binnen een dach ofte
twee ons sal commen besoucken. id . 71 : 20, 89 : 7 2),
70 : 1 Iek hebbe UE. voordesen geschreven dat iek ... id. 12 zinnen.
-- antwoorden 60 : 23, 73 : 1. — 72 : 15 dat het de markis niet alleen
belooft maer gheswooren hadde dat hij het doen zoude. 61 : 11 heeft
my belooft dat by soorgen sal. 75 : 12 Iek versekeren u dat het
bij mijn schuldt niet toe en compt. -- 84 : 14 Hier raedt men mij dat
ick Cornelis in den Briel zoude doen. 57 : 6 presenteert aen de
magistraet dat UE. borge sult stellen. 54 : 11 dat sij in de vergaderinge
verthoonden dat haer previlegien altijt zijn verstaen sonder exceptie.
56:16 want iek wel met eet verklaren mach dat .. 69:11
M a e c k t h e m d i e t s datter aengelegen is. --- 85 : 17 Vergeef t
my dat ick... 57 : 18 Ende hiermede sal ick G o d t bidden dat hij ons wilt geven
dat hij weet dat ons salych is. 88 : 25 Iek bidde UE. dat ick dickmael
tijdinge van UE. magh verstaen. id . 70 : 8. — 47 : 29 Dit versoucke
ick alleen dat ghy my met een open briefken laet weten. 85 : 2 ende
op haer versoght dat zij ... —
1) Ook 46:14 dat hij niet gheren soude sien dat u iet
misschiede.
y) Vgl. 81 : 11 dat hij wel hadde h o o r e n zeggen dat .. .
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2. Bontekoe.
48 : 15 en sach dat sy weg roeyden. id. 46 : 28, 52 : 10. --- vermoede
47:1. -- 68:37 Iek 1 ate my voorstaen') dat de maets...
de behoudenis van mijn leven waren. — 63 : 7 soo dat wy v a s t
g i n g e n 1 ) dat wy boven windt van Java waren. —
51 : 10, 55 : 21 vreesde. 58 : 6 hoopte. 47 : 35 was v e r w o ndert tiat...
47 : 36 etc. Seide. — 64 : 29 en bewees 2 ) my dat hy ook wat hebben
wilde. — 55 : 1 Ick m a e c k t e n het volk wij s dat wy dicht aen
landt waren. 69 : 23 S p r a e c k e n met e 1 k a e r dat het best was
dat wy landt koosen. —
55 : 19 doen die van de schuyt ons weder baden datse mochten overkomen. 56 : 28 Bad ik G o d, dat het syn Vaderlyke ontfermhertigheidt
daer toe doch soude laten komen. 57 :9 Badt d a e r o v e r met e e n
vyerigen ernst aen God 3 ), dat hij... —

3. Schouten.
110 : 13, 111 :24 sien. 111 :32 meenden wy byna seeckerlijck dat
verraden waren. 112 : 13 begonden te mercken dat de Engelsehen begonden te verflaeuwen. —
115:10 Godt te looven ende te dancken 4 ), dat soo
nicken schat niet in de handen van onse vyanden en was geraeckt. —
segghen, antwoorden, bidden. 109 : 1, 5, 10 t o t a n t w o o r t
gheven. 108:37 voeghende daerby, dat hy ons kon meester
worden. 114 :33 men dienden ons aen dat alreets 3 a 4 daer
van gesoncken waren. —

4. Bat. Arc.
63 : 27, 68 : 10, 69 : 6, 73 : 9 zien. 69 : 4, 71 : 9 denken. 70 : 2, 69 : 20
weten. 65 : 30 gelooven. 62 : 7 dat hy h e m schier l i e t v o o rs t a e n dat dese Rymer ... de pen voor hem gevoert ... hadde. —
62 : 16 als ghy vers e e k e r t w a e r t, dat uw min geen on-min
soude veroorsaken. id . 64 : 23. — 61 : 24, 63 : 20 vreesen. 74 : 10
b e 1 g h t u niet, dat wy soo graegh zijn. —
73 : 5 segghen. 70 : 9 antwoorden. 62 : 33 sweren. 64 : 25 b e t o o n d e
m e t h a e r g e 1 a e t, dat haer niet on-aengenaem was ... — 68 : 4
als Radegond d a e r b y v o e g h d e datmen de waerheyt wel seyde.
64 : 27 die hem selven gaern w y s m a e c k t e dat die sweegh verwillighde. —
1) = was (waren) overtuigd.
2) In gebarentaal meedeelen.
3) Vgl. B, § 40 (overgang naar of van finale beteekenis) .
4) Overgang naar de redengevende functie.
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5. J. de Witt.
53 : 27 ick meyne dat daerinne geen swaericheydt wesen soude.
id. 345 : 24. — 111 : 19 weshalven ick oock oordeele, dat de voorschreven
lootsen des te minder haer geëvertueert hebben. 55 : 18 Wij hebben
oock by de inspectie ondervonden, dat het niet buyten apparentie is.
107 :4 wy weeten niet, dat eenige schepen in 't uytzeylen eenige
ramp ... ontfangen hebben. — 133 : 12 Als wy b e r i c h t o n tf a n g e n hebben, dat d'Engelsche vloote haer wat beneden ons was
onthoudende. —
91 : 3 Gelyck ... de meeste leden van Hollandt v a n dat s e n t im e n t w a e r e n 1 ) , dat de commissie behoorde ... 170 : 26 Ick
ben mede van opinie dat ... het beter geraeden is ... id. 171 : 26.
121 : 3 om niet g o e d t t e vinden, dat ick de executie ... soude
bywoonen. 55 : 11 ende vertrouwen dat eenige concepten vervolgt
soude connen worden. id. 109 : 25, 124 : 31. Ick hope ende vertrouwe
vastelyck, dat de saecke uytslach sal hebben. 345 : 28 omdat ick niet
t e g e m o e d t sie dat ... den Staet soo kleyn sal syn. 124 : 37 ick
hou d e mij n v e r s e e c k e r t, dat deselve mede van geen ander
verstant souden wesen. —
344 : 18 Ick bekenne gaerne nevens U w E d., dat het aensteecken van vuyren debauche naer sich sleept. 121 : 19 moet ver
dat ick 't selve bevinde van soo grooten omslach. 121 : 6 Ick-klaern,
kan UEd. verseeckeren, dat het my indifferent is. 111 : 3 de opperhoofden ons hadden verclaert ende aen den admirael d o e n
schrijven, dat... 111:14 alhoewel sy oock daernevens gevoecht hebben, dat .... 344:12 met ons eene impressie te
g e v e n, dat zy met Engelant beter stonden. —
172 : 6 Ick bidde, dat de heere borgemeester hier by moge vinden

myne dienstige gebiedenisse. 91 : 39 daeromme ick h e m v i e r i c h1 ij c k sal bidden, gelijck mede, dat het hem gelieve UEd. te stercken. —

6. Cats.
602 vernemen. 51b Men vint 2 ) dat hare stem een yders herte steelt.
767b Wy vinden 3 ) dat men eerst dan onbekommert leeft. 145b Men
hielt 4 ) dat sy gestaegh een geest met haer geleyde. 206b-1, 509b,
539L4Ø, 927b weten. —
592 1 Of anders s t e 1 t het v a s t, dat ghy my niet en dient. 922

Maer kon het geenszins pri* sen Dat uyt haer teeren mont so vrye
1) De zin met „dat" is op bijzondere wijze verbonden: 124 : 39 dat sy
van geen ander verstant souden wesen dan dat door myn affwesen ... sal werden verlooren. Vgl. combin. van voegw.
2) = constateert.
3) = hebben ervaren.
4) = meende.
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woorden rij sen. 24 Maiombe w a s v e r b 1 ij t... datse ruck gewaet
ontrent syn leden vint. 7b Het r o e m t s i g h dattet weet uyt yders
hant te sien. —
77b-8, 171, 271b, 272 segghen. 560 sweeren. 1027b-8 Sy st r o y t
door a 1 het dorp, dat sy goutpeerels mist, 191b, 834 bidden').
857b-8a Maer hy versoeckt terstont, dat haer de gansche bende
Vertreckt. 1024 gebieden. --

7. Huygens.
184b-5a Sy sien niet dat Haer Heer Haer Heer en Meester is.
id. 25 zinnen. 868b hooren. 816b-7 en meenen dat de Klipp ... van
uer tot ure nadert. 189 ist mog'lick te verstaen Dat dese beenderen
noch eens aen 't leven raecken. 250 Sy konnen niet bevroeden Dat,
diese maken kost, kan voeden en behoeden. 655, 849, 935b, 1000b

weten.

--

786--7 Sij lij den billick niet dat yemandt sich geriefde. — 28a Leert
suchtende b e lyden Dat hem de roeij toe komt. 703-4 de Reden sal u
thoonen Dat koper sonder glans ... geen' proef tegen houdt 847b Om
w a e r t e m a e c k e n dat hij mensch geen mensch en is. —

8. Bredero.
120 't Kijnt sagh, dat wy wit waren. 807b als ick vernam dat hyer
deur me was. 665b Ick hoor wel, datje met gheen slechte luy verkiert.
552b-3a Wie sou eens dencken, dat syn bulster of syn bedt Gheen
daalder waart en is. id. 554b-5• 609 Soo docht ick datter quam een
Enghel in mijn bet. id. 720b. 947b, 276 Ick mayn zemers, dagh een
legioen Engelkens sie. id. 484b. 922b Nochtans meen ick dat hy te
meer niet heeft ghebickt. 278 Ick gis datje my slacht. 6b ghelooven.
353b, 497b, 543, 698, 898a weten. 653b K r e e g h ick v e r m o e y e n,
dagge Jupijns susters zijt. 649 Ick beeld m y w o o r l y c k i n
Dat .... 205b En dan l a t e n s e r nog d u n c k e n, datse verstandige menschen bennen. — 843b ick b e d r u y f m a y, dat hier het
volck soo bot is, 900b ick hoop, dat ick niet en wert geschent. 179 Iek
wouw daggese soo wel alse kick verstont. id . 279, 923b, 996b, 997a, 228
dagge een Brab. waart, dat wilde kick om duysent pont. 697b oock wil
ick dagge weet .. .
357b, 921b, 537b-8a segghen. 699 de Koningh selfs heeft generoos
gheschreven Dat ... 427 ghy praten hem toe 2 ) Dat ghy een
konijn had als een olifant. —
401 11 ick raatje dat jyer jou van wacht. 156 De Wet gheboot myn
moer dat sy by dese Moor niet meer en sou verkeeren. —
--

1) .= verzoeken.
2)

= maakte hem wijs.
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Coster.

9.

648b Als ick het sie, datse hier soo weynich wort gheacht. 1584b Maer
ick hoor dat deuse Juffer al ien arghe teef is. 1354b Want ick hoorde
v a n d e 1 u y 1 ), dat Heeroom dat het gaen practiseren. 507b of ick
niet merckte datse me sagh. 677b Soo bevint men s e e c k e r, dat het
een vyant is van veel fenijn. 1219 Dat ick lyckewel d e t ij i n g h soo
ien revs c r e e g h Dat hy erghens ghesneuvelt was. — 754b-5Q 'k Heb
h o o r e n s e g g e n, dat ... — 700b ick en denck immers niet, datje
met me geckt. 246b Ick docht s e k e r dat hy sou hebben blyven liggen
slapen. 531b ick docht dat de deur soo beseten klemde. id. 563b, 1368a.
593b ick sou denken dat het jock waren. —
1553 ick gis Dat jem an onse poort noch selt sien. 1207b Of hy wel
mienen sou, datmen met hem geckt? id. 1352b, 8b, 56b, 1201b. 574b Wat
mienje dattet me niet verdriet? — 190b 'k Loof nou dat hy spreken
sou. —
137b dat ie wel wist, dat hy me sou vernielen. id. 557b, 579b, 699b,
1245b, 1599b.
54b hoe na sorchje 2 ) dat hy sijn bienen sou verslyten. 1136b Ick
schrick dat ick het hoor 3 ) . 238b hy i s q u a e t dat je hem daer laet
soecken. 1570a Want ick en g e h e n g n i e t Datse men yemant
ontsnapt. —
1546b-7Q nu hoop ick ommers dat ick sei By me Vaertgien comen.
1555a en 1555b segje vaertjen metien Dat Juffer seyt datje altemet
iens om huer sout dencken. id . 35, 627b, 747b, 1228, 1595a; 94b, 610b,
609b, 606a, 606b-7Q. — 248b-9a hy klaecht immers dat hy niet ien
vin kan reppen. 343b hy p r a e t hiel starck, dat hij je wil
laten gaen. —

10.

Pascha.

518 gh'lijckmen ziet, Dat alle quaet door Gods toelatingh maer
gheschiet. 483 en achtet g h e e n en r o o f Dat God ons dus
beproeft. —
920. Ic wil dat ghy den wegh op-graeft. 885-6 begeeren. 1008
boodschapt den Hebreeuw Dat tglas verloopen is. 894b sweeren. 138b
Toont dat (zo wijt) de gunste street van u Vaderlyck hert. —

11. Lucifer.
906b_8a Niemant zou Begrijpen dat men dus .. , kon treuren.
545b-6¢ zonder t'overwegen dat Godt het punt veel beter kent. 913b
Zy klagen dat de staet der menschen triomfeert. id. 915. 559 begeeren.
920b bidden (= smeeken) . 987b wenschen. —
1) = heb hooren zeggen in meer concreten vorm.
2) = vrees j e.
3 ) Vgl. de zinnen met bijw. functie.
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12. Hooft.
380b 'Tzy veel oft luttel hun vernuft de menschen slijpen Sy vinden
dat 'er meer is dan men kan begrijpen. id. 381-2. 858 zoo dat hy niet
bevroede Dat jck's met u verstae. 767-9 te beleven Dat ons' gemeene
weeld' uw soontj en ... verdien' ... dees overgeve goê genegenhe j dt —
413-5a (de wyzen) s t e m m e n o v e r e e n dat geen ding bet
gevalt ... als de deftighe gestalt Van een oprecht gemoedt. —444b En
willen dat zy straf doen over de misdaeden. id. 908-9, 911, 912.
575, 854 gebieden. 691 Die ernstigh dat men op het wr past, had
begeert. —

§ 40. Wanneer het praedicaat van den hoofdzin door obj.
of bepalingen wordt uitgebreid, kan het zijn, dat de zin met
„dat" niet meer een noodzakelijke aanvulling bij het Vf., een
object is ; de hoofdzin bevat een volledige mededeeling. Een
eigenaardig voorbeeld is het analytisch verband, waar het subj.
van den „dat"-zin proleptisch als object in den hoofdzin staat
en bij het gezegde van den „dat"-zin als pronomen wordt
hervat:
Bat. Arc. 62 : 24 D e H e r d e r s wiert hy stracks kennende, dat
het waren de deftige Diederick etc. Bont. 63 : 4 en noemden J a n
C o e n, dat die onse overste aldaer op Java was. --

Hier krijgt de zin met „dat" nader-verklarencde functie. De
zelfde analytische voorstelling vinden we in een gecoördineerd
verband 1 ) . Ook kan het subj. -obj. relatief zijn ; dan ontstaat
zinsvervlechting als bij v. Schouten 114 : 26 haer Overste, d i e n
ick geloof dat de jonge Graaf geweest zal zijn 2
) .

B. § 41. Het belangrijkst zijn de gevallen waar men twijfelen kan tusschen de functie van object 3 ) en die van finalen zin.
In dat geval daalt de toon van den zin vóor „dat". Zoo kan de
hierboven als object geciteerde zin met „dat" in : Bont. 57 : 9
Voorwaer een desparaet voornemen. Badt d a a r o v e r m e t
een vyerigen ernst aen God, dat by syn genadige
oogen op ons soude slaen en geleiden ons... evengoed een
finale bij zin zijn.
1)
2)
3)
115 :

Zie V, B hierna, § 57.
Te bespreken bij Zinsverbinding.
Zie voor een overgang naar de redengevende functie: Schouten
10, gecit. I A, 3.
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Dezelfde onzekerheid is mogelijk bij zinnen met AaC, volgend
op een praedicaat dat een „zorgen voor ", „zich inspannen voor ",
„meewerken cyan", „teweegbrengen" door meer woorden dan
alleen het verbum omschrijft:
Bredero 531b sie wel toe, da ons nie wart ghestolen 1
J. de Witt
) . --

54 :2 met alle sorchvuldichheydt toe te sien, dat alles
in goeden stant blijve. — Reig. 58 : 6 sal men o o r d e r e m o e t e n
stellen dat wij de kost mogen krigen. 64 : 8 I c k sal m y n
b e s t d o e n dat ick de propositie van A'dam in 't latijn become. —

Zonder twijfel in objectsverhouding staan de zinnen bij een
enkel verbum 2 ) van deze beteekenis:
Coster 613 b-4a Maer je most toesien dat je teghens Keesie je mongt
van toe houdt. id. 1239 ick mach ... besien dat ick mijn dinghen
wel beschick. Bredero 258b Sie datje niet veel en eet. id. Cats
923. — Reig. 61 : 11 dat hy soorgen sal dat ick een oorloghschip sal
hebben, om mijn te brengen. id. J. de Witt 54 : 3. — Cats 634b Ghy
hoeft niet ... maken dat het volck u trouwen sal vervloecken. Bredero
897b maackt datmen niet en weet. id. Coster 342b. — Coster 144b Pastme
datje vroet bint, id. 138b, 44b. — Coster 781a Die Nicker loof ick dat
het doet Dat me soo sot is 3 — J. de Witt 345 : 21 Godt geve dat
d'intentie van den Coning soo oprecht zij, om ... Bont. 55:7 Op
een dag... gaf God datter mieuwen over de boot quamen vliegen. —
Reig. 75 : 14 Ick en kan niet beeteren dat... -Cats 534 Geen man sal m y belesen Dat ick in geyle lust hem sal
ten dienste wesen. Bredero 684b laet u s 1 a v e toe, dat hy u eensjens
kust. —
).

§ 42. Bijzondere verbindingen van zinnen met „dat" in
objectsverhouding zijn verder:
a. zinnen bij een gezegde met ,, hebb,en" of „zijn":
Coster 968b h e b ie h e t h a r t niet dat ic swijgh. id. Huygens
340b, Coster 1031b S o h e b ic g e e n t ij t dat ie met yemant spreeck 4 ).
id. 1212b Heb ick het lock 4 ) dat. Baeto 935b Waerdigh zijt

1) Vgl. 534 En slaget 't e e t e n gay, dat 't geen ratten verderven. —
Indien de zin met „dat" object was, zou het object „'t eeten" proleptisch
staan. Vgl. § 40.
2) De constructies zijn beperkt tot Bredero, Coster, Cats, Reig.
3) Vgl. bij III.
4) Vgl. hiervoor verder de zinnen met „dat" in meer of minder attrib.
verbinding, § 49.
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ghy dat jck... id. Coster. 653b. Pascha 357 Dat God nu syn belofte
in ons niet en vervult Daer z ii n wy o o r z a e c van. —

b. een zin bij een enkele andere stereotype praedicaatsvorm:
Bredero 192b I c k wil w e 1 wedden, datter de helft niet over
en bleef. —

c. een spontaan-analogische formatie:
Huygens 944 En, dreightse met de pleij, ghij p ij n i g h t' e r n i e t
u j t Dat eenigh Dichter oyt haer' Luyt hebb' over-luij dt. —

d. een zin met „dat" nader verklarend toegevoegd aan een
op zichzelf volledig praedicaat 1) met pronominaal object:
Coster 97a Dat h e b i e k al w e e h met me rancken Datse me
dat werck afneemt. —

C. § 43. Bij metaphorischen of metonymischen overgang
komen nu en dan praedicaten, als onder A. besproken, voor met
een zakelijk subject:
Baeto 404 Dies w e e t mijn toeversicht geen g i s s i n g e t e
m a e e k e n Dat Godtheit emmermeer wt het geloof sal raecken. -Bat. Arc. 64 :7 Sijn oogen vertolckten genoegh dat sijn wensch was
op dien wagen. 70 : 1 soo sal nochtans de Ui t, en u ondervindinge u
leeren, dat ... J. de Witt 89 : 30 waer omtrent de ervaerenheydt
geleert heeft: eerstelijck, dat niemandt by de hooffden van de vlote
die angenaemheydt soude hebben gevonden. 90 : 16, 23.

Ook een praedicaat als onder B. besproken:
Bat. Arc. 65 : 6 die roodigheyt maeckte dat alle oogen haer daer van
afkeerden. —

Een op zichzelf volledig praedicaat wordt nader verklaard
(vgl. hier boven d.) :
Cats 662 Myn hert vermagh het niet dat ick een ander kose. —

Eenmaal staat een ,,dat"-zin als object bij een „onpersoonlijk"
praedicaat:
Baeto 999b-1000 Dewijl 't gekomen is hier toe, dat by den vaeder
De zoon wordt aengezien voor een' verraeder. id. 134 2
) . --

1) Vgl. bij III A. en § 43.
2) Vgl. II B, 8° a.: sub j ectszin met „dat" bij komen.
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II. DE ZIN MET „DAT" ALS SUBJ. (ev. praed. nomen) bij een
zin zionder subj. of met het subj. „he:t" ('t).
A. § 44. bij een zin met het werkw. zijn:
lo. het is etc.:
Baeto 127b Ist dat u yemand mach gebreecken. 549b Waer 't dat
ghij 't niet en deedt. Bat. Arc. 68 : 10 En al ist, dat hy wel sagh ...
id. Pascha 1015b, 1167b, Coster 190b. ,
Baeto 933b-4 Soudt wel wesen dat... 976b Kan't zijn
dat ... Bat. Arc. 60 : 14 Hoe kant w e s e n dat ... Coster 753b
't M o e t w e s e n dat de j onghe nae de oude aerden. id . 670 't z o u
konnen wesen dat. —
Cats 144b Erg alsse dan een reys de rechte gronden treft D a n
i s s e t dat men haer tot in de lucht verheft. 148b En mits dit al
geschiet door soo een j onghe maeght S o o i s h e t dat het spel hun
des te meer behaeght. id. 80b. —
Coster 1022b En da e r o m i s t oec dat ic soo veel meer as andere
heb te doen. Pascha 487b-8Q Hoe o n 1 a n g s ist dat noch de
Koning had vermeten ... —
Baeto 844b Misschien ist dat alreed myn vyandt herwaerts
treckt. —
Coster 181b en o m s y n g ó e t i e n wast dat ic hem nam. —
2 0 . dat is (dat is hervattend pronomen) :
Reig. 47 : 10 Al dat ick u wenschen kan, d a t i s, dat U Godt
ghesondtheyt verleene. id. 48 : 20, 75 : 2, 79 : 7. Huygens 422b-5.
Bredero 175b. Coster 819
3 0•

(

het) is + adj.:

Bont. 47 : 7 het is b e s t dat wy het kruyt over boord werpen.
Schouten 114 : 12 0 p m e r k e 1 y c k scheen het te zijn, dat ... een

seer donckere lucht ... wierde bespeurt. — Bat. Arc. 61 : 3 Ist m o g e1 y c k dat ... id. 60 : 31, 61:1. 60:11 het is w a e r dat ... 63 : 18
Het is ongeloovelyck dat... — Reig. 54:10 Twaer goedt
dat (de steden) in de vergaderinge verthoonden ... id. 56 : 6, 5;
63 : 22, 67 : 16, 76 : 12, 89 : 17. 74 : 5 Tis w a e r dat het schars is. id
75 : 11. Tis my 1 e e d t dat UE. zoo zeer over my claeght. — J. de
Witt 91 : 16 Soo is het rede 1 ij c k, dat sy ... haer 't selve oordeel
onderwerpen. 109 : 30 Bovendien is seer c o n s i d e r a b e 1, dat het
water ... soo hooch opvloeyt. 344 : 7 maer off het d i e n s t i g h zy,
dat de heeren ... werden gedisabuseert... —
Coster 208b 't Was wel g o e t, dat sommige luy van je noot wisten.
888a B e t e r dat je stijf blaest. 1180 't Is b e s t dat dat ick men hier
wat ga houwen an d'een zij. 222b 't Is bij provisie q u a e noech, dat
hy soo byster onsoet is. 1116b Ist al de p y n e w a e r t dat ick hem
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hier voor zou bedancken? id. 599b, 193b. 1611b Dats m e 1 i e f dat
de Juffer soo veul verstant het. 1172a dat het d'r is, is o n d i e f t. —
Bredero 243b 't is b e e s t i g h datmen veel eet en drinckt. 262b 't is
z o o g o e d t dat men wel teert en smeert. 261 het is d e v i n, dat
men de temperancy observeert. 565b 't is voor a 1 het best dat
ik mijn werck of doe. id. 836b_7.
Pascha 908a B e s t datmen u verdruck. id . 917a. — Luc. 468b-72
En hoe waer 't m o o g h l y c k dat ... 816b-8d 't is n o o d i g h
dat men vraegh' Naer d'oirzaeck. id. Baeto 505b-6.
Cats 736 'Tis nut dat ghy den gront van onze rechten weet. —

40

.

(

het) is + subst.

Bont. 69 :15 't is een beklaeghelijcke saeck, dat wy die
maets daer laten mosten. Bat. Arc. 68 : 14 H e t e e r s t e g e 1 u e k
was dat by ... J. de Witt 121:10 dat het d' intentie is van
H. E. G. M. dat het moet wesen in die post. 133 : 11 daer d e m e e s te
a p p a r e n t i e was dat de schepen op souden aencomen. — Huygens
437b 't js wonder dat sy 't dencken. 980b Twaer wel wat o n g er y m t s ... dat ick mistrouwigh werd. —
Coster 1571b 't is r een dat elck syn neersticheyt doet, id. 1624.
1638 't was s ij n v e r m o e n dat het my om ghelt te doen was.
1070b G o e r a e t is datie u mongt toe houdt. 1195b 't was niet
w o n d e r dat mense doort hiele Lant hoorden. — Bredero 311b 't Was
j a m m e r dattet sulcken stij f sinnigen deen was. 43b 't Is t y d t
da. wy die bot-muylen wat fatsoeneeren. —
Pascha 999b W o n d e r ist, dat ghy 't u niet en belght. — Luc.
350b-1 't is t y t dat Lucifer Nu duicke, id. 366b, 367. 438b Ist
n o o d 1 o t dat ick vall' ... Baeto 262b 't Is tydt eens dat de lieve
gae. —
Opm. Overgang naar voegw. functie: Bredero 30b-1 I s t
s a k e, d a t syt hem ansigghen. —

5 0 . het is + voorzetselbep.
J. de Witt 121 :10 maer het is ... buyten controversie ...
dat het de intentie is. — Coster 1152b 't is o p h e t t i p j e dat me
Joncker van de j acht sei comen. —

B. § 45. bij een zin met een ander werkw. dan zijn.
1 0 . de koppelwerkw. (zonder adj. of subst.) lij ken, ge
schijnen, heeten, bltjcken, dunken: Bont. 49 : 3,-lijken,
56 : 23, 55 :6; 50 :25, 50 : 32, 52 :2; 46 : 21, 47 : 32. Ba-t.
Arc. 69 : 14, 61 : 10. Reig. 55 : 10. J. de Witt 122 :15, 89 : 20,
108 :30, 33. Cats 83b. Huygens 266b 7a. Bredero 358b,
388 1 , 726. Coster 1134b, 259b, 521 1 , 517 1 8, 583b.
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2 0 . een passief gezegde:
Reig. 65 : 1 oft dat het hem van hier b e 1 a s t i s dat hij op zulcken

maniere schriven soude. J. de Witt 90 : 3 ten anderen is b y d e
leden van de regieringe verklaert, dat... 171 :29 vastg e s t e 1 t s y n d e, dat op de beste wyse van den Prince souden
werden geremoveert de personen... Huygens 904 Daer is 't g enoegh geseidt Dat yeder... —
30.

a.

allerlei verba:
komen.

Bat. Arc. 60 : 12 h o e komt dan dat ... — Reig. 75 : 12 dat het
bij mijn schuldt niet t o e e n connpt dat het koffer daer noch niet
en is. — Schouten 114 : 25 quam ons ter o o r e n dat ... J. de Witt
120 : 24 het is m y seer onverwacht v o o r gecomen dat eenige leden
gedachten souden beginnen te krygen. —
Cats 273b H i e r b y komt dat ... Huygens 408 als 't komt Dat de
bedrieghlickheit der dingen sich ontmomt. —
Coster 457b hoe komtet dat je ons dus voordt stuudt? 1106 Wat
goeds compter u y t? Niet aers dan dat de Wetten u verslaren voor
een guyt. 1197b Ten comt seecker b y m y niet t o e, dat de Crijgh
soo laugh duert. — Bredero 406 En d a e r o m komtet, datse altemets
so deerlijck en soo droef praat. 792b Ten lesten 't quam e r u y t
dat ick op myn selven wouw. 336b Soo quam het b y, dat syn siel
niet kon verscheyden. —
Baeto 982-3 Oft comt het yemandt t o e dat ... 435b-6 W t d i t
b e d e n c k e n quam 't in Duitschlandt dat er d' ouwden De kraft des
priesterdooms den mannen niet betrouwden. —
b.
g e b e u r e n J. de Witt 109 : 7, 111 : 24. Bredero 90b. Baeto 654b,

300b. — 't geviel Cats 149b-50. — Soo ist e s c h i e t Bredero
77-8. Pascha 375 Dat by ons van hem worpt, g e s c h i e t... Baeto

250 te lichter sal g e s c h i e n Dat het werd voor een straf der goden
aengesien. — Wat b a e t? Pascha 1128-9a etc. — Wat s c h a d e t?
Pascha 262b. — Het i s lange g e l e d e n Reig. 58 : 1.
C

.

Bont. 71 : 31 my schoot in 't sin. Reig. 47 : 1 Het heeft
my w a t a e n g e h a d t dat ick by U niet en hebbe mogen commen. —
Cats 257b-8 Het speet de medecyn, dat ... —
Bredero 96b Die noch al te wel h e u g h d e n dattet byslapen soet
was. id. Coster 411. Bredero 830 Dattet mijn v e r w o n d e r t, dat .. .
— Coster 27a 't k o s t me altemet e e n k o e Datse so lelijc is.
195b 't M o e y t me wel dat ic dus me leven moet verslyten. 1009 Dat
seggen Esels Coppen, die s pij t dat ic sulcx by de handt nem. —

Gron. Bijdragen, III.
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Pascha 404-5a h e t d i e n t ons al ten besten Dat wy ons herte
niet en vesten Op een verganghlyck Rijck. Baeto 870b-1 My s m a r t
dat ick moet draegen Een tij ding. —

III. DE ZIN MET „DAT" IS VERBONDEN M E T E E N W 0 0 R D
IN DEN VOORAFGAAANDEN ZIN.

A. § 46. Wanneer de zin met „dat" object is, wordt, gelijk
is opgemerkt 1 ) , nu en dan het object in pronominalen (of adverbialen ) vorm aangekondigd. In de meeste gevallen is het pronom.
obj . „het" de aankondiging ; het is naast den ob j ectszin overbodig, maar blijkbaar als een „stutje" welgevallig aan Reig.,
Cats en Coster, en Vondel in Pascha:
Reig. 72 : 15 dat het de markis geswooren hadde, dat ... Coster
648b Als ick het sie datse hier soo weynich wort gheacht. id . Cats
592b. Pascha 483.

Niet overbodig staat het bij verba die gewoonlijk niet met
den objectiszin verbonden zijn : Cats 662 Myn hert vermagh het
niet, dat ick een ander kose. id. Coster 781a. We kunnen ons
voorstellen dat aan constructies als deze een „dat"-zin spontaan
werd toegevoegd als nadere verklaring : een der wegen waarlangs het gebruik van objectszinnen met „dat" werd uitgebreid
over steeds meer verba. Heel duidelijk is dit bij het „bij zondere" 2 geval van Coster 97a D a t heb ick al wech met me
rancken Datse me dat werck afneemt waar het aanwij zend
pron. obj. feitelijk 't praedicaat reeds „volledig" maakt. Zoo is
het ook met den zin waar een aanwijzend pron. obj. in aanloop
staat bij een verbum als sub. I A besproken : Reig. 47 : 29 Dit
versoucke ick alleen dat ghy my laet weeten ...
)

B. § 47. De zin met „dat" kan worden aangekondigd door
een attributief pronomen. In ambtelijken stijl vooral vinden we
als zoodanig het aanw. vnw. die (dat):
Jan de Witt 89 : 32 eerstelijck dat niemandt by de hooffden van de
vlote die aengenaemheydt ende dat credit soude hebben gevonden,
dat se aen sijn advis ende ordres souden vrywillichlijck ende als
overtuycht wesende pareren. id. 90 : 27, 170 : 17.
1)

§ 38.

2) Zie I B, slot.
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Wanneer de zin met ,,dat" evenzeer als het door het aanw.
vnw. bepaalde subst. object kan zijn bij het voorafgaand verbum,
is hij veeleer attrib. bepaling bij dat substantief:
Schouten 115:16 hem vorder biddende om die genaden,
dat wy soo grooten weldaet nooyt in ons leven mochte komen te ver-

geten 1

) . —

De „dat"-zin is eveneens attrib. bep. bij het voorafgaande
subst., terwijl hij tevens door het attr. pronomen wordt „aan
Bont. 53 : 35 en d i e sel f de d a g d a t wy-gekondi",:
't schip verloren, hadde ick noch. hoogte genomen 2
Enkel met het pronomen verbonden is de zin met „dat" na
) . --

een subst. + het attributieve s u 1 k e 3
1. s u 1 k e kondigt een eiigenschap aan:
) :

Huygens 631 5 en geven 't sulcken ploy ... Dat vader qualick weet
dat moeder qualick siet. id. Bredero 16-7a, Baeto 362, 385-6. J. de
Witt 170 : 17; Bont. 48 : 14.

2.

sulke kondigt een

hoogen graad aan:

Schouten 102 : 20 met sinken blijtscap, dat ... id. 113 : 3. Bont.
49 : 9 hier door ontstond sulken gehuyl, dat een mensche de hayren
te berghen stonden. Coster 1133 ick kreegh daer alsulcken kitteling Dat
ick me niet bergen con. —

3.

sulk e

e n kondigt een hoogen graad aan:

Bat. Arc. 67 : 30 diese met sulck een b e s i g e n yver omroerde,
dat sy niet gewaer wierdt ... Baeto 688 Met sulck een' ijver, en soo
onvermoejbr' een vlijt Dat hun de tijdt ontbreeckt. id . 865b-6Q.

4. sulke gaat vooraf aan een attr. adj., waarbij het misschien
als adv. bep. van graad staat:
Bontekoe 59 : 14 met sulcke e 11 e n d i g e pijn dat het scheen of
wy barsten mosten. id. 46 : 35. Bredero 400.

5. sulke substantivisch

of praedicatief :

Baeto 466b_7 Wat orde van gebouw is sulcke, dat het bij Een
schaduwr"cke beemd in maejesteit magh haelen? —

C. § 48. De zin met „dat" wordt aangekondigd door een
adverbium:
1) Zie hierover ook § 49.
2) De combinatie van subst. + dat wordt hier voegwoordelijke uitdrukking: zie § 58.
3 ) Vgl. ook nog s o o danig: C, 5 0 , b, .

§48.
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1 0 . sulx (in proza, vooral ambtelijk) :
Bat. Arc. 62 :7 vindende sijne sinnelijkheytjes sulcx uytgedrukt
in die diepsinnige gedichten, dat hy hem schier liet voorstaen ...
J. de Witt 108 : 12 Zijnde de gelegentheyt zulx, dat 't verschreven gatt
genoechsame diepte heeft ... —
Opm. Wanneer sulx den inhoud van den voorgaanden
zin samenvat, vormt het met dat een voegwoord 1 ) : J. de
Witt 89 :17 maer echter is de saecke waerlick alsoo gelegen, sulcx dat het eene onvermydelyke nootsaeckelijkheydt

is. id. 109 : 33.
2 0 . dus (id.)
Schouten 111 : 30 quam sich de heer Commandant over sulcks 2)
dusdanigh 3 ) te excuseeren, dat men de witte vredevlag opgestoken
hadt om de Engelsche tot ophoudingh van schieten aen te manen. id.
103 : 13 Doch dat hy door 't speelen dus v e r r e geavanceert was,
dat hy nu met ons buyten gaets geraecte. —
30 .

daer (id.)

J. de Witt 51 : 29 Oock by trappen het daer t o e te brengen, dat
het vaerendt volck ... verobligeert zy ... id. 132 : 29 soude hetselve
daer i n n e bestaen, dat veele schepen hebben blyven leggen dryven.
id. 121 : 37, 171 : 28. Reig. 89 : 18 want daer a e n gelegen is dat
se bewaerdt werden. Reig. 47 : 16 ende trooste mij daer m e e d e dat
het den geenen die best handelt niet altijdt best en gaet. —

Met dezen laatsten zin vergelijke men de gevallen waar een
objectszin door een pronom. adverbium wordt aangekondigd.
4,0 . hier.
Baeto 765b Hadt ghij 't hier n a e gemaeckt, dat u niet wordt
gegeven ... -5 0 . soo.
Sommige der constructies zijn bijzonder gebruikelijk in het
proza. Ook vinden we, bij Bonteko e en Schouten, reeksen van
deze zinnen:
,

Schouten 107 :2, 4, 5 Maer de Engelschen waren noch lustigh

doende met al haer schepen, soo wel ter slaghordere te vervaerdigen
en te voegen, dat haer in desen aenslagh doch voor al niets en soude
komen te mislucken, schickende hare schepen altemael in soo pertinenten ordere, dat ons meenden seer lichtelijck te sullen overweldigen;
1)
2)
3)

Vgl. § 59.
Sulcks is hier nog pronomen als in modern Nederl.
op deze wijze.
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leggende soo dicht by ons, dat wy hetgene sy deden gemackelijck
konden sien. — Trapsgewijs ondergeschikt: Bont. 57 : 21, 22 verdroegen en leden alsoo met malkander, dat wy soo moe wierden, dat
wy qualij ck de macht hadden op te staen. —

Soo is adv. bep. bij een werkw. gezegde.
Soms kan soo nog de weerslag van den inhoud van een vooraf
zin zijn. Dan is de zin met „dat" niet enkel aan „soo",-gande
maar aan den geheelen zin met soo ondergeschikt; z'n functie
kunnen we omschrijven met zoodat, dat nl.: Cats 215 Waerom
doch soo geveynst, dat ghy soo langen tut Hem in bedencken
hout 1
Soo is nog dikwijls een bep. van hoedwniijheid; deze functie
gaat echter over in die van een bep. van graad. De geciteerde
voorbeelden spreken voor zichzelf:
Bontekoe 58 : 28 liep de Zee soo aen 't Land, dat wy niet landen
aa.

?

)

dorsten. id. 57 : 21; 50 : 24. 51 :16 want ick ben soo geslagen, dat ik niet
swemmen kan. Schouten 114 : 37 doch vonden haer evenwel soo begroet,
dat voor eerst niet wel verder heen konden afdrijven. id. 38. Bat. Arc.
62 : 20, 65 : 17, 24 ; 74 : 2, 16. Bredero 168 by praten 't mijn moer
soo an Dat sy mijn by die elementsche fiel bestelde. Lucifer 79b-80
en matight zoo haer stralen. Naer eisch van elcke plant, dat allerhande
groen En vrucht gevonden wort. Baeto 190b-1 Dees heeft my geleert
een vujr Soo te berejden dat het in een kleedt onsichtbaer sich ver
soo de stoffe vlij Dat het tot dus een meesterstuck-bergh.398n
gedij. id. 600, 385-6.

In hoofdzinnen kan soo gemakkelijk aan het einde komen te
staan, dus onmiddellijk vóor „dat" : Bredero 305 Mijn bienen
die ryen mijn só, Flat ick myn niet ophouwen en kan. id. Huygens
148¢ 9Q. Zie verder soo dat.
b. Soo is een bep. (van graad) bij een gad j., adv., telw.
a. bij een attrib. adj.:
Reig. 74 : 25 Ick hebbe met zoo groote haest gheschreven dat ick

schier niet en weet ... Schouten 105 : 23, 107 : 4. Bat. Arc. 62 : 32
't welck soo e e n poeselachtige blosentheyt vertoonde, dat ... 63 : 15
Soo quam daer te voorschijn e e n soo witte en welgemaeckte hant,
en een stuck van soo poeseligen schoonen arm, dat Reynhert begon
te roepen ... —
Cats 136 met soo e e n gauwen streeck Dat oock de sneêgste man
1 ) Bij deze opvatting krijgt soo zwakker accent dan geveynst. Vgl.
ook 5 0 , b, ß slot. Zie verder over consecutief „dat": § 53.
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verwondert stont en keeck. id . 464, 482, 1076. 484 Daer vloeyt uyt
haren mont soo aengenamen lach Dat sy de gunste won van die haer
maer en sagh. —
Baeto 688 Met soo onvermoejbr' een vlijt, dat ... —

Het adj. volgt op het subst.:
Schouten 106 : 28 ja e e n s í e k t e soo verschrickelij ck, datse
meest alle jammerlijck weghnam. Baeto 213b--4 en gaeven te stofferen
Aenminnigh, en v a n s c h ij n soo schoon dat ... —

ß. het adj. is praedioaatsnomen :
Bontekoe 55 : 30 De boot was soo hol dat het volk onder de riemen
op haer neers moy mochten sitten. id. 49 : 10, 51 : 13 ; 52 : 20 ; 53 : 21,
22; 57 : 21, 23, 25; 58 : 5. Schouten 102 : 23 ja de vreugde was in
my soo ongemeen groot en het verlangen naerde ver-gelegene Werelt
soo krachtigh, dat ick my de geluckighste mensch des werelts estimeerde. Bat. Arc. 66 : 18, 19 ; 68 : 30 ; 74 : 4. R eig. 80 : 18 Van der
Dussen en hij zijn beide zoo vedt dat zij wt haer vel bersten. id.
46 : 14, 70 : 14, 71 : 17.
Huygens 833 En soo oneindelick zijn die bekoorlickhe'en Dat my
de diere tyd soud' ontvallen Eer ick 'er 't end af sagh. —
Coster 69b, 111a, 137b, 407. Bredero 740 en ick was oock soo groen
Dat ick hem tockelde as by mijn niet aanraackte. id. 429a, 830a, 853.
Baeto 131 't Geluck en is soo dartel niet met mij Dat het my beuren
laet om kortswyl wraeck te pleghen. id . 738b-9Q. Luc. 1078b.

Het graad-aanduidende soo kondigt den zin met „dat" niet
altijd onmiskenbaar aan 1 ) :
Bredero 179 4 O de Brabantsche taal die is heeroyck, modest en
vol perfeccy 11 Soo vriendelayck, soo galjaart, soo minjert en so vol
correccy, /1 Dament niet gesegghen en can. —

De graad - aanduiding is verzwakt (mèt het accent) in de
stereotype wending : Cats 961 Ick bèn soo d w á a s geweest,
dat ick heb úytverkèren Een die my niet en acht.
Opm. So bij een part. perf. als Bredero 197b Maer nou
zyn se hier so vermaagschapt, dat mense niet sou konnen
scheyen.
kan ook bep. bij het praedicaat zijn: zie 5 0 . a.
y. het adj. is praed. attrib. af adverbiaal gebruikt:
Bont. 55 : 18 wierden wy soo d w e e gemaeckt, dat het volk resolveerden... 56:22 en het volk begon so w a n h o o p i g te sien, dat
het leek ... Schouten 111 : 34 flanckeerende soo v i n n i g h op mal
-kander,
dat ons geduurigh in vlam en roock bevonden. —
1 ) Vgl. 5 0 a, aanhef. In het hier gecit. geval is waarschijnlijk soo het
„suggestieve" soo, dat zeer, bijzonder beteekent.
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Coster 1351 Die sien dan soo d e v o o t, datjet niet gelooft.
Bredero 400 12. Pascha 802b. Lucifer 791 Wy zien den mensch zoo
t r o t s v e r h e v e n Dat wy voor zijn heerschappye beven.
Baeto 726 Acht echter nu geen trouw soo t r o u w in man oft
vrouw Dat — uw hart daerop betrouwe. id. 394.

8. soo is

een adv. bep. bij een ander adverbium:

Bont. 46 : 23 het goot so 1 a n g dat wy geen meer gewach van
brandt sagen. 50 : 34 de Schuyt en Boot zijn soo v e r d dat men
haer qualyck sien kan. id. 50 : 29. Schouten 103 : 20, 105 : 19. 103 : 23
vervallende soo w e 1 dat in het naderkomen ons voor de Tafel-Bay
bevonden te zijn. id. 105 : 19, 106 : 21, 107 : 2, 108 : 27, 112 : 2. 107 : 5
leggende soo d i c h t bij ons, dat ... —
Huygens. 321 En wringense soo t a n g, soo 1 a n g s a e m, dat sy
splyten; verder 471, 924-5a.
Coster 39a Sei ickj e soo d a p p e r om de ooren slingeren Dat het
je huegen sel. id . 681 (s n e 1). 532 dat de deur soo b e s e t e n klemde
Dat ickse niet opgekregen sou hebben. 712 Mogelyck off wijt dan soo
v e e r kallen Dat ick ... Bredero 296a Ick selje de bullepees soo
s a c k e r e e 1 s e l e m e n t s leggen inje sij Dattet jou heugen sel.
id. 297. 388b en preutelt so r a t, dattet schijnt ... 623 haer so 1 a e g h
te verneeren Dat ick mocht met ou wat pourmaneeren. id. 223b.
Baeto 850 Hy quarr soo 1 a e t van jaeghen Dat zij door kracht des
vujrs ter neder was geslaeghen. --

Sao is secundaire bep. van graad:
Schouten 102 : 23 ja de vreughde was in my soo o n g h e m e e n
groot ... dat ick my schier de geluckighste mensch estimeerde. Coster
159a doe liepter soo b e s u c k t schrael of Dat ick hongerich van
Tafel gingh. —

E. soo veel (weinig):
Bont. 46 : 32 en gooten so v e e 1 water dat het te verwonderen was.
55 : 15 was ter nauwer noodt soo v e e 1 dat wy konden leven. id. 56 : 10.
J. de Witt 56 : 3 daermede dan soo v e e 1 soude wesen geavanceert,
dat de vlote soude connen in zee geraecken. id. 21 werdt de diepte van
't selve gatt noch soo v e e 1 wyder, dat men wel met een gansch
esquadre kan uytzeylen. id. 123 : 7. Cats 58. Huygens 536, 694-5a.

Coster 1612. Bredero 410. Baeto 973.
Reig. 71 : 12 dat ick soo w e i n i g h materie hebbe, dat ick niet en
weet hoe... —
^. soo danich:
Attributief : J. de Witt 53 : 36 gelyck alles nu in soo d a e n i g e n
standt is, dat onse daegelijxsche aenporringen niet meer soo noot
-saecklijn.d
. 89 : 1, 124 : 5, 6, 32.
Adverbiaal: J. de Witt 111 : 12 dat sy (daervan) soo d a n i c h sijn
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overtuycht, dat sy my verclaert hebben ... Schouten 112 : 15 dies onse
moedt soo d a n i g h aenwies, dat wel wenschten te hebben gecontinueert. —

Onmiddellij k vóor „dat ", maar nog adverbiaal:
Schouten 102 : 16 De Reys- en Leersucht drongen mijn gemoet sood a n i g h, dat ick my ... na Amsterdam begaf. —

Wanneer soodanich den inhoud van den voorgaanden zin
samenvat 1 ) , vormt het met „dat" een voegwoord:
J. de Witt 56 : 16 ende dat hetselve gatt voorts ... dieper ende
breeder valt, sood a n i e h dat tusschen de eerste ende tweede tonne
ruym 12 schepen de front connen zeylen. —

D. § 49. De zin met „dat" staat attributief bij een voorafgaand substantief 2) .
Slechts zelden staat een zin met „dat" als attribuut bij een
volkomen uit het voorafgaande praedicaat geïsoleerd substantief. Overgangen naar dit volslagen attributief gebruik zijn
er wèl.
10 . Bij de objects -zinnen hebben we er verscheidene geciteerd, verbonden met een praedicaat dat een gedachte, gevoel
of mededeeling omschrijft, in den vorm van een Vf.. + subst.,
in het bijzonder een Vf. met een verbaalabstractum of een
Romaansch subst. Het praedicaat vormt dan een gesloten groep,
zoodat de zin met „dat" object en inderdaad geen attribuut is:
J. de Witt Also wy bericht ontfangen
angen hebben, dat ... Gelyck de
leden van dat sentiment waren, dat ... Iek ben mede van opinie
dat ... met ons een impressie te geven dat ... Baeto 404 Dies weet
mijn toeversicht geen gissinge te maecken dat ... Coster 1219 dat ick
de tijingh creegh dat ... Bredero 653 Kreegh ick vermoeyen dat ...

2 0 . Iets anders is de verbinding met een praedicaat, waar
e e n V f. dat een gedachte, gevoel of mededeeling omschrijft,
is aangevuld met een object. De volgende „dat"-zin kan dan
worden opgevat óf als ob j . bij het Vf. + subst. als sub. 1 ,0 ,
óf als obj . bij het Vf., óf als attribuut bij het subst.:
1) Vgl. s u 1 x dat. Voegwoord is ook geworden: J. de Witt 52 : 7 Alle
't gene tot den publycquen welstandt nootsaeckelijck is, soo v e r r e dat
by manquement van dien de republiek pericliteert te gronde te gaen.
2) Vgl. Bouman, Bijdr. tot de syntaxis der „dat"-zinnen, p. 137 vlg.
en Mod. Gramm. § 395.
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Bont. 58 : 37 Ik dankte Godt voor s ij n genade e n b a r mh e r t i g h e y d t, dat hy ons niet en hadde versocht. Reig. 52 : 17 Oft
anders soo schrie f t e e n b r i e f k e n aen Gillis dat hij van
mijnnentwege het geldt ontfangt. Cats 746 En die laet terstont h e t
v o n n i s lesen Dat sy onweerdigh is. —

O-ok bij een semantisch „leeger" Vf. dan deze, dus bij een
praedicaat als sub 1-0 kan de kans op attributieve functie grooter
zijn, nl. wanneer het substantief nader bepaald is door begeleidende aanw. vnw., attr. bep. etc. 1
) :

Pascha 1014 Gaet brengt d e e s b 1 ij d e m a e r aen al d'wtheem-

sche slaven Dat den wegh is opghegraven. id . 564b En deed hy U
gheen teeken Van syn almachticheyt, dat hy ons leet
sal wreecken? —
3 0 . Nu en dan staat het subst. dat „de mededeeling" of ,,de
gedachte" omschrijft en aankondigt, geheel los van het praedicaat ; ;de zin met „dat" heeft attrib. functie:

Reig. 56 : 4 quam daer s'anderdags een bode van zyn Exc. 2 ) m e t
b r i e v e n aen hem dat hy cito in den Hage soude commen. — Pascha
131 Ghedenckt aen 't teecken des verbonts Bezeghelt met h e t w o o r t
ws Goddelycken monts Dat ghy den scepter noch sult peerlen. J. de
Witt 91 : 20 dat de bloedtvrunden haere al te grooten apprehentie
voor die swaerigheden versetten m e t e e n a e n g e n a e m e r g ed a c h t e, dat nl. Godt het werck zegenende, slandts vryheydt ±sal
werden bevesticht. —
40. Stereotype verbindingen van een subst. met hebben of
met een koppelw. etc. zijn verbonden met een objects- of subjectszin met „dat" : zie II A 4 0 , I B slot.
Wanneer het subst. een tijd aanduidt 3 is soms echter de
attributieve functie van den zin met „dat" niet uitgesloten:
Bont. 54 : 16 tot alst 't e e n droge d á g was dat het niet
en regende. Ook in de volgende gevallen, waar het subst. subject is:
Reig. 87 : 16 en d e n t y d t sal noch eens commen dat ghij dt
sult moeten verantwoorden. Pascha 261 D e n t y t die is
verschenen dat ick een herder ben. 5 0 . Met het subst. verbonden zijn ook de „dat"-zinnen in:
) ,

1) Vgl. hierboven III B. § 47.
2) Ik onderstel hier een pauze.
3 ) Zie Bouman t. a. p. blz. 139.

§ 49-51.
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Cats 627 Sal ick d e s c h á n d e doen aen myn vermaerde stam
Dat ick een Heydens wijf in mijn geselschap nam? Luc. 400 Wat hoeft
men k 1 a e r d e r b 1 ij c k Dat Godt de menschen wil verheffen. Bat.
Arc. 64 : 28 En dit gaf R. d e s t o u t i g h e y t, dat hij ... —

Verscheidene van de meer of minder attrib. verbindingen
vertoonen bij belschen stijl, c.q. gebedsvorm. In de omgangstaal
kwamen zij blijkbaar zelden voor.
Tenslotte verwijzen we naar de voegwoordelijke uitdr. die
ontstaan uit een aan het zinseinde geïsoleerd subst. + „dat" 1 ) .
IV. ZINNEN MET „DAT" IN MODALE FUNCTIES.
A. Optatieve en finale zinnen.
§ 50. Geheel zelfstandige zinnen met optat. werkwoordsvorm en functie zijn zeldzaam, zelfs in den verheven stijl 2 ) :
Luc. 604b-5 dat uwe kroon vermeere, En aenwasse op dien voet.
Luc. 279b ... dat hy zyn' last verricht'. Zoo luidt myn last. —

In den laatsten zin vólgt op den „dat"-zin een losse hoofdzin
met een praedicaat, waarbij hij „object" zou kunnen zijn. In
een volslagen zinsverband is die verhouding uitgedrukt bij
Bredero, wanneer de „Brabander" spreekt in weidschen trant:
228 Dagge een Brabander waert, dat wilde kick om duysent

pondt. § 51. Bij de stereotype, meestal inleidende, wenschende
zinnen in de omgangstaal der kluchten kan ook een dergelijke
hoofdzin (oorspr.) zijn bij gedacht (noodzakelijk is dit niet) :
Coster 104b datje de moort slaet. Waer nicker steeckje? id. 74b
datje sint Felten schen onder je allen ... 'k Sou je ... id. 962a Of
een snee over syn neus ... Datjet verstaet goe luy, so mercken de
boeren de Eende. id. 237 „Als je maer om kijct, so dreygt hyme te
slaen." V r o u: „Dat hy dat maer fens docht ....9. Bredero 12b
(J e r o 1 i m o) Datte kick ou eensken vertelde ... Bontekoe (Or. Recta)
48 : 20 „Wij sullen sien of wyse konnen beseylen en stroopense onder
de kiel door. Dat haer dit en dat hael." -1)

Zie § 58.

Vgl. voor Baeto bij coörd. van zinnen met „dat", V B. 3°.
3 ) Vgl. ook Coster 1106' Datje noch seyde ... (zeg liever ...), 1035b
Datje dat mient (geloof me!. — Maar als hij terugslaat op 1034b, dan is hij
2)

conditionaal: vgl. D, 1°. § 55) .
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§ 51-53.

Waarschijnlijk 1 is met deze zinnen gelijk te stellen:
Bontekoe (Or. Recta) 60 :15 Gy moet het altemael consenteren, want raeckt de boot om, dat gy 't my dan niet hebt
te wi ten.
)

§ 52. De optatieve zin is finaal bij onderschikking ; in verheven stij 1:
Lucifer 226 Daer staet de stoel alree geheilight in het midden Dat
alle d'Engelen hem passen aen te bidden. 264 Laet zommigen ... zingen
's Godtheits lof Dat zich de galm verspreie in 't eeuwighjuichend
hof. 277b Men draegh' hem op de hant, dat by zyn' voet niet stoote.
839b Ontdeckt uw hartquetzuur, dat wy die m o g e n heelen. — Baeto
594b Uw rechter duimen rejckt, dat jckse t'saemen snoer. 569 Hecht
te saemen 't hart ... met het harte Dat d'eendraght ... tot 's vollex
heil g e d ij. — Pascha 887-8a ... en buyten de limiten Egypti
trecken laet de slaefsche Israeliten Dat sy hem m o g h e n doen een

offerhande vry. —

In gewone taal is finale functie alleen aannemelijk na een
wenschenden of bevelenden zin. En dan nog is er twijfel mogelijk
door den indicativ. vorm van het Vf.:
Bontekoe (Or. Recta) : 48 : 29 smijt het kruyt overboort, dat
ons de brandt in het kruyt niet en beloopt. id. 57 : 14 Wy dochten
dickwils, waren wy aen landt, dat wy maer gras m o c h t e n eten 2

) . --

Talrijk zijn nl. de zinnen met consecutieve functie, in de taal
van Bontekoe en van de kluchten. Onzeker 3 is: Bredero 302b
Och so houtse vast: loopt schelmen, dat ghy jou beschijt! )

B. Consecutieve en verwante zinnen.
§ 53. De consecutieve functie is niet steeds scherp te scheiden van die van graad of hoedanigheid; de zin met „dat" kan
worden weergegeven met: zoodat, zóo dat en zoo zeer dat .. .
10 in de taal -der kluchten:
.

Coster 1179a byget ic slase Datse voor mijn voeten blijft leggen,
die vuyle pry. id . 970b. 791b. Bredero 948b (Jerol.) Brenght my mijn

1) Is hij nl. nog afhankelijk van „gy moet -- consenteeren", dan is de
zin „finaal" of „consecutief ". (Zie § 53.)
2) Vgl. hiermee „soo dat ", slot § 60.
3 ) Optatief, finaal, consecutief ?

§ 53-54.
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drinckvat hier, dagese niet vermindert (zonder te morsen of ervan
te drinken) . —
2,0 .

Bontekoe:

49 : 23 die worden al te samen aen hutspot geslagen, dat men niet
en wist waer een stuk bleef. 50 : 16 en alsoo de groote Mast vast om
en wederom wartelde, dat ick daer op niet blijven kon ... 59 : 5
de Heere die ons stierde dat wy 't Landt kreghen. 65 : 1.1 en songh dat
het door de boomen en Bosschaedje klonk. 65 : 15 (sy) gaepten dat
men haer in de keel sien kon. 68 : 14 en over de banck quamen wy
nu datter wéynigh Water in de boot quam. —

Pascha ; in het bijzonder in de ,,Vergiliaansche" beschrij ving van den droom van Pharao 1 ) :
30.

757b--8 De schepen laghen stil, dat nau Neptunes ghilden Voor
't windeloose weer een zeyl wtspannen wilden. 762 Als op het onversienst het Meyr bestont te bruyssen Dat gheene kielen sich na 't roer
en lieten kruyssen. Zoo ook: 768a, 772, 776.
40.

Baeto:

545/6 Hadt ghij niet 's hemels pel vernajt met gouden draên Dat
zij met soo menigh beeldt bemaelt Als een voettapeet der Goden praelt?
330-2 (daer men) de vlammen door het kooren jaeght Dat, als ghy
't van een' tooren saeght, Verdroncken in een zee van brandt Soud
leggen al het platte landt. —

C. De zin met „dat" omschrijft de aanleiding tot een vraag
of uitroep.
§ 54. Vooral bij een vraag staat deze eigenaardige functie
nog het dichtst bij de hiervóor besproken consecutieve of graad aanduidende.
We vinden deze zinnen in den dialoog van het drama en in
de Or. Recta bij Cats:
Cats 939b-40 Wat hanght my uyt, dat ick geen schamel man Met
aldat ick besit tot mywaerts trecken kan? 942 Ben ick dan s 002)
mismaeckt, s o o leelick aen te schouwen Dat my een slecht gesel
ontseyt een wettigh trouwen? id. 894, 895.
Coster 24' Wat dochtje daer, was ick mee niet wel begaen om vleys
1) 749 en vlg.
2) Soo is hier (met zwak accent) t zeer, óf (met zwaar accent) aankondiger van den zin met ,,dat", die in dat geval consecutief of graadaanduidend is.

§ 54-55.
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Dat ick so te marckt ging? 1175 Wel wat of me Vrou hébben wil,

datse soo comt asde Bruyt prijcken. 1657 Wat bínne we oock een diel
lieven Heers vrientgies Datwe ons dus allegaer van een boer laten
bedrieghen! 1339 Soo ben ick wel mál Dat ic hier ligh en wroet om
sulcken cleynen huer! — Bredero 488b-9a Woor sáyde gay, daggeme
niet en kuyst Myn mantel en wambays? —
Lucifer 846-7 Wat is by ons airee misdaen ... Dat Godt een
waterbel, vol wint en lucht geblazen Verheft om d'Engelen, zyn zonen,
te verbazen? Baeto 929b-30 Wat voor raserij bevangt uw harten, dat
Ghij onvoorsigtigh slaet aen 't woen? 737 0 Goon waer loogh jck
u, dat ghij mij dus komt dreighen? —

D. Optatieve en Conditionale (ev. temporale en concessieve)
zinnen.
§ 55. Zinnen met conditionale functie komen alleen bij
Coster en Bredero voor. Vooral wanneer de zin met „dat" voorop
staat, is nu en dan niet te beslissen, of hij zelfstandig optatief
of ondergeschikt condit. is 1
) :

Coster 585a Dat ickje Moer waer 2 ), ick streeckje de Broeck af.
Bredero 193-4 Dattet Hof te Bruyssel eens banden al de uytheemsche

woorden Dat yeghelij ck most gaen daer sy eygen zyn ... Wat souwer
een goetje vertrecken! —
Evenals bij de zinnen met „als" kan t e m p o r a l e aanduiding samengaan met de conditionale functie:
Coster 19b Laet ick liever wech gaen, want dat hy my vernam //
Sméet hy de bij 1 int hout en vatteme 3
Overigens wordt echter de conditionale functie bevestigd door
het feit dat zinnen met „dat" gecoördineerd worden met condit.
) . —

zinnen van anderen vorm 4
1 0 . met praesentisch Vf. is de zin condit.- potentiaal:
) .

Coster 156b maer datje mient 5 ) dat potten en pannen daer al ree
staen ... neen seker, 't is daer al kael Hof. id. 1201b datje dat
mient ... Je hebt ongelijck. Bredero 594b Ick spu dat icket sie. —
1) Vgl. hiervoor het verband van een condit. zin in den vorm van een
vragenden hoofdzin met een volgenden hoofdzin.
2)

Hier nog optativ. vorm.

3) dan: Want zoodra hy me zag, zou hy .. .
4) Zie hierover: § 56 en 57, 2 0 en vgl. o.a. Bredero 368b.
5 ) Vgl. hierboven § 51 noot 3 ) en § 75.

§55.
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Conditionaal bf in de verhouding van een object, staat:
Bredero 372 Dat een mensch tot een ongeluck komt door een ander ...
d aar heb ick seker melij den mee. —

met verleden Vf. in irreale modaliteit ; deze zinnen zijn
veel talrijker 1
20.

) :

Coster 75 Dat icket omme eer niet en liet 'K sou je wat aers
seggen! 260' Dat jij by hem quaemt, jou hooft sou honck wesen.
1218 Dat ick al lijckewel de tijingh soo ien reys creegh ... 'k soume
noch al wat bedroeven ! 1228 Datme dese anslach misluckte, 'k segh
dattet de grootste spijt waer. 789¢ Dat ick seyde dat mijn Peerden
doot waren, sout wel schicken? — id. 2 79b Je weet niet watje amme
sout verliesen, dat ick sturf. 214 Wat zouwen de luy segghen datwe
mekaer smeten? 449b Hy sou wel een haes volgen dat het hem sun gat
maer toe liet. —
Bredero 349b Byget Jan, dat de hielle stadt uytsturf, dan sou je
erref beuren! 632b 0 monarchale Vrouw! dat ou dien Phoebus sach,
Dat groote licht en sou niet stralen desen dach. id. 369b ick sou hem
hangen, dat ick de macht had. 400 Datje jou souwt bepissen dat
ghyse maer eens ansacht. 169b ick had een jaar werck dat ickje
vertelde ...
)

—

Een overgang naar de c o n c e s s i e v e modaliteit, voortvloeiende uit de toevoeging van „schoon ", constateeren we in:
Bredero 368b dat ick s c h o o n maar een vriendt an mijn geslacht
hat En speelden hy banckerot, ick sou hem hangen 3
) . —

Opm. Moeilijk is de vaststelling der functie in Coster
437a Tis te bijster, in de krij gh het hy sij n leven wel
geviert, Dat hy daer van roemt, neen seecker hy mach
wel swyghen. Waarschijnlijk is hier een concdit. zin
als uitroep zelfstandig geworden („Assie dd ar trotsch
op is! Nou, hij mag liever z'n mond houden!”)
1) Zie ook nog de gecit. gevallen die optatief kunnen zijn.
2) De zin met „dat" achteraan.
3 ) De logische samenhang is: Als er iemand „banckerot speelde" ik
zou hem, al was hij ook familie van me, laten ophangen. — De psychologisch primaire „concessie" staat voorop in het verband.
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§ 56-57.

V. De zin met „dat" ontleent zijn functie aan COÖRDINATIE
MET EEN ANDEREN ZIN OF EEN ZINSDEEL,

A. § 56. De coördinatie van den zin aan een gelijkwaardigen zin met „dat" levert natuurlijk géen nieuwe schakeering
in de functie op ; vgl. bij v. Coster 1213 heb ick het lock, drat
me Joncker noch wat vertoeft, E n dat die flus niet en comt
op slach ... id. 1556a, 1585'. Zie hierover het hoofdstuk over
coördinatie 1) .
Opm. Een eigenaardig geval is:
Coster 1386 't is een costelijcke tijdt, self winckel op te setten het
al vry wat in, Dat vernemen de jonghe snyers wel, die 't naeyen eerst
opsetten. E n datser eerst wat beter nae vernamen met een goet
opletten, Eenighe zouwender trouwen soo rueckeloos niet me duer
gaen. —

Deze zin is optat.-conditionaal, maar blijkbaar ook losjes
aan 't voorgaande gecoördineerd.
Opm. 2. Een staaltje van de lenigheid der coördinatie
is het volgende:
Reig. 74 : 5 waerop hy zeidde: „ick salder den markis van sprecken;
't is waer dat het schars is," maer dat den Coninck noch zoo arm
niet en was of men kost altijt noch wel goedt doen aen luden van
meriten."

De zin maer dat is gecoördineerd óf aan de geheele Or.
Riecta,, als obj . bij zeidid e, óf aan den bijzin der Or. Recta:
dat het schars is. Men neme echter ook in aanmerking dat
and er dat hier nog iets van zijn oude beteekenis bewaard
kan hebben: zie § 75.

B. § 57. 1 0 . De coördinatie met een zinsdeel betreft
meestal een ob j ectsverhouding 2 ) :
Reig. 81 :.11 Hy sprack van m ij n k o u r a g e en dat hij wel
hadde hooren zeggen, dat ick... Bont. 65 : 7 badt hem o m g e n a d e
en dat hy my verstant wilde geven. Schouten 108 : 9 doch wy .. .
vertrouwden... op de genadige hulpe Godts; en dat de
hoogmoedigheyt wel lichtelijck tot haer eygen schade mochte komen
1) Over m a e r dat: zie gecombin. voegw. § 75.
2) Over de principieele beteekenis der functie door coördinatie, zie
Inleid. Ferguut p. CIV; zie ook begin § 40.

§57.
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uyt te vallen. Cats 24 Majombe was verblijt, niet o m h e t g e e s t i g h
k i n t Maer datse rijck gewaet ontrent syn leden vindt. Baeto 402
Die lujde roept h i e r v a n En dat hy gaeren soud' zyn booser als
hy kan.
--

C a u s a a 1 is de functie van den gecaördineerden zin:
Cats 794 Wy staen noyt vroeger op o m e e n i g h heer t e
g r o e t e n Of dat Wy door de stadt een Prins geleyden moeten. —

Hij omschrijft een doel óf een hoedanigheid:
Baeto 487 5 En, volghens de geboón Van onsen Coning oudt, in
't aengesigt der goon Als t' h u n n e n over s t a e n ') en dat sij
's draeghen kundschap. —
20 .

De zin met „dat" is gecoördineerd aan een anderen bij zin :

Bontekoe 54 : 24 d e w ij 1 de boot harder seylde als de schuyt
en datter niemandt in de schuyt was die ... Schouten 106 : 1 v e rm i ts...en dat. —
Cats 318, 319 A 1 s yemant naer een quael bekoomt syn vorigh
wesen En dat een jonge wulp van Krevel is genesen En dat een
schippers gast sich op het droge siet ... id. 666 Soo h a e s t ...
en dat. 671 Alsof ... en dat. —
Huygens 154b-8a T o t d a t s' een slingerbuy sien vallen ... of
dat sy 't voelen kraken ... —
Coster 17b a s se voor den dach komt en datjese siet. 1216b Of
S o o by 't echter laet, en dat het niet vlooten can. 827a Daerom o f
ickt Heerschap mit ien dubbelde Lysbet de ooghen vulde En dat ick
hem seyde ... 548a Dat ken ick wel deynken, hoe n a schort haer
een geck, En dat ick die wesen sou? 2 ). —
Pascha 739b-40 W a n n e e r de schaduw valt, en dat het sterflijck
Dal Snachts vleughelen bespreet ... 90 T o t d a t ... en dat. 859b_62
Op dat ... en dat. — Baeto 66b T z ij d a t haer het aerdrijck draecht

Oft dat zij ... 33-4 Op dat ... oft dat. —

Wat de coördinaties met tot dat, op dat, tzy dat betreft, bedenke men, dat de zin met chat hier feitelijk aan een anderen
zin met dat is gecoördineerd.
3 0 . De zin met „dat" is gecoördineerd aan een wenschenden
zin (zie § § 50, 52, de optatieve zin in verheven stijl) :
Baeto 621b_2 Nemmermeer laet desevrundschap klieven
Van eenigh misverstandt. Maer dat 3 ) vergolden zij door u dit harte
1 ) — onder hun toezicht en autoriteit.
') Door den vragenden vorm is feitelijk de coördinatie verbroken en
de zin is niet meer object bij deynken.
3 ) Over maer dat zie ook: § 75 (gecombin. voegw.).
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§ 57-58.

van de Coningin tot my. 670--1Q Helaes, en w a e g h d' h ii m a e r
niet anders dan sijn eighen! En dat de landtman arm het rieddack
van zijn kot Niet af waer.
--

Door dissimilatie van het voegw. treedt bij coördinatie
met een zin met onderschikkend „oft" het voegw. &t op:
40.

Reig. 64 : 23 Wilt toch eens vernemen hoe dit toegegaen is, o ft
hij het versierdt heeft, oft dat het hem van hier belast is. id. 87 : 10.
Pascha 1150b--1¢.

VI. COMBINATIES MET HET VOBGW. „D A T".
A. § 58. Een voorzetselbepaling, gevolgd door een attrib. zin
met ,dat" kan, afgescheiden van den voorgaanden zin, met
„dat" verbonden een voegw. uitdrukking vormen. De overgang
naar de voegw. functie is duidelijker, wanneer het subst. der
voorzetselbep. niet door een (duidelijk) lidw. of pron. dem.
wordt bepaald. Men vergelij ke :
Jan de Witt 131 : 17 de schriftelijcke ordre, die wy al v a n den
d a c h a f, dat wy uytgeloopen zijn ... aende vloot toegesonden
hadden.... Bont. 47 : 32 en verburgen haer onder de Doften en
Plechten, t o t t e r t ij d t d a t haer dochte dat sy Volks genoeg
hadden ... id. 49 : 3 waren noch besich met water te gieten, en kruyt
over boordt te werpen, t o t het e y n d e t o e dat de brandt ons in het
kruyt beliep (temporaal). Baeto 694b Sij (heeft) mij me dit toppet
(vereert) // U met dien hoed en pluim ; t e n e i n d, d a t wij ver
-schen.opd
feest (finaal) . —

Als staande voegw. uitdr. is ingeburgerd i n v o u g e n
dat1
met dezelfde functie als s u 1 x d a t, s o o d a t) :
)

(

Schouten 111 : 35 hadden als noch de wint naer wensch invoegen dat
onse meeste roock in des vyandts oorlogsschepen quam gevlogen. id.
111 : 14. J. de Witt 56 : 36, 57 : 5, 89 : 27, 109 : 35. Cats 47.

Andere voegw. uitdr. zijn:
J. de Witt 172 : 8 Ick bidde dat de heere V. hierby moge vinden
myne dienstige gebiedenisse, met byvoeginge dat ick op 't gene voorschreven staet, gaerne ... sal verstaen. Bont. 66 :8 Welck ick
consenteerde, met conditie dat sy morgen by tydt aen boort mosten
komen 2
) . --

1) Ook hier is bij bepaling door een pron. dem. of lidw. (in dier voegen,
dat) de zin met „dat" mogelijk nog attributief. Vgl. § 46, 49, over de
zinnen bij Schouten 104 : 4, 105 12, 114 : 10.
2) Cats 859 Uit vreese dat zou er ook een zijn, als dat niet gescheiden stond.

Gron. Bij dragen, III.

7
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Van bijzondere formatie zijn de voorzetselbep. met een
demonstr. pron. in versteenden datiefvorm 1 ) :
Coster 680 dat sijn mest het pestich fenijn in de menschen doot //
Door dien dat het de zweetgaten soo dapper ontsluyt. id . Bont. 71 : 4.
Nog sterker vergroeid is byaldyen dat : Reig. 81 : 15, 86 : 5. —

Een onkenbaar geworden voorzetselbep. steekt in:
Reig. 81 : 18 Ondertusschen dat wij 't samen spraecken, quaemender
twee van Montens geselschap bij ons. —

Deze omvangrijke voegwoorden, door isoleering van een voor zetselbep. uit den zin ontstaan, komen vooral in het proza voor.
Opm. Bij Jan de Witt de opsommingsvorm 2 ) : I n d e n
eersten, dat.... ten tweeden dat.... ten
derden dat... (52 :20, 32 etc.); ook: eerstelij ck
dat... ten tweeden dat... (56:11 etc.).
Een substant. adv. accusatief met oorspr. attrib. dat-zin 3)
gaat over tot voegwoord:
Baeto 41/2a Dewij le dat mij dan geen dienst te wachten staet .. .
Soo sal jck al de list des hels te hulpe rucken. —

B. § 59. Demonstratieve adv. zijn uit den voorgaanden zin
verplaatst naar het einde of als samenvatting toegevoegd en
met dat versmolten 4 ) ; ook deze voegw. komen vooral in proza
voor 5) :
Jan de Witt 52 : 7 Alle 't gene tot den publycqen welstandt noot
verre dat by manquement van dien de gansche-saecklij,o
republiek pericliteert te gronde te gaen. id. 56 : 16 endat hetselve
gat ... terstondt dieper ende breeder valt, s o o daenich dat tusschen
de eerste ende tweede tonne ruym twaelff schepen de front connen
zeylen. Reig. 74 : 11 Ick en soude niet al konnen seggen alle de
vriendtschappen dien hij mijn man bewees, s u 1 x dat hij seidt: zoo
die man mijn bedrieght en gheloove ick geen menschen meer. id. 80 : 3
sy dede hem teicken, s u 1 x dat hij mij toeriep of ick... Jan de Witt
89 : 17 Maer echter soo is de saecke wáerlijck alsoo gelegen, s u 1 x

1) Zie de andere combinaties van pron. + dat: § 74.
2) Zie voor dergelijke ordenende woorden o.a. bij correlatie.
3) Vgl. Bont. 53:35 en die selfde dagh dat wy 't schip verlooren hadde
ick nog hooghte ghenomen.
4) Vgl. soo dat, ook naar de beteekenis.
r') Vgl. ook de zinnen met tot dat verbonden met een adv. bep. § 71.
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§ 59-60.

dat het eene onvermydelycke nootsaeckelijckheydt i s daerinne van

buyten ander leven ende als de ziele te brengen. id. 109 : 33.

§ 60. Soo dat (sodat).
De oudste functie van een bep. van hoedanigheid heeft de
zin nog bij sterk accent op sóo:
Cats 316 De moeder lougher om en prees de goede ziel // Maer sóo

dat van de gift of niet of wéynich viel. 1

)—

In het algemeen heeft de zin consecutieve functie, en als zoodanig is de constructie vooral frequent in het verhalend proza,
in den verteltrant van het blijspel, en bij Cats. Den eigenlijken
consecutieven zin, nl. den gevolgaanduidenden, kunnen we onderscheiden van den meer subjectieven, waar de spreker of de
schrijver een conclusie trekt. Den eigenlijken gevolgaanduidenden zin vinden we vooral in den verhalenden en vertellenden
stijl ; de zin heeft betrekking op een in den voorgaanden uitgedrukte ot tndigheid of op een handeling in dien zin omschreven:
Schouten 113 : 28 Wy waren op onse Schepen niet s t e r c k van
V o 1 e k geweest, soo dat veel koegels en kneppels door deselve quamen
gevlogen, sonder een Mensch te beschadigen. id. 106 :5, 110 : 22,
111 : 11, 37. Bont. 58 : 32 Dát setten we aen land soodat
de Boot vertuyt lagh. 62 : 22 Ick hadde d e s e y l e n over d e boo t
laten halen, soo datse in de boot niet kosten sien, watter in was. Id.
60 : 34, 62 : 28, 65 : 16, 66 : 26, 70 : 5, 73 : 22. Coster 1367b Dan
by quarr s n a c h t s n i e t t'h u y s, soo datse dochten Dat hij daer
in slaep ghevallen was. id . 181Q, 1186 4 Bredero 100 Maer de schellem
die vil heur in, a s een n a g h e l s o o hart, // Soo datse van
hem ontfingh een moye jonghe swart. Cats 16 Sy h a d in haer
gevolgh al m e n i g h g a u ver s t a n t, // Soo datse gunst en hulp
by al de jonckheyt vant. id. 68 Sy doetet aen den dagh en voor de
lieden komen; // Maer al door sneegh beleyt en met een
1 o o s e n vont, // Soo datter niet een mensch en weet den rechten
gront. id. 122, 156, 160, 603b-4, 723, 875, 1080. Pascha 434.
.

Ook in den dialoog vinden we ,govolg- aanduidende zinnen:
Cats 840 Ick sal haer leyder zijn en hier en over-al // Soo dat haer
teere jeught geen hinder lij den sal. Pascha 845 Nu t'beelt van
's Konincx droom ... Van ijl, en twijffel tsaem in een versmolten

1)

Ook met a 1 sóo dat, Baeto 157b--8.
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is, // Zoo datter niet en waer yet zekers wt te ramen. Luc. 634b-6
hy houdt op alle hoven // G e t r o u een w a k e n d e oogh, zoo
dat 'er niet een star // Van al het hemelsch heir, in 't minst, zich
reppen dar. Baeto 857b, 882.

Wanneer de zin met soo dat betrekking heeft op een vooraf
sulk of soo, kan hij graad-aanduidend zijn, indien nl.-gand
sulk of soo bepaling-aankondigend is. Het is echter ook mogelijk
dat deze woorden een absol. superlcttief suggereeren : in dat
geval is de zin van den volgenden gescheiden door een sterkere
pauze en toonddaling', terwijl de volgende zin met soo dat
veeleer een conclusie uit denn geheelen inhoud van den voor
zin omschrijft. Voorbeelden hiervan zijn:
-gande
Coster 516 Wy sitten tot onsent daer in sulcken besuckten roock
gat, // Soo datter mijn Wijf uitsiet als een beroockte Lieve Vrou.
Bredero 785 Ick schraapten soo te hoop, (want siet, ick hielt te raat,) //
Soo dat ick koft en kreegh al wat dat vroech opstaat. —

Eénmaal vinden we in den concludeerenden zin de woordschikking van een hoofdzin, gelijk thans nog in gesproken taal
(dan met een pauze na het voegw.) : Coster 1209b 10Q En ick
seyd hem noch wat int oor, soo dat hy en sal wis // Niet achter
blijven. Duidelijk gescheiden is de concludeerende zin 1) :
Baeto 445 De vorsten ... willen dat zij straf doen over de mis
dat van hunner handt geen mensche vordring smaeckt. —-daen./So
Schouten 103 : 28 Wy alhier aengelant zijnde vonden geen vader
schepen : soo dat a 11 é e n de ruyme Tafelbay bewaerden. —-lantse

In het proza vooral heeft de concludeerende zin dikwijls betrekking -op een omvangrijk zinsverband : een heel betoog wordt
er in samengevat. Dergelijke san'tenvattende, concludeerende
zinnen zijn:
Schouten 109 :32 komende nu seer dichte by ons, en langhs de
Schepen henen geroeyt, die vaerdigh leggende om te sláen, soo naeuwkeurigh een voor een in het voor-by passeeren van hem en sijn Geselschap, wierden beschouwt, alsof sy die alle in eygendom bezeten
hadden: soo dat wy nu malkanderen dus naby eens konden onder de
oogen sien. id. 105 : 18. — Bont. 53 : 30 Wy hadden de Kistenmaker
Teunis Sybrantsz. in, die hadde een passer: Hy hadde oock ten deele
1 ) Ook in den volgenden zin van Cats (283) is de verhaler subjectief:
De doctor laet de spijt, na deze woorden varen, // E n p r ij s t h e t r ij p
v e r s t a n t in soo onrijpe jaren; // Soo dat hy n a d e r h a n t haer niet
als eer bewees. —
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eenige wetenschap om een stock te teyckenen ; soo dat wy met mal
een Graedboog maeckten. — Ook Cats 732, 787.
-cander1so
Vooral uit de omvangrijke betoogende periode van Jan de
Witt komt de samenvatt. concl. zin met soodat voort:
124 : 14 daer ter contrarie, dese expeditie wel ende met victorie,
mitsgaders met behoorlijck vervolch vandien, uutgevoert wordende,
alle de Saecken te lande, naer alle apparentie wellicht een goede ploy
sullen nemen ende onfeylbaerlijck aan allen zyden eene goede ende
verseeckerde vrede daerop sal volgen, soodat een goet succes aen
dese zyde oock een versuym ofte abuys, 't welck aen die zyde gecommitteert mochte wesen, sal connen rechten. id. 109 : 24, 108 : 32, 170 : 5.
Evenals bij sommige zinnen met dat en, tot dat 1 ) schemert
in den zin met soo dat een finale modaliteit door, wanneer hij
verbonden is aan een (optatief of) imperatief praedicaat:
Huygens 994: Men seght ons, Laet u sien, en laet uw weldoen
blincken, // Soo dat Gods heerlickheid en uw' eer t'samen klincken. —
,

C. Vragende of onbepaalde adverbia.
§61. Waer dat.
Deze voegwoordelijke vorm vinden we hoofdzakelijk bij Coster
en Bredero; ook wel in het proza van. Bontekoe en, hetgeen opmerkelijk is, bij Hooft in Biaeto 2
1. Het enkele „waer" + dat, in een ob j ectszin, vragend:
Coster 632b sellense wel s e g g e n waer dat by woont.
) .

id. 139b.
Het enkele ,,waer" + dat in onbepaalde! functie:
Bont. 5 0 : 5 sag (ik) geen levendig mensch, waer dat
ik heen sag. ,

2. Talrijker zijn de voorbeelden van waer + adv. + dat:
a. Vragend: Bont. 66 : 21 die vraegde waerom
dat sy datselfde beest niet en brachten.
Coster 221 1
Wie w e e t waer voor dat het goet is. id. 185b. Zie ook
in, de volgende voorbeelden.
b. Attributief: Bredero 10 1 11a In kayen en
in hoyen, woór1anghskens dat hem stroomt. De
1) Zie § 71.

2) Vgl. hoe dat en wanneer soo dat, ook voorzetselbep. + dat, en § 74.
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large rivier. id. 988b Den een die kreegh d e k o s t,
waar dat ick hem voor gongh. Baeto 226b_71 Besmet met H y d r a e s g i f t; waer mee dat ghij
verdeedt // 0 Dejanira' uw man. e. Het geheele voorgaande zinsverband is antecedent 1 ) :
Beato 613b-4 ... gevoelt alreê sun breucken heelen
Mits uw' vereeniging. Waerdoor dat jck verwacht //
Tgeluck voortaen -gevest te sien in mijn geslacht.
d. De functie van „waer" is onbepaald, of de zin is grammatisch subject bij den voorgaanden:
Coster 1171b Dan wat roertet mijn waer of lotset
gheven. —
Wanne er soo dat.
Baeto 246 Beginnen sal die feest // Wanneer soo dat de son
aen 't daelen sij geweest // Vier wren over drjen. —
§ 62. Hoe dat.
We vinden deze combinatie hoofdzakelijk bid Coster en
Bredero 2).

1. De zin heeft meer of minder vragende functie:
Coster 1181b Om te h o o r e n hoe datse al ghenoecht. Bredero
337 Ick gheef je te r a a n, hoe dattet Gijs in 't lest anleyden. id.
716b S i e t hoe dat hy sijn kap gheslingert en gesmeten heeft. Baeto
392b-3Q uw vaeder ... geen overleg en m a e c k t' hoe dat
hij dese deelen Toereden soud'. — Bredero 148 Ick s e y d e n al dat
ick wist, // Hoe dat mijn moer dit goetjen op het hooghste kon ver
. 432b--3Q V e r t e 1 d e Jan Selderwaer niet, hoe dat hy-kopen.id
om een voetj en enoot was ... id. 428b Ghy p r a t e n hem toe ...
hoe dat ghy een aal had, die so lang was // Dat by ... — Schouten
107 : 32 't is my v e r h a e 1 t, hoe dat eenige onder haer noch al
veel h o o g e r tael bestonden te voeren. Pascha 581b-2d Heeft vastelij c be 1 o o 1 t, hoe dat ick 't water reyn // Verkeeren zal in bloet.
Bredero 361 Maar Karolus Quintus die heeft d a e r t e g e n g h es e h r e v e n Hoe dat men met sulcke dieven behooren te leven. —
Reig. 47 : 30 1 a e t we e t e n, hoe dat ghy al te passe zijt. —
Bont. 71 : 23 Op dat men w e t e n mach, hoe dat 't met ons en
't schip gegaen is. Cats 86.

1) Vgl. de zinnen met soo dat o. a.
2) Nu en dan in proza van Bont., Reig. Soms bij Cats, en een enkele
maal in Lucifer en Baeto. Vgl. waer dat.
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§ 62-63.

,Hoe" kan nader bepaald zijn door een adj., adv. (of telw.) ,
zooals in:
Bredero 520b S i e d a e r, hoe daget gruys daar af stuyft
dick en vol. Dergelijke woorden kunnen met „hoe" verbonden zijn :
Coster 89b Laet my fens k ij c k e n, hoe starck datje bent. Bont.
56 : 31 Ik kan niet s e g g e n hoe bang dat mij was. Cats 764
Wy hebben b e p r o e f t, // Hoe weynich dat het lijf tot voedsel
houft. Bredero 407 Sij w e e t j e op een prick hoe veel volcks latter
mee te groef gaat. id. 557. Ghy w e e t met mijn // Hoe veel dat hem
gelijck in dese werelt zijn.
--

Een dergelijken zin vinden we, blijkens de plaatsing voorop,
bijna los van den hoofdzin 1) :
Bredero 101 Hoe blijt dat se was, dat gheef iekj e te
bedencken!
2. Alle hier geciteerde zinnen met hoe dat staan tot den
hoofdzin in de verhouding van een object 1 ) . Dit is niet het
geval in:
Coster 947b 't i s w o n d e r hoe dat het de Heere lyen.
Ook niet bij de voegw. concessieve verbinding hoe w e 1 dat:
Coster 770 Hoe w e 1 dat het me wagen cost, nochtans .. .
id. a 1 hoe w e l dat. Schouten 1 06 : 1.
Evenmin in den concessieven zin:
Coster 729b ten wilder niet off, hoe cat me je ook wast. --De verbinding van hoe + dat met verwijderd adv. komt in
correlatieve verbinding voor:
Coster 175 Hoe dat ick hem langer heb, ho e d a t by me
m e e r tuegen wort. id . 737 Want hoe dat once saeck minder
luy bekent is, // Hoe beter. -,

D. Andere adverbia.
§ 63. S c h o o n d a t, in concessieve functie, met een indicatief, vinden we bij Cats (verh. en Or. recta) :
59 En schoon dat hun de mont tot vuylheyt is gewent // Men
1 ) Zie ook bij „Volgorde der zinnen" en „Uitroepende zinnen met bijzin vorm". Ook in verbinding met „Siet" (zie voorb. boven geciteerd) is de zin
met „hoe" feitelijk niet meer ondergeschikt.
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§ 63-65.

hoort geen dertel woort, als syder is ontrent. id. 605b_7, 789,
schoon.
809. Vgl. oft

§ 64. (Over)mits dat.
De zin omschrijft een oorzaak; min of meer verklarend:
Cats 519 En mits dat by den beck tot singen open stelt // Soo
viel het lecker aes te midden op het velt. Bont. 48 : 36 maar konden
niet door 't schip komen, overmidts dater soo veel Yserwerck in de
weegh was. 1

) ---

De zin omschrijft een onderstelling van een noodzakelijkheid:
Jan de Witt 110 : 24 de schepen kunnen in zee gebracht werden ...
mits dat deselve ... mede alvooren met de ebbe bovengaets gebracht

sun. —

In deze functie vooral met een duidelijken conjunctief; de zin
is dan afhankelijk van een praedicaat met irreale of potentiale
of optatieve modaliteit:
Reig. 61 : 5 Ick weet dat ghij wijs genogh zijt 2 ) om sorge te dragen
van soo weinigh te verdoen als mogelyck is, midts dat alles met eere
geschiede. Jan de Witt 110 : 20 dat noch eene vloote uytgebracht soude
connen werden, mits dat 't selve geschiede by hantsaem weder ende
een effen zee. id. 171 : 32 ende mits dat oock wel gesorgt werde,
dat ... soude (het versouck) behooren te werden geaccordeert. —

Ook dit voegwoord is hoofdzakelijk in proza gebruikelijk.
§ 65.

Eer dat.

Bijna uitsluitend met een Vf. in praesens. Slechts eenmaal
een duidelijke conjunctief praesentis. De zin heeft dan ook voornamelijk tij daanduid ende beteekenis ; nu en dan is er een overgang naar de prohibitieve modaliteit.
Schouten 110 : 11 haer gewisselijck nu de Huydt beloovende, eer
datse de Beer gevangen hadden (praeteritum) . —
Baeto 835b Flux waepent, mannen, flux, eer dat de vyandt kom
(conjunctief) . —
Baeto 629b Mevrouwen, eer dat ghij vertreckt van deser stee //
Soo drinckt wt eenen kop bej' van dees' soete mee. id. 239 Eer dat
de Sonne komt het middaghpunt te naecken // Sal jck 't u schicken
1) Jerolimo spreekt in Spa. Brab. 901 dat ick niet en wert geschent
V e r mits dat ick alhier soo lettel ben bekent.
ik hoop dat gifij ... (mitigeerende omschrijving) .

2) =
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toe, door eenen mijner draecken. id. 674a Als Oversten verwaent de
heilghe Vreed' onteeren, // Eer dat de nooddwang op komt.
Pascha 470--1Q Al wat steenachtich is, vermorselt hy gheheel /!
Eer dat hy in ons zaeyt syn goede zaden eel. Cats (or recta) 571b
Gy daer om, let'er op, eer dat ghy vorder gaet // Hier dient niet
in gegaen als met besetten raet. id. 576. Bredero 1004b Nu wil ick
binnen gaan, eer dat hier komt mijn Heer. Coster 619b Dus loopt
ras me meysken, eer dat het wordt te laet 1 ). Baeto 833b Laet u geseggen heer, en schiet het harnasch aen: // En waepen u gesin eer
dat zij ons verrassen 1
). —

§ 66. Voor dat.
Met fut. exactum, tijdaanduidendee functie:
Reig. 63 : 5 Ick ben noch van resolutie niet te comen voor
datter op uwe saecke naerder sal zijn geresolveert.
'Tsichtens dat.
Dit archaïeke voegw. komt voor in de taal van Jerolim.o; omschrijft een monwntme handeling (vgl. met dat) :
Bredero 652" 't Sichte sdat ick ou sach ... Kreegh ick ver
dagge Jupijns susters zijt. -moeyn
§ 67. Met (mit) dat.
De zin in het verband, omschrijft gelijktijdigheidi:
Pascha 299-301--303 Met dat de ronde Son de Hemelsche

gor

doet den nacht verdwijnen, //-dijne/Vasykotchuf,en
Met dat den Dagheraet treet heur slaepkamer uyt etc.... Z o o
spant terstont int Joc d'Israelijtsche mannen // Den slaefschen
arrebeyt. —

In het levendige verhaal is, vooral bij praes. hist., momentaan
aspect tevens onmiskenbaar 2
Bredero 441a Mit dat men noom komt tasten, valt hy bedoven inde
) :

grongt. id. 446 Met dat het bruylofts volck over hoop quamen uytloopen, // So villen en gingen sy d'een den ander inde moster doopen. —
Bont. 68 : 6 Met dat het volck inde boot was, gaf Godt, dat de windt
met een barst datelyck uyt de landt quam.
--

§ 68. Nae dat.
ectisch, tij daanduidend :
De zin is perfectisch,
Reig. 63 :1 Nae dit ick last aen UE. hebbe geschreven, soo
1)

Hier is de overgang naar prohib. modaliteit.

2)

Vgl. Mét s o, als adv. aanloop, bijv. Bont. 87 : 27.

§ 68-71.

106

zyn mij de uwe behandicht van den VII en de VIII, alsmede
van dage eenne van den XXI. Met een overgang naar causale beteekenis:
Pascha 154a En gh'lijck men op den touts het edel dierbaer
gout // Na dat het is doorvuyrt, veel weerdigher beschaut.
De zin heeft enkel modale of beperkende functie:
Reig. 60 : 8 Want nae dat ick hoore en wt uwen brief van den lasten
April verstae soo en is Parijs geen stadt om met kleyne middelen iet
wt te rechten. —

E. Voorzetsels.
§ 69. De voorzetsels s o n d e r en v a n verbinden een zin
met dat aan den voorgaanden, vooral biij Jan de Witt en in
ander proza:
110 : 7 de stroomen vallen in 't verschreven gat ... recht in ende
uyt, sonder dattet gatt eenige dwersstroomen subject is. id. 53 : 4.
Bat. Arc. 60 :21 dat gelijck ghy in de natuur gehouden zijt, van
dat sy u heeft laten worden 't Kindt van een moeder, ghy haer alsoo
weder schuldigh zijt te worden moeder van een kint? —

Overgang naar attributiev,e verbinding 1

) :

J. de Witt 122 : 26 een los presuppoost, hercoomende, soo 't schijnt,
uut eene gepreconcipieerde imaginatie van dat de
Engelschen binnen hare bancken laegen.
--

eveneens een voorzetsel-voegwoord:
Bred ero 710 Be haly en dat lees twee des menschen welvaart
krincken // S o o raacktmen uyt 't credyt door vrouwen en
door drincken. Evenzoo: Jan de Witt 121 : 33, 123 : 23.
B e h a 1 v e n dat is

§ 70.
Bij tot dat, om dat, op dat schemert nu en dan de
oorspronkelijke formatie van een voorzetsel + „dat"-zin nog
door; de twee woorden staan dan ook meestal gescheiden.
Tot dat (totdat).
§ 71. De zin is louter een bepaling van tijd (een begrensde
tijdsduur) wanneer een verbum met de beteekenis wachten,
doorgaan etc. vooraf gaat ; vooral in het proza:
1

) Vgl. § 49.
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§ 71.

Bont. 48 : 4 „Mannen laet ons w a c h t e n tot dat de schipper
komt." Schouten 109 : 19 maer nochtans gesint was sijn aenslagh
u y t t e s t e 11 e n, tot dat wy met onse Schepen in Zee gekomen
soude sijn. J. de Witt 124 : 28 de zorge over de vloote ... dient de
c o n t i n u e r e n, totdat den uytvall daervan gesien sal sijn. Baeto
705a Tot dat mijn' Heeren gaen, sal jck m ij hier o n t h o u w e n. —

Ook na een ander praedicaat, met onmiskenbaar duratief
aspect:
Reig. 80 : 60 Van der Dussen, die op een schoeen perdt sadt, en r e e t
1 a n s d e k a n d t tot dat wij van het eenne schip int aender gingen,
hiedt my wellecom.
--

Of wanneer door tijdsbepctlingen in den voorpact v1en zin de
lange duur wordt omschreven:
Pascha89 Enarbeyt... spade en vroech, // Des morghens
eer ... // Tot dat den Swarten Nacht beschaduwt // Bergh en dal. —

Wanneer een tijdsbepaling met het voegw. t o t d a t verbonden is, schemert in den bijzin allicht een consecutieve of
een progressieve beteekenis door:
Bredero 761 Hetwelcke ick ontswoer by ziel, by sancte, by leven, //
S o o 1 a n g h tot dat zijt haar ten lesten heeft ontgheven. id. 133
Sy leyden op hem toe met wachten en met waken // S o o 1 a n g h
tot dat sy hem sien 1 ) rooven, stelen, taken. Bont 59 : 33.

Progressief is zonder twijfel de zin, wanneer hij blijkbaar
van den voorgaanden zin gescheiden staat:

2)

Bat. Arc. 74 : 9 Die daer door ingenomen langer stonden 't Zeewaert
in en sagen; tot dat Waermond begon te seggen. Schouten 113 : 15 de
wint was haer nu voordeeligh om te vluchten en verder heen af te
sacken, tot dat sy ontrent een hálve mijl beneden de stadt in een
desolate gestaltenis ten Ancker quamen. Baeto 890b Ick heb sien
branden 't hoofd der loose Rycheldin // En met de vlamme, die 't ver
omringt; tot dat-vloecktbdrgha1/Helicmstn
zy séegh ter áerde. id . Pascha 808.

Zoowel progressieve als consecutieve beteekenis is aannemelijk in een aantal zinnen bij Huygens:
597 Sy gaen niet door de sloot, sy springen s'over heen, // En maken
witt van Swart, en smelten jae tot Neen: // Tot dat s' eens in de keers

1) N.B. het praes. histor.
2) Dit blijkt uit den toon of de interpunctie, en vloeit voort uit het
feit dat de voorafg. zin geen bepaling noodig heeft en de bijzin de volledige
omschrijving bevat van een nieuwe gebeurtenis.
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haer wiecken voelen schrempen. id . 193 Sy sien niet, dat ... // Tot dat
sy 't samen sien en voelen en besinnen. id. 153, 384, 818-20.

Wanneer de zin afhankelijk is van een zin of praedicaat met
optatieve modaliteit, kan de tijdaanduidende of de consecutieve beteekenis overhellen naar een finale 1 ) ; nu en dan blijkt
dit ook uit het gebruik van den conjunctief, die tevens door
den eisch van het rijm kan worden verwekt:
Coster 1227 Ken wensten aers niet, as datse nou soo
1 a n g h á c h t e r b 1 e v e n, // Tot dat ick dese Paerden van stal
maer quijt w a s r. Luc. 554b-5 nu v o e g h t het ons te
dui c k e n, // En dezen dageraet t' a e n b i d d e n, t e g eb r u i c k e n // Met danckbaerheit, tot dat de kennis in haer kracht //
De twyfeling v e r d r y f'. Baeto 974 Men is soo veel mijn' staet wel
en mijn' afcoomst schuldigh, // Dat j c k a e n v a y ii g h h e j d t
e n e r e 1 ij d geen s c h a e, // Tot dat de Coning recht des
handels grondt v e r s t a e. Baeto 235b_6 Dit moet men r o e r e n... En j a e g h e n vlam door vlam, totdat sy 't saemen
heelen 2
) . —

Om dat (omdat).
§ 72. De zin duidt óf een reden aan, àf is object bij een
verbum sentiendi (een voorzetselvoorw. door het voorzetsel o m
verbonden) :
Luc. 1003b-4 De schelle keelen ... zien om, en b e 1 g e n 't zich,
om dat ghy valsche klanken // En basterttoonen mengt. Huygens 48 en
stellen ons in 't k 1 a g h e n // Om dat wy niet en sien all wat wij
geerne saghen id. 230b Sy h a t e n 't Spiegelglas, om dat het kan
verwijten ... Bat. Arc. 74 : 13 en de zeyltjes swellen van h o ov a e r d y, om datse u aen haer strand vinden. Schouten 103 : 7 Want
sommigen w a r e n oock ongetwijffelt meer v e r h e u g t, dan sy
wel uytterlijck dorsten laten blij cken 3 ) om dat sy haer van optreckers ... nu vonden ontlast. —
;

De zin duidt een reden aan, als

bijw. bep. bij het volledige

voorafg. praedicaat:
Reig. 46 : 3 Ick en hebbe tot dees tijdt toe aen u niet gheschreven

Vgl. ook finale dat-zinnen en soo dat.
2) Over de vraag of een conjunctief in deze zinnen aan de modaliteit
van den voorgaanden is geassimileerd, zie bij Conjunctief in den bijzin.
3 ) De interpunctie vanwege den tuschengevoegden bijzin, is geen bewijs
van volkomen rhythm. scheiding.
1)

§ 72.
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omdat ick u niet en wyste te ontbieden. id. 67 : 2, 60 : 13. Schouten
113 : 38 Maer dit en kon hier geensints geschieden, om dat wy tot
bovene toe waren geladen. Bat. Arc. 62 : 26 1), 69 : 17. J. de Witt
345 : 28 ende meyne ick, dat ... omdat ick niet tegemoedt zie, dat. id.
109 : 4 1) . Bont. 47 : 21, 56 : 33. Pascha 849 En acht, wy werden
van de Goden dus gedreycht, // Om dat wy zuymich zijn. Coster 756e
en elck wod hem voor aer trouwen, // om datse wisten wat hy in sijn
lever had. id. 1622. Huygens 533 Die seggen, dese leew is hersseloos,
en stout, // Om dat hij 't niet en weet. id. 753a•

Het voorafgaande praedicaat is enkel een Vf.:
Bont. 50 : 20 Dat ick anders niet wel by hem soude gekomen hebben,
q u a m omdat ick in 't opvliegen soo geslagen was. —

De bijw. bep. van reden heeft betrekking op een déel van den
vorigen. zin:
Huygens 794b 'k Hebb vrouwen 1 i e h t 2 gesien, omdat men
se soo. achten.
De zin is een finale bepaling ; het praedicaat bevat steeds het
hulpww. soude 3) en is negatief :
)

--

Bredero 587b Dat doen sy slechts om dat het niemant na sou maacken.
Reig. 53 : 17 Dit en is niet om eenige sekrete correspondentie te verhoeden, maer omdat de meisens hier niet en soude willen blijven 4 ).
Coster 1641 En om dat die niet arghs en zou vermoen ... En o m
d a t het doen om ghelt te tellen qualijck quam te pas, /1 Dude hy
me van ter syden in men hangt sijn riem en sijn Tas 5
) .

De zin is óf finale bepaling, 'f object:
Reig. 52 : 9 De lutenant quelt ons zeer om dat wy een requeste

aen hem souden geven..
De zin omschrijft de aanleiding tot het stellen van de vooraf

-

gaande vraag! 6).
Coster 1155 Sou Jan Soetelaer (denck ick) wel voor mijn verwyten
vresen, // Om dat hy hem van mijn soo leelyck liet bedrieghen? id.
Pascha 934 En dijnen lieven God vertoont hy zich zoo brave, // Om dat
hy in een Slangh verandert uwen Stave? -1)

Hier gaat de zin met omdat vooraf aan den hoofdzin: zie Zins-

verband.
2)

= slecht.

Indien we voor dit Vf. de beteekenis „zou moeten ", „zou behooren"
mogen aannemen, is de bijzin als een bep. van reden te begrijpen.
4) De zin is gecoörd. aan een bep. inf. + om te.
5) Gecoörd. aan een bijw. bijz. van reden.
6) Vgl. „dat".
3)

§ 73.
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0 p dat (opdat).
§ 73. De zin is finaal: er wordt een wensch, een bedoeling,
een onderstelling van een toekomstig feit, in bij zinvorm omschreven. De zin waarbij die met „op dat" bepaling is., bevat
meestal een handeling, een. „maatregel" die genomen wordt,
dikwijls in den vorm van den imperatief of optatief omschreven : uitzonderingen treffen we hoofdzakelijk in het proza aan,
waar de zinnen met „op dat" vooral in gebedsformules en plechtige passages voorkomen 1 ) . Nooit staat de bij zin in de verhouding van een object tot het verbum van den hoofdzin 2 ) ; hij staat
integendeel nu en dan, in den Baeto, door de interpunctie geheel
los van het voorafgaand verband. In dit drama gaat ook de
bijzin dikwijls aan den hoofdzin vooraf.
We deelen de gevallen in naar de vormen van het praedicaat:
conjunctief, indicatief, hulpwerkwoorden ; de conj unctief is
vooral in Baeto frequent 3) .
Conj, praes. 4 ). Baeto 593 Op datmen dit verbondt ten crachtighsten
volvoer, // Uw rechter duimen rejckt. id. 633 Op dat uw brandt van
geen onheiligh nat // Des regens last en lijd', soo stort jck hier dit
badt. id. 582. id. 29 't Waer best. Op dat, indien jck bij mijn' man
begordt // Een wenschelijcke vrucht tot mijnen schoot wtstort'. Reig.
47 :23 becommert u nergens meede, opdat het derreven van uwen
Slaep uwe gesontheyt niet verkorte 5 ) . Luc. 594 Het wit is Michaël
den slaghveer uit te rucken; // Op dat ons toelegh niet op zijn vermogen stuit'. —
Conj. impf. Cats 174 Iuyst op dien eygen tut soo quammer Preciose, //
Op datse daer ontrent een goede plaets verkose. — Luc. 4b Vorst
Lucifer zondt hem, tot dezen toght bequaem, // Naer 't aertryck, op
dat by eens nader kennis naem // Van Adams heil en staet. —

Conj . praes., Conj. impf. en Indic. impf. zijn in vier zinnen
met op dat gecoördineerd : Baeto 777-781 6 ) .
Indicatief praes. Bont 66 : 31 en hackt het beest in sijn hacken, op
dat 't ons niet en ontloopt. Coster 745 ick bidje gaet toch voort, //
1)
2)

3)
4)

5)
6)

Vgl. de optatieve en finale dat- zinnen.
Zooals bij den zin met om dat nu en dan mogelijk is.
Vgl. de opt. en fin. dat- zinnen.
d. w. z. duidelijke con j unctief- vormen.
Uit den zeer bewogen brief II der uitg. Rogge.
Zie hierover bij: „Modaliteit in den bijzin ".
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§ 73-74.

Op dat niemant van ons vryery int minste siet of hoort. id. 741x. —
Pascha 221b Op dat u niets ontbreect, // U rechterhant nu eens in
dynen boesem steect. id. 583-5. Baeto 203b--4 Het selve sij gedaen
Van uwe haeters oock : opdat sy ... verraeders naeme draeghen. —
Hulpww. Schouten 108 : 14 en b a d e n Godt, dat hy ... ons tegens
het gewelt der Engelsche Natie gunstigh w i 1 d e beschermen, ...
opdat wy met deze Schepen doch niet ten prooy, en in 't moortgeweer
des Vyandts en m o c h t e komen te vervallen. id. 115 : 18 ; ook Bont.
71 : 18. Pascha 368-9a Misschien wy moghen doch syn wijsheyt niet
begrijpen // Op dat in ons ghemoet m o c h t rijpen // De vruchte des
gheloofs. id. 474b-5. Cats 479b En maeckt haer daer ontrent, op datse
mo c h t verstaen Wat haer de Ridder seyt. Baeto 438b-9( (dat
d'ouwden) 't opperste gesagh stonden toe Aen 't vrouwlijck saet.
Op dat de flaeuwte van gemoe Haer m o g h t ontraen den Staet te

schaeden.
Reig. 49 : 8 Ick hebbe U. 1. dat evenwel willen schriven, opdat ick
met meer fondament sulcke proposten tegenspreeken m a c h, id.
47 : 18, 48 : 17. Bont. 54 : 29 Lieve Schipper neemt ons doch over, op
dat wy by malcander m o g h e n wesen. id . 71 : 23 soo laet doch eenige
van 't volck te recht komen, op dat men weten m a c h, hoe dat 't met
ons schip gegaen is. Pascha 1166 Komt slechts opt aertsch toneel zo
ghy tournoyen wilt, // Op dat ick proeven m a c h de deught van
uwen schilt. id. 855-6.
Bredero 533b lecht de sleutel dan Op dese richel, op dat ick
inkomen kan. //
Bont. 47 : 29 en kropen ter sluyp met het hooft onder de rusten,
op dat men haer niet sien s o u d e. id. 63 : 21 order stellende, dat
elk syn part soude krijghen, op datse niet kijven souden. id. 57 : 10 Dat
hy sijn genadige oogen op ons soude slaen, en geleyden ons binnen die
tijdt te Lande, op dat wy geen grouwelen souden bedrijven voor sijn
oogen. — Bat. Arc. 60 : 31. En die hem selven alleen daerom wel-wil,
opdat hy U soude mogen wel-willen. — Luc. 208b-10 Dees goetheit
schiep den mensch haer eigen beelt gelyck op dat zij te zamen 't eeuwigh
Rijk ... bezitten zouden. id. 213-6.

F. Een onderschikkend pronomen + dat.
§ 74. Bijna 1 ) uitsluitend komt deze vorm voor bij Reig.,
Bont., Coster en Bredero.
1,0 . Wat dat: wrat is attrib. (vgl. 2) .
a. Vragend :
Coster 1564b Maer m i s s e 1 ij c k wat bloet dat icker weer fens me
1)

Een enkel geval bij Schouten en in Baeto (vgl. ook § 61).

§ 74-75.
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loer. — Bredero 170 dat ick je verte 1 d e // Wat kommer dat ick
somwijlen heb geleen. — Bontekoe 62 : 25 Wy e x a m i n e e r d e n
ons onder malkanderen wat gelt dat wy by ons hadden. — id. 62 : 13
v r a e g h d e n haer, wat volk dat wy waren. — Vergelijk 73 : 11 Om
te b e s i e n wat voor volk dat wy waren. — id. 56 : 31 wetende wat
maecksel dat wij waren. —

Door een voorzetsel verbonden : Bredero 244b Ick w e e t wel,
m e t wat voet dat hij hinckt.
b. Onbepaalde functie : Bredero 968a Wat meester

ick kreegh, hy was suynigh en sparich. —
Zoo ook een geval waar wat subst. is gebruikt : Bredero 785b
Soo dat ick koft en kreegh a 1 wat cat vroech opstaat.
Concessive f : Coster 641' Wat dat ick sat wordt, de roskam word
ik niet moe. 2 0 . Wie dat.
Vragend : Cats 491b als hy w i s t wie dat Maj ombe
was. &teto 173a dat 1 e e r' een ij der // Wie dat Medea zij .
Bij Reig. alleen, wanneer de zin ver verwijderd is van den

dat

regeerenden zin:
61 : 15 S c h r i e ft my toch alles pertinentelyck alsmeede van de
kinderen, oftse altemael mede sullen kommen ofte niet en wie dat iek
mede sal brengen. — Evenzoo 81 : 15 Ick z e i d e dat my dat noch
niet leedt en was, en als eerlicke lieden geen kourage en hadden en
thoenden, wie dat het dán doen zoude. —

In het laatste zinsverband verduidelijkt dat het karakter der
Or. o b liqua.
3 0 . Deweleke dat 1 ).
In een continuatieven relatieven zin:
Schouten 106 : 35 Verloren aldus in korten tyt wel by de 30
m e n s e h e n, onder dewelcken dat den opperstierman ... wierden getelt.
ODn't. Zie verder bij voortzetselbep. die voegw. worden
(door dien dat, bij aldien dat, § 58) .

G. § 75. Uit de verbinding van een dat-zin met een zin
1 ) Dat kan pronomen of voegw. zijn na hetgheen: Bredero 919b En
lij oock dagelijcks het gheen dat hem nu quelt.
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§ 75-77.

waarin het Vf. zijn staat, komen voort voegw. uitdrukkingen als:
Baeto 66b 't zy dat haer het Aerdrij ck draecht // 0 f t d a t
zy door de lucht .. .
Jan de Witt 124 : 20 Weil is waer, dat 't een ende 't ander
van Goden zegen moet werden verwacht.
Zie verder bij: dat- zinnen die subject zijn: § 44.
De verbinding door mraer dat weerspiegelt soms nog een schij n
van de oorspr. verbale beteekenis van neware ~er; de zin
in Coster 156b is prohibitief-conditionaal: Wel an dan, maer
datje mient dat potten en pannen daer al ree staen Om Pankoecken te backen, neen seker, 't is daer al kael hof ! als je
maar niet meent ... 1).

§ 76. Waarschijnlijk een voegw. uitdrukking is:
Reig. 68 : 10 In uwen lasten heeft UE. schuldt gemaeckt maer noch
niet betaeldt, te weten, dat UE. de naestemael aen my soudt schriven. —

Zie de dat-zinnen na een zin met het Vf. weten: (§ 39) .
H. § 77. Combinatie van dat (of van een met dat reeds verbonden voegwoord) met een sander voegwoord 2 ) :
Jan de Witt 124 : 38 dat deselve van geen ander verstant souden
Wesen d a n dat door myn affwesen van hier voor 's lands dienst
meerder sal werden verlooren. Bredero 821 Niet anders d a n dat by
van oosten is ghekomen. id. Coster 1106. Bat. Arc. 69 : 8 die niet langer
en duurt d a n tot dat ghy u selven Meesters van ons gemaeckt
hebt.
Bredero 242 Daer en is geen dingen soo goet, a 1 s dat men spaar
Coster 1226 Ken wensten aers niet, a s 3 ) datse-laykmingert.
nou soo lang achter bleven. id. 1186b-7¢. 551 L i e v e r a s dat se
kyven sou... Baeto 172 Geen ding en maeckt my blijder A 1 s dat
leer' een ijder // Wie dat Medea zij. —
--

Overal staat hier de zin in comparatief verband. Dit is niet
het geval bij de thans nog in plat-Hollandsch gangbare functie:
1) Mogelijk is hier ook: condit. zin met dat, verbonden en ingeleid door
het voegw. maer: zie § 55,1 0
2) Een voegw. dat uit een bijw. is ontstaan.
3 ) Vgl. 1106 Niet aers dan dat.
.

Gron. Bijdragen, III.

8
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§ 77-80.

Bredero 759 Myn vrouw die street men an, // Als dat ick my
verliep met haer getrouwde man 1
) . —

I. § 78. Eén zin met een gecombineerd voegw. is zelfstandig: Coster 354 En haest dat ick soo moy ben as jy, verstaeje
dat wel ? —
Gevallen als deze moeten worden beschouwd bij de zinnen
zonder Vf. (i.c. haest).
ZINNEN MET DE VOBGW. A L S, S 0 0, A L S 0.
HET VOEGW. ALS

(as).

I. Het leidt vergelijkende zinnen in.
§ 79. Bij onderstellend- vergelijkende zinnen vinden we
inversie: Huygens 207a of schricken voor haer wesen Als waer 't
Medusas hoofd. id. 612 1 en sien op 't mogelick als gingh 't all
aenden mann 2 ook Luc. 1795) .
Opm. 1. Als tusschenzin en zonder inversie vinden we
als 't ware: Bat. Arc. 63 : 12 om, als 't waer, de haertj es
wat op te strij eken. Vgl. dergelijke zinnetjes met
na (er) etc.
Opm. 2. Luc. 1392 Dit harnas past zoo braef, a 1 waer
)

(

't u aengeschapen.
§ 80. De zin met als wordt meestal door een woord in den
voorgaan-den zin „aangekondigd ". Geheel losse, vergelijkende
zinnen zijn betrekkelijk zeldzaam : Huygens 645a De tyd liep als
by loopt. Bredero 993b Het gaat de kalis, alst mijn arme meester
doet. Pascha 118 Oftschoon Abrahams zaet in vruchtbaricheydt
tiert, Als 's Hemels mantel blau met loovers is gheciert. id . 120 1
122, 807, 950.
Deze losse zin met „als" heeft, in stereotype uitdrukkingen,
de waarde van een hoofdzin:
Bont. 57 : 34 en hare hembden waren tot seylen gemaeckt, als voor
,

1)
2)

Vgl. als = nl.
Alsof „het mogelick" reeds aan den gang was.

§ 80-82.
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verhaelt is. Coster 1649b B. Se weeght al moey. J. Asse doet 1 ).
id. 1366b een Heer, die, soo sun Vaer en moer gisten, In de Kerc gegaen
was, asse trouwen niet beter wisten 2 ) . Bredero 3 270b sy schreeuwen,
sy roepen Als brayneloose liens, alse sayn.
)

--

§ 81. De losse zin is een bepaling bij een substantief : J. de
Witt 53 :15 ... i n een s t á e t als dése is. —
§ 82. De zin wordt in den voorgaanden aangekondigd:
1. door een comparatief ; meestal door m e e r : Reig. 76 : 14,
88 : 15. Bredero 78b, 783b. Coster 1558b. Pascha 1124, 1125. —
Door een a d v.: Baeto 774b en f e 11 e r krencken komt, als de
toveres heeft weten te bedencken. id. 292b b é t, als. Coster 961b
Door een p r a e d. adj.:Baeto 21 b 't is o e v l e r
é e r as.
noch als 't dient. Cats 707 oock s c h o o n d e r alsse plach. J. de
Witt 344 : 13 dat zy met Engelant bet e r stonden als het
Door a n d e r s : Cats 884
inderdaet wel bevonden werdt.
Syn oogh, syn hoofsche tael ... zijn a n d e r s in gestel als oyt
een Heyden plagh.
2. door soo. Zelden is soo bepaling bij het w e r k w.: Reig.
55 : 7 Wilt het proces soo voorderen als mogelyck is. Huygens
236 1 den dienaer die God s o o doende vindt als geen gerust' en
kan.
Solo is bep. bij een a t t r i b. a d j .: Pascha 409 1 Noyt
--

in z o harden proef als nu is Jacobs huys. J. de Witt 121 : 22

dat ick 't selve bevinde van s o o grooten omslach, als ick ver
. 171 : 1. Reig. 88 : 14 of UE. daer in z o o-klaerthb.id
grooten aenzien waerdt, als men haer zeide. Soo is bep. bij
een p r a e d i c. a d j. : Huygens 814a De Pleiters zyn s o o
blind Als droncken schippers zijn. id. 940b. Bredero 98b of de
Moerjanen s o o saft zijn als de luy segghen. Bat. Arc. 72 : 1.
Coster 180 1 , 1388b. Pascha 524 s' is ons z o o nut en salich, Als

sy den Koningh is verdoemelijck en dwalich. Het achter
attrib. en het praedic. adj. komen met den zin met-geplats
als in nader verband: Baeto 179b Wt mij een treck ghij leeren
1)
2)

Of ze!
En ze wisten werkelijk niet beter.
3 ) Jerolimo spreekt.

§ 82.
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sult Van heische schallickheit s o o b o o s als noyt versierden
(de duivels) . 341 't is vremdt // S o o e e r l o o s als zy
overloopt (feitelijk subj ectszin) . Deze combinatie leidt een zelfstandigen zin in : Bredero 191b s o w a a r as ick leef. id. 600b.
Soo is bep. bij een a d v e r b i u m : Bat. Arc. 70 : 10 als de tyt
't s o o w e 1 sal versekert hebben als nu uwe woorden doen.
id. 63 : 21. Schouten 103 : 16 en setten hem s o o g e v o e g e1 ij c k af als haer doenlij ck scheen te zijn. id. 111 : 15, 19,
112 : 24/5. J. de Witt 109 : 32, 131 : 6. Cats 1068. Lucifer
48b 9b Het radt der zinnen kan z o o s n e 1 niet ommeslaen ... .
als ick .... bleef hangen op mijn pennen 1 id. 24 1 Z o o
v 1 ij t i g h als ick kon.
Ook deze combinatie 2 ) neemt het
karakter van een voegw. aan ; in het bijzonder wanneer de bijzin
voorop komt te staan als : Schouten 114 : 12 (dat) s o o 1 a n g h
a 1 s dese Batalje hadde geduurt, een seer donckere lucht en
motregen wierde bespeurt. Reig. 61 : 6 a 1 s o o h a e s t a l s
ick daer tij dinge van hebbe, ben ick van meeninge ... De
volgende combinaties komen voor : s o o l a n g a l s Bont.
54 : 9, 56 : 18. Bredero 47. Coster 1255. Baeto 609 1 .
soo
haast als Reig. 45 :12, 67 :15.
soo ras als Baeto
197 1 8¢, 359, (504). Soo knap a s Coster 976. s o o d i c kw i ls als Bat. Arc. 69 :6. soo ver as Coster 988. soo
Wel naast elkaar, maar niet tot
g o e d a 1 s Bont. 58 : 32.
een eenheid vergroeid staan de twee deelen in : Reig. 67 : 12
Ick verlang a 1 s o o s e e r als ghy kent verlangen.
Soo is bepaling bij v e e 1: Schouten 102 : 33 in een schoole
van s o o v e e 1 ongeregeltheden, als bij veel Officieren
wort bespeurt. id. Huygens 647x, J. die Witt 89 : 8. Naast elkaar:
Bont. 54 : 21 Neemt ghy s o o v e e 1 als u lust. id. Coster 59b.
Voegw. geworden met ietwat concessieve beperkende functie:
Bont,. 48 : 27 om s o o v e e l a l s gy kondt, de brand te
uytten. id. 57 : 16.
S o o d a n i g als: Schouten 110 :17
om daer s o o d a n i g e n zegen of noodtlot te verwachten, als
)

.

1) Er is geen „onregelmatigheid" in dezen zin, gelijk Molkenboer (Aant.
vs. 49) beweert.
2) Vgl. combinaties met dat.
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Godt soude believen. id. J. de Witt 89 : 3, 121 : 27, 170 : 27.
Adverbiaal : 124 : 35 Indien H. E. G. M. de saecken alhier s o od a n i c h van naerby conden aenschouwen, als zy wel doen het
werck van hare vergaederinge.
Den versten staat van afleiding vertoont : J. de Witt 52 : 26
te moeten uutleveren den s o o v e e 1 s t e n man, als alsdan gedetermineert soude werden.
Soo met als tot voegwoord gecombineerd, vooral bij zinnen
die, als ook sommige met het losse als, de waarde van een
--

hoofdzin hebben:
J. de Witt 111 : 29 't welck seer wel hadde connen geschieden, sooals
claerlijck is gebleecken ten aensien van de twee grootste schepen.
id. 120 : 25. Coster 957 Ic docht altemet, daerme raeckter een met de
pisser om hoog, /1 Soo asse daer tegen mekaer legghen en hassebassen. —

Nog gescheiden, de bijzin vergelijkend : Bredero 325 en leef
s o o als ghy sterven wilt.
3. gelijck als is tot een zwaarder voegwoord gecombineerd,
met verschillende beteekenis:
In een vergelijkenden zin: J. de Witt 51 : 23 1 gelijck als de
vasallen verplicht sij n, om ..., s o o schijnt het niet ongerij mt
dat ... Bredero 640 (Jerol.) Ghelyck gals den Parnas' van
Henste-voter spuyt, S o o vloeyen van u tongh ... Pascha
488b 9a Ghelij c als aen een keten De Leeu gesloten staet ...
z o o wort van God bestiert T' voornemen des Tyrans.
Voor een zin met hoofdzinfunctie : Schouten 105 : 2 de
schepen komen in gevaer ; gelijck als hier d'ervarentheyt leerden..
id. 115 : 4, 102 : 6. Bredero 911b (Jerol.) . Coster 128a. Min
of meer geijkt als tusschenzin : J. cle Witt 124 : 29 ende dat het
swaerste, gelijck als m e n z e y d t, het swaerste wegen moet. 4. door sulck : Bat. Arc. 73 : 17 s u 1 c k e n ordre op 't middaghmael gestelt hebbende als de geleegentheyt van de plaetse
wilde toelaeten.
Het adv. „sulckx" : Reig. 64 : 13 het
trettement ... weet ick wel dat UE. s u 1 c k x sal moeten aennemen alst gepresenteert wert.
)

--

1)

In een geestdriftig betoog.

§ 83-86.
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II. Alse in andere dan vergelijkende functie.
§ 83. De mate van voorkeur voor het temp.condit. alse is bij
de schrijvers zeer verschillend. Het grootst bij Coster, Bredero,
Cats en in Pascha. Bij Bontekoe komt alleen in zinnen met een
verleden tijdvorm, bij Reig. in zinnen met een praesens 1 ) dit
voegw. voor, dan echter in vrij groot aantal. Joh. de Witt plaatst
in zinnen met als zeer verschillende tempora. Vooral in zinnen
met praesens is het voegw. te vaag in de kenmerking van de
zinsfuncties 2 ) . Vondel beperkt dan ook het gebruik in Lucifer,
vergeleken met dat in Pascha; opvallend is daarbij een vrij groot
aantal zinnen met praesens (9) in Hoofts Baeto.

A. Zinnen met een perfectum.
§ 84. Bij Huygens ter omschrijving van een voltooide langdurige handeling: 483b Als 't 1 a n g gemartelt is, Daer staet ghij
in 't paneel. id. 658b_9(. 691 (De Cakelaers) sij hebben n a u
begonnen Als wij zijn uyt gehoort. Bij Cats bij een handeling in het nabij verleden : 829 Siet, als ick uytte stadt tot u
ben af- gekomen Soo heb ick desen bucht in voorraet met genomen. Zóo ook bij J. de Witt 133 : 11 in een verslag.
De functie in deze zinnen is temporaal, niet conditionaal.
B. Zinnen met een futurum.
§ 85. In het Pascha bij een profetische aankondiging : 606a
En ghy twelf-stammig vole, versmoort wel in de vreught, Als
ghy dit hooren s u 1 t. id. 930 1
In de profetie is de functie
nadrukkelijk temporaal. Ietwat modaal, dubitatief of potentiaal,
is, vergeleken met het normale praesens in bijzinnen na een
futur. hoofdzin, het futurum in Bat. Arc. 70 : 10 't Kan zijn,
dat als de tij t my 't selve soo wel s a 1 versekert hebben als
uwe woorden doen, ick het sal gelooven. -.

---

C. Zinnen met een praesens.
§ 86. 1 0 . de zin met als heeft betrekking op een toekomstig
1)

Behalve eenmaal bij de omzetting van een Or. Recta in de Or.

Obliqua. Ook bij Coster is het groote aantal zinnen met alse bijna uit-

sluitend praesentisch.
2) i.c. temporaal, conditionaal, causaal, concessief.
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gebeuren ; hier zijn overgangen naar de conditionale functie. We
onderscheiden verbindingen met
a. een hoofdzin waarin een futurum staat:
Coster 629a Als ick v 1 u s t'huys kom, s e 1 ick het met Krijn onse
knecht wel schicken. id. 17b, 56a Aswe so weyts uyt komen, s e 11 e
de luy mienen ... id. 1680b. Reig. 64 : 10 Ick s a 1 se u medesenden,
als ick in Holland ben. id . 60 : 24, 74 : 13. — Schouten 107 : 31 hoe
s u 11 e n wy haer op m o r g e n sien loopen, als wy met ons grof
Kanon daeronder beginnen te blasen. Pascha 608.

b. de futurische functie blijkt uit het verband of de beteekenis (van het werkw. o.a.) :
Coster 1357Q Asje in Brabant comt, soo groetme de Vrijers d a e r.
id. 1347b. Bredero 839a Als d a n mijn Joncker komt, so heeft hy niet
te segghen. id . Reig. 70 : 10, 76 : 17. 69 : 13 (overgang naar condit.)
maer dat moet hem geseidt zijn a 1 s hy een vroolycke uere heeft.
id. 52 : 19.

2°. de zin met als omschrijft een iteratief gebeuren ; een
gewoonte, eigenschap ; een algemeen geldige waarheid. Ook hier
zijn overgangen naar de conditionale functie.
Coster 12b De Nicker isser altijt ontrent, as icker van spreeck. 656b
En 't verhoeveerdight hem, alst comt by sijns ghelijck. id. 11', 648a,
682b, 972b, 968a. Bredero (vooral Jerolimo) 252b, 277, 501b, 675b,
862a, 946b. Reig. 78 : 8 laet Elsken haer best doen, als ghij iement
noedt. id. 53 : 6 en 7, 76 : 4. Schouten 113 : 35 Als d'oorloghsschepen slaeghs zijn, worden de chirurgijns in het Ruym geplaetst.
Cats 924a Want als een vrijster vrijt, dat is te veel gewaeght. id .
265a, 317, 507, 971b; 527b, 638b, 743, 768b; in het verhaal: 50, 60b,
129a, 137a, 143, 343 Want als s'haer soete stem en rasse vingers roert
Soo wort al wie het hoort door lusten om-gevoert. Pascha 293, 528b,
747; (overgang naar condit.) 473b-4(, 899. Baeto 57b.
3 ,0 . door een adv. maer, of slechts, wordt een iteratief aspect
óf een condit. modaliteit 1 ) uitgedrukt:
Coster 236b As je m a e r om kijct, Vrou, so dreygt hy me te
slaen. 1171' Wat roertet mijn, waer of datset gheven, aster s 1 e c h s
is. Bredero 578b Ick worder schier wilt om, als ickse m a a r hoor
kraacken. 143b Verwondertje dan niet, asje dit w e 1 andere luy siet
doen. Baeto 134a als j ck mij m a e r wreeck, jck kreun's mij wejnich
hoe. —
40.
1)

Volslagen conditionaal is de zin vooral, wanneer hij

c.q. optatie f -conditionaal.

§ 86-87.
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voorop in het verband staat. Eenmaal komt dan zelfs een Buidelij ke konjunktief voor : Reig. 54 : 4 Als men die opinie staende
h o u d e, soo staet te letten etc. Het postcriptum waarin
deze zin voorkomt, staat waarschijnlijk onder invloed van den
Nog een condit. zin van Reig.: 88 : 8 Als
ambtelijken stijl.
Coster
ick zie wat hier omgaedt, houde ick mij gheluckigh.
581b as ick begin, ick bin al ien hart quasje. id . 74', 75b, 1237b.
Huygens 11Q als 't kind geslagen werdt betaemt hem eens te
suchten. id. 502b 3Q, 771b. Pascha 583b. Baeto 1 ) 270 2, 297b,
580a, 673, 925 1 . Ook ná den hoofdzin in Baeto 658, 668.
5,0 • Nader verklarend is de zin met als na den stereotypen
vorm der rhetor. vraag in Pascha 123-4 W a t b a t e t, als
hún dus verheert met tyrannije T'ondraeghlijck jock? id. 988z,
1135 1 , 1138, 1153. Andere rhet. vraag: 348b, 350b.

60 . Concessief is de zin met als 4door toevoeging van o o k 2):
Bat. Arc. 69 : 25 hy verdient, o o c k als hy 't wel meent, niet
gelooft te worden.
7 0 . Een beperkende modaliteit:
Bredaero 342 1 en asmen 't segghen mocht, 't was een bloedt 3 ) .
8 0 . Een optat.-condit. modaliteit als sub 3 0 wordt door als
zonder adv. (maer, slechts) uitgedrukt in Lucifer 439 1 41a
Is 't noodlot dat ick vall', van eere en staet berooft: Laet vallen,
als ick vall' met deze kroone op 't hooft 4 ) . ----

D. Zinnen met een praeteritum: Hier is veel duidelijker de
modaliteit te onderkennen.

§ 87. 1 0 . Zinnen met een coedit.-irreale modaliteit.
a. sonde in den hoofdzin: Coster 213 1 En de luy z o u w e n der
om lachen, als sijt al quamen te weten. Bredero 255 id,. Bont.
47 :12 en als wy dan geen kruyt hebbende, genomen wierden
hoe s o u d e wy't verantwoorden. Bat. Arc. 62 : 15 id.
Baeto 330.
1)
2)

3)

4)

Nu en dan onderbreekt de bijzin den hoofdzin.
als— s choon komt elders voor.
Met assim. van het tempus aan dat van den hoofdzin.
Vgl. in het Latijn soms dum = dum modo.
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b. soude in den bijzin 1 ) : Huygens 835 ,1 'K most noch eens
kostlick mallen Als ick 't uytvoeren s o u. -c. impf. in beide zinnen : Huyg-ens 228 Sy sien niet hoe
Zie ook. J. de
't haer g i n g h als God met haer soo d e e.
Witt 55 : 10.
2 0 . Zinnen met irreale modaliteit (concessief) , met Plqp f . :
J. de Witt 90 : 23 als a 1 yemandt uut Hollandt had d e
C o n n e n werden gevonden ... deselve van dat gewichte
niet s o u d e sij n geweest.
Blijkbaar een vorm van den ambtelijken stijl.
3-0 praeteritum door omzetting in Or. obliqua (condit.
potent.) :
Reig. 63 : 23 Iek hebbe vernomen offer wel gelegenheyt was als
men het bestellen wilde. id. 81 : 14 Ick seide ... als eerlicke lieden geen
kourage en h a d d e n, wie dat het dan doen zoude. J. de Witt 91 : 4
als ick niet s o u d e gebruyckt werden, alsdan de commissie behoorde
achterwege te blijven 2 ). Bat. Arc. 68 : 18 dat de dagh wel besteed
was, als by m a e r geleegentheyt mocht hebben ... (cond. optat.)
4 0 • Verwant met deze omzetting in de Or. Obl. is de ,,verleden toek. tijd", van modaliteit ook condit. potent.:
Bont. 54 : 5 stelde de koers ... om als wy landt kreghen, te beter
weten ... id. 64 : 2 inbrengende dat sy des nachts, als het beest soude
sitten, het wel souden krygen. Schouten 110 : 19 welgemoedt ... om de
Engelsche (.als begonden) als dappere mannen te keer te gaen 9
.

) . —

5 0 . De zin omschrijft een 'verleden tempus met een bepaald

aspect, in den realis.
a. een momentaan aspect, in het verhaal:
Bredero 85b Alsmen maer vansen doot vernam So trock se
met me me. id. 608b, 807b. Bont. 51 : 2 ,als wy weder op sagen,
so was de schuyt dicht by ons. id. 52 : 7, 16; 54 : 15. Schouten
115 : 1. Cats 79, 222, 261, 491b, 510e, 545, 707b, 891, 947_8.
Bat. Arc. 68 : 3. Pascha 577.
Opm. Van gelijken aard is het praes. histor. bij Cats:
1) Zie ook 3°. Door het hulpww. wordt de modaliteit sterk hypothetisch.
Vgl. 1°. b.
Bij Bontekoe zelfs een combinatie van v o o r z e t s e 1 + als: 54 : 16
wy setten die (vaetjes) uyt de weegh, tot alst een droge dagh was dat
het niet en regende. — Vgl. totdat § 71 begin. Hier is een verbum als om te
bewaren bij gedacht.
2)

3)
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1037 Als dit Andreas hoort, soo komt hy toe gereden. id.
189a, 504, 1025b.
Opm. 2. Er is nu en dan een overgang naar causale
functie : Schouten 111 : 23 Doch was yder van geen kleyne
verwonderingh in genomen, als wy sagen dat de Denen de
witte vlagh opstaken. b. de zin is progressief van functie (ook in het verhaal) :
Pascha 761 De schepen laghen stil ... als o p h e t o n v e r•
s i e n s t het Meyr bestont te bruyssen. Schouten 105 : 20 soo dat ...
in d'uyterste noot soo verre geraeckten, dat een vervaerelyck geschreeuw de vrees oock in de stoutste harten verdubbelde ; als onder
een droevigh hantgewringh verbaesdelijck uytgeboesemt wiert : -- Bat.
Arc. 68 : 20 G e e n u u r en hadden sy n o c h gereeden, als sy
haer uyt de vruchtbare kleylanden in de dorre duynen vonden. 60 : 3
Noch n a e u w e 1 ij c k s had de Roosen-verwige Morgenstond te voorschijn gebragt het eerste krieken van den nieuw-gebooren dagh : als
Reynhert ... steegh van de logge veeren. id. Schouten (in een litteraire
vleug) 108 : 25 Den naest-komende morgenstont begon n a e u w e1 ij c k s door te lichten en te blosen, als wy de Engelsche wederom
lustigh in de weer vernamen. --

c. de zin heeft duratief aspect 1

) :

Luc. 131 6 -2a Iek deckte myn gezicht ... Zoodra zy my gemoete, als
Adam met der hant haer leide. Pascha 555 En als ic niet en wist
waer henen te vervluchten En schier lagh begraven in het gras Doen
gaf de Heere my te kennen ... --

cl. de zin heeft iteratief aspect in het verhaal 2

) :

Bont. 54 : 12 Wy hadden geen drincken : daerom als 't regende, namen
wij onse seylen neer. Bredero 48b so kreeg ick a 1 t ij t s wat om Gods-wil
van de goe-luy, als ick badt. id . 111b, 431a, 740b. Cats 866 hy voelt
syn herte springen Als sy m a e r uyt de borst een deuntjen plagh
te singhen.
--

e. de zin is bepaling bij een adv. bep. van tijd :
Bredero 110 Maer e e r t ij t s, as hy quam, begon ick te krijten
(iterat.). id. 804 D e s m o r g h e n s, als ick uyt mijn droom ontsprongh Ick taste na myn lief (momentaan) . id. 800 's N a c h t s,
als ick lach en sliep, soo stal hy al myn gelt (duratief) . Schouten
102 :9 in myn j onckheyt, als... J. de Witt 131 :20 ged u y r e n d e d e r e y s e, als wy wat geavanceert waeren. —
1) = terwijl. Overgang naar de functie van bij*. bep. van omstandigh.
bijv. Reig. 88 : 6 Men heeft de Magestraedt buten tijdt doen vergaderen,
als men wist datter eenige van zijnne vrienden van huys waeren. —
2) Nu en dan overgang naar de aanduiding van een gewoonte.
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Voegw. uitdr. geworden: J. de Witt 110 : 31 daer voor desen, t e n
t y d e a l s by ons gedelibereert werde ... —

fI. in een zin met plgp f . :
Schouten 112 : 16. J. de Witt 131 : 20 (zie e.). Bat. Arc.
71 : 7 en als hyder al meesmuylende wat over g e m ij m e r t

h a d d e, soo seyde by .. .
Met een per f.. histor. J. de Witt 133 : 11 (zie A) . Als wy
bericht o n t f a n g e n h e b b e n, dat d'Engelschen ... h e bb e n wy de consideratie m o g e n aen een zyde s t e 11 e n.
HET VOEGW. s o o komt in zijn functies overeen met als:
vergelijkend, temporaal en conditionaal.
I. § 88. vergelijkend : het gebruik is in verschillende opzichten beperkt.
1. Correlatief : Bredero 788a Soo ick docht, s o o dee ick.
Coster 561a Soo d'ouwe songhen, s o o pepen de jonghen.
2. In een lossen bijw. bij z. van hoedanigheid : Cats 229
Spreeckt soo de réden éyscht. Huygens 853b Hoe vaert de logenaer? Soo God will. Luc. 87 1 of zwemmen in den stroom, zoo
ieder is gewent 1
In het bijzonder na een optat., concess., of imperatieven zin:
)

.

-

Luc. 889 Het ga zoo 't wil, zoo 't moet, zoo d' Oppermacht dit schick!
Huyg. 343b 'T gae met het staets bewind soo 't God en Lot belieft,
Mits haer all-waerdigheid ten hoogsten . zij gerieft. Bat. Arc. 62 : 20
Sy maeck' het my soose wil, sy kan 't niet soo maecken ... Pascha 250
Leeft met hem zo ghij wilt. --

3. De zin is een modale beperking van den hoofdzin; bijna
uitsluitend als parenthesis:
Schouten 112 : 23 het welck haer (soo men geloofden) al vry wat
dede altereeren. id. 110 : 32. Coster 1604b En den Huysman, soo 't
scheen, lusten oock wel wat groens. id. 110b. Bont. 49 : 32. Cats 163b,
608. 704 En, soo het schijnen mocht, de vremde lust besweeck. Pascha
760b. Bat. Arc. 65 : 22 en een soopje water (soo sy seyde). Coster 1365b
die, soo sijn Vaer en moer gisten, In de Kerc gegaen was. — id.
1593b (daer is) groot profijt te halen, so ick verstae door de meyt.
Reig. 85 : 20 Int kabinet heb ick, zoo ick niet beeter en weet, een
lanck bouckxken laten leggen. J. de Witt 133 : 24, 26, 32.
1 ) Met een adv. Coster 530b Teeuwis: Daer legh ick. Bely: J u y s t
so ic het stemde.

§ 89-90.
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II. § 89. Temporaal: slechts bij enkele auteurs.
Reig. 56 : 2 Den Lutenant is in den Hage gereist o p m a e n d a c h
voorleden. Soo hij vertrocken was quam daer s' a n d e r d a g s een
boode. Baeto 166b Gingt ghij 's Coninx dochter aen, soo sij soud te
trouwen gaen. Bredero 741b 't Ghebeurden, soo ick e e n s sijn bedde
wat vermaackte Hij greep mijn in zijn arm. id. 118b. 532a Haalt
woóter, sie wel toe, da ons nie wart ghestolen. Soo g'uytgaat, sluyt
de poort (temporaal indien éen bepaalde „uitgang" bedoeld wordt, nl.
het „woóter halen ") .

Iteratief is het gebeuren: Cats 65 Doch soóder eenigh dingh
bywij len is genomen, Sy doet'et aen den dagh, en voor de lieden
komen. -

III. § 90. Conditionaal.
1 0 . met praesens. In betrekkelijk groot aantal komen deze
zinnen voor bij Coster (12) en Cats (10) . Meestal is de modaliteit po tentzaal :
Bredero 833a so ick langer wacht, ick blijf van honger doot. Coster
38d Maer soo 't weer buert, sei ickje soo dapper om de ooren slingeren.
id. 154b, 628b, 632a, 705a, 708a, 768, 978a, 1138 ; 1216a, 1240a, 1250a.
Reig. 74:12 Zoo die man mijn bedrieght, en gheloove ick geen
menschen meer. id. 50 : 4, 63 : 20. J. de Witt 51 : 26, 91 : 27 Soo U.E.
becommeringe oock wat kan werden verset met myne resolutheydt,
soo kan ick U.E. verseeckeren ... Bat. Arc. 60 : 25. Cats 217b zooje
meent den vrijer oyt te trouwen En wilt hem niet te lang in twyffel
houwen. id. 181b, 243a, 279a, 590b, 842b, 849, 851e, 899. Huygens 858
en 860 Soo de konste lieght ... en soo de Dood verschijnt, En vindt hij
gheenen tyd ... Pascha 509a, 744b_5a, 1005x, 1165b Komt slechts op
't aertsch toneel zo ghy tournoyen wilt. Baeto 804' Soo wondertejcken
lieght, waer sullen wij op staen? id. 153¢, 173, 249.

Bij Huygiens constateeren we een contractie in het verband:
455b En soom'er wel op lett, 'T zijn scheppers meestendeel. id .
132e' En, soo ghij m:ij gelooft, Wij sullen valeken zijn.
De zin met een konjunktief is optatie f -conditionaal: Lucifer 1
884 (Rey) Die zich gelaten stelt. G o dd t d i e n e n is regeeren.
(Lucifer) Gewilligh 2 ), zoo de ménsch regeere daer benéen.
De zin met een konjunktief is een beperkende parenthesis:
J. de Witt 122 : 7 off het gebreck van mijn affwesen -- sao
)

1)
2)

Vgl. als, § 86, 8 °.
Gaarne.
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't selve a n d e r s 1 ) oock eenigh gebreck aldaer moge caulichter kan werden gesuppleert. seeren
Wanneer in den zin niet een onderstelling wordt uitgedrukt,
maar een feit geconstateerd, is de zin verklarend, redengevend:
Huygens 677b-9 En soo bedrogh en liegen Van 't naeste maegschap
zijn, noodsakelick, Bedriegen // Hoort liegen met vermaeck. Lucifer
194¢ hy zal al hooger gaen Zoo Gódt dit niet belet, hoe konnen wy
't beletten? —
20 .

met prae teritum.

a. Omzetting van een praesens der Or. Recta:
Bont. 47 : 37 en seide, soo hy mee wilde, soo mochte hy hem op
de Valreep nederlaten. J. de Witt 123 : 14 wy hebben overlech beginnen
te maecken, wat te doen stonde, soo men den vyandt om de Noort
mochte 2 ) ontmoeten. —

b. de zin heeft potentiale modaliteit:
De hoofdzin is praesentisch, het praeter. staat in rijm: Bredero
378b en soo sy dan buyten haar bepaalt besteck ,ginghen // So
h o o r e n heur de jonghes met slick te goyen. ectische functie : Huygens 653¢
Het praeteritum heeft perfectische
Maer u en teeckenden ick noyt op desen kerf Of sóo ghij 'r óyt
op stond, het merck is uytgesleten.
C. de zin heeft concessieve modaliteit, wanneer het gebeuren
werkelijk verleden is:
Pascha 768b Een doncker nachtzeyl blint beschaduwde den dach
Dat 't licht alsins verdween, oft zóomen schijnsel zách // Wast blicxem
wederlicht. Huygens 102 daer wierd niet niews geboren ; En sóo d'er
noch ijet níews ontstond voor oogh of ooren Sij lietent voor de
jeught ... Sy waren moe gegaen.
--

d. de zin heeft irreale -condit. modaliteit. De spreker vreest
de mogelijkheid:
Coster 614b datje je mongt van toe houdt, want coo 't ymant werde
ghewaer Soo waer ick de buyt quijt. id . 749 Want soo me Joncker de
Voghel hier betraepte op het nest Soo wast verkerft en ick wist ons
gien raet. 1665a 'k Sette me voeten me leven niet meer op het Hof //
Soo 't gherucht onder de man quam. Baeto 626b Gelieve 't maer voor
goedt te dujden, soo misschien Yet tegens onsen sin moght onverhoeds

1) = althans.
2) Mogelijk is ook dit hww. praeter. in de Or. Recta; zoo J. de Witt
54 : 2. Dan zijn het gevallen als sub. d.
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gebeuren! id. 540. Cats 859b Uyt vreese, soo hy bleef of woonde daer
ontrent Dat hy van eenigh mensch eens mochte zijn bekent. —

De diplomatieke irrealis: Cats 498a Iek wou, in dien ick
mocht, uw trouwen dienaer wesen En soo u dat beviel, soo waer
ick haest genesen. -- De gewone onderstellende irrealis: Cats
591b Iek ben wel kussens weert, en soo ick m a e r e n wou
Ick waer oock heden selfs versegelt in de trou. Huygens 137b
't viel ons te bangh, soo wij de lijst uij t stonden. Luc. 33b 't Waer
jammer zoo men dit ontwyde met de handen.
e. zelden een plgp f .: Baeto 13b-16a.
§ 91. Voegwoordelijke combinaties met sao.
Deze komen bij Coster, Bredero en Bontekoe nagenoeg niet
voor.
I. een adv. + soo.
In beperkende of optat.-condit. functie : J. de Witt 91 : 35
sal ick tegemoedt sien, i m m e r s soo sij ne Goddelyke Maj esteyt my de genaede doet.
II. soo -}-- een adv.
A. ter aanduiding van pktats :
Cats 911 5 Dit wout, soo ver u oogen sien Dat sal u eygen zijn.
Pascha 137 Zo wijt den morgenstont beschaemt het nacht -zeyl swert

Toont dat de gunste strect van u Vaderlijck hert. id. Luc. 252b en
laten zich gebruicken ... zoo wyt 't gestarrent schijn'. —

Opmerkelijk is hier als ook in de andere gevallen de konjunktief in. den Lucifer. Den overgang naar de beperkende functie
zien we in Huygens 420b haer doel-witt is profijt En eer, soo
verr 't de loop van 't soete voordeel lydt. B. ter aanduiding van tijd 1
) :

Reig. 48 : 5 Soo hast het redres daer oock sal sijn geschiet, houde ick
seker dat uwe saecke sal werden bevordert. Cats 289 Soo haest de
jonge maeght haer vont te zijn genesen Soo wou sy... id. 593, 600,
665, 693. Luc. 668 Men zal, zoo dra ghy komt, u beide binnen roepen.
id. 131a. Schouten 107 : 9. Bont. 58 : 34 Maer soo drae ik op 't lant
quam, viel ick op myn kniën en kuste de Aerde. Luc. 227e' dat alle
d'Engelen hem passen aen te bidden Zoo ras hy innery. id. Baeto
207b -8¢. (Luc. 1865, 1920 ook) .
1)

Vgl. soo temporaal.
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Huygens 278b 'T is gins en weder mis, soo langh daer een kan dalen.
id. 333, 809, 865b. Reig. 71 : 2. Pascha 106. Baeto 749. Luc. 177 Zoo
lang die hof beneen niet ophoude ooft te geven Zal dit gezalight paer
by zulck een appel leven. —

We zien hier den overgang naar de beperkende functie.
C. met beperkende functie:
Reig. 57 : 9 Wilt mij doch op alles antwoorden, ende bij soo verre
UE. het niet doen en kont soo laet het Cornelis doen. id. 13 Bij soo
varde daer iemant van ons volck comt, wilt haer seggen dat ...
J. de Witt 132 : 21 't welck echter niet heeft connen werden geëffectueert: te weten, voorsooveel het assigneren van de cours belangt.
Luc. 484 Ontvou ons 's hemels wil. Gabr. Zoo veel 't geoorloft zy te
melden uit Godts bladen.
--

D. met temporaal -con,,ditionale functie:
J. de Witt 122 : 15 dat, soo wanneer 's lants vloote op Donderdach
ontrent ten éen uyren in 't gesicht van de Engelsche vloote is gecoomen, deselve Engelsche vloote wel drie mylen buyten de bancken
heeft gelegen. id. Schouten 107 : 25. Schouten 114 : 10 dat, soo wanneer
(syn schip) in Zee geweest hadde, lichtelijk soude gesoncken hebben.
id. (condit.) 108 : 35, 109 : 8.

§ 92. Van HET VOFGW. A L -S 0 0 is het gebruik zeer beperkt.
Het komt alleen voor bij Reig. (13) , Bontekoe (5), Schouten (1)
en Coster (2) . Bij deze auteurs is het waarschijnlijk onder
invloed van den Statenbij bel, de stadhuistaal 1 ) , of als archaïsme gangbaar. Reig. (ook Schouten en Coster) gebruikt het
voegw. alleen in ide nader-verklarende, causale functie:
Reig. 45 : 4 en 5 (ick) soude nu wel sieck beginnen te werden door U.1.
lanck wtblyven, alsoo het mij seere verdriet ende den tijd mij zeer
lanck valt. Ick en weet U.1. niet nieus te schriven, alsoo ick niemant
en hebbe die mij wat tuis brent. id. 59 : 11, 60 : 4, 28; 64 : 14, 67 : 21
etc. — Schouten 114 : 34 doch dit is naderhandt anders bevonden, alsoo
door het krengen hare schooten ... wierden gerepareert. Coster 1633b,
1637b.

Bij Bontekoe komt behalve deze functie (46 : 4, 47 : 23

50 :14) ook de temporale voor:
1 ) Vgl. bijv. de publicatie van den schout in den Spa. Brab. na vs.
1149, die met een bijzin met alsoo begint. — De twee zinnen bij Coster
worden door Meester Bartelt gesproken in een lang logisch geconstrueerd
zinsverband, dat sterk ambtelijk van stijl is (1633-45).
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48 : 7 En alsoo ick doende was met het Volk (in) order te stellen,
om de brandt te uytten, quamen andere van het Volk by my geloopen. 55 : 6 Op een dag, alsoo het leeck dat wy 't niet langer konden
harden sonder eten, gaf God dat er Mieuwen over de boot quamen
vliegen. —

In alle 5 zinnen staat de bijzin voorop.
ZINNEN MET HET (ONDERSCH.) VOEGWOORD „0 F".

§ 93. „Of" 1 ) is, als „dat ", in vele functies gebruikelijk 2 ) .
In hoofdzaak kunnen we twee functies 3 ) onderscheiden: de
dubitatieve (c.q. optatieve) en anderzijds de conditionale, die,
bij toevoeging van adverbia vooral, gevarieerd wordt in een
concessieve en een 'vergelijkend- conditionale.
I. DE DUBITATIEVE

(c.q. OPTAT.) FUNCTIE.

A. § 94. Nu en dan treedt in zelfstandige vragende en
wenschende zinnen met deze modaliteit het voegw. of op. Men
is gewend, deze zinnen te verklaren als ontstaan uit een bijzin
bij een weggelaten of bijgedachten hoofdzin. Het is echter ook
wel denkbaar, dat -deze zelfstandige zinnen zijn blijven bestaan
uit den tijd, dat „of" nog modaal adverbium was. In afwachting
van een volledig historisch overzicht, plaats ik ze voorop, liever
dan dat ik hun constructie zou verklaren uit een elliptisch conditionaal zinsverband.
Een rhetorische vraag : Lucifer 1634 4) Of ergens schepsel
zoo rampzaligh zwerft als ick? Aen d'een zy flaeuwe hoop, aen
-d'andre grooter schrik. Een vraag met dubit. modaliteit,
gevolgd door het antwoord van den spreker zelf: Coster 506b
Ke daer, ke daer de Juffer, o f se wel siet hoe ick na 'er tuer //
'k Acht neense! Zonder het antwoord: 1207 Wat of dit dan
1) Oft in Pascha en Baeto; bij Reig. afwisselend oft en of (o. a. offer,
oftse) ; bij Coster oft in enkele enclit. verbindingen ; J. de Witt : off.
2) Beperkt is het aantal functies bij Schouten en Heemskerk.
3) Men zou kunnen vergelijken Got. ibai, j ab ai.
Het voegw. of in zinnen als: Er is n i e m a n d of h ii n e e m t het hem
kwalijk — is o.a. om de woordschikking S.Vf. als nevensch.tegenstellend te

beschouwen.
4) Buiten het onderzochte deel.
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§ 94-95.

beduyt 1 ) , Of hij wel 2) mienen sou, denek ick 2) , datmeu met
hem geekt. -- In wenschende zinnen bij Bredero (maar dan
Jerolimo) :
902 En of Godt wilde da ick ware t'huys ghebleven t id. 656 Princeskens, of ge wat saat en songht ons wat fraas. --En in Pascha:
15 Och! oft met desen Staf myn Jaren henen slipten Oft ick myn
daghen sleet in dese weyden schoon. id. 311. ook Luci f er 1566b-7x,1776.

De formeel zelfstandige vraag 3 ) komt in conditionale betrekking tot het volgend antwoord:
(Pascha 249) M o y s e s : Oft Pharo blijft versteent, en drijft met
ons den spot. God: Leeft met hem zo ghij wilt. M o y s e s: En blijft
hij onbewoghen. G o d: Zo dreyght hem mynen toorn. —

Nagenoeg zelfstandig zijn de mededeelende zinnen met of ingeleid en versterkt door het modale adv. mogelijk 4 ) :
Coster 1254 Mogelijck of ic noch door hem word gheacht Maer soolangh as ick allien blijf, word ic niet meer mans. id. 711b Dat neem
ick an, moghelijck off wijt dan soo veer kallen, dat ... 86b Gaet daer
wat sitten rusten, moghelijck oft flus wat over is. —

Evenmin zijn geheel en al ondergeschikt de zinnen met
misschien of 2).
Lucifer 1676 Ghy Hemelreien, komt, en geeft u in 't gebedt: //
Misschien of noch dees slagh te schutten waer met smeken. Coster
1234b Wel ja, gaet heen, maer slaet dat in, misschien of je 'm ontmoet.

--

B. § 95. De functie der objectszinnen met of is uit onder
hier besproken vragende of wenschende zinnen-schikngder
te verklaren. Hun dubitatieve, c.q. optatieve modaliteit blijkt,
wanneer we de zinnen met of vergelijken met de feiten-constateerende zinnen met dat, geregeerd door hetzelfde verbum:
schrijven dat en of, weten dat en of, vernemen dat
en of, sien dat en of, hooren dat en of.
1) Zinnen als deze, met een vrag. pron. (c.q. adv.) + of worden bij de
vragende zinnen besproken.
2) Versterkingen der dubit. modaliteit.
3) Vgl. de parallelle vraag met antwoorden, die volgen.
4) Tijdschr. voor Ned. Taal- en Lett. XLV 295 wordt door de Vooys de
verbinding van mogelijk en misschien met een afh. vraag verklaard
uit analogie naar misselijk. De zinnen met of worden daar niet genoemd.
Gron. Bijdragen, III.
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§ 95.
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De zin met of staat zelden voorop; is dat wel het geval, dan
is de functie nagenoeg gelik aan die van den zelfst. vr agenden

zin 1) :
Huygens 139 Of 't (uerwerck) met een' veer gaet, of met hangende
gewicht, Staet u te k e u r e n. J. de Witt 344 : 7 Off het dienstich
zy, dat ..., laete ick aen UwEd.ts voorsichtigheit ende beter oordeel 2 ) . — Vgl. ook de coördinatie van zinnen met of: zie hieronder V.

De

bijzin volgt:

1. Baeto 895b-6 Wilt t w ii f f 1 e n niet oft hij 'T ontsigh ...
overkoomen zij. Bont. 63 : 9 waren t w ij f f e l m o e d i g h geweest,
of onse dinghen al vast gingen. 64 : 32 't leeck dat hy i n t w ij f f e 1
w a s of hy het geldt wilde nemen, dan of hy my wilde aentasten. —
Cats 701 Dies v a l t hy i n b e r a e t: of hy sal weder-keeren
Dan of by ...
2. Coster 62b 'K w e e t n i e t of ic het sel kennen draghen, id.
Bont. 61 :37. Reig. 75 :2 dat ick gaeren zoude weeten
of... 89 : 9 Iek verlange te weeten ofte... Bat. Are. 71 : 3
o m t e m o g e n w e e t e n of hy de hant oock soude kennen. Reig.
52 :3 Laet ons weten of... id. 59 : 6, 87 :9. Huyg. 3$b God
weet of het meer ... doogh. 39b En g h ij w e e t of 't mij raekt.
id. 41b.
Bredero 607 Ick sou niet kunnen spreken Of hy, of ick,
of wie dat eerst opsloegh de deken. —
3. Reig. 66 : 22 Al de weerelt v r a g h d het my oft ick niet 3
van meeninge en ben derrewaert te reisen. id. 69 : 4, 8, 21; 73 : 18;
79 : 14; 80 : 11; 81 : 9; 88 : 13. Bont. 62 : 19. Bredero 790b, la
Coster 1551b. Verzoekend vragen: Coster 112b.
B i d d e n (— verzoeken) Bont. 54 : 28 soo b a d e n dieghene .. .
of sy by ons in de boot mochten overkomen. id. 64 : 1, 66 : 5.
4. Reig. 63 : 22 Iek hebbe v e r n o m e n of fer wel 3 gelegentheyt
was. id. 56 : 6, 64 : 23. Coster 977b.
Reig. 80 : 3 sulx dat hij mij t o e r i e p of ick van meeninge was
noch eenighen tijdt te blijven.
5. Bredero 98 En sy b e p r o e f d e, of de Moerjanen soo saft
zijn. —
)

)

1) Zie § 94. Ook wanneer de bijz. die volgt in losser verband staat met
het regeerend verbum (zie 5. laatste voorbeeld), of bij prolepsis van een
subst. obj. (zie slot § 95).
2) Zoo ook het eenige verband waar de zin met of de functie van subject
heeft, met dubitatieve modaliteit: 133 : 2 off eenige consideratiën haer daer
van mogen hebben gediverteert, i s o n s o n b e k e n t. — Vgl. de zinnen
met dat bij een zin met nominaal praedicaat, § 44.
a) Versterking van de dubitatieve modaliteit.
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§ 95.

Baeto 837 Ick (gae) ondersoecken, of... —
Reig. 64 : 4 UE. mocht eens 1 e t t e n oft men dat niet en soude
kennen beletten. Cats 586 om wel te mogen 1 e t t e n, Of nut en
dienstigh is u sin op my te setten. id. 822b, 823.
Coster 736b 'K sal iens u y t k ij c k e n, of fer oock yemant ontrent is.
J. de Witt 123 : 8 dat men hadde connen a f f p e y 1 e n, off den
vyandt daerbuyten was leggende. id. 122 : 4 gelieve UE. te o v e rd e n c k e n, off niet het gebreck kan werden gesuppleert.
Reig. 70 : 4 ick s a 1 s i e n of fer een perruck voor haer over wil
vliegen. id. Bont. 48 : 19 wy s u 11 e n s i e n of wyse konnen beseylen.
Bredero 75b Sy k o n t van buytene s i e n, oft locken sou of niet. —
Verder s i e n: Reig. 53 : 20, 75 : 7. Bont. 60 : 1, 3; 50 : 30. Huyg.
211e. Bredero 662b Ey lieve laat eens sien, of wyer wijs op
vonden.
Bont. 52 : 10 en k e k e n achter in 't gat daer ick lagh, of ick
noch leefde. — Hier is, na het volledige gezegde kyken + bep. van
richting, de functie van den bijzin nagenoeg gelijk aan die van den
zelf st. vrag. zin met of.
6. Rerig. 58 : 16 Schrieft mij oft UE. niet en h o o r d t of ick
.

hier noch lange sitten sal. —
7. Reig. 88 : 26 Iek sal u s c h r i v e n oft men eenigh deel sal
verhueren. 57 : 4 Wilt mij s c h r ij v e n ... offm
f men
en u geexamineert
heeft. id. 70 : 2 S c h r i f t my of ... id. 57 : 5, 58 : 16 etc.
Cats 118, 119, 120 Sy w ii s t een vryster a e n 1 ) ... of se veel
of luttel heeft te baren.
--

Eenigszins afwijkend is de verbinding en modaliteit van den
objectszin in Baeto 853b Hij heeft ... b e v r e e s t oft hem geweidt moght deeren, Geboón dat .. . Zelden staat de objectszin bij een verbaal substantief 2
J. de Witt 122 :28 sonder eenich overleeh, ondersoeck
off a f f p e y 1 i n g e, off 't selve praesuppoost met de waerheyt
was overeencoomende. Attributieve zinnen met „of" ontbreken.
Bij analyse van het object, en daaruit voortvloeiende prolepsis
van een substantiv. obj., behoudt de zin met „of" alleen de
functie der dubitatieve modaliteit 3) :
) :

Reig. 69:15 b e s i e d t se eens of tse oock fraei genogh is. 63 : 18
dat UE. niet een letter en s c h r i e f t van mijn heer U., ofte UE.

1) = voorspellen, uitleggen.
2) Vgl. de zinnen met dat.
3 ) Vgl. den zelf st. vrag. zin met of, § 94, en vgl. § 40, en § 98 : 2°.

§ 95-96.
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hem daer gevonden heeft ofte niet. -- Huygens 492 S i e t nu de
menschen in haer oogeloosheid a e n Of't volck is om Godts doen
of misdoen aen te slaen 1
) . —

II. DE, CONDITIONALE FUNCTIE.
§ 96. De volslagen conditionale zinnen met „of" staan voorop in het zinsverband. Zij hebben -den verleden tijdvorm.
Wanneer de volgende H.Z. vragend of bevelend is, is de zin met
of min of meer zelfstandig ; onderschikking wordt door terugw.
adverbia in den hoofdzin geaccentueerd : Bredero 835a En of hy
noyt en quam, sou ick d a n nimmer eten ? Bont. 71 : 20 Doch
oft 't uwe wijsheyt voor goedt en best in sag ... s o o laet doch
eenige van 't Volck te recht komen. Cats. 467b_8, Huygens 51e.
Een gewone hoofdzin volgt : Huygens 29' En, of 't u erger ging,
't vat heeft geen woord in 't vat. 753 1 Want oft quam af te
soeten, sij n' keucken most het boeten. id. 763. Nagenoeg geheel
zelfstandig is de zin met optat. modaliteit : Pascha 53 Tyran!
och ! oft ghy eens begrij pen mocht in 't minst, dat ... ghy bleeft
niet zoo versteenight.
De zin met of aangekondigd door Denk! 2 ) : Huygens 22b
D e n c k t of de Schepper zei', Schoon' aerde wordt tot aerd:
wat staet u toe te seggen. ? Ook hier volgt een losse vrag. zin.
De zin met of is, door het voegw. dam verbonden met een
comparatief 3 ) : Coster 638' Hy zoume onghelijck m e e r
vrientschap doen, d a n of hy me wat smeet.
De zin met of is door een voorzetsel verbonden met den voor
hoofdzin 4 ) : Huygens 70b Soud' niet des Hemels-afgnde
gunst ons hebben willen krencken Om... onse drooghe Lampen
Van Olie te versien, om of de Bruij gom quamp? De condit. zin begint te verbleeken tot de functie van subject:
Pascha 1143 Wat bat e t oft -ghy kont met flitsen en met pylen
Verdonckeren de locht? etc. 1147, 1149.
--

1) De niet zeer gebruikelijke verbinding van vragende pronomina + of
wordt bij deze pronomina besproken.
2) Stel u voor! Verbinding van of met denken komt niet voor; wel met
denla eens na., bij een obj. zin, Lucifer 1898.
a) Vgl. IV A, 3°, § 98.
) Vgl. voor as... in modern Nederl.
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§ 97-98.

DE CONCESSIEVE FUNCTIE: bij Bredero, Cats; Pascha,

Bateto.

§ 97. De zin met of alléen staat voorop in het verband:
maer of men op Tésselt was, De dóodt komt
overál. Pascha 979-80 (na een verband met oft — s c ho o n) ;
121 (in coördinatie met een zin met oft s c h o o n) .
Ook de zinnen met of versterkt door een ,adv. (of twee) staan
steeds voorop : Baeto 339 Oft n u fortuin de waepens nemt
Partij digh in uw eedt : 't is vremdt Soo eerloos als zij overloopt. Cats 61 Of ook. Cats 791 Schoon of. Bredero 974 Öf
schoon. Bredero 41 Óf—schóon al. Baeto 654a Oft—al schoon.
Cats 161 Oft schoon. Het adv. schoon draagt steeds een
metrische heffing en staat bijna altijd door andere zinsdeelen,
i.e. het subject, van of gescheiden. Talrijk zijn deze zinnen in
Pascha. Ook hier staat de zin steeds voorop, schoon draagt een
heffing, oft en schoon zijn gescheiden door het subject: 79,
245 6a, 395 6a, 5 08a, 941; door nóg een woord: 1169-71',
1181b, 978a. Oft en schóon staan bijeen:: 117, 119.

Bredero 322'-3

,

IV. DE VERGELIJKENDE FUNCTIE (vergelijk. -condit.) .

A. § 98. Het enkele of.
1 0 . na zinnen waarin een habitus wordt omschreven:
Coster 229b S i e t h e m nou iens s t a e n of hy gien vijf kan
tellen. 507b 'ksel m e h o u w e n of ick niet merckte datse me sagh.
580a dat jy s o o b a e r d e n O f tj e niet naje sin was? Bredero 352
hy staat of hij sot is. 280b Mijn buyck raast anders niet
dan of mijn keel ghehanghen was. Huygens 360b Een Vrijer s t a e t
e n k y e k t of 't spoockte.

--

In vrijere constructie, voorop : Huyg. 562 En, of het duijcken
waer een' borstweer voor een' Cogel Sy struycklen ongequetst
in 't vlacke veld.
20 . na verba im,pers onalia :
Coster 1242b 't 1 ij c t of 't Wijf wou tegen de man vechten.
Bont. 61 : 22 't w a s of wy barsten souden. id. 167 : 8 't
s e h e e n of wy barsten mosten. id. 65 : 9, 70 : 12.
De zin bij Bont. 85 : 24 De eene (brandende jonck) s e h e e n
of by ons recht voor de boegh soude komen, is waarschij nlij k
,
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§ 98-99.

een geval van prolepsis als bij de dat.- zinnen, § 40; (zie ook
biz. 131 3 )) .
3,0 . na een comparatief:
Reig. 69 : 20 Ick verwondere mij dat ick van nichte Basyus niet
m é e r en hoore of tse dood en waer 1 ) . Luc. 387 (hoe--hem—de
Godtheid) hanthaeft in zyn' staet en aenzien, m i n n o e h m e e r 2
Of hy gehuldight waer tot aller Geesten Heer. —
)

40 .

het adv. so is antecedent: Bont. 60 : 29 waer door de
boot s o o mal lagh, of hy sincken wilde. id. 55 :13.
B. § 99. het voegw. of verbonden met een adv.
1,0 . als of. Bij een impf., o ok na een hoofdzin net praesens:
Reig!. 52 : 6 Hy tracktteert ons zeer hart alsof wij krimineele
gevangens waren. Maar: Bont. 63 : 30 en k e e c k e n ons
aen, alsof sy ons de beten uyt de mondt wilden kycken. Verder
Schouten 110 : 31; Cats 132 ; 670 ; Huygens 180 3 ) . Na een
hoofdzin met impf. treffen we ter kenmerking van den irrealis
condit. het plqpf. in den bijzin vooral in litteraire vergelijking aan:
,

Bat. Are. 67 : 5 waer over heen eenige weelige Wilgeboomen s o o

haere beblaede hoofden boogen, alsof sy haer daer in hadden willen
spiegelen. id. 62 : 28, 68 : 16; 61 : 24. Schouten 114 : 16 waer door
het scheen als of den Hemel selfs afkeerigh was geweest om dit
Onchristelij ck Geveght. id . 107 : 15 spouwende menighte van scheldtwoorden en grove lasteringen op ons uyt, als of wy het aldersnoodste
schuym des Werelts waren geweest. 109 : 31 de schepen wierden beschouwt, als of sy die in eigendom bezeten hadden. --

Het plqpf. omschrijft een verleden ►voltooid gebeuren:
Bat. Arc. 65 : 4 Haer oogen, die, als of sy haer volle slaep niet
gehadt hadde, met een losse loomigheyt heen en weer draeyden. —

Een volt. tegenw. gebeuren:
Baeto 930 Ghij onvoorsigtigh slaet aen 't woên? Als oft van binnen
de toveres u met Helgeesten had beset.
--

2 0 . all of.

In een zin met plqpf.: Huygens 169 Sy schricken

1) = dan, wanneer, alsof ze dood was (en is bevreemdend) .
2) De comparatieve functie is verzwakt; het voegwoord of is echter
vergelij kend-conditionaal.
3 ) Ook Lucifer 771 (in een rei) en 1837.

§ 99-100.
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voor goed natt, All o f s' een dollen hond syn gift hadd' aen-

gebeten.
3a. gelyk of. Bij Bontekoe 52 : 6, 55 : 8, 61 :4, 64:13;
met impf. Verbonden met sulke in den hoofdzin: 49 : 36 In
het water leggende, kreegh ick sulcke nieuwe couragie, gelijck
of ick een nieu mensch hadde gheweest. (plqpf. impf.) 1
4 0 g e 1 ij k als of. Bat. Arc. 61 : 24 begon sij nen voet te
aerselen, gelid ck als of hy gewreest hadde dat de bloempjes hem
impf.) .
bestraffen souden (plqpf.
) .

.

---

V.

COöRDINATIE van

zinnen met of 2

).

§ 100. Tegenstellende coördinatie van twee dubitatieve zinnen
met of geschiedt dissimileerend door dan: Bont. 64.32 't leeck
dat hy i n t w ij f f e 1 vv a s of hy het geldt wilde nemen, dan of
hy my wilde aentasten. id . Cats. 701, id. 118-120. — Deze
zinnen met of voorop: J. de Witt 344 : 7 Maer off het dienstich
zy, dat .. . dan off het beter geraeden waere ... laete ick aen
UwEdts. voorsichtigheit ende beter oordeel. id. Cats 285-6.
De coördinatie van zinnen met of — d a n of voorop, kan concessief zij n : Coster 223b Want of ie by hem dean of ie by jou
slaep Daer en is n i e t veel keur aen. 350 Of hy me dat verwijt,
dan of hy mee niet ien beet seyt Ick passer n i e t op. — Men
kan ze als oorspr. conditionaal, maar ook wel als oorspr. dubitatieve vragen beschouwen. Dit geldt ook voor de zinnen in asyndetische coördinatie die concessief zijn: Cats 799 Of ons de
werelt prijst, of ons de werelt heckt Wy zyn als buyten schoots. —
1)

Vgl. Mod. Gramm. § 171.

2) Eenmaal is een objectszin met of gecoördineerd met een zinsdeel in

obj ectsfunctie : Cats 104 Nu spreecktse wonder breet v a n d r u c k e n
o n g e v a 1, En offer yemant arm of machtigh werden sal. — Vgl. de
dat -zinnen: § 56.

TWEEDE HOOFDSTUK
Zinnen met een voegw. dat tevens als bijw. of voorz. voorkomt.
ZINNEN MET „WAAR ", „HOE", „WANNEER"
ZINNEN MET „WAAR ".
§ 101. Van de drie vragende (e. q. onbepaalde) voegw. is
„waar" het meest gebruikelijke; ook zijn de gebruikswijzen
naar vormen en functies het talrijkst.
Bij „hoe" en bij „wanneer" is verbinding door een inleidend
voorzetsel zeldzaam 1 zinnen met „waar" worden, en wel bij
drie der mogelijke functies van den zin 2 ), verbonden door het
voorzetsel „van":
1. een subjects- of objectszin : Cats 358 tot bij hem is vernomen Van waer het soet geluyt tot hem was af te komen.
Bredero 1205 Die niet van waar 't bier is, maar van wat merck
't is, konnen proeven. id. Baeto 176b.
2. bij een loc. voorzetselbep. of subst. als antecedent: J. de
Witt 133: 7 hebben wy ons onthouden ter pia e t s e, vanwaer de gaeten best conden werden beveylicht. id. Luc. 57 1 /8,
Cats 360b, Reig. 88 : 24 Iek meene naer Ho 11 an t te gaen,
vanwaer ick UE. sal adviseren .. .
3. als bijw. bep. van richting: Huygens 985b 'T goed gaet
van waer het quarr 3
) ;

).

1) Een voorzetsel leidt misschien een zin met hoe in: Pascha 2032 zal
ick ghedeneken aen Hoe wij de straffe hant ws Enghels zijn ontgaen
(2035 ghedencken hoe). Mogelijk is aen, met het zware accent in het
rijm, hier nog adverbiaal (omzetting van aanghedencken).
2) Vgl. het voegw. waer van § 104, en de door een voorz. ingeleide
bijzinnen en vragende zinnen, o. a. § 211; 138.
3 ) Bij .Lig. (236) de waarschijnlijk meer populaire vorm: luckraeck
waer het v a n d a e n compt; vgl. ook § 104 e slot, en later de adv.
groepen.

Gron. Bijdragen, IV.
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§ 102. Zinnen ingeleid door „waer" zonder volgend bijwoord.
1. de zin staat tot den vorigen als object:
Vragen: Bont. 65 : 33, 36; 66 : 22; Cats 74b, s o e c k e n :
Huygens 375b. w ij s e n : Coster 686b, Huygens 958b wijst waer
ick wel belende. s i e n : Huygens 414b, 925b. Luc. 2b Om u i t
te zien waer onze Apolfion magh blijven. h o o r e n : Cats 28b.
1 e t t e n : Huygens 926b, 927e Lett eens waer sy schepen En
waer haer Ancker valt. weten + negatie : Bont. 49 : 23,
53 : 19 ; Cats 474a 1056b. Na een coedit. zin : Coster 1390b
Wistic, waer ick me selve soo lang zou laten. d e n c ken:
Cats 1071b Hy denckt niet waer by is. G e d e n c k e n: Huyg.
983 Gedenekt waer ick begon.
2. de zin staat als subject:
J. de Witt 121 : 6 Iek kan TIE d. verseeekeren, dat het my
indifferent is, waer ofte in wat post iek mijn talent te wereke
Legge. 3. de zin staat als locale bepaling:
Bepaald : Lucifer 13b/4 a en laet een spoor van licht ... achter,
waer zijn gezwinde wiecken De woleken breecken.
Onbepaald 1 ) : Lucifer 413 Waer har verschijnt, begint het
heerlyck op te dagen. id. Cats 6b, 815, 999b; Baeto 790e'. Bredero
695a Wy sullen waar gy wilt binnen of buyten wachten. Cats
332a En waer de bende regst, sy slaept benevens haer. Concessief : Cats 27" Doch wat de moeder socht en waer de
Vader schreef Men hoort niet hoe 't haer gingh. id . 31' b.
4. als attrib. bep. bij een substantief:
J. de Witt 53 : 2 een getal van kleyne f amilien, alwaer
de mannen off zonen haer met de zeevaert generen. Meestal is het subst. een deel van een locale bepaling:
Baeto 98/9a Hier koom j ek ... wt den bedroefden kolk
Alwaer mijn Pluto het volek doet poplen. Zeig. 79: 2 die my gheselschap
gehehouden heeft to t B r u s s e l to e, waer ick desen Hamburger
ghevonden Nebbe, id. 78 : 3. Bat. Arc. 67 : 27, 68 : 21, 73 : 12 in
K a t wij k alwaer sy de j aegende Herders ontmoeten. -

Vooral in deze verbindingen gaat de zin over naar de progressieve functie 2 ), in het proza:
1)

Ook de vorm alwaer.

2)

Vooral ook alwaer.
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Bat. Are. 64 : 35 Het wagentje bragt haer tot aen 't eynde van
't Bosch: en van daer ... t o t a e n 't h u y s dat den Hoofschen
Haegh, en 't Wysheyt-lievende Leyden van malkanderen deylt: al
waer de Paerden van selfs stil hielden, id. 61 : 20; J. de Witt 56 : 29,
345: 10; Schouten 115 : 3, Bredero 812b (verhalend).

5. bij een bijwoord van plaats:
Pascha 1193 Noch ne r gen d s waar het licht de duisternis verdooft.

§ 103. Zinnen ingeleid door waer verbonden met een volgend
bijwoord.
1. Door samentrekking kan het adv. verbonden zijn met
het Vf. van den voorgaanden zin, het staat dan aan waer
gekoppeld, voorop. De bijzin is bepaling van richting : Pascha
834 Hy ryst waer u y t by wil, wat is er in verborgen 2
2. Het aantal zinnen waar het adv. gescheiden van waer,
dus bij het Vf. van den bijzin staat, is opmerkelijk gering
(7 van 100). Het is meestal een adv. van richting :
-

Baeto 852bJ3a Hy heeft geraeden waer 't hem her komt. Pascha
575b Want waer sy henen swerfde. Huygens 934b Siet waer ick
henen ben. Baeto 479a Want waer ghy o p kijckt, daer is nieuw
groen gesproten. Lucifer 562b De Stedehouder hoort waer dit plakkaet
o p draeit. Baeto 535b Dan bloeyt en sich verheugt al waer een geest
i n speelt. De bijzin attributief 1 ) : Bat. Are. 63 : 5 twee wondertjes,
waer 't aengenaemste van alle aengenaemheyt niet b ij haelen mocht.

Betrekkelijk zelden vinden we in adverbiale en objectszinnen als deze, een adv. van richting aan waer gekoppeld;
het gebruik komt dus overeen met het modern-nederlandsche 2 ).
3. Wanneer het adv. onmiddellijk volgt op waer, raakt het
los van het Vf .. ; de verbinding van de groep waer + adv. daarentegen met het voorafgaand praedicaat is inniger. Dit blijkt
bij de attributieve en progressieve functies van de zinnen
met waer + adv., functies die vooral eigen zijn aan de
zinnen met de gebruikelijkste samenkoppelingen waerop, waerdoor, waermede, waerom, waervan, waerin, waerover, waervoor.
Andere combinaties zijn waertoe, waeruit, waerbij, waeronder,
waeraan, waerboven, waerheen, waerna, waeromtrent, waerwaerts.

1)

Vgl. § 105.

2)

Vgl. Mod. Gramm. § 398.
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§ 104. De functie der verbinding van het adv. met het
daarvan gescheiden Vf. is voor de sync. gesteldheid van deze
bijzinnen van geen belang. Wel moeten we wijzen op de
bijzonderheid der verbinding van waer + van (genetivisch)
met een volgend substantief in verschillende functies:
a. subject.: Bat. Arc. 60 : 25 uw lipjes zijn aengenaemheytjes waer van h e t a e n g e n a e m voor u sonder genot is. b. praed. nomen : Pascha 78 Fy, Koninglyke haef Waer van
d'een b o r g e r is en d'ander eyghen slaef.
e. object.:
Lucifer 998 en koestert een verdriet Waervan ick d'o i r z a e e k
noch beseffen kan, noch raden. id. Cats 40. J. de Witt 89 : 3 dat ick
my niet hebbe connen inbeelden soo daenigen teederheydt, als
waervan ick nu in 't laetste van UwEd.ts missive d e t e e c k e n e n
bespeure. Schouten 114 : 1 onse Gequetsten, waer van d e e e r s t e
(datief) de geheele Vlij sachtige P artij e des Bils en Dije meest wegh
geschooten was. id. 111 : 1 twee Persoonen, waer van d e e e n e syn
lichaem door een loutere ysere kneppel het opper-lijf van het onderdeel omtrent de middel vonden gescheurt. Pascha 465 Gelyk den
Akkerman 't goet zaad in d' aerde zaait Waer van hy tsynder tyt
de rijpe vruchten maeyt. —

Onzeker is Cats 710 Een kaers waer vair dien eggen stoat
het leven is geweken. Het adv. van is Of verbonden met het
subject (het leven) óf adv. bep. van richting bij geweken.
Eén geval is er, waar van alleen met waer verbonden is en
niet met een substantief : Reig. 74 : 2 dat den Koninck hem
vereert hadde met een pantioen van 1200 croenen, waervan
hy het voorleden jaer wel betaeldt gheweest heeft. De combinatie waer + adv. wordt nu en dan, in aanloop,
gevolgd door een adverbium. Hiermede is het voegwoord
soms verbonden 1 ) : Bat. Arc. 67 : 3 een inham waer over
heen eenige welige Wilge-boomen soo hare hoofden boogen.
§ 105. De zinnen ingeleid door waer + adv. hebben de

volgende functies:
1. Object.
1 ) Niet verbonden adv. aanloop: Scho. 1.08: 29, Cats 238, 710, en
de lichte adv. als besproken in § 30.
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§ 105.

Reig. 56 : 5 dat TIE. eens vernaempt waerom dit wesen magh.
id. 60 : 3. Coster 178b• - De combinatie waer + adv. is object bij
het Vf. van den bijzin : Reig. 71 : 12 dat ick niet en weet waer meede
ick mijn brief s o u d e v u 11 e n. Cats 138 wil ick niet verswijgen Waer
na myn sinnen hijgen. id. 100, J. de Witt 76 : 17 dat wij alhier
weten mogen, waernaer wy ons sullen hebben te r e g u 1 e e r e n. -

2. Attribuut.
In het algemeen concurreert het attrib. waer + adv. met
de verbinding van daer en een volgend maar daarvan gescheiden
adv. 1 ), gelijk in Lucifer 51/2 Op 't aenzicht van den kloot,
daer d'Oceaan om spoelt Waer in zoo menigh slagti van zeegedrochten woelt. Bij daer + adv. is het antecedent zelden
een persoonsnaam 2 ) ; bij water + adv.: Pascha 158, Lucifer
681b, Reig. 79 : 3, Schouten 114 : 19. Verder 3 ) : Reig. 49 : 5,
74 : 2, 89 : 3; Schouten 111 : 1, 112 : 5, 115 : 9; Bat. Arc.
60 : 25, 65 : 10, 66 : 21, 25, 32; 67 : 3; J. de Witt 121 : 14;
Cats 34, 40, 98, 710; Huygens 522a; Pascha 9, 49b, 69b, 78,
242, 412b/3a, 417b, 450/1Q, 466, 549b; Lucifer 5b/6a, 54/5x, 61b,
71b, 180e, 280b, 356b, 373b, 492b/3 a, 545b, 686b, 998; Baeto 500',
526b, 770.
Dikwijls is het onzeker, of de geheele voorafgaande zins
dan wel een sunstantief -alleen antecedent is bij den-inhoud
bij zin :
Bredero 768 Sy scheeren daar een raat Waer door de bommel
most uytbreken. Pascha 809 Totdat een h o l l i c h e y d t den Waghen
weder hiel Waer door sy wt 't ghespan van hun gareelen raecten.
Bont. 61 : 9 Vonden daer v y er met e e u i g h e toeback legghen,
waer door wy heel verblijdt waren. id. 60 : 28 die worp de boot bykans
tot de doften toe vol w a t e r, waer door de boot soo mal lagh, of by
sincken wilde. Reig. 60 : 26.

Deze zinnen zijn óf continuatief- progressief 4 ), óf attributief 5 ).
3 , Continuatief - progressief.
Bont. 60 : 37 Wy proefden het water en was d a t el ij e k verse h,
2) Zie § 116.
3) In de gecursiveerde gevallen is
1 ) Zie § 116.
het antecedent locaal.
4) Zie Mod. Ned. Gramm. § 350C, en vgl. de relatieve zinnen hierna,

§ 147/8.

5) Een afwijkende constructie is Bat. Arc. 64 : 16 Kadegoud gaf
Diederick e e n we n e k; waeruyt by... stracks daer op (= vlak daarna)
seyde:
Zie ook een dergelijk geval „Onze Taaltuin" I blz. 662).

§ 105-106.
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waer over wy al te samen seer verblijdt waren. id. 56 : 27, 68 : 34,
53 : 10 koude wat broodt en leyd' de kauwen also op de wonden;

waer mede ick genesen worde, 67 : 13 en saghen ghelijck de bulleman,
waerdoor ick verbaest begon te roepen, id. 46 : 21, 26; 49 : 3, 68 : 25,
71 : 29. Schouten 104 : 31 De Winden schijnen met groot gewelt als
uytten Hemel te vallen, waer door d'ontstelde water -baren haer niet
en konnen verheffen, id. 114 : 16, 106 : 10 en sloegen ons Volck weer
andere seylen aen : waer op t o e n 1 ) vordern de Coers naert 't N. 0.
seiten, id. 108 : 29, 110 : 21 De Son begon sich achter de Wolcken
te verschuylen, waer op een gestadige motregen volghde. Reig. 83 : 2
Tot Lille hebbe ick eenen nacht gheslapen, waer toe broeder Campe
goede ordre gegeven hadde, id. 60 : 26, 81 : 22 dewelcken zeide ...
waerop Montens antwoorde, id. 72 : 10, 87 : 16, 88 : 14, 74 : 4 mijn
man zeide ... waerop hy zeide, 72 : 15 De kanselier zeide ... waer op
myn man by den markis ghegaen is. J. de Witt 170 : 13 waeromme,
89 : 29 waerontrent.

Buiten het proza is deze functie zeldzaam:
Coster 1637 (Mr. Bartelt spreekt) En ick dreyghde hem met de
saeck te brenghen voor de Procureur Waer over hy wacker te beurs
teegh. Lucifer 1109bíloa De t'zamenrotting ... vereischte een tusschenspraeck Tot slissing van dien braut, waerom ick van hun zaeck En
klachten kennis koom te nemen. Pascha 381b/2.

Andere functies dan de objectieve, attributieve of continuatiefprogressieve heeft de zin met waer + adv. zelden. De locale 2 ),
onbepaalde en concessieve functies vinden we bij het enkele waer,
bij waer met een gescheiden adv., of ook nu en dan bij waer +
adv. + d at: deze combinatie is bij Coster en Bredero, alsmede
in Baeto betrekkelijk frequent 3 ).
ZINNEN MET ,,HOE".

§ 106. De zin met „hoe" is object.
Ook „hoe" kan in den bijzin verbonden of samengekoppeld
zijn met een volgend woord, een adj., adv. of telwoord. Het
vragende hoe is dan tevens adv. bep. van mate of graad:
1) Blijkens dit momentaan adv. is de zin progressief.
2) Eenmaal werwaerts, J. de Witt 36 : 12 te marcheren ende te trecken,
werwaerts zy door den gemelden heere van Noortwyck opontboden Ofte
te comen gelast sullen werden.
3 ) Zie § 61 : 2 (ook Ooster 185). Over het geheel is de concurrentie
van waer d a t minder sterk dan die van hoe d a t bij hoe: zie § 62. Hoe
of komt zelden voor; wel Bredero 1727b in een zelfst. vragenden zin, met
den bijzinsvorm; zie hierover § 197.
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§ 106-107.

1. hoe met een praed. adj.: Reig. 88 : 7 UE. kendt hier wt
afnemen hoe 1 i s t i c h die luden zijn. id. Huygens 338b, 588b.
2. hoe met een adv. van snelheid, plaats of tijd : Lucifer
44b/5 a om niet te reppen hoe G e z w i n t ick nedersteegh.
Boni. 58 : 15 Hadt ghy ghesien hoe d r a wy onder het seyl
van daen waren. Huygens 473e) siet hoe v e r r sy dwalen. id.
231/2 232b. Coster 547b Dat kan ick wel deyncken hoe n a
schort haer een geck. Reig. 63 : 12 ic sal schriven hoe 1 a n g e
ie daer bliven sal.
3. in samenkoppeling bij hoeveel 1 ) en blijkbaar hoe verre, dat
een bepaling van graad is bij een volgend praed. adj. : J. de
Witt 44 : 18 als men considereert, hoe verre het mede tegens
de vri*heydt s t r ij d i g h is .. .
De bepalende functie van hoe bij een niet onmiddellijk
volgend adj. of adv. is moeilijk aan te nemen. Als bepaling
van mate of graad staat het zeker niet bij een reeds als zoodanig bepaald adj., gelijk in Cats 291b Sy lett hoe 't volck
g a n s c h sober is gekleet. Reig. 65 : 3 Iek verwondere my
hoe de luden s o o b o t leugenachtigh zijn. Waarschijnlijk
k
ook niet bij een comparatief : Cats 888b Sy voelt hoe dit gevoel
allencxen g r o o t e r wert. Of bij een graadaanduidend adj.:
Coster 501b 'k Weet niet hoe der van opsnappers s u 1 e ken
gheswerm is. Ook kan het geen bep. van hoedanigheid zijn
bij een volgend soo: Baeto 383b/4 ghy sult licht bevroeden hoe
uw leden S o o 't saemen syn gevoeght dat .. .
Niet alleen is hier de bepalende functie van hoe uitgesloten,
maar ook begint het de vragende te verliezen: verscheidene
van deze bij zinnen staan in dezelfde logische verhouding tot
den hoofdzin als een zin met dat. Zie hierover ook zelfst.
vragende zinnen, § 208: 3.
Q,

§ 107. Deze verzwakking van de vragende beteekenis van
hoe is in andere zinnen niet zoo duidelijk te constateeren. Een
auteur kan in een objectszin, volgend op een Vf. waarin niet
een vraag, maar een mededeeling of constateering, een waar1

) Vgl. voor hoedanig § 108, slot.
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neming of gevoel wordt omschreven, aan het medegedeelde,
geconstateerde, waargenomen of gevoelde feit meer klem
bijzetten door het voegwoord hoe, omdat hoe een hoogen graad
of een verrassende hoedanigheid suggereert, in tegenstelling
met het zakelijke, neutrale dat '). De zin met hoe krijgt een
affectische waarde, al naar gelang de logische functie (vraag
naar graad of hoedanigheid) verzwakt. We ordenen de massa
der objectszinnen naar de beteekenis van het voorafgaande
praedicaat, omdat met die beteekenis in nauw verband staat
de vragende beteekenis van hoe 2 ).
1. na een vraag of mededeeling. In proza en bij Cats is de
bijzin duidelijk vragend of informeerend:
Bont. 63 : 1 v r a e g h d e n haer, hoe dat landt hiete, id. Reig.
69 : 8, 88 : 13, Cats 126. Reig. 64 : 22 Wilt toch eens v e r neme n
hoe dit toegegaen is. Reig. 86 : 10 S e h r i f t mij hoe het met Pieter
al is. id. passim. Reig. 55 : 5 Wilt ons 1 a t e n w e t e n hoe het met
haer is, id. 50 : 13. id. 85 : 2 dat zy op een memorie wilde
s e t t e n hoe men abrikosen konfijt. Bont. 66 : 2 Doe v e r t el d e iek
Heyn, hoe iek ghevaren was. Reig. 78 : 16. Cats 182 soo ghy wee t
t e s e g g e n Hoe wy dit behooren aen te leggen. -

Bij Huygens en in het drama zijn deze zinnen na een mede deelend praedicaat „suggestief ", vooral als hoe alleen staat:
Huyg. 231/2 Sy haten 't Spiegel -glas omdat het kan v e r w ij ten
Hoe verr haer aensicht vander groene jaren kust In rimplen is verzeilt,
hoe naer sy syn de rust. Lucifer 44b/5 om niet te reppen hoe ij
Gezwint iek nedersteegh, en zonck door negen bogen. id. 842/3 Ghy
hoort wat Gabriël t r o m p e t : Hoe wy, door 't nieuw bevel, van
onsen staet vervielen /J In eene slavernij der aerde. Bredero 434 ,2
Verte 1 d e Jan niet ... Hoe hem syn vaer in hugs sloot, en op
hem begon te grimmen? Baeto 18J9ó en brachten in het licht
Hoe Baetoos staen nae 't rijck bij henlien was verdicht Op sun

versoeck. —

2. een werkzaamheid van den geest of de zintuigen:
a. sien. Vragend naar hoedanigheid: Bont. 62 : 33 laet
ons nu de buyck voor eerst vol eten en sien hoe 't dan is.
id. Coster 103b, 710 1 . Graadaanduidend, min of meer suggestief:
Coster 506ó Ke daer de Juffer, ofse 3 ) wel siet hoe ick na 'er
Dat concurreert natuurlijk niet met hoe + adv.
2) Vgl. de groepeering der zinnen met dat en of.
3 ) Zie § 94, begin.

1)
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§ 10 7.

Vragend naar hoedanigheid : Huygens 228b sy sie n
tuur.
niet hoe 't haer gingh als God met haer soo dee. Min of
meer suggestief : Huygens 416b Sy sien niet hoe het weer klaer
werden kan. Bat. Are. 67 : 10 En 't was wondersoet om sien
hoe de driftige Meerbladen schenen afgunstigh te syn van de
neergefoolde veltkruyden. Vooral na een gezegde in den
2den persoon : Bat. Arc. 74 : 11 G h y s i e t, hoe sells de
scheepjes danssen van blijdschap. id. Bont. 58 : 15, Pascha
400, Lucifer 972 Ghy ziet hoe 't hemelsch heir, g e h a r r e n a s t
int gout 1 ), En in 't gelidt gesielt, zijn beurt en schildwacht houdt. id. 974, 975, 976, 1367, 1369.
Een stereotype inleiding van het suggereerende hoe is de
imperatief : Huygens 644 Siet hoe het klaer gesicht in 't grijse
haer verslijt. id. 473, Pascha 295, 296, 924.
b. h o o r e n. Vragend : Cats 28' Men hoort niet hoe 't haer
gingh. Reig. 60 : 6, Huygens 245b. Suggestief : Pascha 971
Luystert, hoe Gods gramschap wederschalt.
e. verstaen: Cats 480b. letten: id. 291. weghen (==
overwegen) : Huyg. 338". 1 e s e n: id. 483L. m e r c k e n: Bat.
Arc. 74 : 13 merkt ghy niet, hoe dese golfjes teeghen 't sandt
aendringen. d e n c k e n: Huyg. 588'. id. 441b D e n c k t hoe
haer 't spreken lust. id . Pascha 95b. Verder : Reig. 88 : 7,
Coster 547b, Baeto 383b/4. w e t e n : Bredero 734' Ghy weet wel
hoe 't dan gaat. Bont. 64 : 37, Reig. 52 : 8, 86 : 12, Bredero
407/10, Huyg. 203a, 204b. Coster 776' 'K weet by get niet
hoe 'k hier best mouwen an sel lassen. id. 201b, 501b, 347b.
3. een gevoel:
Bredero 879' Daarom ben ick b e s o r g h t, hoe ick dit
best sal nutten. 332b/4 maer eerst waren sy b e v r e e st Hoe
hy ghevoeglijkst sou gheven toch syn gheest. Reig. 65 : 3 Ick
v e r wo n der e mij hoe de luden soo bot leugenachtych zijn.
Bredero 443 Je souwtje kruyst enne zeghent hebben

hoe hy vloeckten en hoe sy lachten 2

) .

1) In deze bepalingen wordt nader omschreven wat door „hoe" wordt
aangeduid.
2) Mogelijk zijn hier elliptische constructies bij.

§ 108-109.
§ 108.
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De zin met „hoe" is subject (e. q. praed. nomen) :

Baeto 387/8 hem soud blycken hoe al 't best, dat sijn verwaent
bedillen Wist wtterechten, was.. . Lucifer 384e' Het blyckt hoe heerlyck

hem de Godtheit begenadight. — Bij sterken nadruk op de vraag naar
de hoedanigheid staat de bijzin voorop en is het voegw. verzwaard:
J. de Witt 89 : 21 Hoedanich nu hetselve stonde te werden geëffectueert,
was de eenige deliberatie.

Zoowel uit de onbepaalde als uit de vragende functie van
hoe kan worden verklaard: Bredero 586b 't Is my a l i i e n s,
hoet is als ick an 't mijn kan raacken.
De zin met het onbep. ,,hoe" heeft concessieve
§ 109.
functie.
In meer dan de helft der gevallen staat de bijzin voorop;
dikwijls ook onderbreekt hij een verband of een zin.
1. Betrekkelijk zelden vinden we het enkele voegw. hoe:
Pascha 85 En hoe ghy bout, en slaeft ... Noch raset den Tyran.
Huygens 869b/70 Want, hoe wy 't ons ontgeven 'Tis beter duyvels zijn,
dan Logenaer te leven. Lucifer 1229 Maer hoe men 't vat, dit loopt
van wederzy gevaer. Onpersoonl. constructies 1 ) : Reig. 256 : 6
Het z y hoe het gaet ... id.... zoodat (ick) hoe het gaet, weer naer
Frankrijk moet gaen. De concessie wordt uitgedrukt in een verband

van een zin met hoe voorafgegaan door een hoofdzin (n. d. vorm)
met hetzelfde praedicaat : Coster 787b Iok maeck het hoe 'k het maeck,
ick moet een gat vyne.

2. De concessieve functie uitgedrukt door een combinatie
met hoe:
a. Lucifer 723b hoev e e 1 gy belooft Zy zullen zonder hooft dien
optocht niet beginnen. —
b. Cats 29 Hoe n a u daer wort gevraeght, hoe n a u daer wort
vernomen Men weet niet wat geval het kint is overkomen. Bredero
860b Sy sayn niet generoos, hoe r a y c k sy gaen in 't swart. Lucifer
Een dergelijk
67 Hoe kl a e r de hemel oock van sterren blinckt ...
adjectivische adv. kan zijn adj. beteekenis verliezen en wordt dan
enkel adv. van toegeving en als zoodanig gecombineerd met hoe; een
geval van dien overgang is Lucifer 161 Bejegent Engelen, hoe s c ho o n
ze uw oogh behaeghden Het zijn wanschapenheên. Baeto 453b Want
sterflyck hooft versiert (hoe diep het sich berae) Geen mazel ..
C. Cats 806b Wy leven onbeschroomt hoe s e e r de baren rasen.

1)

Vgl. Het z y, hoe het zy (Bredero II 51, gecit. in Ned. Wdb.).

§ 109-111.
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id. 141 a Hoe o y t de sake valt sy kan het al verdrayen. 287 doch
hoe het i m m e r was De vryster kreegh een man.
d. Bont. 64 : 3 Hoew e 1 ick haer dit afriedt, soo consenteerde
ick het ten langhen lesten, id. 65 : 10/11, Reig. 83 : 6, Pascha 815,
1107, 1109; Luc. 512b, Baeto 424.

De verzwaarde vorm alhoewel 1

) :

Bij Bontekoe 54: 20 En alhoewel wy in sulcke benautheydt waren,
seydent volck ... Verder bij J. de Witt, eenmaal in een relatief verband:
109: 40 't welck, alhoewel wonderlijck schijnt, echter nochtans uyt
goede natuyrlijcke reden voorcomt. Verder achteraan, als een
toegevoegde „reserve": 111-14 dat selffs de bootsluyden jegenwoordich soodanich sijn overtuycht dat sy my verclaert hebben, hetselve voor haer advis wel te willen uytgeven, alhoewel sy oock daernevens gevoecht hebben, dat ... id. 53 : 39, 123 : 7.

§ 110. Zinnen met „hoe" in correlatief verband.
Deze constructie is beperkt tot verbindingen met een comparatief.

1. de tweede zin heeft den hoofdzinvorm: Bont. 49 : 5
hoemen meer water goot, hoe de brandt scheen g r o o t er te
worden.
2. de tweede zin heeft den bijzinvorm: Huyg. 948 hoe ick
verder kom Hoe ick meer Blinden vind, id. 795/6, 904, 905/6.
De tweede zin ingeleid door hoe dat 2 ) : Cats 979a hoe meer
een vrijster vleyt Hoe datse meer verveelt, id. 231/2.
ZINNEN MET „WANNEER

"

3) .

§ 111. Het voegwoord „wanneer" is, vergeleken met „als"
en „doe", niet zeer gebruikelijk. Zelden ook vindt men het
vragend ter inleiding van een objectszin : Cats 117" Sy wijst een
vrijer aen, wanneer hem staet te paren, id. 101b; Reig. 123 : 23.
1. Het meerendeel der zinnen is temporaal- conditionaal,
met een praesens (of perf.) als tijdvorm.
De temporale functie kan meermalen met „noodra" worden
omschreven, zooals in: Lucifer 1942 (lelyck de klare dagh in
1) Zie ook: al § 226.
2) Vgl. § 62, slot.

3)

Hoeneer, zie Ned. Wdb.
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naren nacht verkeert, Wanneer de zon verzinckt. Pascha 328
Nu rijst de zon in 't oost, nu daalt zy neer in 't westen,
Wanneer de bleeke maan klimt uit de water- vesten. Verder
Schouten 101 : 15, 104 : 26, 33; Cats 314b, 756a, 758, 768, 1022;
Bredero 93b, 992b, Pascha 308, 328, 458, 739, 1126 ; Lucifer 935 a
Baeto 171 1 , 221, 296, 347, 993.
De temporale functie wordt door een verzwaarden vorm
verduidelijkt : Reig. 134 : 11 Ick sal het hem geven zoo wanneer
ick weghga (= zoodra) 1 ).
De conditionale functie wordt door den conjunctief ver
Lucifer 253 Wanneer de weerelt koom' zich verder-duieljktn
uit te spreiden Wort elck van deze rij in zijn gewest bescheiden,
id. 875a.
V erlklarend temporaal (= omdat dan immers) : J. de Witt
33 : 20 Maer de aller grootste swaricheden sullen sich noch
openbaren in eene toecomende wervinge, als 2 ) wanneer in den
beginne tot geen lager soldye aenvang sal connen werden
gemaeckt.
Verklarend is het enkele wanneer : Lucifer 83a Wie zou ons
Engelsdom voor 't menschdom willen wenschen Wanneer men
schépsels ziet, die 't al te boven gaen.
Min of meer stereotype combinaties zijn:
Pascha 752 My dacht ick werd gedragen ... Gelyck wanneer de
Moor ontziet mijn bloedig stael. — Bredero 905 Nu eet doch, arme
bloet Misschien w a n n e e r 3 ) ons Heer ons arremoe versoet. — Cats 52
Men vint dat hare stem een yders herte steelt, wanneer se maer een
reys een aerdigh deuntjen queelt (= zoodra maar, of: telkens wanneer).
864 Hy acht geen ongemack, geen schande, geen verdriet Wanneer
by maer een reys syn Preciose siet. —

De temporaal -condit. functie is verzwakt tot die van subjectszin: Cats 964 0! 't is een hart gelagh, wanneer een jonge maeght
Haer wil niet hebben mago .
1) Zoo wanneer conditionaal- temporaal bij J. de Witt 37 : 2, 95: 5.
2) als = namelijk.
3 ) Mogelijk (mach schien = 't kan gebeuren) dat eens (= het onbep.
wanneer). Zie Van Helten § 231. De zin in Bredero's voorbeeld (Lazarillo)
luidt: Nu eet toch armen bloet want ent Godt ghelieft soo sullen my wel
haast uyt ons armoede zijn; vgl. § 133.
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2. Zinnen met een praeteritum:
a. momentaan aspect : Schouten 112-39 Wy hadden nu
ruym drie uuren dus hevigh tegens elkander ges 1 a gen,
wanneer de Engelsehe afgemat, haer ... op de vlucht begaven.
is. 114: 14 en nauwelycks was het Gevecht ge -eynd i g h t wanneer de lucht opklarende, weder de heldere sonneschijn te voorschijn quam. Met histor. praesens : Lucifer 783
Wy schatten ... onzen staet den oppersten gelyck en onveranderlyck ... Wanneer ons Gábrièl met Góds bazúin bej égent
(= toen plotseling), zoo ook vs. 1900. Het gebruik van wanneer
bij een praeteritum maakt den indruk van een zekere plechtigheid of ook deftigheid (bij Schouten) ; dit zou ook kunnen
blijken uit Vondels vertaling van Aeneïs XII : 941 waar het
momentane cum in het stijvere proza door wanneer, in de poëzie
door als wordt weergegeven. Ook uit Spa. Brab. 1617, waar
Jerolimo zegt : Dat by mijn niet eerst reverentelyck heeft
gegroet, Wanneer mijn simptueuse personagie (!) hem quam
te moet, en uit Schouten 102 : 10 Om twee bysondere saken
begaf ick my in mijn jonckheyt... na 't ver -gelegen Oost Indien : wanneer ick my hoe langs hoe meerder van mijne
genegentheden overweldigt vont: niet alleen van reyslust,
maer ook leersucht 1 ).
Opm. Het voegw. wen treffen we aan in den Baeto in het
lyrisch gedeelte, conditionaal: 273 Wen Leeuw oft Tyger
leedt geschiedt En sijn sij soo verbolghen niet. id. 325 2 ).
ZINNEN, INGELEID DOOR „RAER"
Van de talrijke zinnen met dit voegw. (ruim 200) zijn de
rijk geschakeerde functies zeer verschillend al naar gelang het
enkele daer dan wel de combinatie van daer en een volgend
(al of niet met daer verbonden) adverbium de inleiding vormt.
1) Wanneer kan temporaal zijn, bij „in mijn jonekhey t" ; ook verklarend.
2) Ook Vondel, Gijsbrecht 305 e. a.

§ 112.
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ZINNEN, INGELEID DOOR ,DAER" ALLEEN.

§ 112. Nu een dan is de zin door een vergelijkend voegw.
of een voorzetsel verbonden, een opmerkelijke verbindingsij ze van korten vorm:
Huygens 96j7 Sy hebben ... meer wetenschaps geleert Dan daer
sij ... Natuers geheimnis geloofden te begrijpen. Baeto 324 En
nemmerméer uw aer en swelt A 1 s daer men stroopt 't gedoste velt. Huygens 567 dan die het voorhoofd draeijen V a n daer die blixem
komt. Pascha 792 Dus stoof den voortocht vast ... tot daer men
Pharao ziet, id. 1616. Baeto 753b.

A. In deze bijzondere zinsvormen is daer niet met een
antecedent in den vorigen zin verbonden. Dit is met een
veertigtal zinnen (van bijna 100), ingeleid door het enkele
daer, het geval. De bijzin heeft dan dikwijls locale functie,
het woord daer staat feitelijk dru xocvoii :
Lucifer 561b Iok gae, daer God mij zerrt. id. Cats 959(, Bredero 194",
Cosier 1671b, Reig. 61 : 12 om mijn te brengen daer ick wesen wil.
Coster 630b Sel ick het met onse knecht Wel schicken daer 't wesen
moet. Coster 630b Of Jan noch woont daer hy plach ? id. Reig.
77 : 13, Bat. Arc. 60 : 29, Cats 782 Wy koken daer het valt, wy
slapen daer wy mogen. Huygens 384b, Pascha 889 1 ).

Alleen bij concrete voorstelling staat de locale functie vast.
Dit is o. a. het geval na werkwoorden als gaen, brengen, wonen.
Er zijn gevallen waar het niet met zekerheid te zeggen
is of de concrete, locale functie, dan wel de meer abstracte
van een bepaling van tijd, omstandigheid of voorwaarde is
bedoeld:
Cats 898 Gebruyckt u geestigh lijf ... Daer ghy, tot uwer eer, die
nutter sult besteden. Huygens 740 Ick sie geen' tyds te kort Daer
veel, of keel of luyt versleten wordt. id. 860b En soo de Dood ver
daer bloed of voet verschiet. Bredero 734b Ghy weet wel hoe-schijnt,
't dan gaet, daar men zoo stormt en malt Dat het korthield volck
licht after over valt.

Zonder twijfel conditionaal is de functie:
Huygens 452 'Ten is de slechtste slagh van alle blindheid niet Daer
yemand wat hy siet moedwillens niet en siet. id. Baeto 327.

1 ) Pascha 1191/2 is het verband met een voorafgaand praedicaat door
herhaalde coördinatie verbroken.

§ 112-113.
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Zelfs is nu en dan de causale functie niet geheel uitgesloten:
J. de Witt 51 : 24 gelyck als de burgeren aen de steden verplicht
sijn om by nootweer selfs op te sitten ende met de wapenen te volgen,
daer borgemeesteren ende schutmeesteren voorgaan. -

We merken hierbij op, dat de causale functie van daer in
de 17de eeuw weliswaar zeldzaam is, maar dat ook thans die
functie vrij wel beperkt is tot deft ambtelijken stij i.
Functies als hierboven besproken, worden ook uitgedrukt

in een verband van den bij zin met daer gevolgd door een
hoofdzin met een hervattend demonstr. daer:
Cats 328 Want daer Constance quam d a e r wasset al gewin.
Bont. 57 : 24 daer hy sat da er sat hy. Bredero 732b, id. 539 Daer
ghy send' de sieckt, da er stierdy oock 't genesen. Huygens 973e En
Baer een tweelingh sterft d a e r kan een tweelingh troosten. Zonder
het hervattende daer: Baeto 194b daer men 't minst vermoe Laet sitten
dese pest. -

§ 113. Het oorspronkelijk locale daer heeft zich in de
eeuw tot de functie van tegengestelde of tegenwerkende

17de

omstandigheid ontwikkeld:
Bredero 429b een aal die so lang was Dat hy in Engelant syn hooft
opstack, daar syn staart hier an 't strang was (= terwijl toch).
Bat. Are. 64 : 23 't waer aen den armen Reynhart ongelyck gedaen,
indien wy hem van ons lieten scheiden : daer 1 ) wy doch versekert
zyn, dat wy sijn hert e v e n w e 1 met ons sonden moeten nemen.
id. 68 : 34 en dat het vreemste is van allen, daer 't wilt van óns wégh-

loopt, loopen wy u ná. Baeto 643b/4 vorsten die uw nemmersatte swaerdt
Voert in de vuyste, daer 't Gegeven is tot dwang der muj tighe gemoeden.
Cats 656b Al ben ick met de jeught gedurigh in geschil Iek worde
wech-geruckt o o e k daer ick niet en wil. 2
) --

Deze tegenstellende functie van daer vinden we vooral bij
J. de Witt:
56 : 17 soodanich dat tusschen de eerste ende tweede tonne ruym
twaelff schepen de front connen zeylen, daer in de engte maer drie
of ternauwernoot vier schepen tegelyck connen passeren, id. 90 : 31,
109:2, 110: 31, 124: 8 (daer ter contrarie), 122: 32 (= terwijl
toch, hoewel).

1) Causaal zal deze zin wel niet zijn.
2) Overgang naar de concessieve functie.

§ 114.
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B. De zin is met een antecedent verbonden.
§ 114. Het antecedent is meestal locaal. In de gevallen
waar dit niet zoo is, heeft de zin met daer bijzondere functies:
Baeto 267 Wat brenght het tweede bed Al onrusts en al
scheurings in Daer een voortreflij ck hujsgesin Sich vlyen moet als
onderdaen (condit. of causaal). Cats 640 Daer woont d e s c h o o n h e y t
selfs, en dat in groot getal Daer u naeu-keurigh hert vernougen vinden
sal. Baeto 206 Geen weg soo duister, o Medea, daer ghy dwaelt
(mogelijk consecutief). Schouten 109 : 4 om onser in a 11 e s, daer het
de noot vereyschte, te beschermen (mogelijk conditionaal).

1. het locale antecedent is een bijwoord : Huygens 811
Sy sien niet eens meer achterwaarts, daer bijster' armoe
staet. J. de Witt 110 : 9 sonder dattet gait eenige dwersstroomen subject is dan alleenlijck in den beginne geheel
in n e w a e r t s aen, daer de grootste diepte en breedte is.
Het locale adv. er is aankondiging van den zin met ,,daer":
Lucifer 663 1 Het moet e r duister zijn, daer by verdolen zal.
2. het locale antecedent is overigens een locale voorzetselbepaling of een locaal substantief. Meestal sluit daer geheel
of nagenoeg 1 ) aan bij het antecedent. Afwijkingen hiervan
zijn : Bont. 70 : 17 sonden wellicht o p d e w a t e r p 1 a e t s,
die daer dicht by lagh, op Sumatra aengheloopen hebben,
daer de onse veel plachten aen te varen; id. Lucifer 269b/70.
Pascha 1175 Gantsch Libyen is woest, daer Atlas stijgt
omhooge.
3. Wij laten hier thans volgen een overzicht van de zinnen
met daer bij een onmiddellijk of nagenoeg aansluitend antecedent,
een locale voorzetselbepaling of een locaal substantief. Uit de
voorbeelden blijkt de mogelijkheid van restrictieve en continu
-atiev
functie:
Bont. 69 : 35 Iek hadde op die p 1 a e t) s daer wy 't volck verlooren
een hoet vol peper ghekocht. 46 : 11 de brandewijn liep b e n e d e n
in 't schip daer smitskoolen laghen. id. 52 : 10, 54 : 19, 64 : 8,
73 : 1; 72 : 1 in 't midden was een glop, daer ick gheen landt sien

1 ) Gescheiden door een verbum: Bont. 73: 1 Wy souden to t B an t e m
gevaren hebben, daer wy inde val souden gheloopen hebben. id. Reig.
83 : 7 Iek ben t e r V e r e niet gheweest, daer ick van dage gaen ( =
waarheen).
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kond'. -- Reig. 83 : 7 (gecit.). Schouten 102 : 27 my begevende n a er
T e s s e 1 s- diepte , daer ick met mijne goederen overscheepten. id.
102 : 17, 107 : 18, 114 : 21, 113 : 31 (wy) hadden ons in de
C o n s t a p e 1 s Kamer geplaetst, daer ons des Vyandts Koegels om
de ooren snorden. 105 : 14, 112 : 28; 104 : 12 Bezagen ... Africa;
Baer wy hemel hooge Bergen ... vernamen. id. 104 : 14. -- J. de Witt
51 : 18 In alle 1 a n d e n, daer bequaeme manschap tot defensie
bevonden werdt, 121: 12, 122 : 5, 10. --- Bat. Arc. 73 : 10 by de
plaets, daer... 61 : 18 na den hoeck daer... 60 : 11 dat het
aert na d e p l a e t s e daer het is geteelt. -- Cats 696 ter p l a e t s e
daer ... id. 958x; 804 Wy singen i n het d i c h s t e w o u t, Daer
sigh een vinnigh heir van felle moorders hout. -- Huygens 120b Dees
rijst ... Tot i n d e r E n g'1 e n 1 i c h t, daer sulcke blinden gaen.
715b/7a ick siese treden In 't K a e t s -spel, daer geen ball ... Haer
nederslagh verdient. -- Coster 631 b' k Selt eerst i n d e k r o e g h vragen,
daer hy hem in 't gemeen sochtens vertoont. 943b Is dat i e n H u y s,
daermen ter neer leyt de luy haer verschil ? — Pascha 66 ; 181b/2, 183
185, 187, 191, 193, 195, 197; 600, 1195 oft zoeken zij een w o n i n g
Daer ieder borger is, 264, 1141, 1196, 1197; 981. Luc. 16 hy begint
ons lucht te necken In eenen andren dagh en schooner
zonneschijn Daer 't licht zich spiegelt. Baeto 75 gescheiden wt
der t y d t 1 ) Daer 't lichaem traegh den geest te luttel laet ver slimmen. 661b Onder 't Cr ij c h s g e d r u j s, daer 't scherpe schichten
haegelt. 47P het haylich hol en suivere binnecaemers Van
vromer borst, daer sich een hart houdt metter woon. -ZINNEN, INGELEID DOOR „DAER" VERBONDEN MET EEN
ADVERBIUM. 2 )

§ 115. In tegenstelling met de zinnen met het enkele
„daer", zijn deze bijna altijd met een antecedent verbonden.
Wanneer dit niet het geval is, heeft de zin de functie van een
bijw. bep. van plaats of van een voorzetselvoorwerp: Bat. Arc.
en vinden ons meeste geluck, daer andere haer grootste ongeluck
in souden stellen, dat is in een eewige slavernije. Gevallen
van contractie vinden we bij Huygens, in twee zinsverbanden
met objectsfunctie van den bijzin: 766 De Heele Fransche
1) De wereld.
2) Soms met twee: Bont. 69 : 28 daer wy n a e r t o e liepen. Huyg.
817a Daer 't schip v o o r o v e r moet. -- Nooit met het genetiv. van
(vgl. waervan) ; wel met het adverbiale van: Reig. 52 : 13, Bredero 128b,
Pascha 1113.
Gron. Bijdragen, IV.

11

§ 115-116. 154
Hell sal by den and'ren schrapen Daer onse blinden sich
bevallick a en vergapen. 471 1 /2 Dat menschen machtigh zijn,
daertoe (God) Niet kunstenaers genoegh, niet scheppers (genoegh)
wilde zijn. De zin krijgt door coördinatie aan het subject
subjectsfunctie: Cats 788b Soo veel vermagh de tijt en daer
men toe gewent. Door verren afstand van het antecedent
kan de bijzin ontsporen: Pascha 842 de droomen zijn eerscheden ... eensdeels ... ten anderen ... ten derden .. .
doncker int aenschouwen, Daer niemant t'geloove op hoeft
te bouwen. A. „Daer" is met het adv. niet samengekoppeld.
§ 116. In tegenstelling met het antecedent der zinnen
met het enkele „daer", is het antecedent van deze relatieve
zinnen zelden locaal. Het zinsdeel daer + adv. heeft dan ook
in den bijzin dikwijls een andere functie dan die van locale
bepaling, en concurreert 1 ) met de relatieve pronomina. De
verbinding is vooral gebruikelijk in het proza (behalve van
Schouten en J. de Witt), en bij Bredero en Huygens:
Bont. 46 : 3 de steker daer de keers o p stont, 46 : 18 De botteliers

maet, daer de brandt d e u r quam, id. 46 : 2, 7 ; 49 : 15 ; 50 : 15, 26;
53 : 31, 60 : 12, 62 : 18, 65 : 35, 69 : 28, 72 : 36; Reig. 52 : 13.

Dese boucken daer mijn man van schrieft. 53 : 14 een venster dat
beneden over onse vensters quam, daer Elsken somwillen eenige
metsers door sprack, id. 48 : 22, 60 : 17, 63 : 19, 67 : 10, 18; 68 : 1,
79 : 6, 83 : 9, 85 : 21, 90 : 1. Bat. Arc. 66 : 38 't heck belent met
de wagen -wegh; daer 't al v o o r b y most. 64 : 5 de weldaet daer
ghy hen nu mee aen u kont verbinden, id. 66 : 34, 69 : 2, 70 : 14,
74 : 15. Coster 244b syn ouwe kleeren, daer hy mee gaet jagen. id.
666b. Bredero 85a een vijgh Daer hy o f sturf, id. 128, 145, 224 1 , 251b/2a,
518 1 , 942 1 . Cats 129b Als sy gasten vint daer yet o p valt te seggen.
Huygens 9a D'ellendigh' avont -ure Daer God ons m e d e dreight;
171 de spleten Daer d'onervarentheid door siet, 182ó/3a, 224e
817 a, 830b, 884b, 963b/4, 954x. Pascha 505 God is alleen het Roer daer
't heele schip na seylt, 519, 602, 1114, 1178. . Lucifer 51 1 Op 't aenzicht van de kloot, daer d'Oceaan o m spoelt. 1052 1 Een vier ontsteken, daer de lucht af branden zou, 64. 1 , 479, 969b, 982b. Baeto, 783 1
Is dit, fortuin het spel daer ghy uw lust m ê e boet°? id. 489a, 959b.
1)

Het antecedent is echter zelden een persoon, althans in ons materiaal.
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§ 116-117.

Er zijn eenige zinnen met pronominaal antecedent:
Pascha 312 Wy hebben toch n i e t daer wy o p mogen rusten.
id. Reig. 56 : 12.

Het antecedent is praedicaat:
Bredero 827b het is hier woest en leech, Ja, besem, vleughel, n i e t s
daer ick het hugs mee veech. Ook in de nadrukkelijke verbinding:
1Reig. 47 : 6 dat ist daer ick na er verlanghe. — Coster 975b Wangt
't is niet dan v a n g e 1 t, geldt, daer se v a n droomen. In Cosier
975b is de bijzin variatie op de voorzetselbepaling.

B. „Daer" is met het adverbium samengekoppeld l).
§ 117. Het antecedent is zelden ver verwijderd van den
bijzin; zooals J. deWitt 132 : 7 D e w i n d e n 1 ) syn buyten
onse macht ende bestieringe, daermede het God belieft heeft
Een verbinding met het genetivische
ons te besoecken.
van is : Schouten 114 : 39 der doode Lycken, daer van e e n i g e
tegens de Wal gespoelt zijnde ... wierden geplondert.
Mogelijk ook J. de Witt 172 : 18 de schriftelycke propositie,
daervan copye hiernevens gaet. id . Cats 202.
Nu en dan is de bijzin progressief, terwijl de geheele voorafgaande zinsinhoud antecedent is. Duidelijk is deze functie
door een volgend adv. uitgedrukt in : J. de Witt 56 : 2 dat
het mogelijk is de vloot in zee te brengen, daermede d an
sooveel soude Wesen geavanceert, dat ... Verder : Bontekoe

52 : 14 Daer op ick seyde : Mannen ... Schouten 102 : 19 dat
ick my ... sagh aengenomen : daerop ick stracks de preparatien quam te vorderen. 109 : 12 Daerop de Engelsehe Heer
souw geantwoort hebben ... Twijfel of de geheele zinsinhoud dan wel een substantief antecedent is, doet zich voor
bij deze zinnen:
J. de Witt 91 : 38 soo sijne Goddelyke Maj. my de genaede doet
van by m y n e st a n t v a s t i g h e y d t te laeten continueren, daeromme
ick hem vierichlijck sal bidden. Baeto 8O7 a D e sinn e 1 o ose r o u w
dus veele toe te geeven, Daer mêe men niet en wint, is immers geen
bescheydt. Bont. 59 : 17 en achternae begon het pur gat i e te baren,
daerdoor wy dadelyck verlichtingh gevoelden.

1)

Deze verbindingsvorm vinden we vooral bij J. de Witt en Schouten.

117-118.
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Andere voorbeelden van dezen gangbaren zinsvorm zijn:
Bont. 68 : 12 en over de banck (daer op wy sulck een perijckel
in 't in -komen hadden uytghestaen) quamen wy nu. Schouten 103 : 24
dat ons voor de Tafel -Bay bevonden te zijn : daerinne ww naer twee
dagen suckeling, ... arriveerden. 103 : 35 insonderheyt van Africaense
schapen, daer van rijckelijck wierden voorsien. 104 : 19 oock in
't Hollandsche kasteel; daer inne de subjecten en dienders ... woonden.
113 : 4 dat sy al haer Anckers daer voor sy vertuyt en vastgelegen
hadden, verlieten. 114: 4 Wy vonden al onse schepen, daer mede
wy tegens den Vyandt hadden geslagen, beschadigt. J. de Witt
171 : 25 1) de memorie, daer over Haer Hoocheyt my oock al vorens
hadde onderhouden. 345 : 7 de benaeuwtheyt, daer inne de stadt
van Londen haer sal bevinden. 345 : 15 Hierbij gaet copye van seecker
advis ... daerinne my sonderling gevalt de passage ... Coster 1596
dats een dingh, daer an ick vermal. Cats 105 Sy weet den leven-streep
te wysen Daer uyt een vremt gevolgh en groote dingen rysen. Huygens
40 morn uyt-sicht te sien mindren Daer langs het brood in moet. 173b
Sy sien de geessel wel daer me sy sijn gheslagen. 530b/3 gedreven van
yver voor Gods saeck daer tegen lid en leven Soo rustigh werdt gewaeght.
686b sy sien maer door haer' woorden ... daer me sij mij vermoorden.
803b Dat is het rechte paer daervan de waerheid sprack.

ZINNEN, INGELEID DOOR EEN TEMPORAAL

VOEGWOORD
Onder dezen term verstaan wij de voegw. doe, nu, sint, eer,
voor, tot, mit, die ook voorkomen als temporaal adverbium,
e. q. als temp. adv. of voorzetsel. Ook als voegw. hebben zij
vooral tijdaanduidende beteekenis. Verreweg het gebruikelijkst
zijn doe en eer.
ZINNEN MET „DOE(N)", „TOEN" 2

).

§ 118. Dit voegwoord leidt zinnen in met een verleden
tijd. Het concurreert met als 3 in de in 87 : 5 omschreven
functies, en is als zoodanig, vergeleken met als, zeer gebruikelijk
)

1) Een nog opmerkelijker geval van parenthesis is J. de Witt 52 : 14.
2) Bij Bont. elfmaal doen, viermaal doe, eenmaal toen, na een stem!.
explosief (48 : 5 want toen). Vondel in Pascha nog doen.
3 ) Ook met wanneer, zelfs met daer.
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§ 118.

bij Bontekoe, Bredero, Coster en in Pascha ; niet bij Cats. De
scherp temporale functie is vooral duidelijk bij een auteur als
Bontekoe; men mag aannemen dat doen beter dan het o. a.
óok conditionale als voldeed aan de voorstellingswijze van
eenvoudige auteurs, bij wie concrete aanduiding overheerscht.
Hervatting door het adv. doe vinden we vooral bij Bredero
774a Maer doese boven quam, doen vant sy 't lieve paer,
id. 114, 149 a. Niet bij Coster 1368 1 doe s'em smorghens sochten
Vongen se niemant minder as haer lieve suentgen, id. 203 1 ,
207a, 1352 a. De bijzin onderbreekt een zin : 1620 1 En tegen
die, doe hy t'huys quam, deed hy syn klacht l). Ook bij
Bontekoe is het hervattend adv. afwezig : 48 : 5, 54 : 23,

58 : 25, 61 : 17, 62 : 7, 64 : 21, 66 : 12, 69 : 5, 72 : 6.
In het Pascha vallen op reeksen van gecoördineerde bijzinnen
met steeds herhaald doen: 95b/7, 99/100, 101/2, 103/4, 107/8 a,
109 1/10. Verder: 431/2, 499, 541, 567.
Een plusquamperf. komt nu en dan voor: Bont. 63 : 27,
64 : 21; Bredero 149 a.
Bij eenvoudige auteurs vinden we de verbinding van doen
met een voorafgaand adv. van tijd, een zware temporale
vorm, die concurreert met de verbinding van adv. + dat:
Bont. 62 : 7 's Morgens doen het dagh was, 66 : 12, 58 : 25
doch Baer nae doe de voor -leser uyt de schuyt in ons boot
56 : 1,

quarr, deed hij 't selver. Reig. 136 : 13 als de laestemael doen
ick hier was.
In den Lucifer vinden we het voegw. in progressieve, momentane functie, gelijk elders wanneer: 1027/8 Wy juichten ...
aenbaden ... de hemel gaf gehoor ... ja smolt van volle
vreught op tongmuzyck, en harpen; Toen Gabriels bazuin
zich p l o t s e l i n g quarr werpen Met desen donderslagh in
't midden van Godts eer: Daer lagen wy verbaest. Er is één zin, bij Bontekoe, waar de temporale functie nagenoeg in de causale is overgegaan: 54 : 23 Doen ick haer beleeft
-heydtsag,
wilde niet meer hebben als sy.
1 ) Zoo ook Bont. 49 : 19, Schouten 115: 5, Bat. Arc. 69 : 10, Baeto
391b. Over de frequentie van onderbreking spreken we nader bij zinsverband.

§ 119-120.
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ZINNEN, INGELEID DOOR „NU NOU) ".

§ 119. De door nu ingeleide temporale zin (praesentisch
in tegenstelling met doe) is tevens verklarend causaal in: Pascha
910 Nu 't langher niet en smert, de tranen zijn vergeten, id.
843, Bredero 49a Maer nou sy my ghesont sien no u ist: God
helpje 1 ) Ook wel tegenstellend: Coster 206a En nou icker een
(man) heb, ben ick al wéeu by syn levende lijf, id. Baeto 762.
!

ZINNEN, INGELEID DOOR „EER ".

Zinnen met dit voegwoord zijn, evenals met eer
§ 120.
dat, schaarsch in het proza ; ze hebben wanneer ze daar
voorkomen alleen tijd-aanduidende functie, bij een verleden
tijd : Bont. 73 : 32 soo dat wy al in den dos waren, eer wy
inde stadt quamen, Bat. Arc. 66 : 1. Reig. 48 : 12 ende (hebbe)
tselfde van den beginne, al eer den tyt de saecken náectelyc
h a d d e ontdéckt, met woorden ende alle myne actien
getoont 2 ).
Deze functie en vorm ook bij Huygens 385, 372.
Bredero 744" Wat hadd de knecht een. pret Eer hy quarr tot
syn wil, id. 329 ; Pascha 546, 460 ; Luc. 687x, 1016'/7a; Baeto
671'/2, 851 11 (plgpf. ). Tijdaanduidend met een perfectum:

Bredero 239 Die heel Indien wegh geeft an een simpel kapetayn
Al eer hy dat met macht van soldaten heeft ghewonnen.
Met irreale modaliteit bij verleden tijdvorm: Huygens 834a
Dat my de diere Tyd in kruym'len Boud' ontvallen Eer ick'
'er 't end af sagte.
Ook het praesens staat in zuiver tijd - aanduidende zinnen:
Huygens 999b En sluyt hij ons een oogh of twee eer 't avond
is, id. 244 1 , 246" (perf. praes.) Coster 4b eer den Icker syn
schoenen an het, isse haesop, id. 55 1 , 625x, 609 1 ; Pascha 87 1
Luc. 579a Ja eer we zwichten, zal dit hemelschblaeu gewelf
te bersten springen. Baeto 880b Dan 't is soo 's Hemels wil .. .
Die lange wordt versmaedt eer hij 't sich annetreckt.
Deze temporale functie kan gemakkelijk overgaan in een
.

1) id. 1698, 1911.
2) Verderop een zin met praesens: Ooc sal ie noch wat zitlever moeten
coopen, eer ie van hier gaen (125 : 9).
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§ 120-122.

prohibitieve 1 ). Men vergelijke Luc. 729b doch eer we dieper
treden Zoo laet ons al 't gevaer eerst wegen, niets bestaen. met : 1103 gewaerdigh ons te hooren Eer ghy een vonnis velt,
uit y v e r i g e n toren. De toevoeging der laatste bepaling
maakt den zin feitelijk prohibitie f . Deze modaliteit is in den
Lucifer vooral duidelijk bij den conjunctief : 1503 Legh neder,
stryck den standert, en de veder van uwe vleugelen voor
Godt ... eer hij u uit den troon ... nederklincke aen gruis.
160b en wat men best verzwyge, eer dit de Geest bekoor', id.
988a, 1037ó/8a. Dezelfde modaliteit, zonder den conj. vorm,
vinden we in Pascha 972 1 Verschuylt u, eer den Hemel op u
valt, id. 418b, 997b/8. Ook Bredero 576a daar wil ick wat mot's
om koopen, Eert door de ving'ren druypt, id. 411, 463 1 , 1002b.
Coster 1196a, Baeto 845a dat afreed mijn vyandt herwaerts
treck Om eer jck 's coninx oor gewin', my t'overstelpen. Finale modaliteit begint de zin te vertoonen in Pascha 386
En moet gelij c het graen int aertrij ck eerst verrot, Versterven,
eer 't verrijst in heerlijcheydt tot Godt.
ZINNEN, INGELEID DOOR „VOOR ".

§ 121. Bat. Arc. 68 : 7 viert soo ontroert ... dat ... hij ...
niet eer konde bedaeren voor hij weder op de wagen was.
Reig. 205 : 13 Want ie en zoude niet garen van hier vertrecken voor ie hier iet van ghemaect hebbe. -(tzint, tzedert, tsichtent 2 ).
§ 122. De zin is een bepaling van tijd: Reig. 46-5 Mijn
goede dispositie hebt ghij van W. konnen verstaen, en t'sedert
hij 3 ) bij U gheweest is, van de Vries, id. 230 : 16, 232 : 21 4 ) ;
Baeto 755b. Naar den regel „post hoc ergo propter hoc" is een
overgang naar verklarende of causale functie min of meer
waarschijnlijk: Bredero 906 't sichtent ick hier quam woonen
Was ick nooit wel te pas; Baeto 615 Tzint ghij mij dese kroon,
mijn Heer, op 't hó of t deedt volghen Voeghd jek mijn sinnen
om in alles te genoeghen Myn man, id. 181/2.
ZINNEN, INGELEID DOOR „SINT"

1) Een tegenhanger van het finale en consecutieve totdat, § 71.
2) Alleen bij Bredero (Jerolimo).
3 ) nl. Willem.
4) 260 : 22 tsedert dat.

§ 123-125.

160

ZINNEN, INGELEID DOOR „TOT".

Zij zijn gering in aantal, vergeleken met die met
§ 123.
tot dat 1 ). De zin is een bepaling van tijd (een begrenzing van
den duur) : Cats 357b Hy staet een weynigh stil tot by hem is
vernomen Van waer ... Baeto 16/7 a Want soo mijn kaemerling ... Gemart had, tot de twee gevangens aen het mellen
Geraeckten, id. 899 1 , 900/1a. Met overgang naar de consecutieve functie: Pascha 6 Nu wauwelt zoo veel gras, zoo vet
en graegh bedyt, Tot ghy van Madian de schoonste kudde
zijt, id. 425, 430. Progressief is de zin: Pascha 814... hier
lach de dissel, ghins het speck, en daer de raden Tot ick my
smorghens van Morpheus vont verraden, id. 797/9.
ZINNEN, INGELEID DOOR „MET" komen zelden voor.
§ 124.
Een geval doet zich voor in Huygens' bewerking van Terentius'
Andria, r. 35: Met hy uyt sijn kinderjaertjes quam Schickt
ick et dat hy soo den toom wat ruymer nam; id. 172 mit a s 2 ).

ANDERE VOEGWOORDEN
ZINNEN INGELEID DOOR „GELIJCK".

§ 125. Het gebruik van deze talrijke zinnen is te vergelijken
met dat van als (§ 80) en gelyck als (§ 82 : 3).
1. De bijzin is bijw. bep. van hoedanigheid bij het voorafgaande gezegde 3 ) : Reig. 59 : 1 ende d o e t gelyck ick doe,
id. 65 : 8. Cats 518 Die vought sich om t e d o e n gelijck hy
was gebeden. Bat. Arc. 69 : 9 h e t g a e t recht hier mede,
gelijck men al van ouds plag te seggen. Cats 783b en schoon
het niet en g a e t gelijck het yder lust. 792 1 Het g a e t ons
evenwel gelijck het eertij t s p l a c h, id. 97l'.
In al deze zinnen is het praedicaat van één of beide zinnen
doen of onpers. gaen. Het Vf. wordt herhaald in: Huygens 617"
1) In Pascha betrekkelijk veel; zie § 71.
2) Bij syncope zou mits ontstaan; zie § 127, waar de temporale functie
van mits is onderscheiden. Mit dat § 67.
3 ) De bijzin staat voorop: Baeto 584 Gelyck uw Majesteit mij voorgaet
sal j ck náegaen.
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§ 125.

Haer kinders minnen zy gelyck haer Ouders minden.
Het is samengetrokken : Bredero 191b soudmen dat Brabants
l i f t e n o f wannen gelyck de kruyeniers haer kruien.
De bijw. bep. wordt aangekondigd door s o o : Cats 1043b
En s o o te zijn gestraft, gelyck men guyten doet ; 724b In als
S o o toe- gerust gelyck een heyden gaet. Bredero 997b En dat
hy niet en gingh s o o troisch ghelyck hy gaet 1 ).
Bij een subst. infinitief wordt de qualitatieve bijzin zelfs
attributief : Schouten 112 : 9 dit wás geen s 1 a e n, gelyck
ordinair in zee geschiet, maer moorden.
2. Losser van het voorafgaande gezegde is de vergelijkende
bij zin :
De vergelijking betreft een bep. van hoedanigheid in den
voorafgaanden zin : Huygens 756 a Hoe onlanx ging men h ó 11
Gelyck de Noordzee gaet. Coster 3 73 /4 o p s y n g r o o f s Ghelyck wy hier leven, id. Lucifer 1040. De bepaling van hoedanigheid is adj. bij een infinitief; de bijzin van vergelijking
staat daardoor in opmerkelijke contractie, bij Huygens 220
maer 't is een s c h r i c k l i c k sien Gelyck kleinhertige staen
by gequetste lien.
De vergelijking wordt uitgedrukt door een vervangend
werkwoord : Bredero 924a Iek wou wel, dat syn smart e e n
w e y n i e h waar verquickt Ghelyck h e t gust'ren w a s.
Huygens 956 Sy schieten d i e p e n v e r r Gelyck de Sonne
doet. Coster 46a datje de starten wel op steeckt ... m e t
een dray. met een sway ... Gelyck jou buerjonges doen.
Bat. Arc. 62 : 15 soudet u verdrieten, Rosemond t h i e n
j a e r e n na haer doodt te beminnen 2 gelyck Petrarca syn
lieve Laura d e e d e. id. J. de Witt 109 : 37. Het is mogelijk
dat in deze verbanden de bijzin de voorafg. gespatieerde
bepaling varieert; maar ze kunnen ook wel bepaling zijn bij
het geheele gezegde. In het geval van: (Cats 776b) Wy rapen
onsen kost gelijck een vogel doet kan de bijzin vergelijkend
staan bij het geheele gezegde 2 ) ; maar mogelijk is hij bepaling
van hoedanigheid als in de gevallen sub 10
.

1) Bepaling van graad.
2) Dan sterk accent op „rápen".

§ 125.
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De vergelijkende bijzin in een metaphora:
Pascha 315 Want onze slaverij schijnt e e u w i c h e n g h e d u r i c h.
Ghelijc de Zee d'een baer op d'ander golft azurich. 385 En moet,
gelijc het graen int aertrijck eerst verrot, Versterven, id. 465,
527/8a, 794, 911/2. In den dialoog: 878 Aaron. Hij is die s'Hemels
loop stiert op de hooghe Polen. Pharao. Ic dent ghelijc de Nyl
omdraeyt de water- molen. Lucifer 358b/9.

De bijzin staat voorop:
Pascha 153/4b En gh'lijck men op den touts het edel dierbaer gout
Nadat het is doorvuyrt, veel weerdigher beschout : Zoo zullen ooc
int kruys de twelf Joodsche stammen Groen blijven. Cats 709a J u y s t
s o o gelijck een keers ... Is op den staenden voet in haren eersten
stant : Soo vaert de jongelingh.

De vergelijking is een gelijkstelling in het concludeerend
betoog:
Bat. Arc. 69 : 18 Want gelyck wy te vergeefs, in de Herders van
onse eeuwe, souden soecken de voorgaende Hollantsche oprechtigheyt,
s o o moet ghy oock weeten dat ghy in ons niet meer sult vinden d'oude
onnooselheyt. Het geheele verband in secundaire onderschikking
geplaatst : Bat. Arc. 60 : 20 in 't oor te luysteren, dat gelijck ghy
in de natuur gehouden zijt, van dat sy u heeft laeten worden 't kindt
van een moeder, ghy haer a 1 s o o weder schuldigh zijt te worden
moeder van een kint. -

3. De zin met gelijk staat in het concludeerend verband
achteraan, en heeft de waarde van een hoofdzin.
Bij J. de Witt wordt de nadrukkelijk concludeerende modaliteit
door de toevoeging van (dan) oock uitgedrukt:
53-35 Wy hebben alhier huyden, vermits het harde weder, niet
veel connen verrichten, geljck o o c k, Gode zy loff, alles nu op dese
reede in soodaenigen standt is, dat onse aenspooringen niet meer soo
nootsaeckelijck sijn. 91 : 1 Gelijck dan o o c k om die redenen de
leden eenpaerlijck van dat sentiment waeren dat ... de geheele
commissie behoorde achterwege te blijven, id. 109 : 20, 111 : 23.
Verder Bont. 61 : 27 en meenden ons daer al te samen doodt te slaen;
ghelijck ghy hier nae hooren sult, id. 61 : 23, Schouten 101 : 15,
Pascha 735/6a 1).

Met een vervangend werkwoord:
J. de Witt 110 : 17 gelijck des anderen daechs ... is gebeurt,
id. 110 : 14. 133 : 15 hebben wy de consideratie mogen aen een zijde
stellen, gelijck wy oock heb b en g e da e n, id. 171 : 20. Reig. 49 : 3
Ick hebbe dit niet willen gelooven, gelijck ick noch niet en doe. 72 : 13
1)

Het eenige geval buiten het proza.
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hy hadde aengenomen het te vermaenen, in de commissie kommende,

gelyck hy d e d e (= en dat heeft hij gedaan ook), id. 71 : 5, 76 : 6. Andere stereotype vormen : Reig. 65 : 2 Men spreekt er hier zeer
van, dan op verscheiden manieren, gelyck UE. wel dencken kan.
77 : 10 ... gelyck men mij geschreven heeft, id. 63 : 13. Bont. 48 : 26
Mannen, wy hebben (naest Godt) onse hulpe nu by ons, ghelijck ghy
siet (= dat ziet gij), Pascha 517, 578. Pascha 501 Zyn willen hing aan
God, gelyc 't hier merclijc bleec 1 ).

4. Zinnen als deze kunnen, gelijk met hoofdzinnen ook het
geval is, een verband onderbreken of parenthetisch staan:
J. deWitt 133 : 31 Maer, terwijl wy ons vervoecht hebben ter
plaetse, daer wy denselven vice-admirael met syne schepen, die in
groot gevaer waeren, meynden te ontmoeten, gelyck oock wy 't geluck
hadden hem aen te treffen, soo heeft den vyandt, soo wy nu verneemen 2 ),
geattrapeert de schepen ... id. 91 : 22, 344 : 10; Bont. 47 : 23.
J. de Witt 123 : 3 incas den vyandt (gelijck men presupponeerde)
selffs achter de bancken gevonden hadde mogen werden, id. 133 : 16.
Reig. 87 : 6 dat zij nu meede sullen brengen (gelyck UE. schrift)
sesmael hondertdusent gulden. Bredero 41 Want of men schoon de lien
(gelayck hier staat) al siet .. .

Deze korte parentheses vooral ook bij Cats 97 1 Sy weet
(geltjek het schijnt) de gangen van de sterren. id. 370 1 . 236 1
(gelijck het blijckt). 205 1 Spreeckt ront (gelijck het dient) van u verholen Wesen. 470 1 En is (gelijck ick meyn) in geenen tijt gelesen. Zinnetjes als deze krijgen allicht de functie van modale bepaling.
ZINNEN MET „NASR" (NA).

§ 126. Bij Cats de tijd-aanduidende functie : 553 En naer
hy zonder spraeck een weynich heeft geseten Soo laet hij
syn besluyt de strenge vrijster weten.
De bijzin is bepaling van omstandigheid (= in overeen
-steming
wat of hoe ...) :
Huygens 6b Nu weten Ghij en Hij het suer en 't soet gesicht te
stellen, naar het zij ; 7a Naer 't Is 3 ) voeght ons 't suer; Cats 279 1
want, na haer saken staen De noot die roept om hulp; Baeto 509
Niet (= niets is) soo bly, niet soo mild, niet soo lief als uw vier Naer
het uitert syn eracht (= het hangt er maar van af hoe ... ). —
1) Een tegenstelling is uitgedrukt: Schouten 111/6 Dese furie by ons
uytgestaen zijnde, gaven de moet door sulcks geensins verlooren, gelyck
de Engelsehe gissingh hadden gemaeckt.
2) Deze zin met soo ook.
3) Antithet. woordspeling.

§ 126-127.
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Veelal heeft een korte zin, in stereotype vormen, modale
functie:
Coster 177b De blyste, na me dunct, die souwen voor aen gaen, id.
Cats 569b, Reig. 78 : 11, 100 : 13; Huygens 825a En, naer ick hoop,
of v r e e s, hy sal 't noch lange blijven. Cats 505b Heer ridder (naer
ick hoor) ghy zijt vol hoofsche treken, 506b naer ick vermoe; Reig.
76 : 11 naer men zeidt. Schouten 107 : 8 na het scheen, id. 107 : 5,
113 : 2.

§ 127. Een zin met sulx (vgl. § 59): Baeto 1127 Sulx,
hy besluyt met moede slap Te trecken wegh. — Deze consecutieve functie en adv. beteekenis van sulx ook in sulz dat 1 ),
id. 1465. In andere gevallen kan het woord ook pronomen
zijn: Reig. TIE. sult daer uut konnen sien wat ick hun geantwoort hebbe, sulckx oock de waerheyt is. id. Baeto 1179. Zie
hierover § 130 1
.

ZINNEN INGELEID DOOR „MITS" (ver-, overmits).

§ 127. Mits leidt een oorzakelijken of verklarenden bijzin
in, bij Cats 14 Want mitse kluchtigh was, soo wertse daer
geleden, id. 63, 147, 326. Bredero 910/11a. Ook een temporaal momentanen zin 2 ) : Cats 361 En mits hy tot de plaets nu dichter
quam genaken Soo gaet hy door het loof een open ruymte
maken.
De functie van een „onderstelde noodzaak" (c. q. „vooraarde" ) vinden we, met duidelijken conjunctief, bij Huygens:
344 'T gae met het staetsbewind soo 't God en Lot belieft Mits
haer all-waerdigheid ten hoogsten zij gerieft. 985ó/7a 'T goed gaet
van waer het quam! mits 't eene van twee ooghen Ten Hemel binnen
r a e c k, soo blyft men onbedrogen. 689a Mits dat 3 ) haer seggen
k 1 i n c k' soo houden sy 't gewonnen. — Deze functie èn de causale
zijn mogelijk in 35618 Sy sien geen kreup'le knie... Mits haer het
hoofd-stuck ... mits haer twee ooghen - stralen De reden upt den
hoofd, 't hert uyt den boesem halen.

1) Vgl. § 45 : 1 0
2) Bij deze functie kan men denken aan een oorsprong van het voegw.
uit met (mit) in plaats van uit mid. Vgl. ook zinnen met met, mit as, § 124,
mits dat en met dat: § 64 67.
3 ) Vergeten in § 64.
.

;
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§ 127-129.

De causale functie ook door vermits : Cats 154, 259, 601b,
608, 672. Bredero 51a/52, 341 a. Bont. 51 : 9. Schouten 105 : 37.
In combinatie met al: Cats 123 soo dat haer laegen naem
gansch hooge was geresen E n al vermits sy breet in desen
handel weyt. Evenzoo door overmits, ingeleid (gecombineerd) :
Reig. 71 : 20 seggen dat hij het niet garen en hadde, en d a t
overmits hij niet wel gelogeert en was, id. 90 : 1 en d a t
overmits de rekeningen niet wel overeen en commen. Zonder
inleiding 106 : 7 Pesen sal kort vallen overmits ick terstondt
naer Keenenburgh reis. ZINNEN MET ONDERSCHIKKEND „DAN".

§ 128. Het zijn vergelijkende bijzinnen, na een comparatief, veelal meer : Baeto 380 1 Sij vinden dat 'er meer is
dan men kan begrijpen, id. Huygens 129, 843'/4; Schouten
103 : 6; J. de Witt 124 : 40; Baeto 828b. Na eer 1 ) : Huygens
202a Niet eer dan 't morgen ís. Bat. Arc. 64 : 4 en die e er
sich selven sal vergeten, dan hy soude vergeeten de weldaet .. .
Verder Pascha 409 ' Niet langer dan hy wil. Baeto 773b En dient
hem s c h o o ne r dan hy wenscht.
Opm. Dan na zoo : van Helten, Vondels Taal § 160.
ZINNEN MET HET VOEGW. „SCHOON".

129. Alleen bij Cats, en in groot aantal; in concessieve
functie. Nu en dan heeft de zin de schikking van den hoofdzin:
Cats 657 a en schoon ick wil het weren Ick rake buyten spoor.
528a Maer schoon ghy zijt de vos, ick ben de raue niet.
Gewone bijzinvorm: 220 1 , 223 a, 309, 37F' , 783 a, 805b, 964b.
Opm. Cats 268a En, schoon al isse jongh ... blijkens de
inversie is dit een verzwaring evenals het voegw. al: zie § 226,
en vgl. § 97 en § 63. Het concessieve adv. schoon komt
ook in den zin voor; de verklaring van schoon uit ofschoon
(zie Ned. Wdb. XIV, 838) is dus niet noodig.
1

) Met e er — dan concurreert het voegw. eer (dat).

DERDE HOOFDSTUK
Zinnen ingeleid door voegwoorden met een nominale, pronominale of verbale kern.
ZINNEN INGELEID DOOR „DEWIJL'.

§ 130. De oude temporale functie is aan het verdwijnen.
Eenmaal in den Spa. Brab. zegt Jerolimo:
1854 En dewijl ick mayn winning en verlies heb overgeslagen So
begun ie de open partijen in mayn nieu journael om te dragen. —

Eenmaal wordt in Baeto gelijktijdigheid en tegenstelling
uitgedrukt:
752e Niet langer kan 't gemoedt Dewijl 't het boost gevoelt sich
't beste maecken vroedt. -

De gangbare functie is, bij zeer frequent gebruik in het
proza van Schouten, Bontekoe en J. de Witt, de verklarende
reden -gevende:
Bont. 55 : 17 En dewijle het landt hem noch niet op dee, Soo
wierden wy soo dwee gemaeckt, dat het volck resolveerden ...
54 : 24, 71 : 12. Gecoördineerd aan een partie. praes.: 71-6 en
dewijl ick noyt in Oostindien gheweest was, noch gheen stiermansghereetschap h e b b e n d e, soo wist ik niet ... J. de Witt 108 : 27
ende dewijle Bene gemeene vloet in 't Spagniaertsgatt het water doet
hoogen ruym vijff 't halve voet, soo blijckt daeruyt ... 56 : 37,
110 : 22, 123 : 31, 124 : 22, 344 : 21. Schouten 104 : 7 Doch de
Fruyten waren nu schaers, dewyl het in 't midden van de winter was,
id. 112 : 36, 113 : 9.
-

Bij dezen auteur vinden we nu en dan een verzwakking
van de causale functie, wanneer hij zich blijkbaar aan den
bijbelschen of den „stadhuis - stijl" vergrijpt :
108: 5 Maer den hooghmoet komt gemeenelijck voor den val;
dewijl sij noch al veel meer van diergelijcke lasteringen op ons quamen
uyt te spouwen: doch wy lieten haer begaen. 105: 27 dat hy onse
benauwde sielen dewijlen geen lichaems hoop noch uytkomst sagen,
wilde genadigh zijn. 105 : 5.
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§ 130-131.

Bij Cats komt in het proza achter het Spa. Heid l) het
voegw. voor, in een betoog in bijbelschep stijl. In Baeto 711"
en Pascha 1995 vinden we de schaarsche voorbeelden uit de
poëzie 2 ). Verrassend is het blijkbaar gemeenzaam gebruik bij
Reig. 231 : 11 Dewile ghy dat goedt vindt zoo moet het wel
zoo wezen.
Opm. Voor midlerwijl zie Ned. Wdb.
ZINNEN INGELEID DOOR „TERWIJL ('T WIJL) ".

§ 131. Zij zijn vooral talrijk bij Bontekoe, Coster, Cats en
in bijzondere functies bij Vondel.
1. Vooral wanneer wordt aangeduid de lengte of duur der
handeling :
Bont. 58 : 2 Hoopte dat het op soude klaeren, terwijl ick aen 't roer
stondt. Coster 696b daerom komt terwijl by uyt is. Cats 697b Hy viel,
terwijl by gaet, in veelderley gedachten. Pascha 14 Dus blijft My al
omtrent en loopt zoo niet verdeeld Terwijl den Echo hier met mijn
gedachten speelt. Lucifer 197b Zie eens uit, terwijl we hier verbeien.
Verder Bont. 52 : 4, 67 : 24; J. de Witt 133 : 28; Coster 166b, 739b/40a;
Cats 355a, 461, 877, 1020; Pascha 393, Lucifer 18e, Baeto 50/1.

2. Hierbij kan uit het zinsverband het duratief aspect
duidelijk blij ken :
Bont. 63 : 28 Terwijl wy aten, s a t e n de inwoonders van 't dorp
rondtom ons e n k e e k e n ons aan. 50 : 6 en terwijl ick hier dus
lagh in ghedachten, soo k o m t e r een jonghman bij mijn zijd'
opborlen. Coster 1639e En terwijl hy vast doende was en
syn scat oversach, s i e t, soo e o m t me Joncker ... Zoo ook bij
Cats 379( En t'Wij l hy s t a e t e n dut ... 466 terwyl hy op de maeght
alleen heeft s i t i e n loeren, id. 351a, 373.

3. De nadruk valt op de begrenzing, de beperktheid van
den tijdsduur (= zoo lang nog) :
Pascha 973e Verschuilt u, eer den Hemel op u valt T'wijl u Gods
goedheyt noodt; syn straf komt met vertragen. Bredero 325 Daarom
doet goedt, terwijl ghy kendt. —

4.

Een gelijktijdige omstandigheid:
Lucifer 99 Noch swygh ick welk een lof den mensch wordt toe

gequinckeleert van 't lustprieel vol tongen Terwijl de wint in 't loof,
1)

2)

Blz. 81, r. 1874, 1891.
Bredero 1595, weer Jerolimo in een zeer verheven rede.
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de beeck langs d'oevers speelt. -- Deze omstandigheid kan t e g e n s t e l l e n d zijn: Cats 524 Daer at en lough het dier en al met vollen
mont Terwijl de malle raef bedrouft en eensaem stont. Lucifer 114b/5a
Hy heft, terwyl de stomme en redenlooze dieren Naer hunne voeten
zien, alleen en trotsch het hooft.
--

Opm. Ter tijd is zeldzaam; gewoner is het iteratieve
telkens: van Helten § 161.
ZINNEN MET „TEN EYNDE" ZIJN FINAAL.

§ 132.
Cats 363a Soo gaet hy door het loof een open ruymte
maken Ten eyed' hy m o e h t e sien wie ... Met hetzelfde
modale hww. 72, 475/6, 531b/2. Reig. 151 : 17 Ick verlange
naer antwoorde op dengenen die TIE. broeder aen UE. gheschreven heeft, ten einde UE. aen die van Rotterdam z o u d t

schryven.
Met konjunktief : 26/7a Baeto. Ook Reig. 148 : 9
het waere goedt d a t TIE. eens aen Stangerus schreeft, ten
eind hij hem wat meer aenporde.
Misschien door dissimilatie
inplaats van het gewone finale „dat ".
Opm. Voegw. bestaande uit een duidelijke voorzetsel bepaling vinden we voornamelijk 1 in ambtelijken stijl.
Causa al: nademael, Schouten 109 : 2, J. de Witt
108 : 2, Baeto 423; bij Cats in 't proza biz. 81 (in bijbelsch
)

betoog).
C o n dit i o na a 1: in ghevalle, Reig. 208 : 22; incas, J. de

Witt 111 : 27, 38; 123 : 4, 16.
Conse cut ief : invougen 2 ), Schouten 106 : 23.
Beperkend: voorsooveel, J. de Witt 108 : 9.
VOORZETSELBEPALINGEN MET EEN DATIEF VAN A DAT ",
onderschikkend vnw. zonder antecedent 3 ).
§ 133.

,

Indien en bijaldien leiden voorwaardelijke bijzinnen in,
doordien en nadien verklarend - causale.
Een duidelijk verschil in functie van indien en bijaldien,
van doordien en nadien is er niet.
1) Nu en dan in Baeto en bij Bredero (Jerolimo), vgl. ook § 58, 59 en
dewijl.
2) Diervougen: Schouten 104 : 3.
3 ) Zie § 139 en vlg.
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Indien is algemeen gebruikelijk, zij het ook minder in proza
dan in poëzie. Waarschijnlijk wordt dit voegwoord in poëzie
dikwijls gekozen om zijn jambischen vorm, in plaats van het
coneurreerende als (soo).
Bijaldien is eigenlijk alleen bij Reig. recht gebruikelijk:
52-15 bijaldien UE. wat geldt heeft, so wilt aan Minne tien gulden
geven, 70 : 13 Iek gelooven dat het waer is, by aldien (ick) onbecommert
in een ander landt mochte zijn; verder 56 : 22. 57 : 5, 58 : 5, 69 : 20,
76 : 1, 20; 77 : 1, 78 : 13, 83 : 10, 85 : 11, 86 : 3, 88 : 2, 90 : 2;
ook Baeto 843 1 ).
Indien geeft dikwijls een sterken nadruk aan de potentiale
modaliteit. Bontekoe gebruikt het voegw. maar éénmaal en
dan in de beteekenis van indien waarlijk, of indien onverhoopt.
57 : 6 Sy stelden my doe de tijdt van drie dagen, om, indien
wy in die tydt gheen landt beseylden, de jongens te eten 2 ).
Sterk dubitatief potentiaal is de zin bij J. de Witt, 132 : 28
Indien hier omtrent y e t s moge Wesen versuymt, sonde
hetselve dáerinne bestaen ... Het meerendeel der zinnen
(38 van 52) is n.l. praesentisch, en dus potentiaal -conditionaal 3
Bat. Arc. 60 : 11, 70 : 8; Cats 11', 247a, 3Ø3 a, 637, 641, 643 a,
711, 836 1 , 1041; Bredero (tweede helft) 1157, 2048, 2054, 2228;
Pascha 419, 509, 521, 925, 1016; Lucifer 175 1 Wat baet al
's menschen roem, indien zijn schoonheit smelt, id. 523/4a,
660, 1120 ; met conjunctief : 507 De wederspannigheit verplet
haer hooft en kroon Indien ze wederstreef' des Oppersten
geboón, 539/40a, 643; Baeto 91V' Mick ghy maer op den
schelm Indien er valt gevecht, id. 29 1 /30, 46b, 317/8, 319/20,
321/2, 742a, 797b/8 1 , 971; met een futurischen hoofdzin : 431 1
Nochtan, indien het wil zijn konst te werke stellen Het sal,
met desen draedt, om verre vellen De troonen hoogti. Potentiaal is ook de bijzin met een verleden tijd, bij omzetting in de indirecte rede: Bont. 57 : 6. Een enkele maal
zonder die omzetting: Baeto 121 Indien oyt yemand m o e h t
ter wereld munten wt... Ik ben 't. Cats 497b Ick wou, indien
) :

1) Ook andere zwaarwichtige voegw. in Baeto, vgl. o. a. § 58 en vlg.
2) Vgl. ook den praegnanten zinsvorm (onderbreking van den infin. +
om te).
3 ) Zie §86:49.
Gron. Bijdragen, IV.
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ick mocht, u trouwe dienaer Wesen.
Overigens irreaalcondit.: Lucifer 529b/30 Indien de zon verdwaelde Uit hare
streecke ... hoe zou de vreught der werelt sterven ! Bat. Arc.
64 : 21 't Waer den armen Reynhert al te grooten ongelijck
gedaen, indien wy hem soo van ons lieten scheiden ; ook J. de
Witt 170 : 8, Cats 950, Lucifer 537/8x, 1019ó/20a, Baeto 202e.
Met een plqpf. Baeto 728, J. de Witt 132: 34. In den bijzin sonde
met sterk irreale modaliteit : J. de Witt 124 34 Indien Haer
Edel G. M. de saecken alhier soodanich van naerby s o u d en
e o n n e n aenschouwen, ick houde my verseeckert dat .. .
Opm. Niet bij Vondel, maar, zij het ook zelden, bij
l3redero, Hooft (Ger. v. V. 732) en Huygens (Hofw. 1827)
komt het voegwoord int (ook in;) in dezelfde functie als
indien 1 dat) voor. Het is niet een bijvorm van ende
(Mnl. Wdb. II 644, Stoett in den commentaar op Moortje
122, 1878, 2132) maar van het voorzetsel in(dat). Men
vergelijke de voegw. voor—voordat—voordien(dat) met
in--int—indat—indien (dat) en de verklaring van I. J.
Huizinga in Onzen Taaltuin I.
Nadien 2 ) naar dien) heeft causale functie, meestal in de
schakeering der „nadere verklaring" (= daar immers) :
.

)

(

(

Cats 541b Ghy dan, nadien ghy zijt genegen om te jocken Soeckt
daer bequame stof voor u ongure vreught. Lucifer 235 Zoo past u
trou in Godts en 's menschen dienst te dragen Naar dien de Gódtheit
zélf de menschen zoo bemint. Bat. Arc. 63 : 23 en die gaern lijdt,
nadien by om de schoone Rosemond lijdt, id. 68 : 33, 74 : 11;
Bredero (Jerol.) 1598 (gecoördineerd met dewijl).

Door dien is als causaal voegw. vooral gebruikelijk bij
Reig. en Bontelwe.
Reig. 84 : 1 kan daer noch weinigh van schriven doordyen ick noch
weinigh gelegentheyt ghehadt hebbe, id. 50 : 13, 15; 52 : 11, 55 : 14,
56 : 13, 62 : 1, 70 : 12, 77 : 4, 87 : 10; Bont. 57 : 32 Het volck
hadden weynigh kleeren, door dien sy soo haestigh waren vertrocken,
47 : 26 het water was voor ooghen en geen ontset van yemandt op
aerden, door dien wy alleen waren sonder eenigh landt, schip of schepen
te sien; id. 53 : 6, 59 : 36, 71 : 4. Verder Bat. Arc. 63 : 14, Spa.
Brab. 128.

1)

Zie ook biz. 148 3 ).

2)

Vgl. nadat § 68 slot.
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§ 134.

VERBALE VORMEN ALS VOEGWOORD.
§ 134. 1. Tenzy. In beperkende zinnen na negatieve hoofd
Coster 1210b so dat hy en sal wis Niet achter blyven,-zine:
tensy hy altemael mal is, Lucifer 623, Baeto 400/la ; zie verder
§ 219 slot.
2. Tenwaere. In beperkende zinnen na een zin met irreale
modaliteit: Reig. 57 : 12 Wy souden altemet noch wel eens
lachen, ten waere wy met UE, te seer becommert zijn, id. 67 : 8,
84 : 5, 93 : 11 Hy zeidt dat hy al in Vranckrij c by u gheweest
soude hebben ten waere zyn grooten ouderdom sulcx belet
hadde; J. de Witt 109 : 16; ook Cats in proza 1490.
3. Hetzij : zie bij Correlatieve verbinding.
4. Voegwoorden uit absolute constructies: zie aldaar.

VIERDE HOOFDSTUK
Zinnen met een voornaamwoord.
§ 135. Pronominale bijzinnen worden ingeleid door een
aanwijzend, vragend of onbepaald voornaamwoord. Talrijk
zijn vooral de zinnen met die (dat), n.l. meer dan 2 / 3 van het
aantal der onderzochte zinnen (891 van 1294) ; de andere
onderschikkende pronomina zijn tgeen, welk, wie, wat (214
van 403) 1 ). De beschrijving van deze zinssoorten is van groot
belang voor de historische syntaxis: de relatieve functies van
die en vooral dat in vergelijking met de ontwikkeling van het
voegw. dat; de verhouding van die en wie, dat en wat; de
verhouding van de zinnen met wie (wat) tot de vragende
hoofdzinnen.
ZINNEN MET „DIE (DAT)"
Opmerkelijk is het groote aantal zinnen zonder anteceden6
(137 van 891), groot in vergelijking met de geringe frequentie
in het tegenwoordige Nederlandsch. Wanneer in het Mnl. deze
wijze van zinsverbinding even gebruikelijk mocht blijken, dan
zou als oorsprong van deze zinnen bezwaarlijk de terugwijzende
demonstratieve functie van die (dat) kunnen worden beschouwd.
Eigenaardig is dat er veel zinnen zonder antecedent met die,
wéinig met het concurreerende wie zijn; daarentegen wéinig
met dat en véel met het concurreerende wat: zie ook § 158.
In een vooropstaanden bijzin kan dat allicht worden verward
met het voegw. „dat ". Hierdoor o. a. kan de keuze van wat
worden verklaard.
1)

Sulx kan soms ook ondersch. pronomen zijn: zie § 127.
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§ 136.

I. ZINNEN ZONDER ANTECEDENT.

§ 136. Zinnen ingeleid door die.
Deze zinnen vertoonen een opmerkelijke lenigheid in ver
opvallende „ontsporingen" die wijzen op fre--bindgswjze,
quent gebruik, en zij zijn bij sommige auteurs, o. a. Huygens,
zeer gebruikelijk.
In de meeste gevallen staat de zin met die voorop, een
constructie waarbij we bezwaarlijk een „verdwenen" of „bij gedacht" antecedent kunnen aannemen.
A. De zin staat voorop.
1 °. Bijna altijd is die subject in beide zinnen. Deze verbindingswijze is vooral gebruikelijk bij Coster 1 Bredero 1
en Huygens:
),

)

Coster 120a Die een quaet hooft het, isser qualijck an, id. 359a,
364a, 653a, 950x, 960a; 511b diese het die trecktse an, id. 683; 949e
En die allijck wel een goedt Avocaet vint, d a t s 2 ) een geluckich man.
170 a Die maer van de ontydighe zijn, dat binnen 2 ) haer beste
klangten. Bredero 956e die wel drinckt, slaapt wel, id. 956b, 957a,
962" 2); 181 Want die ons verstoot die verstoot alle spraken; id.
601, 268 die geen rijnsche wijn met suycker en magh, dat is een
boer. -- Een vragende zin volgt: 540 Die dees myn Heerschip sack
soo kloeck en wacker gaan En sou h y niet meenen ... 3 ) Huygens 79 d
En die sich wel gebruyckt en hoeft geen' Brillen meer, id. 80a, 303a,
564a, 707b, 731b, 799b/800a, 856b• Meervoudig die: 362. Pronominale
hervatting alleen na een lange onderbreking: 528a132. Verder Bont.

67 : 18, 73 : 5; Reig. 65 : 4, 81 : 3, 255 : 1; Schouten 106 : 30;
Bat. Arc. 69 : 24; Cats 755 3 ); Luc. 922b; Baeto 628a, 665/6a,
685, 828a.

2°. Het subject die is vocatief voor een imperatief:
Huygens 958a O, die my dwalen siet, wijst waer ick wel
belende.
3°. Het subject die is object bij den volgenden zin 4
) :

1) De zinnen met die en dat zonder antecedent staan in de taal dezer
twee blijspelen bijna uitsluitend voorop.
2) Zie bij zinnen met dat, § 141 en Mod. Gramm. § 268, 346 opm.
3) Vgl. voor den overgang naar de conditionale functie, hierna.
4) Het subject' die wordt hervat in den vorm van een pronom. adv.
dat object is: Coster 958e Die mijn soo toesprack, d a er sou voorseecker
een opsteecker o p passen.
Het is mogelijk dat de bijzin als uitroep
los staat van den hoofdzin; dan is ook hier een overgang naar de conditionale functie, als in vs. 512.
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Huygens 607 En die 't Cri*stallen vat te kommerlick versett,
Ontvalt het. id. Cats 808a, Schouten 106 : 19, Baeto 385b.
4°. Het object die is object bij den volgenden zin : Pascha
1190 En die hy borger zalft, hy eigen slave maackt.
50• Het object die is subject bij den volgenden zin : Pascha
456 Want die de Heere helpt heeft altijt tgrootste voordeel.
Als overgangen naar de conditionale functie van den bijzin
kunnen worden beschouwd enkele gevallen waar deze proleptisch staat:
Baeto 894a Die sich niet en ontsiet syn' ouders self t' onteeren ..
Wilt twijfflen niet oft hij 'T ontsigh van eer en deught heel overkoomen zij. Huygens 978b 'T waer wel wat ongerijmts, dien iek een
Keel betrouwde ... dat ick mistrouwigh werd Om sorgheloos een
oogh op syn sorgh te beleven.

Of volkomen geïsoleerd, in den dialoog:
Luc. 883e L u c i f e r is t e n. Hoe kan de meerder voor een minder
zich vermeeren ` Rey. Die zich gelaten stelt.

Conditionaal-optatief is de losse zin:
Coster 512 Die 'm by gort by sulcken Juffer iens mocht verwarmen
'k Hebber moet toe.
B. De zin met die onderbreekt een hoofdzin of een verband.

De zin is s u b j e c t : Schouten 114 : 22 en wierden ook die
geneesselyck waren, in beter stant gebracht. Baeto 377b
'k Weet nauw, die hayrcracht lejden weyds Of z'hoeven
meer beschejdenheids.
De zin is o b j e e t : Cats 243b Want soo iek dien ick min
niet haest genieten magh ...
De zin is conditionaal-beperkend: Bont. 66 : 37 en op dat
schreeuwen quamender wel 2 of 300 man (die 't weten mocht)
achter 't bosch uytgheloopen. Huyg. 582b Sy hebbense vergeten
De rechte levenskonst (die dese beter weten).
C. De zin met die staat achteraan:
1 0 . Het subject die is ook subject bij den voorgaanden zin:
Huygens 898b Daer kanse (n.l. de wetenschap) die 'r maer
geld en sinn will aen besteden. Bredero 696e' een ryck man
die het heet (= heeft). Baeto 180 soo 'boos als noyt versierden
Die in een levend lijf den vorst des afgronds vierden.
2°. Het subject die is object bij den voorgaanden zin:
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§ 136-138.

Reig. 65 : 11 dat Godt de Heere niet beschamdt en laet die op
hem betrouwen. Pascha 256b, 351 1 . Datief -object : Luc. 2017
Zoo moet het gaen, die Godt en zijnen stoel bestormt.
3 0 . Het object dien is ook object bij den voorgaanden zin:
Huygens 42 1 te dienen Dien ick dien.
4 0 • Het subject die is praedic. nomen bij den voorgaanden
zin 1 ) : Pascha 209 Ick ben, die ick zal zijn, id. 211, 877. Luc.
961 1 Wy blijven die we zijn.

§ 137. Achteraan staan ook bijna alle zinnen, die door een
voegwoord zijn verbonden; hier is die steeds subject:
Huygens 566b Siet scherper in den wind dan die het voorhoofd
draejen, id. 552, 732b Pascha 842b Bat. Arc. 60 : 28. Huygens 526b
Noch staens' haer en verwond'ren Veel blinden die het sien, a 1 s
die het hooren dond'ren (vergelijkend). — Baeto 583 1 Nochtans op
dat alhier mijn ijver werd bekent Soo sal jck vloecken self, a 1 s die
myn trouw wil gae slaen (vgl. de Mnl. constructie).

De zin is gecoördineerd aan een substantief:
Schouten 102/36 Vele waren van hare vrouwen o f die haer de
naeste scheenen te Wesen, geconvoyeert, id. Beig. 54 : 6.

De zin is gecoördineerd aan een zin met demonstratief subject:
Bredero 971 En nu heb icker een, die gheeft men spijs noch broot,
M a e r die ick self de kost te gheven ben van noot.

De zin is anakolouthisch gecoördineerd aan een zin met
en tevens subject bij een volgenden zin:

dat

Bredero 374 D a t een mensch tot een ongheluck komt ... daar heb
ick seker melijden mee 0 f die 't door sijn boeck-houwers wert ontstolen : Die luyden zijn waarachtich te beklagen.

138. Achteraan staan ook de zinnen, verbonden door
een voorzetsel 2
1 0 . die is subject : Cats 484b Dat sy de gunste won v an
) :

die haer maer en sagh, id. van : Baeto 573b• Cats 337 Daer
is een prijs geset v o o r die met aerdigh singhen sou sweven
bovenal. Huyg. 504 1 is deer van dat geweld ... in die 't knelt
id. 800 1 die 't hiet waer wijs bij die het hiet en liet.
2 0 . die is object: Cats 535b Acht my voor die ghy wilt.
1) Voor dergelijke zinnen met aankondigend pronomen, zie § 145, 149.
2) Eén zin met dat: Coster 59a Mit dat in de bogaert leyt heb ick
pas soo veul.

§ 139-140.
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§ 139. Zinnen zonder antecedent, ingeleid door dat.
A. De zin met dat staat voorop.
1 °. dat is subject in beide zinnen : Coster 725b dat int vat
is, d a t suert niet. Cats 692b Dat Gode vought, Wien kan h e t
schande zijn ?
2°. het object dat is subj. in den volgenden zin : Coster 741b
Want dat hy niet weet, d a t hem niet schaet 1 ). id. 756b dat
ick ye segh is waer.
3°. het pronomen dat is aankondiging van den inhoud van
den volgenden zin 2 ) : Bat. Are. 68/33 dat het vremste is van
allen, daer 't wilt wegh- loopt, loopen wy u na. Baeto 12 Dat
argher is ... 771a Dat meer is ... Coster 192a Dat noch
't meeste is ..
Bredero 1536 Dat ick je seggen sou ..
B. De zin met dat volgt.
1 °. het subject dat is object bij den voorgaanden zin : Cats
647b Gaet, kiest dat u betaemt, id. 574x; Huyg. 242b, 359b,
502a, 782h. Reig. 82 : 9 Ons te geven dat saligh is. Bredero 2207b.
2°. het object dat is ook object bij den voorgaanden zin:
Cats 676b om te vinden dat men socht, id. 720, 1004b, 1005a;
Huygens 568b, 782b ; Pascha 68; Bredero 727b hy mocht 3 ), dat
ick niet seggen en wil. 3 0 . dat is praed. nomen in beide zinnen: Cats 824b he
staet je vrij te blijven dat je waert.
4 0 . dat is praed. nomen in den hoofdzin, object in den
bijzin: Coster 1659b Jan. Is dat ghélt 2 B a r t e l t. Tís dat ic
niet séggen en wil.
Q

§ 140. Een substantief met sterken nadruk kan, in een
analytischen zinsvorm, van het gezegde worden afgescheiden als
subject bij het werkwoord zijn, terwijl het eigenlijke gezegde
volgt in een zin met dat of die. Wanneer er congruentie bestaat
tusschen het gescheiden substantief en het vnw. dat of die,
1)

2)
3)

Assimilatie der woordschikking aan die van den bijzin.

Vgl. wat, § 158. Er kan een hoofdzin „dat is" bijgedacht worden.
= wenschte.

§ 140-141.
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is het substantief tot op zekere hoogte antecedent ; is die congruentie niet aanwezig, dan is de bijzin substantivisch als de
hierboven besproken zinnen.
a. het substantief is subject bij het volgend gezegde : Huygens
312b D e k á p p, en niet het hóofd, is dat haer ketlen kan.
b. het substantief is gramm. object: Coster 667 1 O e f f en ill g h van 't lichaem is dat al de Medecijns ghebien.
Bijzinnen als deze kunnen worden aangekondigd door het,
't. Deze aankondiging is onmisbaar wanneer het Vf. vóor
het substantief staat ; hier is congruentie van het pronomen
en het afgescheiden substantief. Een subject is afgescheiden:
Pascha 907 't I s weelde die u jeu'ct. Cats 340 en 't is
d e s n e g e m a e g h t Die aen het nieusgier volck in beyde
meest behaeght. Baeto 110b D e h e m e 1 is 't alleen, die
sonder wet kan staen. Huygens 863 1 Nu i s 't een Mo ordena er
die hem waer deneken dó', id. Bat. Are. 63 : 22, Coster 1567'
want g é 1 t ist dat haer schórt. Ook in vragenden vorm: Pascha 338 Is h y ' t niet die
hem aen ons Vaderen verbondt 2 Luc. 450 1 Wat ist dat u
bezwaart ? —
Een object is afgescheiden: Bredero 721

b

hij wast niet die

sy meenden. Ook in den vragenden vorm 1 ) : Baeto 152 1
Wie ist, die vleyerij en eeden niet bedrieghen 2
§ 141. Ook een praed. nomen kan nadrukkelijk worden
vooropgeplaatst 2 ) : Coster 735 1 't is een arme schout, die syn
bóete niet verwaren kan. Cats 660' en 't is een dëftigh mán, die
hier het velt behout. Huygens 508ó 't is geen mánn, die 't niet
en is van áerd.
Meervoudig: Huygens 553 1 zyn 't blóode lien die wél sien
Staat in den bijzin het koppelwerkw. zijn, dan verdwijnt
de congruentie van het relativum en het voorafgaand substantief : Huygens 412' En 't werden wijde, dat maer enghe
wonden zijn.
1) Bredero 492 Wat ist dagge secht'1 waar Jerolimo spreekt, is
misschien een Fransche zinsvorm, waar dat relatief is bij het antecedent 't.
2) Het subject volgt in den vorm van den zin met die.
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§ 142.
Een onbepaald subject wordt nadrukkelijk omschreven door een zin met die, voorafgegaan door d a e r zij n
(d') e r : Huygens 858 1 /9 Daer zynd'er diese konnen. Reig.
53 : 18 daer synder wel die tegen Elsken seggen . . . id.
81 : 12 datier wel waren die dat niet hadden moegen lyden,
id. 147 : 1.
Deze zinnen hebben inderdaad geen antecedent; zelfs als
„er" als genetief werd gevoeld, zou het antecedent alleen zijn
aangeduid 1
Met andere verba dan zijn : Huygens 448 en dat er neffens
g a en Die 't beter passen sou, id. 555a Iok hebber wel sien
halen Dien 't luste veel behaels.
Zie verder de relatieve zinnen bij een antecedent + er,
§ 149 : 5, waarvan deze zinnen zonder antecedent niet ver
meer afstaan.
Opm. Voegw. met een pronom. kern: § 133.
) .

II. ZINNEN MET ANTECEDENT.
§ 143.
Het antecedent kan zijn samengetrokken, wordt
dus bijgedacht : Huygens 942b Sy sien geen schooner e y, dan
dat sy selver leggen 2 ). J. de Witt 57 : 3 is d e g r o n d t in het
Landtdiep wat esgaelder als in de Slenck, die oock op veel
plaetsen wat puttich is 3 ).
Het antecedent is een substantivisch woord (nomen, pronomen, numerale), behalve wanneer het is aangeduid in een
possessief pronomen : Pascha 949 en wilt s ij n stemme hooren
Die weder desen staf maect als by was te voren, id. 984b
Baeto 936 dat jck uw ramp beween Die schelmen wordt bij
hunne schuldt. Ook kan de inhoud van den voorgaanden
zin antecedent zijn. Evenals bij andere relatieve pronomina,
ontwikkelt dit gebruik zich langs een tusschentrap, waar n.l.
het neutrum dat óf een substantief van ander getal of geslacht
;

1) Vgl. § 143, die bij een bezitt. vnw. o. a.

2) Vgl. de zinnen met voegw. verbonden, zonder antes., § 137.
3)

Tenzij de Slenck antecedent is.

179

§ 143-144.

kan hervatten, of wel den geheelen zinsinhoud. Dergelijke
onzekere gevallen zijn:
Reig. 55 : 13 Myn man is redelycke wel te passe, dan heeft a 1
quad e oog e n, dat hem zeer moeilijck valt 1 ). id. 158: 20 De quade
zijn zeer weinigh in getal maer misbrucken veel sleghte ende
e e n v o u d i g h e, dat meede wat zijn loop moet hebben 2 ).

De zinsinhoud is beslist antecedent:
Coster 11b Asse q u a e t is, trouwen dat selden buert.

§ 144. Er is congruentie van pronomen en antecedent,
met enkele meer of minder reëele afwijkingen, vooral bij Reig.
en Bont., ook wel bij Bredero en Coster 3 ) .
a. Een collectivum gevolgd door een meervoudig pronomen:
Bont. 68 : 5 Wy vischten ons v o 1 e k op, die in de rivier swornmen, id. 61 : 11, 65 : 23. Reig. 213 : 25 Wy sullen dat ondank baer H o 11 a n d t wel vergheeten, die niet waert en zijn dat Godt
haer zoo een man geeft. Coster 662 11 Wat wil ick er tegens e e n d e e 1
k
v o 1 e k af praten Die liever in een schuy`tj en varen. Waarschijnlijk
ook : Huygens 121 b daer sulcke blinden gaen, Geen andre van d e n
s 1 a g h die nu de Werelt decken. -- Het collectief is verborgen in
een adverbiale uitdrukking: Coster 369b Tis met iou recht op sijn
kalen ade 1 s, dier so wat nauwetjes bedropen.

b. Het meerv. pronomen heeft een opsommende coördinatie
als antecedent in : Bont. 51-24 bij Heyn Rol, Willem van
Galen en de onderstierman, die seer verwondert waren. Maar de coördinatie is slechts schijnbaar antecedent in : Reig.
85-9 Ick wilde wel dat Elsken op joffrouw Anna ofte op
joffrouw Ottemans ofte joffrouw Tillenus, die UE. best vindt,
versogt ...
Hier begint die voegwoordelijke functie te
krijgen (= al naar gelang) 3 ). Die mogelijkheid bestaat ook
bij dat: Reig. 58-6 want ons eten datter in hugs was sal haest
op zijn (mogelijk is de beteekenis: voor zoover al ... ).
e. Een meervoudig, of een mann. of vrouwelijk antecedent
1) Hier kan quade oogen zijn hervat als „slecht gezicht ".
2) Hier is geen subst. „in anderen vorm" hervat, maar kan als
varieerend antecedent zijn gedacht: een misbruik dat ... Vgl. voor
dergelijke samenvattende of hervattende variatie § 146; 144c.
3 ) Een overgang in functie tegengesteld aan de attributieve van voeg.
woorden.

§ 144-145.
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wordt gevolgd door dat, wanneer de bijzin een koppelwerkw.
bevat; het Vf. blijkt congruent met het antecedent:
Coster 1623b De joncker, dat soo ien groot slodder is. Bredero 265
Hanneken, Wilken, Nuytjen, da niet dan fielen zijn, id. 212b; Reig.
236 : 18 Couck heeft twee soonen, dat advocaten zijn.

§ 145. 1. Het nominale antecedent is in den regel subject,
accus.- of datiefobject, praed. nomen of voorzetselbepaling in
een mededeelenden zin. Afwijkingen hiervan zijn :
a. een antecedent in den genetief : Pascha 491 't Voornemen
des tyrans, die niet en kan volbrenghen ..., id. 773, 996/7 a.
Luc. 456 1 /7, 510 1 /12 ; Baeto 879 1 ; Huygens 599b•
b. in verheven en lyrischen stijl een vocatief:
Bat. Arc. 63 : 32 Ach! meewaerdige Radegoud, die door de
kracht van uwe soete woorden alle herten kont verkrachten. Pascha
81, 1139b Bredero 619 (Jerolimo), 561; Cats 513 1 ; Baeto 103ó/4a,

551b/3, 603, 641/3x, 957/8.

In Baeto is de vocatief nu en dan gecombineerd met ghy (u),
dat ook alleenstaand als antecedent voorkomt 1 ).
C. Een antecedent in vragenden vorm, in Baeto 346 W a t
schepsel heeft s o o cleen gewaldt Dien quaedt doen groote
moejte valt 2 928 Wat voor dulhejdt, mannen, heeft uw
borst gevat Die op doet wellen uw gemoen ? id. 840 1 , 863'/4' 2 ).
In het eerste voorb. heeft de bijz. een zweem van consec. functie.
2. Bijzondere antecedenten zijn ook sommige door een
attribuut bepaalde:
a. een negatief attribuut

3) :

Cats 1000b Daer is geen nicker selfs die slimmer gangen weet,
id. 548 1 ; Reig. 88 : 19; Pascha 1159.

b.

een aanwijzend of onbepaald voornaamwoord (telwoord):
J. de Witt 111: 11 jae dat selffs die lootsluyden die met ons de

peylinge van de gaeten gedaen hebben; id. Reig. 50 : 1. Pascha 169/70
Iek ben dezelfde God die Israëls troubel Zee En groot heyrlegher met
myn vleughelen bespree. id . Bont. 66 : 19, 22. Coster 1253 1 Want
dat is al het loc, dat ick noch verwacht, id. Pascha 80, Bredero 27ó/30Q,
1) Zie § 149. Ook voor de omzetting van ghij en die.
2) Zie ook subst. vragende pronomina als antec., § 149: 1.
3 ) Zie ook niemand als antec., § 149: 41. De bijzin heeft in dergelijke
gevallen bij Vondel wel eens den conjunctief.
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Huyg. 440b, Reig. 74 : 11 Iek en soude niet al konnen seggen alle
de vriendtschappen dien hij mijn man bewees, id. J. de Witt 56 : 3. -Bredero 214b yghelyck woordeken datse aggeerden, dat was een
sentency. Cats 901& Hier zijn veel edel -lien die my tot trouwen
vergen. id. Huyg. 526b, Bredero 38/42. — Bont. 68 : 33 met noch de
andere vier maets die in 't dorp waren gebleeven, id. Reig. 76 : 3,
Bredero 132/5, 143/5. -- Bat. Arc. 67 : 8 met allerhande veltbloempjes
die de schoone R. nooden. — Veelderley Cats 698; verscheyden J. de
Witt 89 : 12; eenige Reig. 88 : 1, etc.

De verhouding van den bijzin tot het antecedent en tot het
pronomen in het bijzonder, is onzeker in de zinnen met ander,
alderhande etc. Terwijl namelijk in de verbindingen met díe,
dezelfde, al, yghelyck, de relatieve zin restrictieve functie heeft
bij het antecedent in zijn geheel, is, bij andere intonatie 1 ),
bij de verbindingen met ander, alderhande etc. continuatieve
functie evenzeer mogelijk, zonder relatie met het attrib. woord.
e. met een comparatief:
Bredero 309b/io inde stadt was geen ghesongder Noch vaster
man, die so wel in sijn vleysch was

2

).

Met een superlatief:
Bredero 927b Gay hebt den besten aert, die oyt had eenich man.
id. 620b• Cosier 1228b 'ksegh dattet de grootste spijt waer, die
men sou moghen schien. Bont. 60 : 23 De e er s t e zee die der quam,
bonsde de boot vol water, id. 59: 4; J, de Witt 52 : 17De sac lit s t e
middelen die connen werden gebruyckt, Reig. 66 : 1, Schouten 111: 21,
Bat. Arc. 68 : 13 3
).

§ 146. Het antecedent is gecoördineerd met een voorafgaand sunstantief maar staat mèt den relatieven zin ietwat
afgescheiden:
Reig. 48 : 14 Uwe goede konscentie ende de prop o s t e n dye
wij onlans tsamen hadden gehouden, id. 77 : 11, Bont. 68: 32,
Bredero 80P, Huygens 114b/6, 495a, 495b; Pascha 233ó/8Q, 1112; Luc.
378b, 853b; Bat. Arc. 70 : 4 dat noch d'ongelyckheyt van uwe waerdye
by de myne, noch de we y n i g e goede wille die ick tot hier toe
in u gespeurt hebbe ... Zoo ook bij een gecoördineerde voorzetselbep.:

1) Daling van toon vóor den bijzin, met pauze.
2) Men zou als hervattend antecedent kunnen bijdenken: namelijk een
man die .. .
3 ) Gesubstantiv. super!.: Coster 640ó, 207ó, 1682; Bredero 943h; Pascha
798; Baeto 387"/8.
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Bont. 60 : 26 En sy hoosden uyt, met hoeden, met schoenen en m e t
d e 1 e g e v a e t j e s die wy in de boot hadden, id. 53 : 34; Schouten
103 : 33, 104 : 27.

Het antecedent is in samentrekking gecoördineerd:
Bat Arc. 61 : 11 Soo dacht hem, dat de gevoelenlooze boomen
meer gevoelens van syn ellende hadden, dan d e w r e e d e dieder
oorsaeck van was.

Het antecedent staat als herhalende, varieerende of samenvattende appositie van het voorgaande afgescheiden in verband
met den relatieven zin ; deze constructie is blijkbaar niet eigen
aan de omgangstaal:
Huyg. 917b Sy geven 't op voor kunst, of K i st e m a k e r s Lij m,
L ij m, die maer kleven kan. Pascha 157 'lek ben A b r a h a m s G o d,
d e G o d die 't al bezielt. Huyg. 828b sijn oogh, dat door d e m o d e
siet, d e n n e v e 1 die daer staegh van uyt den Zuyden vliedt. Cats 616
En op soo lagen plaets m ij n o o g h te laten vallen, M ij n o o g h, m ij n
d e r t e 1 o o g h, mijn ongetoomde lust Die niet aen dese kant en dient
te zijn geblust, Huyg. 33b/4, Lucifer 138. Baeto 232b Wt Sisyphs keyselsteen ... Cocyt ... swaevel ... koolgin Al vyer dat veinsen kan.

Een gecoördineerd of varieerend antecedent is in nadrukkelijken vorm geïsoleerd:
Bredero 136 en ander goet dat ick niet noemen kan, Als de ghe-

hoef -y s e r s selfs van de paerden, die hij de smits
verkoft. — Bont. 66 : 23 dat wy 16 man verlooren hadden, te weten
elf diese aen landt hadden doodt gesmeten en... id. 68 : 31 e. a.

bitten, jae d e

§ 147. De relatieve zin bij een nominaal antecedent is daarmede meestal onmiddellijk verbonden; gescheiden zijn zij in
100 van 540 gevallen (18 %). Hierbij merken we op, dat er
maar 7 zinnen van 114 met een relativum in den accusatie f
van het antecedent gescheiden zijn 1 6 %), daarentegen 97
van 426 zinnen met een nominatief (22 %). Het pronomen
in den accusatief vertoont dus een geringere lenigheid in dit
opzicht. Van belang hierbij is, dat de relatieve zinnen die
van het nominale antecedent gescheiden staan, in veel sterkere
mate continuatieve of progressieve functie hebben. Relatieve
zinnen met een pronomen als object, waardoor die functie
wordt uitgedrukt, zijn een zeldzaamheid.
)

(

1 ) Bij de helft der auteurs nooit. Opmerkelijk is dat in de 37 zinnen
in Baeto met een pronomen in den nominatief, zelden scheiding voorkomt.
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§ 147.

Scheiding door een pauze alleen, waarbij de relatieve zin
een nieuw zinsverband opent, en progressieve functie heeft,
vinden we in den verhalenden stijl, als van Bat. Arc. (64 : 8) ...
dat syn wensch was op dien wagen, en sijn hert bij R o s e m o n d.
Die alsdoen haer aensicht ... ontblootende, Reynhert meteen
ontblootte van alle macht om sijns selfs meester te blijven.
In bijna de helft der verbindingen is een werkwoord het
scheidend deel ; vooral bij Reig. komt dit voor. In het meeren deel (20 zinnen) staat het Vf. van een bijzin scheidend ; de
relatieve zin heeft dan meestal restrictieve functie, zooals in
Reig. 50 : 3 dat ghij met den eersten het b o ú c k laest, dat
by u broeder heeft gegeven. De continuatieve en progressieve
komt echter ook voor : Bredero 994/5 Het gaat de kalis alst
m y n a r m e m e e s t e r doet, Die ick doch liever dien met
syn behoefticheden. Bat. Arc. 73 : 12 in Katwyk al wáer sy
de j a e g e n d e Herders ontmoeten, die terstont aen Rosemond
quaemen aenbieden tgheen ... Scheiding door een infinitief:
Reig. 53-16 Dit en is niet om eenige sekrete c o r r e s p o nd é n t i e te verhoeden, die daer door niet geschieden en konde
(continuatief). Restrictief óf continuatief kan de functie
zijn in Coster 205b Neen ick moet e e n m a n hebben, die
me maeckt tot een wijf. Scheiding door een participium:
Reig. 81-7 Ick hebbe hier M o n t e n s gesproken, die mij
geseidt heeft dat ... (progressief). Scheiding door een
Vf. + partic. óf infinitief : Reig. 83-14. Beaumondt en capitain
van der Merssen zijn mij Wesen besoucken, die UE. zeer doen
groeten. Bont. 58 : 19 De Heer almachtigh zy gelooft en
gepresen, die onse bidden en smeken heeft verhoort. Zoo ook
Pascha 590b/1, 959b/61 a ; Lucifer 933/4. Het antecedent in een
bijzin: Reig. 73-1 waerop mijn man by den markis ghegaen
is, die hem gheantwoordt heeft dat ..., id. 67 : 6, 73 : 4;
Bont. 71 : 32 dat ick tot Hoorn van W. C. Schouten wel hadde
hooren seggen (die wel 2 a 3 mael in Oostindien gheweest
was) 1 ), dat ..., id. 59 : 23, Pascha 489b/90°ß. De functie is in
deze gevallen meestal continuatief of progressief.
1)

Zie „Parenthesis".

§ 148-149. 184
Scheiding door andere deelen dan een werkwoord,
§ 148.
al of niet met een werkwoord gecombineerd, vinden we vooral
bij Huygens, in het Pascha en bij Cats 1 ) . Het scheidend deel
met een werkwoord gecombineerd:
Bont. 68 : 8 gaf Godt, dat d e w i n d t met een barst datelyck uyt
de landt quam, die tot die tijdt toe uytter zee ghewaeyt hadde.
Huyg. 154 Totdats' een s 1 i n g e r-buy sien vallen in haer laken,
Die 't schip op zijde werpt, id. Bont. 66 : 3, Schouten 111 : 38,
Bat. Arc. 68 : 24, J. de Witt 53 : 31, Cats 146, Luc. 563, Pascha 132,
198, 302, 867b• Bont. 49 : 21 Iek stonde boven op 't schip en ontrent
60 personen stonden recht voor de groote mast, die 't water overnamen. Huyg. 134b/5 God zij danck, die ons in sijn medoogen Maer
een Oogh en ontnam, id. Schouten 114 : 30, Cats 1032, Huyg. 156b,
788; Pascha 53516, 931/2. Coster 626 mach ick K e e s i e n gaen helpen
voort Dieme vast verwacht after aen de poort, Huyg. 87b/90, 623b/4.
Pascha 494 Zijn voornemen heeft God ten uitersten beperckt, Die
door veel middelen voorsienichlijcken werckt, id. Cats 302, Bont.
70 : 20, Reig. 59 : 14, 73 : 14; J. de Witt 52 : 28, Schouten 109 : 29.

Scheiding door andere deelen dan een werkwoord ; vooral
een voorzetselbepaling:
Reig. 80 : 19 Van der D. hadde een toolette waembaeis aen, hadde
een 1 a c k e y bij zijn perdt, die mede wel in oordere was 2 ). Huyg.

975e All stond' d e sonn' in 't oosten, Die t'onsent westwaert
hangkt 3 ), id. Bont. 62 : 10, Coster 1596a, Cats 18, 350; Baeto 104b/6a

4).

Een bijwoord :
Cats 1065b Daer stont een k r ij g h s-man by, die sigh des gingh
bemoeyen, id. Coster 1366a, Huygens 1b, 236a, 370b11, 518b; Pascha
467b18, 534b, 1111b. Andere woorden Bredero 238, Cats 264.

De zinnen met substantivisch pronominaal 5 ) ante§ 149.
cedent.
1. Een vragend voornaamwoord 6)
:

1) Lucifer 1297 Wie is er van ons benden // Hy sneuvelt, of verwint 1/
Geluckigh1 die d' elenden ¡/ Van hunne broedren zien? -- Hier is ons benden
het verre antecedent, dat bovendien in een interrogatieven zin staat; de
bijzin is verklarend. Zie ook blz. 252 2 ) over 1298 als parenthesis.
2) Continuatief, wanneer „een lackey hebben" een gesloten groep is.
3) Continuatief.
4) Het eenige geval van scheiding in Baeto.
5) Possessief pron. antec. besproken, § 143.
6) Vgl. § 145.
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Baeto 875b Wat is 'er 1 ) dat u dus beteutert houden magh
Coster 602b Wie is daer beneen, die daer soo staet en raest ??-

2. Een persoonlijk voornaamwoord

2)

:

a.

Cats 913b I e k die een dochter ben van edel bloet geboren,
Heb u voor alle mans verkoren, id. Baeto 107b/8a, 115b/20, 5b/6a;
Huygens 651. Bij .geig. een afwijkend verloop : 48-9 want U. 1. zijne
saecken beter weet als i e k, die nochtans met alle degene die U kennen
wel weten datier voor u niet en is te vreesen. 79 : 13 (anakol.) Kers
Janszoon en sprack mij niet aen. I e k die hem niet wel en kende

maer twijffelde eenigsins, ten leste vraghde zij mij .. .
Bredero 963e vraachtet mij n, Die alleen weet en proeft, wat wij
onderworpen zijn. Schouten 102 : 29 Het was m y (die noyt gevaren
had) geen kleyne ongewoonte. Huygens 862b Vergeeft m y 1 o g e n a e r,
die nu voor 't eerste waer seit. Pascha 232 Zal m y dan yets ontbreken?
Die 't alles schiep wt Niet ? Huygens 46b/7a En w y, och Heer, die
't lett, Wy houden ons misnoeght. —

b. G h y die ... is een plechtige aanhef:
Cats 735 G h y, die als nieuwelingh in ons geselschap treet 'T is
nut dat ghy . .. Lucifer 453b/4a G h y die den duistren gront van Godts
geheimenissen ontdeckt ... Verlichtme, id. 48ló, Baeto 91bJ3• Pascha
529e Vervrolijct u ... G h y die verlaten scheent. Verder Baeto 87,
207a, 597b/8, 1155b16a; Cats 2O2ó.

Al deze zinnen bij een antecedent in den 1 5ten en 2(1en persoon
hebben continuatieve functie, omdat het antecedent reeds
„bepaald" is. Het antecedent in den 3den persoon kan „bepaald"
zijn ; dan is de bijzin continuatief:
Schouten 108 : 112 en baden G o d t d e n H e e r, dat hij, die 3

)

ons nu tot dus verre hadde bewaert, oock tegenwoordigh wille beschermen. Bat. Arc. 64 : 16 7 gaf D i e d e r i c k ... een wenck; waer
uyt hy, die met een aerdighe gevoeghlijckheyt al de werelt wist te
believen, seyde ... — Lucifer 411b/2 Daer hoor ick L u e i f e r, en zie
hem, die den nacht Van 's hemels aengezicht verdrijven kan, id. 20a.
Baeto 295 0 n s 1 e v e n s t ij d t spoejt haeren baen En suckelt 't geenen
herbergh aen. Sy die wel breedt zich open doet ... Is een stip, id. 825a.

Meestal is de bijzin restrictief 4 ), het antecedent onbepaald,
„bepaling-aankondigend" :
Wat is antecedent ; zie daarentegen andere zinnen met er is, hierna bij 5.
2) Vooral in Baeto. Voor de volgorde die ick, die ghij, zie Van Helten
§ 220. De enkele gevallen bij Vondel kunnen uit bijbelschen invloed
worden verklaard.
3) Omzetting van g h y die der indirecte rede.
4) Van toon en gebaar hangt het nu en dan af, welke de functie is,
vgl. Baeto 758.
1)

Gron. Bijdragen, IV.

13

§
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Pascha 405b/6a dwaes is h y die verkiest Het tijdlijck, id. 402b,
Cats 151b, Baeto 988b. Huygens 542b Wie deelt dien besten built
S y die de Webbe sponnen. Huygens 880b En wel h e m die sijn
Penn op 't scherpste snijden kan, id. 696e', Cats 247b, Pascha 366e',
437b/8. Lucifer 1066b De kans begunstight hun, die met Godts
Veldheer vechten.

Ook bij scheiding van antecedent en bijzin is deze restrictief 1 ) •
Bredero 51/2 h y doet sondt, die jou wat deelt (id. 2175). Huygens
772b Is mog'lick h y minst blind, die 't minst onmatigh doet, id.
976b, 977b Pascha 202, 349, 987ó/8a, 1115/9; Lucifer 36b, Baeto 810b•
Huygens 548e Wie meent ghij dat s y waren Die Alexanders jeught
verhieven tot den troon. Cats 1003a Iok sal hem gaen bedrouven
Die my de vreught ontseyt.

In deze twee laatste gevallen draagt het aankondigend
voornaamw. geen, althans geen metrischen, klemtoon. Wanneer het tot den enelitischen vorm verzwakt, dan is het twijfel
2) :
-achtig,ofen dis
Coster 646e Schánd moetens e r doch van hebben en hóon Die
de macht hebben, en de edele roskam niet beminnen. Huygens 713b/4a
Daer gaens e veel af groot, die geen' bequaeme reden Haer weerwoord
waerdig sien, id. 754b/5.

3. Een demonstratief voornaamwoord.

a. Coster 660b Iek sou wel ploekharen tegens die die de roskam
haten. Reig. 237 : 8 Mijn intentie is, die de becommeringe te laeten,
die het commandement hebben. Bij Cats in het proza (r. 1954)
en wat segen Gods heeft die te verwachten die Godes raet niet en
volght. Huygens 742b Sij hipplen d i e n te Spott die haer den hals
af mennen.

Het antecedent dient in deze zinnen tot verduidelijking van
de casusfunctie 3 ).
b. Verduidelijking van de casusfunctie schijnt nu en dan,
vooral in proza, ook de bedoeling van. degene:
Reig. 47 : 16 dat het den g e e n en die best handelt niet altydt
best en gaet. B a t. A r c. 64 : 1 kont ghy noch yet verhoopen van
d cg een die sonder hoope is. Zoo ook: Leig. 80 : 1, 48 : 9; Schouten
102 : 35, J. de Witt 52 : 12, 89 : 9.

1) In tegenstelling met de zinnen bij nominaal antecedent.
2) Vgl. de zinnen zonder antecedent.
3 ) Zie ook § 150.
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Dit pronominale antecedent legt ook sterken nadruk op
een subject:
J. de Witt 52 : 19 De sachtste middelen sijn d i e g e n e die albereyts
voorgeslaegen sijn, naementlyck ... id. Bat Arc. 65 : 29, Bont. 54 : 27.
Bij Bredero in plechtig citaat : 973b Want siet daer staet geschreven:
D e g h e e n die niet en heeft, die kan oock niet en gheven. -- Ook
Reig. 70 : 11 is een citaat.

Sterke nadruk en verduidelijking verklaart ook het gebruik
van hetgene 1 in:
.geig. 64 : 21 Hier beneffens gaet de copie autenthyck (!) van
)

't gene dat de heer van L. geschreven heeft. Baeto 455b/6a Oock syn
wij ongewoon, 't geen, dat sich niet begrijpen laet.

e. In Baeto is s u 1 c k nu en dan antecedent, in tegenstellende
coördinatie : 83 Geen uenjers wt den hoop Maer s u 1 c k e, die
geen eeuw den gloor haers roems sal lessen, id. 73ó/4a, 720b.
d. Schouten 103 : 4 afscheyt van d e s o o d a n i g e n, die
haer de liefste scheene te zijn. —
e. Coster 1193a Wangt 't s e if d e dat sy vreest, dat leyt
myn ooc op de leen.
4. een onbepaald voornaamwoord (c. q. telwoord).
a. al 2 ).

Gescheiden : Bat. Arc. 66 : 31 daer 't a 1 voorby most dat
op de vermaerde Paerdemarckt wilde Wesen.
Bijeen; de bijzin als subject voorop:
Reig. 47 : 10 Al dat ick u wenschen kan, dat is, dat u ..., id.
209 : 17. Al dat ie van nieus hebbe connen verneemen staedt in dit
memoriken. Huygens 350b All dat sy geerne kusten Dunckt haer
't bekoorelixt. In een anakolouthon: J?eig. 61 : 17 ick weet
sekerlyck dat al dat zij weetten dat het terstondt het heele land

doorloopt.

De bijzin als object achteraan :
Bredero 403 ghy swijght oock al dat ghy' niet en weet, id. l47ó.

De bijzin door een voorzetsel verbonden 3

) :

Huygens 35ló Dunckt haer 't bekoorelixt van dll dat sónn' be.
schíj nt. 619b Sy syn de lotste blinden V an dll dat niet en siet, id.
469b. Cats 940 11 dat ick geen schamel man Met dl dat ick besit tot
mywaerts trecken kan.
1) Tevens wordt verwarring met het voegw. dat vermeden.
2) Zie al wat, § 162.
3 ) Na een voorzetsel is al duidelijker substantief.

§ 149.
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b. alles.
Reig. 60 : 25 sal dan a 11 e s afdoen dat ick hier te doene
sal vinden, id. 63 : 8, 72 : 6. Bat. Arc. 67 : 19 Vond de tafel
van alles voorzien dat men d'overvloedigheyt konde afvorderen.
We merken op dat de meeste zinnen voorkomen bij Huygens
en Reig. Van Reig. vinden we geen concurreerend al wat. Bij
Huygens blijkt duidelijk dat al dat meer „bepaald" is dan
al wat (vgl. de onderscheidende tegenstelling in 350 1 en 351b,

in 619b).
C. Huygens 999b men eischt ons w a t, dat meer geldt; id.
Coster 713. Huygens 752b en (droomt op) yet dat weer behaegh',
510 In d'Eere will yet blaken Dat schijn heeft ... Cats 683 En vry
al m e e r gedaen dat noyt een man ... ter eeren duyden kan.
Cats 986b Ken weet op aerden niet dat beter plagh te smaken.
Bont. 70 : 37 doch konden anders niet vinden dat waert was.
d. Cats. 219 11 Een die sijn tanden breeckt, id. 962b, 995b• Reig.
73 : 18 niet als een vremde maer als een die daer thuys hoorde.
Bredero 861b/3 a 't H antwerp en g h e e n so slecht, die ... haar Vrouwen
niet kopen Borsten van gouwt 1 ).
J. de Witt 90 : 24 als al y e m a n d t hadde connen werden gevonden,
die men conde vertrouwen, id. Bat Arc. 63 : 33. Reig. 45 : 6 alsoo
ick n i e m a n t en hebbe die my wat thuis brenct, id. 73 : 7 ; J. de
Witt 90 : 3, 123 : 19 ; Coster 565 1 daer is n i e m a n t the me hoort.
Huygens 340a past y e der even nett, Die maer het hert en heeft.
e. Schouten 106 : 28 datse meest a 11 e die dit ongeval troffen . . .
Bat Arc. 64 : 15. Bredero 38 Aan a n d e r e, die daerachter uyt mee
varen.

5. Een onbepaald voornaamw. (telw.) met er 2 ).
a. In een zin met er is, er zijn, wordt nadrukkelijk genoemd
het subject of object van den volgenden zin:
Coster 1341b Iss e r y e m a n t die ons een duyt geeft, of een luer,
Daer wysender ons véel met een God helpie duer ... Reig. 49 : 7
daeromme en i s s e r ook n i e m a n t die dat gelooven sal, id. Bont.
54 : 26. Reig. 212 : 21 N í e t en w a s s er dat myn man meer vreesde
dan ..., id. 73: 19 offer niet en was dat hp voor hem doen konde.
In het meervoud: Cats 953 1 Daer z ij n der vey gen ó ugh die my
des komen vragen.

b.
1)
2)

bij zinnen met andere werkwoorden dan „zijn" :
Contaminatie van gheen die niet en so slecht dat niet.
Zie ook de zinnen zonder antec., § 142.
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Huygens 793 Daer s t a e t' er een en loert Die uw' versieringhen
met waerheid will bekrachten, id. 400Q T ho o n t e r my een 'voll
Die door de druifven kijck. Coster 1574a daerom i o op en der s o o
vee 1 na ruycken Die der by get soo graegh op binnen. Boni. 47 : 2
datte r al v e e 1 in 't ruym verstickt bleven leggen, die de luycken
niet hebben konnen vinden; id. 56 : 34 omdat icke r wel e e n i g e
s a c h die 't begonnen souden hebben.

§ 150. Er zijn 754 zinnen met antecedent. In 730 heeft
het relatieve pronomen de functie van een subject of een
accusatief -object. Opmerkelijk is de sterke voorkeur voor de
accusatief - functie van dat, vergeleken met die van die: er zijn
499 zinnen met die in den nominatief, 94 met die in den
accusatief ; er zijn 85 zinnen met dat in den nominatief, 52
met dat in den accusatief, en deze sterke frequentie van den
onzijdigen accusatief is vrijwel algemeen. Ten deele komt dit
voor rekening van de zinnen met een pronominaal antecedent:
daar tellen we 17 zinnen met dat in den accusatief, slechts 12
in den nominatief ; daarentegen 7 met die in den accusatief en
102 met die als subject. De verklaring is gelegen in de ver
functie van het pronominale antecedent bij „dat ".-duieljkn
Met dat al blijft toch nog een algemeene voorkeur voor den
onzijdigen relatieven accusatief onverklaard. Het kan van
belang zijn die voorkeur te vergelijken met het gebruik van
die en dat als demonstratief zinsverbindend pronomen, en
met de frequentie in een vroegere taalperiode.
§ 151. Het pronomen die vertoont ook in andere functies
dan den nominatief maar zelden den geflecteerden vorm dien.
De vorm die was in de 17de eeuw een algemeene index voor
de relatieve functie.
Graadaanduidend : Bont. 69-20 en dat voor 56 persoonen
die wy doen noch sterck waren.
Verschillende datief - functies :
Bont. 59 : 11 En van de noten (die 't pit hardt was) aten wy. —
Bredero 549 een prins, Die genich dinck gebreckt, maer die 't gaat
na sijn wins, 813 Een burger die ick myn avontuur vertelde, 96a
Myn moer die was een weeuw, Die noch al te wel heughde dat ... —
Huygens 446b/7a en siet niet dat syn' leden De leden niet en zijn die
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dat behulp ... voegh
Coster 1665a Wat bloet ... Die 'ck dese
streeck in 't rechte breng. 1247b En soecken are luy, die onse sangh
behaecht. -- Pascha 948 Van Gods almachticheyt die niets onmogh'lijck
is. — Baeto 83b Maer sulcke, die geen eeuw den gloor haers roems
sal lessen, id. 162/3; 346... dien quaedt doen groote moejte valt,
676 al menigh man D i e n 't scheel niet aen en gaet, 792b een sujpbloedt
d i e n noyt jammer roerde 't hart.

§ 152. De gentief van die (dat) is zeldzaam.
1. diens bij nomina van verschillend geslacht en getal:
Bredero 257 De soberheyt is een de ugh d, diens ghelijcken men
niet en weet. Pascha 839'/40 V o o r lo o p er s, diens gebaer De komst
boodschappen van de waerheyt klaer. Schouten 102: 13 maer oock
leersucht tot soodanigen kunst ; diens kennis ... Pascha 1198 een
Landt diens bodem is ghelijck de diepte van der Zee.

2. dies, wanneer de zinsinhoud antecedent is, heeft de
beteekenis van tengevolge waarvan:
Schouten 112: 14, 110 : 35; Pascha 956; Basto 531/2a des (vgl.
we shalve).

ZINNEN MET „WAT"
A. HET VRAGEND VOORNAAMWOORD.

§ 153. Deze zinnen met wat zijn bijna altijd object 1 ) bij
den voorgaanden of volgenden zin.
Het gezegde, waarbij de zin met wat object is, omschrijft
een werkzaamheid van den geest of de zintuigen, of een uiting
(vraag, twijfel, mededeeling):
1. weten (35), sien (21), hooren (7); men (je, ick) kan wel
dencken (3), vernemen (1), bevroen (1), begrijpen (1), verstaen (1),
gaslaen (1); proeven (3), overleggen en vaststellen (1), examineeren
(onder malkanderen) (1), overrekenen (1), bedenken (1).
2. vragen (5), seggen (3), vertellen (2); schrieen (6), laet weien
(1), laet hooren (3); leeren (1), toonen (1).
1 ) Slechts bij uitzondering vinden we een overgang naar de subjects.
functie : Cats 296 't is bekent in wat een drouven stant mijn ziele was
belant; ook bij een passieven infinitief: Cats 347.
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§ 153-155.

Nu en dan is de zin verbonden met een verbaal substantief 1

) :

Bont. 62 : 35 maeckten wy o v e r 1 e g h wat ons nu te doen stondt,
id. J. de Witt 123 : 14 wy hebben o ver 1 e c h beginnen te maecken,
wat ons te doen stonde. -- Bont. 65 : 8 en dat hy my v e r s t a n t
wilde gheven, wat my stondt te doen. — Reig. 157 : 7 Hy en eenige
heeren waren in diskoersen, om wat reden men oorlogh mochte
aennemen.

De zin met wat is een verklarende variatie op een
voorafgaand object : Coster 1642 En omdat die niet a r g h e s
en zou vermoen Wat wy twee daer met malcander hadden
te doen.
De zin met wat kan ook in coördinatie staan met
een substantivisch object : Cats 762 Wy leeren alle daegh
d e g r o n t om wel te leven, En wat men aen den buyck of
Hierbij kan een werkwoord, dat
rugh behoort te geven.
eigenlijk met geen vragend object verbonden wordt, den zin
met wat regeeren : Reig. 46-8 ick k e n n e u ghemoedt ende
met wat konscientie ghy in dese ende andere dynghen altyt
hebt ghewandelt. Cats 84 Het schijnt dat sy den gront van alle
sielen k e n t En schier wat yder mensch in syn gedachten
In deze gevallen is wat vragend bij kennen = weten,
prent.
óf het voornaamw. is onbepaald (= al wat). Na een verbum
sentiendi 2 is n.l. het vragende karakter niet altijd zeker te
onderscheiden van het onbepaalde : Luc. 841 1 Ghy h o o r t
zoowel als wy, wat Gabriël trompet, id. 43 1 , 201 1 , 375b, 841 1
Huygens 452' Daer yemand wat hy sie t moedwillens niet en
sie t.
Ook na een verbum dicendi : Huygens 660 1 'Tglas
antwoordt wat het Biet.
Geheel en al zeker is de vragende
functie evenmin, wanneer de zin met wat wordt aangekondigd
door het: Cats 527b Ick weet het watje soeckt. Hier kan
wat n.l. relatief zijn.
§ 154.

)

;

§ 155.

Wat kan

bonden zijn 3

met een volgend woord of zinsdeel ver-

).

1) Ook bij wie : Huygens 490 1 waren in t w ij f f e l i n g wie ...
2) Eigenaardig is ook de vragende bijzin na dencken in: Coster 554
me vrou mocht dencken wat hier te warren was (wat we hier toch uitvoeren).-De bijzondere beteekenis van dencken vloeit voort uit den overgang in de
indirecte rede (Me vrou denkt: „Wat is hier te warren?").
3 ) Over deze verbindingsvormen, zie ook van Helten, § 261 ,2 en vlg.
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1. Met het pronomen of adv. al: Cats 347 a 'Ten is niet
te seggen Wat schoonheyt a 1 vermagh, id. Reig. 87 : 17.
2. Met een voorzetselbepaling : Cats 8 te sien Wat yemant
voor g e l u c k of onheyl sal geschien (nog gescheiden). id.
230 laet u moeder weten Wat voor een edel geest u
sinnen heeft beseten 1 ) .
Wat v o o r (een) is bep. van
„hoedanigheid ".
3. Met een meervoudig substantief :
Huygens 128b/30 siet wat wy ongelijck Meer 2 ) blinden sullen
vinden. Reig. 53 : 11 Men kan wel deneken, watt e secreten men
over het water toeroupt ! id. 219 : 21 Grootevaer sal u wel seggen
tot wat j a ren 3 ) u vader voor zijn zelve heeft ghesorght. J. de Witt
107 : 11 Op wat manieren ' s lants vloote in zee geraeckt is, zal
U ... vernomen hebben.

4.

Met een enkelvoudig substantief zijn de gevallen talrijker :

Reig. 60 : 15 UE. weet wat s e h a d e wij geleden hebben. Bont.
62 : 25 examineerden, wat g el t 3 ) dat wy by ons hadden. — Reig.
104 : 6 Men hoerdt niet wat des ein her heeft. Bat. Arc. 70 : 11 be
dencken, wat straffe gij verdient hebt. Cats 137b vraeght, wat
man haer staet te trouwen, id. 30b; Bont. 526b. Lucifer 255b/6 weet .. .
wat persoon Zyn zorgh bevolen blijft. — Reig. 46 : 8 ick kenne
u ghemoedt ende met wat kon seien tie ghy hebt ghewandelt,
id. 157 : 7 om wat re den; Bredero 1205 van wat m ere k.

Met een + subst.: Reig. 56 : 15 Iek weet wat een o n g e 1 y e k
men UE. doet, id. Bat. Arc. 63 : 25, Cats 296.
§ 156. In verreweg de meeste gevallen staat de zin met

wat achteraan. Er zijn echter voorbeelden van blijkbaar gangbare constructies in omgekeerde volgorde 4 ). Bij de hier
volgende beschrijving van de functie en de verbindingen van
wat in den bij zin laten wij deze constructies vooropgaan:
1. Het vnw. is subject (e. q. praed. nomen) in den bijzin:
:

Reig. 62 : 7 Wat da e r v a n is en weet ick niet, 62 : 1 wat de

w a e r d e d a e r v a n is en soude ick niet connen schriven. — Cats
270e Wat so een vrij ster s e ho r t, dat heb ick wel te weten. — Reig.
61 : 19 wat daer op v o l g e n s a 1 sal den tijt leeren.
1)
2)
3)
door.
4)

Bij Bontekoe: wat voor volck dat wy waren (id. Bredero 1055).
Feitelijk is wat adv. van graad bij dezen comparatief.
Hier is wat telwoord; de oude genetief-functie schemert duidelijker
Zie verder bij Zinsverband. Het is een omzetting als van den aanloop.
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§ 156-157.

2. Het vnw. is object in den bijzin:
Reig. 52 : 10 wat hy daer mede voor heeft en weten wy. Coster
1374e En wat de Koster doet, weet al 't volck, id. Pascha 370b; J. de
Witt 107 : 1 Op wat manieren 's lants vloot in zee geraeckt is, sal
U. .. vernomen hebben. Bredero 1205 Die niet van wáar 't bier
is, maer van wat mérek 't is, konnen proeven.

157. De zin met wat volgt.
1. Het vnw. is subject ( c. q. praed. nomen) in den bij zin ;
de vorm van het praedicaat is vrij stereotyp : bijna uitsluitend
onpersoonlijk en dikwijls tot bepaalde werkw. beperkt.
a. (sijn). Coster 692b weetje ook walte r i s ? Baeto 746b 'ck
Bevro wat 'e r a f i s, id. Coster 108b, 1344b. Coster 1648b sien
we wat d a e r i n is, id. Bont. 62 : 23. Bredero 932b Ick weet
wel watt e t i s. Coster 554e) wat hier te warren w a s. Reig.
81 : 16 Se thoenden wat s e w a r e n. Huygens 728b wat de
wet van 't singen i s. Reig. 60 : 29 Wat eerlycker i s.
b. Cats 651b Ick sie het klaer genough wat dienstigh i s
ghedaen.
e. Cats 159b wat haer schort, id. 167b, 181 b. Luc. 840b
wat ons 1 e t; id. Cats 180b; Luc. 838b wat u d e e r t, id. 912b.
d. Luc. 188" Nu overreken eens wat hiet uit w o r d e n zal. Bont. 62 : 35 wat ons te doen stondt, id. 65 : 8, 71 : 8 ; J. de
Witt 123 : 25. Cats 2O7' Ick weet wat aen de jeught bij wij len
kan geschien, id. 94 wat yder overkomt. Reig. 74 : 13 men
sal sien watt e r van vallen sal, id. 78 : 14 watt e r gepasseerdt
is, id. 88 : 8 Als ick zie wat hier omgaedt. Cats 96 Sy wist ...
wat een jonge wulp ontrent den boesem woelt. J. de Witt
123 : 14 Wy hebben overlech beginnen te maecken ... wat
in consideratie soude comen. 2. Het vnw. is object in den bijzin.
a. Bredero 963b/6 Die alleen weet en proeft, wat wy onderworpen zijn. b. De meest gebruikelijke verbinding van het vragende wat
is die, waar het vnw. accusatief- object is:
Bont. 64 : 25 en wiste niet wat hy doen wilde, id. Reig. 59 : 8,
Bredero 84b, Coster 675b, 1642, Cats 235b, 868", 1013b, 1071b. Reig.
87 : 14 wat ghy wtgerecht hebt, Bredero 791" wat ick sou beginn e n, id. Coster 117b. Bont. 60 : 16 En vroeghden wat Blek daer toe
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s e y d e, 72 : 8, Reig. 56 : 18, 58 : 15, 59 : 2, 87 : 15; 69 : 14, 74 : 24;
Cats 480a, 99b. Coster 712b ick ken wel dencken wat je m i e n t, .ßeig.
69 : 16, Cats 95. Reig. 53 : 7 vragen wat d e k 1 o c k h e e f t, id.
Bredero 611b. Coster 756b se wisten wat by in sijn lever had. Luc. 383
ga te slaen Wat Adam al b e z i t. Coster 79b Je weet niet watje ahme
lout v e r t i e s e n. Bredero 817 wat de Haarlemmers sonden s c hey nk e n, 282 wa Wir sullen k o o p e n. Huygens 196b om ons te leeren
sien wat sieck scheelt en gesondt, id. l42; 428b te proeven wat
het geldt. Luc. 630b Ghy weet wat Michaël vermag h. Reig. 52 : 11
wij weeten niet wat men ons te laste legt. J. de Witt 123 : 2 vastgestelt,
wat men sonde by der handt nemen. Huygens 205a Sy wisten geern
Wat Munster broeyen sal.

B. HET ONBEPAALDE VOORNAAMWOORD.

Dit vnw. kan verbonden zijn met een voorafgaand al (alles);
hierover spreken wij in tweede instantie.
§ 158. De bijzin met het e n k el e wat 1 ) staat meestal vóór
den hoofdzin.

1. als object of subject:
a. het subject wat is ook subject bij den hoofdzin: Lucifer
933a Wat adem haelt, met recht den Schepper dancken magh,
id. 895a; Huygens 148&.

b. het object wat is subject bij den volgenden zin : Lucifer
940a Wat d'allerminste ontfangt is loutere gena, id. 949 a.
Hervat : Cats 487& watse doet en watse neemt ter pant D a t
toont een goeden aert, id. 740a, 871.
e. het subject wat is object bij den volgenden zin : Luci f e
725' Wat ree gewonnen is, behoeft men niet te winnen. d. het object wat is object bij den. hoofdzin
Hervat bij Cats 133a Wat sy van yemant weet dat veynst
sy als te lesen.
e. het subject wat is object bij den volgenden zin, hervat
in adverbialen vorm: Baeto 617b Wat uwer harte smaeckt D a er
heeft mijn hart welhaest syn' wellust a f gemaeckt. 2. Zinnen als bovenstaande kunnen concessieve functie
krijgen: Cat. 188a Maer wat het immer doet t'en baet de siecke
1)

Bijna de helft dezer zinnen (26 van 54) vinden we bij Cats en in

Lucifer.
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niet ( = 1b), id. 11a. Huygens 64a Wat haer te voren komt,
haer pijnen verwen 't a 1 (= le). Reig. 262 : 5 Wat ie hem
vraghde, en deede mij d a e r geen bescheidt o p (= le). —
3. De zin met wat heeft concessieve functie; wat is niet
subject of object in den volgenden hoofdzin:
Coster 250a Wat hy reppen kan of niet 1 ), syn tongh het hy hie l
wel 2) tot syn wil, id. 565; Bredero 892b/3(. Cats 27a Doch wat de
moeder locht en waer de vader schreef Men hoort niet hoe 't haer
gingh, id. 923b. Pascha 787 Wat 's Konincx koetser o o k 3 ) gebaerde
of luyde riep De redeloose vlucht al even 2 ) swijmich liep.

Wat is attributief gebruikt:
Lucifer 109b Wat lidt my kon 3 ) verbazen ; Ick zagh het beelt
der ziele in 't áengezicht geblazen 4 ).

4. De zin met wat is mitigeerende, voorbereidende inleiding
tot de volgende mededeeling, vooral ook vraag of bevel:
Bredero 241 a Moor wat 'k vragen wou, sayde gay oock gedebaucheert °?
1798b maar watje segt, Ic sou hier fens gaen tot een smal joneker.
Cats 931b Doch, wat my raken magh, set elders uwen zin, 844b Maer,
wat ick bidden magh 5 ), en wilt niet hooger gaen, 218a Ghy (wat ick
bidden magh) en doet u niet te kort.

5. De stereotype beperkende bijzin:
Reig. 58 : 4 Wat mij belangt ick ben wel te passe, id. 56 : 20, 57 : 14;
Wat de woonplaetse belangt, can my daer wel naer vougen, id. 64 : 11,
15; 90 : 1 Wat ons particulier belanght, kan daer noch weinigh van
schriven; 60 : 27 Wat uwe kosten belangen 6 ), en can UE. geen raedt
in geven. -- J. de Witt 110 : 4 Wat belangt de stroomen: die vallen ..
recht in, 107 : 4 Wat ons belangt, wy weeten niet, dat ..., 56 : 24,
31; 123 : 11.

De zinnen bij J. de Witt zijn niet zoozeer beperkend, als
wel een vorm van bescheiden nadruk op het subject, door
isoleering uit den hoofdzin.
1) Dikwijls met deze coördinatie.
2) Reflex van de concessieve modaliteit in den hoofdzin.
3) Versterking der modaliteit.
4) Ook met het voegw. dat: Huygens 243b Uyt wat hoeck dat het waeyt
sir seylen by den wind.
5) Een eigenaardige constructie is 834: Een dingh wil ick alleen in
bedencken brengen En bidden, wat ick magh, dat ghp ... De Infin.
is door samentrekking uit den bijzin geïsoleerd en daardoor is deze omgeslagen
in een bekend type van bijzin van graad.
6) Assimilatie van flexie; zie bij de subjectsfunctie.

§ 159-162.
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§ 159. De zin met wat vólgt.
Er zijn eenige gevallen in Lucifer en bij Cats (bij hem zijn
de constructies met het onbepaalde wat over het geheel talrijk).
1. als object bij den voorgaanden zin:
a. wat subject in den bij zin : Luc. 577b/8a Verbryzelen tot
stof, wat boven ... zich tegens ons verzet, id. 655b.
b. wat object in den bijzin : Luc. 486b De Hoogste ontdeckt
ons slechts wat hij geraden vindt, Cats 715b, 1046.
2. een concessieve zin, nadruk gevend aan den negatieven
imperatief: Bredero 219b Werpt de Vlamingen niet wegh, myn
Joncker, watje doet. INadrukkelyke toevoeging is ook 162
Daer dienden sy om Gods -wil trouwens om de kost, watje
mient. Opm. Concessief geworden door absorptie van den
voorafgaanden conjunctief is de zin met wat: Pascha 486
Wy moeten dancbaer zijn, t z y wat ons God toeveught.
160. De zin met wat onderbreekt.
Hij heeft de functie van object: Cats 70b En liet, wat yemant
stal, in eenigh velt begraven. Is concessief: Bont. 59-8
Maer konden (wat Wy sochten) geen versch water bekomen.
Is object en tevens concessief: Pascha 99b Doen u vrou
Ceres, laes! wat sy o o c ploechde oft zaeyde Met gheene zeysen
krom in zeven Ooghsten maeyde.
§ 161. De zin met wat is gecoördineerd aan een substantief
(nomen of pronomen) : Bat. Arc. 60 : 24 Uw soete ooghjes,
en wafter noch meer minnelycks aen u gevonden wert, zijn
aengenaemheytjes ... Bont. 66 : 10 Dit en wat ons meer was
ontmoet, vertelt hebbende ..., Cats 36, 645b, Luc. 160 a.
§ 162, Het onbepaalde wat verbonden met het voorafgaande onbepaalde al.
Er is reden aan te nemen dat al nog als antecedent bij het
dus relatieve onbepaalde wat werd gevoeld, en niet als een
adverbium. Wel is het onmiddellijk verbonden al geheel uit
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den hoofdzin losgeraakt. In zooverre kan de verbinding worden
beschouwd als een versterkende variatie van twee onbepaalde
vnw., waarbij de tweede als index der onderschikking fungeerde,
en de eerste later tot de functie van adv. kon verzwakken 1 ).
De combinatie al wat vinden we vooral bij zinnen die vólgen
op den hoofdzin 2 ), in tegenstelling met het enkele wat. De
zinnen hebben zelden of nooit concessieve functie.
1. De zin met al wat staat voorop:
a. het object al wat is subject bij den volgenden zin : Cats
170a En al wat hy begint, d a t zijn bekaeyde wegen, id . LAcc.
233a 155a; Baeto 591x.
b. het subject al wat is object bij den volgenden zin : Cats
56a Al wat oneerlick lugt, en singhtse nimmermeer, Pascha
469, Baeto 747.
2. De zin met al wat vólgt : deze constructie van substantiv.
bijzin is, vergeleken, bij de verbinding door het enkele wat,
vooral gebruikelijk bij Haygens; in de plaats van het enkele
wat verkiest hij dat (zie § 139, 140, 149 : 4) .
a. het subject al wat is ook subject bij den voorgaanden
zin : Baeto 913b Dies waep'ne al wat nut is waepenen te draegben.
Met aankondigend pronomen : Cats 668b Dan isset sonder kracht
al wat u tegen gaet, id. 1052, Huyg. 276.
b. het object al wat is subject bij den voorgaanden zin:
Huyg. 984 1 't is wel all wat de Schepper doet.
C. het subject al wat is object bij den voorgaanden zin:
Bredero 138 En t'huys stal hy al wat los was, id. Cats 85b,
722 1030 1 ; Huyg. 257a, 258a, 315a, 587x, 611 1 ; Luc. 434b,
Baeto 184b/5 a. Met aankondigend vnw.: Cats 508 Ic wetet,
lieve vrient, al waiter is gezeyt.
d. het object al wat is object bij den voorgaanden zin:
Cats 754 1 En krijgen evenzoo al wat wy konnen wenschen.
id. 1039 1 , Coster 1597x, Huyg. 48 1 , 308°, 538b, 609 1 ; Lucifer
948b, 995b/6a Gerust bezitten al wat eenigh Geest kan wenschen.
Met aankondigend vnw. wederom Cats 664" Ick hael het weder
in al wat ick heb geseyt.
1)

al wat = wat ook.

2)

28 van 3 5.

§ 163-166.
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§ 163.
Zelden is al van wat gescheiden. Eenmaal door de
versgrens in Lucifer: 511 ,1 Der Godtheit, die het al // Wat wezen
Door een adv. dat aan de absolute
heeft uit niet Bestiert.
beteekenis van al nadruk geeft: Lucifer 603b En op te zetten
by dat opzet, in een slag, Al t e f f e n d s wat mijn staet, en star,
en kroon vermagh. -- Bij verdere scheiding krijgt al allicht
adverbiale functie bij tusschenliggende zinsdeelen: Lucifer 897 ,1
Het is al wel, al goet, wat Godt bepaelt. § 164.

Alles is antecedent van wat:

Baeto 501b Die alles wat 'er is, in goedtheidt overtreft. Bredero
553b met alles wat by het.
Schouten 110: 36 dies bijna alles kraeckten en scheurden wat
aen de schepen was. Lucifer 204e uit wiens boezem alles vloeit
Wat goet, wat heiligh is. J. de Witt 1.31 : 36 hebben wy alles
gecontribueert wat eenichsins in ons vermogen was, id. 52 : 12.

§ 165. Bijzondere verbindingen van al wat:
1. gecoördineerd aan een substantief : Lucifer 496 1 Aérde
en zée, en ál wat léeft, regéeren, id. Pascha 234. Zie ook § 161.
2. door een voorzetsel verbonden : Pascha 503 Niets isser
zoo gheringh van al wat hier mach blicken. Bredero 174 1
Wantick ick sal u versien met al wat ou gebrect. Opm. De genetief van wat komt voor in weshalve, bij
J. de Witt: 111 19, 171 : 12, als rela divum bij den vooraf gaanden zinsinhoud; vgl. dies, des, § 152.
Opm. Andere anteced. dan al, alles, bij een ev. relatief
wat zijn blijkbaar zeldzaam.
ZINNEN MET „WIE"
-HET VRAGENDE VOORNAAMWOORD.

§ 166. 1. De bijzin is object bij den voorgaanden zin.
a. het vnw. heeft nominatief-functie : Huygens 723 1 Sij
sien niet wie haer hoort, id. 729 1 ; Cats 363 1 /4. Cats 74a
En wertse dan g e v r a e g h t... wie het heeft ontvreemt.
Pascha 206 1 Hoe zal iek Jacob doch b e t u y g hen wie ghy
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zijt. 558 Doen gaf de Heer t e kennen wie by was. Luc.
585b L a e t zien wie Lucifer durf trotsen.
b. het vnw. is object : Reig. 80 : 3 Z e i d e my wien hij
meende. Bont. 56 : 26 wilden sy d a e r o m w e r p e n, wie
men dan aentasten soud. Huyg. 723 Sy s i e n n i e t wien het
langer lust. Pascha 883 Z i e t, wien ghy rebelleert. c. het vnw. staat in den genetief : Pascha 177b/8a. Nu
zuldy zien wiens handt den Pharao ontruckt Mijn Lely,

id. Luc. 626.
d. bijzondere verbindingen : Coster 538b kom an, wille we
een revs b o s s e n, Lustich wie de hartste kop het, jy of ick
(vgl. boven gecit. Bont. 56 : 26). — Bij een verbaal substantief:
Huyg. 490b daer z y t gy in t w ij f f e ii n g h wie wysselixt
verkoren. Samengetrokken met een anderen vragenden
bijzin:: Cats (proza r. 1649) Wilt ghy weten ó f yemant met
liefde is bevangen en op wien ('t zy dan man of vrouwe). -2. De bijzin is subject bij den voorafgaanden of volgenden
zin: Huygens 799a stond 't op der menschen Wesen Wie 't is
en niet en is. Baeto 169b Maer wie 't gedaen hadt, bléeck.
HET ONBEPAALDE VOORNAAMWOORD 1
§ 167. In proza komen deze bijzinnen zelden voor.
Slechts 4énmaal staat de bijzin achteraan 2 ) : Pascha 1189
Hy vilt, besteelt en pluckt wie in syn handen raeckt.
1. Wie is subject van beide zinnen 3
).

) :

Huygens 296b/7a Wie daer meest kan spillen, is mild, id. 682/3x.
Cats 304a Al wie den naeckten kleet, ontfanght meer dan hij geeft,
id. 344b; 47b dat het volek en wie het m a e r 1 ) en sagh, sigh ... niet
versaden magh. Pascha 453 Wie niet ontvlieden mocht, viel in zijn
eigen zweerd. Luc. 236e Wie Adam eert, het hart van Adams vader
wint 4 ), id. 1074a; 867e Wie tegenspreeckt, die breeckt des Aller
zegel, id. 271. Baeto 651 Wie vree te buyten gaet set bujten-hogsten
't spoor sijn soolen, id. 373.

1) Soms al wie; al is hier niet meer antecedent, vgl. al wat, § 162.
De onbepaalde functie wordt nu en dan aangedikt door het adv. maer.
2) Van de zinnen met het vragende w i e staat er, omgekeerd, maar
één voorop.
3) Ook dit komt bij het vragende wie zelden voor.
4) Assimilatie van de woordschikking.

§ 167-168. 200
2. Wie(n) datief-object in den bijzin en (hervat) subject in
den volgenden hoofdzin, is een afwijkende verbindingswijze
van Hooft in Baeto 412 Wien wijsheidt het verstandt genesen
heeft van blintheidt Die stemmen over een ...
3. Wie is subject in den bijzin, object in den volgenden
hoofdzin (als zoodanig noodzakelijk hervat) :
Bredero 928 Want wie ou eten siet I) i e kundy nieuwen hongher
mooken. Cats 101 a En wie haer openbaert wanneer by is geboren
Dien weetse by gevolgh syn leven na te sporen. Luc. 726 Wie meest
gequetst wordt ... D i e n geldt het eerst.

4.

De bijzin is conditionale of locale bepaling:

Bredero 763 Want wien de jalousy ter herten fens laet in, D a er
sal sy haer een plaets in eeuwigheyt behouwen, I n 't man-volck
niet soo seer als in jelourse vrouwen. -- Volkomen coedit. is Vondel
Godt en Godtsd. II, 929: Want wie den duur beziet Het eene kent
zijn endt en oorsprong, 't ander niet (gecit. van Helten § 230) 1).

5.

Concessief: Reig. 53 : 10.

HET RELATIEVE VOORNAAMWOORD.

§ 168. Het concurreert vooral in Baeto met het relatieve
die in den datief 2 ) in voorzetselbepalingen, en in den genetief.
De functie van den zin is meestal continuatief. Het antecedent
is zakelijk (hier gespatieerd) zoowel als persoonlijk.
1. de datief : Bat. Arc. 68 : 24 latende Reynhert (wien
alle vermaeck onvermakelyck scheen) tot geselschap van de
Herderinnen. Lucifer 227b/8 zoo ras h y inne rij, wien
't menschelyk gestalt ... gevalt. Baeto 775a Als de tooveres
heeft weten te bedencken Wien ras eindende pijn voldeed.
2. in een voorzetselbepaling : Schouten 103 : 1 want de
Lootsman (naer wien nu het volck diende te luysteren) voerde
alhier het grootste woort, Luc. 118b, Baeto 767b/8a, 782 De
de u g lit s a em he j t voor wie ick vaerdigh staen moest.
3. de genetief: Cats 21 1 De meyt, wiens ambt het was...
Die gaf de buert een praet. Luc. 158 b; 9 a een u y t s p r a e c k 3 ),
Q

1) De constr. misse h i e n wie, verklaart van Heften § 231 uit misse! ij e

wie; zie ook De Vooys, Tijdschr. 45 : 295.
2)
3)

In den vorm wien (wie).

Opdracht: Een treurspel, wiens stijl .. .
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wiens vermogen Bestae t in eedler klanck. Baeto 1871/8c van
hem wiens lever stof levert tot zijn' pijn, Schouten 109 : 6,
Bat. Arc. 60 : 29, 63 : 1, 66 : 6; Pascha 944b D en s c h ij n
wiens Wesen vervlieght, Baeto 82.
In een voorzetselbepaling: Lucifer 84 Wanneer men s c h e ps e 1 s 1 ) Biet die 't al te boven gaen, En onder wiens gezag
alle andre dieren staen, id. 203b; 1010b/11a (hier is het antecedent een vocatief).

ZINNEN MET „WELK"
169. Van de 81 zinnen met dit vnw. komen er 62 voor
in het proza van J. de Witt, Schouten, Reig. en Bontekoe;
het is in hoofdzaak gebruikelijk in den ambtelijken stijl. Bij
de andere auteurs vinden we 19 zinnen en daarvan zijn er 15
ingeleid door den vorm hetwelk, die in 42 van de 62 zinnen der
genoemde prozaïsten voorkomt. Bij de verstarring van het
vnw. welk blijft hetwelk nog lang bestaan.
Bij Bredero constateeren we geen andere vormen dan hetwelk,
en dan gesproken door den Schout (1997) en Jerolimo (1409) ;
slechts eenmaal door een ander (760). Bij Coster ontbreekt het
vnw. ; ook bij Cats : daarentegen verschijnt het tweemaal in
het proza der „Aenmerckingen" (1526 en 1882). By Vondel
vinden we in het Pascha nog 5 zinnen met hetwelk, echter in
den Lucifer 2 ) maar één zin (785). Hooft vertoont in Baeto
ook voor dézen ambtelijken zinsvorm een betrekkelijk groote
voorkeur (7 gevallen) .
1. „WELK" ADJECTIVISCH GEBRUIKT.
a. bij een substantief, genoemd in den vorigen zin:
J. de Witt 108: 21 werden gevonden verscheyde uytsteeckende
r i b b e t j e s of rifies ..., welke voorschreven ribbeties by laach water
niet ... onder de superfitie gelegen sijn, id. 108 : 16.
1) Meervoudig antecedent.
2) In den Lucifer vinden we ook den eenigen zin, waar welk geen
relatieve maar vragende onderschikkende functie heeft: 97b/8 Noch zwijgh
ick welck een lof den mensch wordt toegezonden. -- Elders vinden we
in dergelijke verbindingen veeleer wat, wat voor en combinaties met hoe.
Gron. Bijdragen, IV.
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b. bij een substantief, dat een voorgaand begrip omschrijft:
Bont. 62 : 30 soo dat wig in 't geheel ontrent 80 r e j a e 1 e n van achten
by een brochten, van welck gheldt wy die hoenderen betaelden. Schouten
105 : 22 als ... uytgeboezemt viert : Wy sincken, wy sineken ... !
Welck geschreeuw soo krachtigen indruck ... quam te geven ...
106: 20 Alle welcke middelen van den Almachtigen soo wel gesegent
wierden, dat ... J. de Witt 109 : 4 Uyt welcke consideratie het derhalven can gebeuren, dat ... — Een verstarde vorm is : Reig. 63-8
Iek en sal niet laten alles te doen dat tot bevoorderinge van myne
reise sal strecken, tot welchen einde ick van meeninge ben ... ( Hier
is, evenals in beide voorgaande zinnen het door welck bepaalde subst.
omschrijving van den voorafgaanden zinsinhoud).
2. „WELK" SUBSTANTIVISCH GEBRUIKT (anders dan hetwelk).

a. zonder lidwoord : Baeto 484 opgeschoten eieken Van
welche 's menschen oogh den kruin nauw kan berejcken. Boni.
59 : 2 want dese dagh was de laetste, nae weleke het volck
gheresolveert waren de jonghens aen te tasten. Schouten 105 : 11
door soo vreeselycke w i n d e n welck ... quamen te bulderen.
In den nazang van Lucifer (Moyses gezang), vs. 164: waer zyn
d e goden Van welcher offer zy verzaet geworden zijn
Bij J. de Witt komt een eigenaardige genetief 1 ) voor : 52-1
van een 1 a n d t, welekers welvaart by de zee bestaet,
170 : 20 alle soodanige personen, in welchers handen
by sich jegenwoordich bevindt, id. 171 : 31. Een verstarde
vorm is : 121-16 weleken a e n g a e n d e ick voor desen mijne
opinie geopenbaert hebbe. (Hier is de voorafgaande zinsinhoud antecedent).
b. met lidwoord : Reig. 60 : 2 hebben wij u w e b r i e v en
ontfangen, dewelcke nu XVI dagen oud zijn, id. Bat. Arc.
63 : 30, 69 : 5; Schouten 104 : 2, 1.06 : 26; Reig. 111 : 19,
147 :12 ; J. de Witt 110 : 27 soo resteren maer vier s t r e e c ken
met dewelcke 2 ) men van de rede can in zee geraecken;
Schouten 106 : 35.
Een sterk gespannen verbindingswijze is Cats, proza 1882
de gelijckheyt in het stuck van den. Gods- dienst is verre
boven al te wegen, sonder eenigheyt in de welche geen soetigheyt
is te verhopen.
1) Concurreerend met wiens, wier.
2) Concurreerend met waer (daer) +

adv.; vgl. Bont. 51 : 4, 59 : 2.
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HETWELK.

a. het antecedent is een voorafgaand onzijdig substantief:
J. de Witt 124: 15 een versuym ofte abuys, 't welck aen die
zyde gecommitteert mochte wezen, id. 124 : 17, 131 : 12. Bont. 46 : 22
ick riep om water van boven, 't welck datelijck quam, id. 71 : 35.
.geig. 77 : 8, Schouten 102 : 29, 105 : 29, 30; 110 : 30; Bat. Arc.
62 : 32, 70 : 7 ; Pascha 276, 390, 544, 804b, 1113b ; Luc. 785, Baeto
408a, 563b, 772b.

De relatieve bijzin is, behalve in twee der zinnen van J. de
continuatief of progressief.
b. het antecedent kan zijn een voorafgaand onzijdig substantief óf de inhoud van den voorafgaanden zin ') :
Witt,

Reig. 71 : 1 en mijn man houdt een perdí, hetwelck sonder den
jongen twee hondert gulden tsjaers kost. Bont. 61 : 36 de v o n c ken
vyers v 1 o g h e n over 't l a n d t, 't welck by het duyster een vreeslijck
aensien gaf.

e. het antecedent is een bijgedacht onzijdig substantief:
Reig. 68 : 11 dat TIE. de naestemael aen my soudt schriven, hetwelck vandage behoorde ontfangen te zyn.

d. het antecedent is blijkbaar een bijgedachte onzijdige
variatie op een voorafgaand vrouwelijk substantief:
Reig. 74 : 20 van 220 raedtsluden en isser maer een ofte twee en
twintich betaeldt van h a r e g a e i g e, het welche maer 2000 gulden
tsjaers en is. Bont. 68 : 26 waerdoor de wond' met een b 1 a u w i gh e y d t omringht worde, 't welck ick uytsnee, 51 : 2 Wy deden soo
en baden Godt seer ernstelijck aen om een goede u y t k o m s t e;

hetwelcke wy kregen.

In deze gevallen (b, e, d) zien wij den overgang naar de
gebruikelijkste functie:
e. het antecedent is de voorafgaande zinsinhoud:
Bont. 50 : 19, 62 : 34, 63 : 10, 18; 65 : 27, 66 : 32 't welck by
d e d e, 64 : 33 ... 't welck sy licht souden hebben konnen doen,
52 : 3 't welck evenwel noch geschied e, id. 60 : 4, 48 : 30 't Weich
gedaen wierde, 63 : 5 't welck waer was, 66 : 7 't welck ick
door langh aenstaen c o n s e n t e e r d e, 73 : 2 't welck mede een mercklijcke bewaringhe Godts voor ons was, 56: 11 en dee sooveul datier
niemandt en scurf, 't welck te verwonderen was.

In volkomen vrijheid van variatie van den zinsinhoud bij
J. de Witt 90 : 7, 21; 109 : 18, 40; 111 : 16, 26, 34; 132 : 18;
1)

Vgl. voor dezelfde dubbele mogelijkheid bij dat en die.
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170 : 8. Verder Bredero 760, Reig. 89 : 5, Schouten 103 : 21.
111 : 36, 112 : 23; Baeto 421 440, 602. Bont. 51 : 4 so was
de schuyt dicht by ons, o m het welcke wy seer verblijt waren. Ook in de zinnen sub b, c, d, e is de functie continuatiefprogressief.
Vele der gebruikswijzen van het vnw. welk staan onder
invloed van het Latijn. De indruk hiervan wordt nog ver
verschijnselen als de contractie van het subject-sterkdo
in een zin als deze: J. de Witt 109-40 't welck, al hoewel
wonderlijck schijnt, echter nochtans uyt natuyrlycke reden
FL,

voortkomt.

ZINNEN MET „HETGENE" ('t geen, 't gun)

§ 170. Alleen het neutrum komt onderschikkend voor. Het
vnw. deghene is antecedent bij relativa die, (de)welcke etc.')
Hetghene wordt nu en dan gevolgd door dat; dit kan het
relatieve vnw. zijn, dat dan in den regel zou zijn verdwenen.
Nu en dan wordt hetgeen onbepaald door het voorafgaand
alle) 2 ) : J. de Witt 52 6, Bat. Arc. 57 : 14, Reig. 68 : 11.
Het pronomen is betrekkelijk zeldzaam 3 betrekkelijk
frequent is het bij Reig. (14), J. de Witt (9), Bat. Arc. (6). Er
zijn verschillende constructies ; opvallend vele ingeleid door
een voorzetsel (zie 4).
1. De zin met hetgene is onderwerp of voorwerp bij den
volgenden zin:
),

Pascha 335 Het geen God eens belooft, breect God dat wederomme l
Baeto 876e 'T geen ongelooflijck schijnt jck met dees' ooghen sagh,
id. Reig. 61 : 8, 62 : 4, 68 : 11, 111 : 9, 155 : 21; J. de Witt 52 : 6,
122 : 11; Luc. 40b/1a; Baeto 577a

2. De zin met hetgene is subject of object bij den voor
-gande

zin:

Subject: Bat. Arc. 64: 26; object: Reig. 49: 4 want ick seker houde
tgene U. 1. my hebt geseilt, id. 50 : 4, 56 : 18, 57 : 2, 63 : 11, 72 : 2,
88 : 8, 24; 90 : 3; Bat. Arc. 60 : 27, 62 : 11, 66 : 24, 73 : 13;
Bredero 655e', Pascha 492, Lucifer 200b, Baeto 820".
1)

Zie § 149 : 3b.

2

) Vgl. dat, wat.

3)

42 zinnen; vgl. dat, wat.
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3. De zin onderbreekt:
J. de Witt 90 : 24 yemandt die men, 't gene voorseydt is, conde
vertrouwen.

Of staat parenthetisch :
J. de Witt 56 : 26 ten tweeden, 't gene wel het considerabelste is,
dat de stroom schiet dwars over 't gatt.

4.

a.

De zin is door een voorzetsel verbonden:
als object door van:
Bont. 62 : 36 om ons te versien van tgeen ons noodigh was, id.

Reig. 106 : 14, 58 : 15; J. de Witt 111 : 11 1 ), Huyg. 787".

b. als object óf attribuut door van:
Bat. Arc. 67 : 14 dat sy ten minsten wilden 't g e s i e h t hebben
van 'tgeen sy niet mochten genaeken, J. de Witt 133 : 2 becomen d e
t y d i n g e van 't gene den admiraal was bejegent.

e.

als attribuut door van:

Reig. 106 : 12 het gedruckte briefken van het tgene in Westindien
gepasseert is. — Verstard tot praepositie : J. de Witt 90 : 13 ten
a e n s i e n van 't gene wy geresolveert hebben te ondernemen.

d. door

andere voorzetsels dan van:

Reig. 57 : 14 ick geen swaricheyt en maecke in al hetgene men my
soude willen doen. Huyg. 576" sy syn blind Van eigenwaen in 't geen
een yeder 'tsoetste vindt. J. de Witt 172 : 7 dat ick op 't gene voor
Cats 73b-schrevnta,gdslfconieratvs.
En wertse dan gevraeght op 't Bunter is gestolen. Pascha 836b En
wirst op 'tgeen daer na gemeynelyc geschiet. J. de Witt 132 : 14
Geduyrende het onweder is alles gecontribueert ... boven 'tgene .. .
was bekent gemaeckt.

1 ) Hier staat de zin met hetgene voorop: dat de lootsluyden van 't gene
verschreven staet, soodanich sijn overtuycht.

DERDE DEEL
ZINNEN GEKENMERKT DOOR DEN
SYNT.- PHONETISCHEN VORM
Tot nu toe zijn besproken vormen en functies van zinnen
gekenmerkt door den grammatischen vorm der woordschikking;
zij vertoonen den neutralen „mededeelenden" intonatievorm:
hoofdzinnen naar den (grammaticalen) vorm S. Vf. A. en bijzinnen naar den (grammaticalen) vorm S. A. Vf. De bijzinnen
i. C. zijn beschouwd naar de functies.
Thans komen aan de orde zinnen die, behalve door een
of meer grammaticale vormen, primair worden gekenmerkt
door den niet- mededeelenden vorm van de synthese van
accent, toon en tempo, kortweg den intonatievorm, den synt.
phonetischen vorm.
Ook hier zijn te onderscheiden : hoofdzinnen naar den synt.
phonet. vorm en bijzinnen naar den synt. phonet. vorm.
Bij de zinnen waar de scheidbaarheid van S. en Vf. primair
kenmerk van den vorm is, moeten natuurlijk de zinnen zonder
Vf. (ev. S.) als een bijzondere soort afzonderlijk, d. i. in deze
syntaxis later, worden besproken. Dit geldt niet voor de zinnen,
primair gekenmerkt door den niet -grammaticalen vorm; zinnen
zonder Vf. worden hier dus niet afgezonderd.
Nog meer dan in de voorafgaande hoofdstukken zullen wij
vooruitloopen op verschijnselen van :het zinsverband en van
functies der zinsdeelen.
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§ 171.

EERSTE HOOFDSTUK: HOOFDZINNEN
IMPERATIEVE ZINNEN
De regelmatige imperat. zinsvorm is Vf. A. We bespreken
eerst de afwijkingen en schakeeringen van dezen vorm.
A. ZINNEN MET AANLOOP.

§ 171. In den zin kan een aanloop binnendringen uit de
vele en verschillende inleidingen van den imperat. zin. Hij
wordt n.l., behalve door den vocatief, voorafgegaan door
imperatieve, opwekkende of uitroepende zinnetjes 1 ), zooals
bijv. in Bredero 171 Nu Robbeknol (1), al properkens (2),
sacht (3), manneken (4), geeft ou te vreen. Coster 722 Lustigh
dan, lobbert noch al wat. Deze zinnetjes zonder Vf. bepalen
mede de modaliteit van den volgenden imperatief, evenals
een voorafgaand ja of neen dat doet : Coster 1655 Jae, sietme
vry an, 't binne maer stientjes, id. 725 Hier op straet ? Neen,
borght my dat nou (= neem me niet kwalyk, dat ik je niet op
straat zoen) ; Bredero 68b J a, j a, praet jij wat! ( = ironisch
afwijzend). Er zijn er die nu eens buiten dan weer als
aanloop in den imperat. zin voorkomen:
Bredero 662' E y l i e v e n laet eens sien, id. 302 L ; Cats 193e
A y 1 i e v e, id. Bredero 352b, 558a. Cats 673b E y draegt doch eens het
oogh, id. 515b, 868b, 896b; Bredero 312x, 593a• Bredero 722b Ay siet,
id. Lucifer 1079b; 2085.
Bredero 694b W e 1 j oncker, schenckt ons dan een hallef stuck; id.
670 J a w e 1, beschijtje niet ; Coster 1234b W e l j a e, gaet heen, m a e r . . .
Bredero 460e W el a n kom, ick ben tevreen. — Cats 537b Wel gáet
dan elders jagen. id. Coster 1248b, Bredero 61e, Pascha 2 ) 216b, 219b, 224b•
Bredero 685 N o u Joncker, niet te stout, id. 281 N u t s a, laet
ons ter kercken gaen. Bont. 39: 3 kom, tsa mannen, helpt malcander. —
Coster 254a Nou gaet by hem, id. 728a; Bredero 172, 414x, 904b
N u eet doch; Lucifer 3 ) 59, 81, 149, 188a, 805e, 806a; Pascha 5.
Bredero 107e 0 c h ! seyd hy, och myn beckj e ! 0 c h doetje toch

1) Zie ook Imper. zonder Vf., § 187.
2) Zie P. & L. blz. 53.
3) id. 1263, 1266 etc.

§ 171-172.
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wat te goedt, Bredero 302b. O c h so houtse vast, Pascha 129b O eh!
ghedenckt aen 't teecken des verbonts.
Coster 1199b Wat gedt seghen ons gaet toch voort ! Bredero 414b
W a t s o o, komt by de ghesellen.
--

Evenals in den mededeelenden zin, is als aanloop naar den
imperat. zin overgegaan : Coster 546b See c k e r gaet bij haer,
Teeuwis.
Zoo is het ook met samenvattende, concludeerende adverbia,
die nu en dan nog gescheiden staan:
Coster 1675 D a e r o m, alsje een dofjen weet, ontbietme, ' k seit
met laten bueren, id. 610a D a e r o m seght hem, dat by ... ; id. 696",
701b; Bredero 325a, Pascha 477b, Bont. 50 : 3 6 d a e r o m laet ons
God almachtich bidden, Bat. Arc. 69 : 23 en d a e r o m laet ons sulcken
ballast buyten boort smijten.
Coster 545e Dus gaet by me vrou, id. 616a, 617b, 619a, 1211a;
Baeto 238, Pascha 13a, 147b, 200b, 257a, 417a/8a, 437a, 890, 989b/90Q,
1006, 921b Wy syn de boden Gods, dus laet u niet verrucken; Luc.
546b dies staeck uw ondersoeck.

Tegenstellende adverbia:
.geig. 48:1 ende sorcht voor my niet, d a n weest in alles wel
gherust, id. Baeto 200. Cats 592e Dit moet de proeve zijn van uwe
liefde, Of anders stelt het vast, dat ghy my niet en dient, id. Reig.
52 : 16; nog gescheiden Cats 846b.

Bijwoorden die de snelheid bepalen:
Baeto 835e F lux waepent, mannen, f 1 u x, eer dat de vyandt kom,
R a s e h lescht maer met de
id. 708 Wae, waeter Joffrou — Hoe
Bredero 2189 Flux geeft myn dat myn komt. id. 2178b
kruj ck.
Knap helpt my voort an gelt.

§ 172. Het bijwoord s o o:
1. Evenals in een mededeelenden hoofdzin na een bijzin 1 ), komt
het als hervatting voor: Coster 705b Maer sooj e met me vrou koop
maeckt, soo denckt om my id. Bredero 363b, 684x; Luc. 730, Baeto

129a, 178a, 630. 2)
2. Concludeerend na een hoofdzin, in den dialoog: Lucifer 679 "
(A p o l l i o n) Zoo geef het dan een' naam, id. 234, 510a; 1257 e. a.
3. Los van den voorgaanden zin: Bredero 475a Jy seit myn de
knickers weer gheven, snappertje! Soo siet!

1) Zie § 21 en vlg.
2) Het adv. kon ook wegblijven: Baeto 153b, 198b (na een bijzin met soo).
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§ 173.

§ 173. Zware aanloop is niet algemeen; talrijk alleen in
Pascha en Baeto. Des te opmerkelijker zijn enkele constructies
bij Coster en Bontelwe in den opgewonden dialoog : nog gescheiden bij Coster 267 Nou a s i e n man, lach iens. 1690 M i t
e e n v e e g h, seght maer hoe de Juffer met hem voer. Misschien in den zin opgenomen : Coster 143b a 1 j e b e s t gaet
sitten op het hout. Aanloop door inversie in den zin : Coster 726
Bij Bontekoe misschien nog
Maer a 11 e j o c k e n laavaeren!
i
gescheiden : 48-18 K n a p h a n d g h hael de seylen om !
Aanloop door inversie in den zin : 52-35 V a n d e r e s t
leght plattingh tot schooten en geerden. —
In Baeto staan zwaar - betoonde adverbia in den zin als
aanloop : 987 1 en w ó d e r velt uw speren, 620 Myn' kindren,
n e m m e r m e e r laet dese vrundschap klieven, 338 Maer
V r o e g h o f 1 a e t wacht wederwraeck. Een object is in
den zin naar voren gedrongen : 129b Soo luistert nae mijn
raedt, en á n d r e gaet voorby (tegenstellende nadruk) ; verder
217a, 217b/8 a, 502b, 594a Een voorzetselbep. is in den zin naar
voren gedrongen : 566 En met u w g 1 o e d t vermurwt van
wederzyd 't gedacht. 1445 Treck voort en ó v e r d e g r é n s en
u geeft.
Beide : 315 1 /6 a. Drie zinsdeelen : 502a O m 't o u t er
d a n u w k e e r d o e t.
Een voorzetselbep. staat gescheiden:
587 Tot d e e s' b e l o f t e n, o Godinne, geef' uw' zeghen;
verder 591, 623. 1 ) De zeer omvangrijke aanloopen in den zin,
in het Pascha 2 ) 215, 222, 227, 289, 520a, 531b, 599a 831b,
935b / 36, 952, 975b/6; gescheiden 273b/5 a.
Opm. Nu eens gescheiden dan weer verbonden staat
m a er (oorspr. ne ware) voorop: Cats 1035a, Huyg. 856a;
Coster 144a, 1156a, 1234b; Cats 1059a, Huyg. 690a, Luc.
1000b /1a, Baeto 338, 481. De negatie en staat ook in imperat.
zinnen vóór het Vf., vgl. o. a. Bat. Arc. 74 : 9 En belght
u voortaen niet meer.
1) Met samengesteld optatief praedicaat de gewrongen vorm: 1475b/6a
Eeuwigh dujren De hemel doe uw roem (A. V. S. Vf. A.).
2) Geciteerd P. & L. 52. In het tweede deel van den Luc. komen in
opgewonden rede opmerkelijke gescheiden aanloopen voor, o. a. 1614/6.

§ 174-175.
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B. ZINNEN MET SUBJECT.

§ 174. Bij emphase wordt de imperat. zin met het pron.
subj. verzwaard : Coster 258a Blijf j ij hier Bely, laet lek gáen,
id. 91 a Hou j ij je stil, 141 Blijft ghy al by hem the rechte
vuyle schalek. Bredero 1811 ,,Klop g h y". „Neen, klop
j 3". — Dezelfde vorm heeft de verzwakte functie van een
ironischen uitroep : Bredero 68b Ja, ja, práat j y wat, d'A.msterdammers kennen 't oock wel. Bij Coster komt ook de
enclit. vorm voor; emphatische kracht is hier twijfelachtig:
1204b 'k Volgie terstont, gaje maer vóor héen, id. 503b.
Dezelfde emphatische vorm als bij Coster en Bredero vinden
we ook in Baeto: 916b „Mick g h y maer op den schelm", id.
193b/4a, 588, 966b.
Wanneer het pronomen vóor het Vf. staat, is het veeleer
als vocatief in den zin gedrongen: 965' G h y 1 i en treckt ómme
dit. Dit blijkt ook uit de gescheiden positie: 858b/9 G h ij
in verbaesden moede Schickt dan te comen. Zoo ook Cats
571a G h y daerom letterop, 590 G h y, soo het u belieft, gaet
op de sake peysen.
C. DE SAMENGESTELDE IMPERATIEF.

§ 175. Zelden omschrijft een verbinding van Vf. +- infin.
een aspect : Cats 590 Ghy, soo het u belieft, g a e t op de sake
peysen, Coster 86a G a e t daer wat sitten rusten 1 ), id. 1709;
Baeto 1152.
Louter omschrijvend is de functie van past in : Lucifer
405 1 /6 legh af uw morgenstralen En hulsel voor dees zon, of
past haer in te halen Met zangen en triomf, id. 234, Baeto 200,
Pascha 1001. Bij Coster is de imper. met een dat-zin verbonden 2 ),
hier is de beteekenis „zorg er voor" duidelijker dan bij ver
1 p a s t dat je je Vaer staech bent-bindgmet f.:138
op sijn hielen. Een precatief wordt omschreven in Luc. 1102 1
Genade, o Michael, g e w a er dig h ons te horen. —
1)

Vgl. g a e t hen e (ende) ; g a e t + imperatief, resp. in Lucifer en
2) Vgl. § 186.

Pascha: § 183.
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§ 176.

§ 176. De imperatief met het Vf. willen.
In Baeto heeft deze vorm vooral precatieve functie : 555ó/6a
O salighe Godin ... wilt jonstelijckontslujten De
korst ... Met negatie : 733b/4 O Goden wilt de zielen Van
't Conineklijck geslacht niet t' eenemael vernielen, 623 Voor
trouw van onser zijd', h e e r V a d e r, wilt niet vreesen. — De
gewone imperat. functie met negatie : 895b.
Ook bij Bredero precatieve functie met negatie : 885 1 O c h
H e e r, wilt my niet slaan! Een sterk aandringend verzoek:
1414 Loopt, loopt, Robbert, loopt 1 ), en wilt g e d u r i c h
draven! Evenzoo bij Cats, met negatie, 844 1 Maer wat ick
b i d d e n magh, en wilt niet hooger gaen. Verder bij Cats
in analytische varieerende coördinatie met den eenvoudigen
imperatief : 845', 241 Wilt dit nu met beleyt mijn ouders openbaren En r a e t h u n acht te slaen op mijn bedroufde jaren.
Als omschrijvend hulpww. Pascha 531 1 , 949 1
Betrekkelijk frequent is deze samengestelde imperatief in de
brieven van Reig., vooral in die gericht zijn aan haar broeder
Nicolaes : 58-2 en wilt toch niet laten oft schrift my, 52 : 14
Wilt toch eens elf gulden aen moeder geven voor de boter,
52 : 16, 55 : 6, 59 : 5, 71 : 6, 10; 58 : 10, 55 : 5; 55 : 4.
Aan Hugo : 61-15 Wilt u wachten van niet veel aen de predikanten te schriven, 64 : 22 Wilt toch eens vernemen hoe
dit toegegaan is, 64 : 18. Aan Juffr. Daetselaer : 57 3, 57 : 8,
13. Eenvoudige imperatief aan Nicolaes : schrift my (9 maal),
segt haer, doet myne gebiedenisse e. d. (9 maal) in een haastig
postscriptum (3 maal) ; verder 69 : 15 besiedtse eens, oftse oock
fraei genogh is. Aan Hugo de stereotype vormen schrift my
(5 maal), segt haer, doet myne gebiedenisse (3 maal), vaerdt wel
(3 maal) ; daarnaast echter 13 maal met een willekeurig praedicaat. De vergelijking toont, dat de keuze van wilt + inf.
wordt bepaald door de functie van een verzachtenden imperatief,
bij niet volkomen intieme verhouding. Tot Hugo gericht,
heeft de eenvoudige imperatief niet het effect van te nadruk
Dit is o. a. wèl heel duidelijk het geval, wanneer-kelijbv.
.

-

1)

Vgl. de herhaling, § 182 etc.
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Maria zich richt tot haar weerbarstige zoons: 219-25 Bidt
Godt om wysheit ende weest goedtardigh. Nog korter aan
echter: 225-10 Zoon ! Desen ingheleiden s u 1 t-bondeis
gij aen u broeder geeven! Zoo ook Bredero 1579 Gay s u 1 t
mey, b o t muy 1, met den blooten hoyen schincken! 1)
-

§ 177. De imperatief met het Vf. laten.
De imperatieve zinnen met constructies van het werkw.
laten zijn het talrijkst en in de grootste verscheidenheid aan
bij Coster, in mindere mate bij Bredero ; bij andere auteurs-Wezig
is vooral de verscheidenheid in den aard der constructies
beperkt.
Zelden treffen we in gelijke of verwante functie het Vf. doen
aan : wel in Baeto 198a doe versoecken sekren dagh Om 't selve
te vestighen, id. 640 doet de sorghen vluchten 2 ).
1 0. Een object bij laet is subject bij den infinitief. Meestal
is de infinitief intransitief. De functies van object en van
subject kunnen elk van beiden in verschillende mate overheerschen : vooral hiervan hangt de „modaliteit" van den
imperatief, de functie van laet in den zin, af. Van belang is
ook de onderscheiding van de objectsfunctie (meer of minder
dativisch), van persoonlijk of zakelijk object-subject 3 ), en van
den grammatischen persoon. Al naar het complex van deze
functioneele kenmerken is laet meer of minder hulpwerkwoord.
a. een object-subject in den 3den persoon.
Coster 520b en laet den Huysman comen an 4 ). Bredero 1940b laat
de schamele jongen gaen, id. 312a Ey laat de dooden rusten. Reig.
158: 14 Laet dat luden doen die met haer zelve verlegen zijn, id.
57 : 9; 78 : 7 Laet Elsken haer best doen. Cats 229b laet u moeder
weten Wat voor een edel geest u sinnen heeft beseten 5 ). Huygens
81b/2 laet hem den overighen dagh aen God besteden. Baeto 313
Laet haer doch uwe gunst om mynent' wil verwerven, id. 712b Laet

1) Verdere bespreking van deze schakeeringen bij de hulpww., o. a.
sullen, in mededeelende zinnen.
2) Eveneens een optatief : Baeto 1475b/6a. Zie verder bij de hulpww.
3) Vgl. de twee eerste groepen der voo:rb. sub a; voor obj.-subj. in

den vorm van een bijzin, zie e.
4) = dien den Boer even aan.
5 ) Door den volgenden objectszin is „u moeder" sterker dativisch.
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§

177.

hem geworden met straf, 968b/9 Daer is de vyandt. — Laet, mijn'
Heeren, dese schaeren (Bid j ck) geen' proeve doen elck van des ánders
moedt. Pascha 994b Heer Koning, laet dien zot thert zyn tong uitbollen.
Coster 539b laetje mallen maer staen, id. 726a, 604b laet terstont
alle dingh leggen, id. Bredere 2208b, 688b ist meuch'layck, latet zijn.
Huygens 993b laet uw weldoen blincken, Lucifer 965b/6 laet dees vleck
Op Englezuiverheit niet kleven 1 ). Baeto 556b laet de voncken spuijten,
195 Laet sitten dese pest, Pascha 1157b laet den Hemel staen.

In de voorafgaande zinnen is het subject-object van vorm
of nominaal en dan is de casusvorm dikwijls dubieus, óf
duidelijk objectief (accus.- datief) in pronominalen vorm.
Onduidelijke pronominale vormen zijn:
Coster 1340a Laatje d a t niet verdrieten, Lucifer 261J3 Laet z o mm i g e n voor Godt de schael vol wieroock branden. Huygens 517b
Laet d a t loopen. Baeto 238 Dus laet h e t op mij staen. Bredero 1472
Och laets e eerst, myn Heer, een weynich zijn vertrocken.

Het gebruik van onduidelijke casusvormen en het overwicht van de subjectsfunctie verklaart de vormen met
duidelijken subjectsvorm 2
) :

Coster 147 Laet h y toch ien revs mit je varen na den Haegh (de
vrouw vraagt haar man 3 ), of de zoon mee mag), 152a Wel laet h y
mee varen (de man toestemmend) ; 1235 laet h y toch mee gaen 4 ),

'k sei je op me Camer sitten verbeyen.

Sterker is de subjectsfunctie van den lsten persoon 5 ).
b. een object-subject in den lsten persoon.

Reig. 77 : 1 laet het my terstont weten, 49 : 9 Laet my
door den brenger deses eens simpel ja ofte neen weten, 59 : 6
Laet my weten, ofte ..., id. 87 : 9; 72 : 2. Meervoudig:
52 : 8 Laet ons weten, of de rechters verklaringe gedaen
hebben. Laet weten is hier zeer waarschijnlijk reeds gefixeerd
tot de beteekenis van „melden ", „schrijven ". Met dezen overgang in de beteekenis is het subj.-object datief.
1) Zie ook § 222.
2) Ook het voorbeeld van adhortatieve optatieve zinnen kon mee
-werkn,
zie § 188.
3) Dus laet nog ietwat gelijk laet toe, sta toe: de imperatief nog gericht
tot den aangesproken persoon.
4) Omschrijving van den: optatief: de spreker uit de hoop, dat het
afwezige subj. zal willen mee gaan.
5 ) Vgl. ook vs. 155 met 147 en 152a. Zie verder sub b.

§ 177.
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De aangesproken persoon is begrepen in het meervoudig
obj.-subj., de modaliteit is adhortatief :
Bredero 281 Nu tsa laet o n s ter kercken gaen, id. 689b Coster 675a,

Bont. 48 : 3 Mannen laet ons wachten tot dat de schipper komt, id.
50 : 36, 56 : 35, 62 : 32, 69 : 10, 72 : 13; Bat. Arc. 69 : 23 en daerom
laet ons sulcken ballast buyten boort smijten. Huy. 1001b laet ons
op 't hoogste lott sien ; Lucifer 730 Zoo laet ons al 't gevaer eerst wegen;
Pascha 417ó/8a, 964.

Bij Coster en Bredero komt in dezen adhortatief de subjectsvorm voor, met meer of minder duidelijk meervoudig Vf. 1 ) :
Bredero 1322b Laten w y ons moeyen met onse werk 2 ). Coster
50 Latew e die twie ien revs gaen slaen tegen mekaer, id. 594b,
363 Laetw e mekaer de hangt vrij geven 3 ).
Ook het enkelvoudige obj.-subj., als in Bredero 288b laat
men gaan (= laat me met rust), Coster 89a Laet m y iens
kijken hoe starek datje bent , kan bij de functie der bereid
subjectsvorm aannemen : Coster 19 a laet i c k liever-verklaing
weck gaen, 258' Blijf j y hier Bely, laet i e k gaen, 727a ye hebt
daer noch sulcken swarte stee, Laet i e k ie die wassen 4 ).
e. het obj.-subj. in den lsten persoon ontbreekt in stereotype constructie : 462 Siet daar isser een uyt, laet sien, en daer
isser vier in, id. Coster 136b, 788b, 1666 a; Coster 731 a Laat
kijcken, reehtevoort lijckie wel de baarlijcke duyvel. Lucifer
585 a Laet zien wie Lucifer durf trotsen (= we zullen eens
afwachten ... ), id. 626", ook 1172b 5) .
Nog imperativisch is de functie: Lucifer 43( Laet horen
wat ge zaeght, id. 679b, 912b. Ook in den Lucifer staat de
opvallende voluntatieve zin: 439 a Is 't nootlot dat ick vall',
van eere en staet berooft Laet vallen, als ick vall met deze
kroon op 't hooft. Hiermede nauw verwant is de con1) Navolging van optatieve adhort. zinnen is mogelijk: § 188.
2) Sterke emphase.
3) Bij Bont. eenmaal door dissimilatie: .104-- 3 / 5 „laten wy o n s oock
Christelijck toonen ... laet ons dan ook dal; self de aen onse evennaesten
doen."
4) Ook ondanks de nog voelbare objectsfunctie: Coster 155 En soose
tot men Joncker over me claghen, Laet ick dan van me leven nergens
meer mee gaen (= dan behoef je mij niet meer mee te laten gaan).
5 ) Vgl. ook § 186.
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§ 177-179.

structie met een volgenden object-subjectszin 1 ) : Lucifer 674a
Laet kraken al wat wil, id. 434x, ook 1526b.
2°. Een object bij laet is object bij den infinitief:
Huygens 993b Laet u sien, Baeto 832a Laet u geseggen, Pascha
921b dus laet u niet verrocken. Het agens bij den infinitief
wordt genoemd in den vorm van een bepaling : Baeto 620b/1 a
nemmermeer laet dese vriendschap klieven Van e e nigh
misverstandt, Coster 734b en laetie mier van vrysters
dienen. Met twee objecten erbij : Cats 718 Laet my terstont een
kleet v a n u g e s e 1 s e h a p langen. In deze zinnen omschrijft
laet den gewonen imperatief, gericht tot den aangesproken
persoon.
§ 178.
Andere imperatieven met een object of subject +
infinitief zijn betrekkelijk zeldzaam.
In de blij spelen : Coster 229a S i e t hem nou iens staen of
by gien vijf kan tellen, Bredero 916b S i e t syn ghesicht eens
vrijen! id. 352b.
Coster 139a past datje je Vaer staech bent op sijn hielen
En w e tet my te seggen. Lucifer 794b/5 a H e 1 p t ons treuren.
Bredero 1450b H e l p t my beschermen.
Zie verder de verbindingen van den Infinitief.
Het is in de tweede plaats van belang den imperat. zin te

beschouwen IN VERBAND MET ANDERE ZINNEN.
A. De omperat. zin, alléen uitj een Vf. bestaande.
§ 179. In Baeto vallen een zeker aantal korte zinnen op,
geheel geïsoleerd : 709a staet af. 874a Spreeck wt. 855b Let
hier op. 906b Schaf raedt.
Zinnen echter van het Vf. alleen,
zijn in Baeto altijd op een of andere manier verbonden : 996a
Mannen staet, en luistert. 709b Houdt : Niemandt en smette
zich ... 995 Houdt mannen, staeckt de jacht. 481 a Maer toe/t:
Hier komt de Rey ...
Zoo ook in Pascha: 893 a Help Isis
en Osir, etc. 997b Ontwaect, eer u te spade De helder son begeeft,
id. 525b, 527 a.
Lucifer: 995b Ondanckbre Goden, zwyght,
betoomt uw snoode tongen (Vocatief
Vf.
varieerende
1)

Over de concess. modaliteit van dergelijke zinnen, zie § 185.
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imperat. zin) ; id. 912b spreeckt: laet hooren wat u deert; 560 1
Heer stedehouder, rust, en handhaaf d 'eerste ons wetten; ook
816b, 822 1 , 1087a. Bredero 582 1 leest, hoeveel moeter Wesen
715 1 houwt, jij sult jou hembde sleepen. Coster 236a Swijgt
Bely! Het eenige voorbeeld van den kortsten vorm van
een lossen imperat. zin is dan ook een nadrukkelijk afsnijdend
„terzijde": Bredero 611' „Swycht" ; ,, goeden dach, Signeurs,
weetje oock, wat de kloek het?"
§ 180. De imperat. zin in den vorm van het enkele Vf.
is, door intonatie en rhythme met een volgenden hoofdzin
verbonden, in enkele stereotype vormen gebruikelijk:
1. Siet. Meestal ingeleid door en, maer, want, of, ey, ay;
voornamelijk bij Cats en Bredero. De beteekenis van het werkw.
varieert tusschen die van „met de oogen waarnemen ", „constateeren" en „begrijpen ", en de functie verzwakt tot die van
opwekking van de aandacht voor den inhoud van den volgenden
zin, of zelfs enkel nadruk op dien zin:
Bredero 915a Ay siet, hy treckt niet eens een ooghje van mijn schoot
Die nu myn tafel is ; siet syn gesicht eens vryen (variatie) ; 793( En
siet des s'Meys daer an soo toogh ick van myn Vrouw; 921e Want
liet, hy seyt dat hy te middach heeft gh.egeten, id. 334x, 340a, 459b,
462a, 475b, 499a, 595a, 722b, 739a, 784 1 , 890a, 972b• Cats 589e Siet
dit is ons gebruyck, id. 375a, 703a, 824a, 829a, 915a, 1035a, 1051Q.
Huygens 856 1 . Bont. 71 : 27 En siet: ick s a c h aen myn rechterhant
uyt dat de woleken van 't landt dreven..

Opmerkelijk is dat, in tegenstelling met het gebruik bij
Bredero, bij Coster het enkele „siet" als inleiding niet voorkomt 1 ).
2. Hoort. Bredero 60' Hoort, manneken, soecktge een
meester? 779b Maer hoort, iek saltje segghen; id. Coster i5',
Cats 211 '. Verlengde vormen 2 ) : Bredero 736' Hoort hier, iek
seit jou vertellen, id. 353 a 355 a, 767 a. Als inleiding van een
opzettelijk verzwegen vraag: 712 1 . De imperatief onderbreekt:
Baeto 910' Dit wil jck, gasten, hoort; ghy oock mijn edellieden,
Dat Ot heb het bevel 3
) .

1) Wel als rhetorische imperatief, d. i. niet tot een aangesprokene gericht
vs. 684"/5; zoo ook kijk: 1158x, 1241 a, 1588e etc.
2) Ook deynckt een reys, Bredero 574.
3 ) Zie verder eenige der volgende analyt. zinsvormen.
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§ 181.

B. Analytische zinsvormen, variatie, herhaling.
§ 181. Talrijk zijn, bij de imperatieve zinnen, de vormen
van analytische coördinatie 1 ). Bij Bontekoe wordt het gebod
tot in concrete détails ontleed : 52-33 Neemt de willen vande 2
boot en pluyst die aen werck en draeyt daer seyl -garen af;
van de rest leght plattingh tot schoo ten, id. 52 : 31. De inleidende imperatief neemt is een ietwat traditioneete inleiding in
66 : 30 Neem de bijl in de handt en hackt het beest in sijn
hacken.
Analyse van het object bij herhaald Vf. ieidt tot sterke
emphase : Cats 917/20 Ont f anght mijn rechter -hant, ont f aught
mijn frissche leden Ont f anght mijn herte selfs, id. Lucifer 1047 1 /8.
Ditzelfde gevolgd door variatie van het Vf. bij gelijk object:
Coster 979/80 So ist geeft gelt hiervoor, geeft gelt daervoor,
Tis: geeft my dat, tis c o o p t hem dat, tis s c h i n c k t dat
me vrou. Eenzelfde aangesproken persoon in gevarieerden
vorm, bij nadrukkelijk herhaald Vf.: Lucifer 202 Hoort toe,
ghy Engelen, hoort toe, ghy hemellieden. Dit zelfde met
variatie èn herhaling van het Vf.: Bredero 480 Keertme die
bengels ! houtme die jongens ! Houtme die fielen. Pascha 1/2
Weydt hier mijn Beestiael, weydt bier myn tier'ghe vee Golf t
hier om dit Gheberght, mijn wit ghewolde Zee. —
In den dialoog heeft, in den mond van twee sprekers de
variatie van den vocatief sterk komisch effect : Bredero 718
T r y n. Gaat heen ghy grootsche geck. A n. Gaat heen jij
)

kalen neet!

Analyse van een veelvoudigen vocatief met variatie van
het Vf.: Huygens 791b Jalouse mann, beraedt u, Jalouse
vrouw, Biet om. Eenvoudige variatie van den imperatief: Luc. 803 Verdrinckt
in jammer: zinckt in droevige gedachten. Pascha 3a
en 3b, 7b en 8. Coster 144a, b.
Het van ans bevat een nadere aanduiding: Lucifer 955
Ondanckbre Geesten, zwyght: betoomt uw s n o o de tongen.
1) Zie hierover bij coördinatie.
2) Waarschijnlijk „verwijder van".
Gron. Bijdragen, IV.
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838b Laet hooren wat u deert : ontdeckt h e t u w g e s p e e 1 e n.
Ontdeckt uw hartquetzuur. -- Pascha 133a Bevesticht u beloft,
ontreckt ons niet zoo licht De heylghe stralen van u Hemelsch
aenghesicht, id. 139/40, 313/4. Het varians is nader verklarend : Lucifer 1047 Verhoe dit liever. Geef geen stof tot
muitineeren. Pascha 148 Eert my en deze plaets, ontschoeyt
terstont u voeten. -- In de tweede helft van den Lucifer zijn
variaties talrijk, veelal gepaard aan den herhalenden vorm,
tot uitdrukking van sterk affect, vooral in aansporingen tot
de opstandigen: 1500 1 /1 H o o g e r niet : legh neder, och legh
neder Legh neder, strij e k van zelf den st andert, 1614/6
Och stedehouder, v o er uw regementen a f, Voer af, en 1 a e t
u toch v e r m o r wen door gebeden 1 ), 1702/4 Gedoogh niet
dat de schoonste ziel Waer op uw oogh genadigh viel,
Gedoogh niet dat d'a er t sen gel sneve. — Het variatum is
een ietwat stereotype inleiding: Lucifer 986 Ziet toe, en w a c h t
u w e 1 dees ongenoeght t e st ij ven.

§ 182. De affectische herhaling vinden we vooral in den
dialoog bij Bontekoe 51 : 5 Iek riep datelij ck : „Bergh de
Schipper ! bergh de Schipper !" 60 : 30 „Mannen, hou recht,
hou recht ! Hoos uyt, hoos uyt !" Emphatisch is de herhaling
aan het einde der rede : 52-28 „Mannen, legh de riemen in,
het moet anders komen, want ghy sult loof worden, Legh in
de riemen ". Een typische verduidelijkende affectische herhaling is : 67-33 Hack het tou, hack het d r e g g etou a f (en
hy hackte, hy hackte 2 ), maer het wilde niet af). Bredero 122 Och memmetje, memmetje, waartme, waartme,
hier is Heyntje Pick, id. 1414.
Lucifer 1095 a Houdt stil,
houdt stil: ghy wort van Michaël besprongen.
Alleen het
Vf. herhaald, niet de Infinitief : Bredero 1450 Helpt, helpt,
helpt, helpt my beschermen.
Herhaling van het Vf., niet van object en bepaling, is een
vorm van den dramatischen stijl: Lucifer 1091 O yveraers,
1) Prothusteron.
2) Iteratief -intensief.
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beden ckt, bedenckt u liever niet; Bat. Arc. 63 : 19 Doet a f ,
doet a f , dat schoonheytsteelend Masker! Baeto 565 Slaet neer,
slaet neer uw oogh op 't Conincklyck geslacht, Pascha 935b,
972. Voor het tweede deel van de Lucifer zie § 181.

§ 183. De analytische vorm van den dubbelen imperatief,
is zeer gebruikelijk met een inleidend Vf. van beweging 1
Pascha 935b/6 Loopt, met u Meersche loopt, En uwe kramery
al elders duer verkoopt. Bredero 1474b/5a Loopt wech, en
h a e 1 t ons den ontbijt. Vooral met „Gaet" en „Kom(t)" :
1. Gaet. Een omvangrijke zin met dit Vf.: Bont. 48-28
gaet datelyck nae de kruytkamer en smijt het kruyt overboort, id. Coster 520, 605 ; Bredero 950/2", Huygens 481. Het
Vf. . met een adv. van richting : Baeto 315 Gaet heen, en vrij
uw wreecklust b o e t, id. Luc. 662 ; 363b/4 Gaet hene, v i e r t
e n dient, en eert dit nieuw geslacht, id. 257'/8, 1530.
Pascha 1011 a, Bredero 495b gaat voort, h a a 1 t water.
Met een
varieerenden zin : Pascha 919b Gaet henen int g a r e e 1, gaet
henen bout en slaeft.
Het enkele Vf., asyndetisch verbonden, vooral in Pascha:
199 a Gaet b ó o t s c h a p t Pharao, wie dat u is verschenen,
id. 609, 953a 1007b, 1013. In herhaalden vorm, ironisch: 937b
Ghaet, ghaet, vend tse aen de dwasen. — Eenmaal bij Cats:
647 Gaet kiest dat u betaemt, en trout met uws gelijck. -Dit enkele gaet heeft geen metrisch accent, het is een versterkend
„voorvoegsel" van den volgenden imperatief geworden.
2. Kom(t) . Door dezen inleidenden imperatief words de
volgende verzacht tot de modaliteit van een opwekking of
uitn o o diging :
) :

Bont. 58 : 7 Komt en v e r l o s t my e e n s van 't roer. Pascha 313a
Komt aenghename doot en h e 1 p t ons wt dit krijt, id. 318b 0 zoete
doot! Komt d w á e t ons tranich oogh, id. 597, 1158. Cats 1039b Komt
só u c kt, vriendinne, souckt al wat gij vinden meught, id. 1057b•
Coster 600 Oom, as ien man na afteren toe en 1 o st a 1 j e b e s t je
vracht. Huyg. 45b Komt, kinderen, t e bed d. Bredero 457e Kómt
jongen, 1 á n g tme je hoet, k o m t as een mán hier. Met een adv.
456, Coster 723a.
1)

In tegenstelling met de geringe voorkeur voor gaet + Infin. o. a., zie § 175.
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Als inleiding van een adhortatief: Coster 267b corn, v o 1 g e we
me Vrou alle bey, id. 1671 Kom, kom, g a ewe daerse ons
eens schencken, 59 Corn, 1 a t ewe lens ploekharen, id.

Bredero 481 1
De imperatieve functie is geheel verbleekt tot die van
affectischen uitroep: Bredero 460a W e l an Isom, ick ben te
vreen, id. 465a Komtan.
.

C. De imperat. zin verbonden met een bijzin, en de imperat.
zin als bij zin.

§ 184. De imperat. zin verbonden met een voorafgaanden
bijzin. In de meeste gevallen is de bijzin conditionaal:

Baeto 742b/3a Indien jok schuldt heb, komt noch, slaet my; id.
Pascha 926b. Coster 708b S o oje me ien vrientschap wilt doen, hoor
hier, luyster; id. Bredero 532b, Huyg. 977a, Baeto 173b/8a• Bredero
657e he bj e wat nieuws, geeft et my, Elenbaas; id. 688b, 934b, 937b ;
Coster 709b, Huyg. 488a, Luc. 704b K u n tghe, help dien zin beknopter

uiten, id. 439a, Pascha 136, 929.

Andere dan conditionale bijzinnen: Baeto 712b D e w ij 1 die
kundight af Haer swaere sond', laet hem geworden, id. 195.
Cats 844 1 Maer wat ick bidden magh, en wilt niet hooger
gaen (greca lieve modaliteit) 1
) .

§ 185.
Een bijzondere schakeering van den imperatief is
de ironische. Duidelijk is de negatief -imperat. modaliteit van
den positieven vorm in Bredero 309¢ Ariaan ien pyntje doot
dat is wongder. Vertrouwt wat op den mensch 2 in de stadt
was geen ghesonder. Ironisch is ook Bredero 68 1 Ja ja,
práat dij wat, d'Amsterdammers kennen 't bock wel (= hou
jij je maar stil). Lucifer 924 Bestraft Godts oordeel eens en
schrijft hem wetten voor! (= Wy mogen niet ... ). Ook 585 c
Laet sien wie Lucifer durf trotsen, en braveeren. Zie ook
Pascha 935 1 /6, 937"; Baeto 315 1 /6.
De imperatieve zin heeft de functie van een conditionale, ev.
concessieve, bepaling bij den volgenden zin. Deze gebruikswijze,
) ;

1)

Zie verder deze zinnen met wat § 158.

2)

Hooge intonatie.
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§ 185-186.

vooral de concessieve, is begrijpelijk in verband met de
ironische modaliteit van imperatieve zinnen 1 ).
Hevig dramatische uitwerking hebben eenige van deze verbindingen in Lucifer : 161 a Bejegent Engelen, hoe schoon ze
uw oogh behaeghden Het zijn wanschapenheên by 't morgenlicht der maeghden. 173 Laet perle en perlemoer u zuiverheit
beloven ; Haer blanckheit gaet de perle en perlemoer te boven,
ook 1176 en 1526!
Bijzonder geconcentreerd is, ook door intonatie, de ironie
in den kortsten zinsvorm : 656a Begin, wy zien Gods heir
gereten aen twee deelgin; De hoofden en de leen aen 't woeden,
en krakeelen ; De meeste maght airee geblindoeckt, en verdooft
En oversten en elck vast roepen om een hooft.
Bat. Arc. 69 : 29 Wel, wel, liefdeloose Herderinnen, spreeckí
v e y a 1 vast tegen de bekende waerheyt, sy sal n o c h t a n s
eens boven drijven.
Conditionaal zijn veeleer : Baeto 383a Ooght op U : ghy sult
licht bevroeden hoe Uw leden Soo 't saemen sun gevoeght
dat ... id. Cats 920. Bijzonder talrijk zijn deze praegnante
zinsverbanden bij Huygens, vooral met de tegenstellende, c. q.
ironische of concessieve schakeering: 842 Verwijt hem onverstand, by sal u niet behalen. 633 Spreeckt van den ouden tyd,
ghy hoeft het niet te spreken Sy spreken 't sonder end.
id. 280b/1 a, 399b, 513, 696b, 701, 702a, 843a, 845b, 943a; 474.

§ 186. Een imperat: zin gevolgd door een bijzin.
Talrijk zijn de imperat. zinnen, gevolgd door een voeg
pronominalen objectszin. Dikwijls bestaat de-wordelijknf
imperat. zin dan uit het enkele Vf., meestal een verbum
sentiendi of dicendi.
1. Siet. Pascha 883b Ziet, wien ghy rebelleert, Huyg. 128'
Siet wat wy ongelyck Meer blinden ... vinden, id. Cats 868 a,
Bredero 593a, Huyg. 934a Siet waer ick henen ben, id. 925b.
1 ) Soortgelijke verhouding bestaat ook bij het tegengesteld verband
van twee imperatieve zinnen, als Baeto 337/8 Hebt in dees' helschheidt
uw vermaeck: Maer vroegti of laet wacht wederwraeck. Zie maer.
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Bredero 716a Siet hoe ..., id. Huyg. 644a, Bredero 520a, Huyg.
295a, 473a, 924a. Cats 923b Siet datjet niet en vraeght 1 ), id.
Bredero 258b.
Opm. De imperatief uitgebreid met een proleptisch deel
van den volgenden zin : Huyg. 491 Siet nu d e m e n s c hen

in haer oogeloosheid aen Of't volek is om Gods doen
of misdoen aen te slaen. Reig. 69 : 15 besiedts e eens oftse
oock fraei genogh is.
2. Pascha 971b Luystert hoe, Cats 1013 Hoort wat ...,
Huyg. 935 Weet dat ..., id. Cats 539, 927. Huyg. 441e Denekt
hoe ..., id. Pascha 93b. Huyg. 22b Denckt 2 ) of de Schepper
zei' ... id. 9333 Gedenckt waer ick begon. Reig. 67 : 11 Gelooft
dat ... id. 47 : 22. Huyg. 926b en lett eens waer sy schepen.
3. Laet + inf. van een verbum sentiendi : Lucifer 679b Laet
hooren hoe ..., id. 43a ; laet zien wiens ..., id. 62 6b ; Coster
675a laet sien wat ... ; Coster 89 laet my kycken, hoe ... ;
Bredero 662 laet (ons) weten of ... ; Reig. 52 : 3, 59 : 6, 72 : 2,
87 : 9,; Cats 229b/30.

4. Seght (hem) dat: Reig. 69 : 9, 23; 70 : 3, 71 : 12, 86 : 11;
Coster 94e, 606b. Baeto 307b Seght wanneer; Reig. 69 : 20 Vraeght
(haer) of; Schrift: Reig. passim; Huyg. 958b Wyst waer ick
wel belende; Pascha 138 Toont dat ... ; Reig. 85 : 17 Vergeeft

(my) dat .. .
5. Andere verba met een objectszin: Cats 1039b souckt
al wat gy soucken meught, Bont. 54-21 neemt ghy soo veel
als u lust, Bredero 897' Maekt dat ..., id. Coster 342'; Coster
44a Past dat ..., id. 138', 144G.
D. De imperat. zin zonder Vf.
§ 187. In dezen vorm komen hoofdzakelijk omschrijvingen
van een beweging of richting voor:
Bont. 67 : 14 Elok s y n best nae de boot toe, id. 32 : 4 k n a p h a n dig h een man nae d'urck, id. Coster 1244b al o n s e best nae
ginder, id. 342a A 1 j e best den Joncker na, 554a Nou as i e n man

1) Mogelijk is de bijzin finaal.
2) Vgl. § 96: In Ho f wyck 300 volgt op den zin met of geen hoofdzin.
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naer boven, id. 163x; 142b Hier Kees! Huygens 45b Komt kinderen,
te bedd; Baeto 862 Flux 1 ) aen een' zijd, 990a Te rug! Baeto 991e
Houdt, burgers, hoogher niet. id. 915 Ras 1 ) jongen, by der handt,
my n h ar n a s c h, s p eer en h e 1 m (analyt. verduidelijkende variatie) ;
965e In orden! Schejdt u hier. -- Coster 48b Nou lustich iens 1 ) op syn
groot scheeps.

Zie verder de zinnen met een infinitief of participium als
kern: Vgl. Coster 1648 a Lustich ant tellen en sien we wat daer

in is. —
OPTATIEVE ZINNEN

§ 188. Er is een optatieve zinsvorm Vf. S. (A.), met
inversie en een Vf. in den optatief, die in de flexie van den
3den persoon duidelijk is en nu en dan door hulpww. wordt
omschreven. De kenmerkende intonatie wordt soms door een
(!) aangeduid.
1 0. Zinnen met praesentisch Vf.
Zinnen met een subj . in den 3den pers. zijn zeldzaam : Baeto
914 1 Schie 's Coning welbehaghen 2 ).
Zinnen met een subj. in den 2den pers. zijn als imperatieven
beschouwd: zie § 174.
Staat het subj. in den 1sten persoon, dan is de flexie onduidelijk, de functie is een adhortatief 3 ) :
Coster 1670ó/71b Daerom niet te treuren, gaen we drincken de swaricheyt want hart. Kom Roskam, gaewe 4 ) daerse ons eens schenken,
id. 1771 Gaewe wech. Pascha 1022 Tza gaen wy, ... Coster 267b
en corn, volgewe me Vrou alle bey En helpewe den Drent, je Heerschap,
int gerey. 1646b Lustich ant tellen, en sienwe wat daer in is. —

2 °. Zinnen met een verleden Vf.
Deze zinsvorm komt in grooter getal voor.
1) Zie § 171 en vlg., inleidingen van den imperat. zin.
2) Optatief en dubitatief is de zin met iodic.: Baeto 904 Ist noch
maer tijds genoegh! — Zonder subjectswoord met optatief Vf.: Baeto
626 ,3 Gelieve 't maer voor goedt te dujden.
Zie ook blz. 2257.
3) Als van de uit den imperatief 1 a e t voortkomende zinnen met laet
ick en laten we: § 177.
4) Zie Verdenius, N. T. XXIX: 79. In Katwijk aan Zee is „Gaewe"
als opwekking tot vertrek nog gebruikelijk.

§ 188-189.
a.
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Met imperf.:

Coster 1230 Had Soetelaer de Paerden slechs en jy 't ghelt in u
hant, id. 91b; Baeto 669 Helaes, e n waeghd' by maer niet anders
dan sijn eighen ! Reig. 235 : 25 Doch gave dat Godt ! — Lucifer 894
Och Engelsdom, wou Godt zich paren met u wezen ! — Coster 742b
Yget Juffer, mocht iek me noch een lutje vermaecken. Cats 965b
Ach m o e h t ick heden sterven ! id. Pascha 51/2. — Reig. 90 : 3

Wat het boucksken belangt ... M o c h t U E. op een memorie seiten
het tgene ... 1
)

b.

met plus quampf. :
Cats 962b Ach ! waer ick noyt geboren. Bont. 55 : 14 Hadden wy

maer wat meer ghehadt! Pascha 1156. De optatieve modaliteit is
verzwakt in den uitroep. Bont. 58 : 15 Hadt ghy ghesien hoe dra wy
onder het seyl van daen waren! id. Pascha 567.

De zinnen van dezen vorm worden gemakkelijk onder
dan staat de zin op de grens:-geschikt,ondal.Nue
Coster 78' Viel ick maer doot. Je weet niet, watje anme Bout
verliesen, dat ick sturf. Zonder de toevoeging dat ic/c sturf
(condit. zin), zou de optatieve zin voorop zéker conditionaal
zijn 2 ).
189. 1. De niet - geïnverteerde zinsvorm 3 ) kan optatieve
modaliteit hebben door den modus van het Vf. in den 3"
persoon. De bijzondere intonatie is hier zwakker.
Bij Bredero en Coster alleen stereotype zinnen : Bredero 50
God helpje, jij luie bedelaer, id. 67b, Coster 686', 942a. Bredero
1558 G h e b e n e d ij t sy ons Heer. Overigens alleen, in
levende vormen, in de tragedie 4 ) : Pascha 966 Een yeder breeck
de boey en schakel van syn ketten, id. 832, 853'/4, 1016'. In
Baeto vinden we talrijke zinnen, met en zonder aanloop, ook
na een BZ: 709)/10a Niemandt en besmette sich met d'heylloose
schuldt, id. 710)/11a, 96411 1417. 816 1 Een momber streck' u Godt,
id. 913 a, 914a, 1213, 1475'16; 586' Oft meen jck 't anders, slae mij
;

1) Mogelijk is dit een zin met inversie na den bijzin (zie § 189, optatieve
zinnen S. Vf. A.). In 59 : 3 is het subj. weggelaten.
2) Zie verder § 222.
3) Geïnverteerd na aanloop natuurlijk, dus S. Vf. (A.) en A. Vf. S.
4) Ook natuurlijk in gebedsvorm: De Heere sy gheloo f t, o. a. Pascha 59011.
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't helsch en hemelsch vujr

1)

;

id. 1002. In Luc.: Wie magh

dan volghe my. In den Lucifer reeksen van deze zinnen, in
een vrijwel imperatieve modaliteit : 1382/1391 TJriël, schilt
breng' den blixem hier ... Men blaze de-knaepflux,m
bazuin etc. id. met subj. men : 1570, 1898. Een bijzonder geval
is vs. 341 etc.: Zijn geheimenis zy bondigh Men aenbidde zyn
bevel Dat men overal verlcondigh Wat de trouwe Gabriël
Ons met zijn bazuin quam leeren. In deze drie zinnen wordt
de dringende opwekking van vs. 340 gevarieerd. De opvatting
dat de eerste zin (341) concessief zou zijn 2 ), berust op een onaannemelij ke 3 ) etymologie van „bondigh" en op de meening, dat
variatie van denzelfden zinsinhoud „ondichterlijk" zou zijn.
Wat dit laatste betreft, dezelfde gedachte als die van vs. 340 /5
wordt op verschillende plaatsen in den Lucifer in gevarieerden
zinsvorm geuit 4 ), en geen dichter maakt een dichterlijker
gebruik van de variatie dan Vondel. De onderschikkende
concessieve functie van den optat. zin is bovendien zeldzaam;
wij constateeren één geval 5 ) : Huygens 415 1 Haer predik'
Maegh of Man Sy sien niet hoe...
2. Er is ook een zelfstandige optatieve zin met den vorm
van den bijzin met dat 6): Lucifer 279 1 dat hij zijn last
verricht', id. 604'/5', en o. a. het slot, vs. 2181/4: Dat Uw
gena verschijn'; de quynende Natuur Herstell, verheerlycke,
in lichamen, en zielen; ook Pascha 416". Opmerkelijk is de
optatieve zin met dat gevolgd door twee ondergeschikte optatieve,
1) Dit kan ook de optat. zinsvorm Vf. A. S. zijn, geïnverteerd zonder
den invloed van voorafg. bijzin. Er is dan een abrupte pauze, en het Vf.
heeft sterker en hooger accent.
2) Molkenboer, Vondels Lucifers, p. 115.
3) Bondigh heeft de beteekenis: buiten discussie, onaantastbaar, bindend.
Eigenlijk geeft „geheimenis" meer moeilijkheden. Zeggen wij, dat de drie
zinnen elkaar varieeren, dan vatten we „geheimenis" op als „besluit".
Men 'zou tusschen vs. 341 en 342, en tusschen 342 en 343, een concludeerend
verband kunnen aannemen. Dan zou „geheimenis" de beteekenis hebben
van „de verborgen dingen" in Deut. 29 : 29. Dezen tekst kan Vondel,
zij het ook niet zin voor zin, zelfs hebben nagevolgd.
4) o. a. 863/9.
5) Soms de stereotype vorm Tzy ... o. a. Cats 379.
6) Zie § 50 en § 55.
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189.

dus finale zinnen: Reig. 240-5 (De uytkomst maakt de menschen schuldig of onschuldig) dat deze toesie, dat hy het
zoo make, dat hy in geen zwarigheit kome 1 ).
Over den optatieven zin met (och) oft: zie § 94 en o. a.
Luc. 1565b/6, 1776.

INTERROGA.TIEVE ZINNEN
Er is geen interrogatieve modus, zooals er een imperatieve
modus is. De grammaticale vorm is dus minder duidelijk. Daarentegen is de vragende intonatie een duidelijker zinsvorm dan
de imperatieve. Een bezwaar is, dat deze intonatie in de 17áe
eeuwsche teksten niet altijd consequent door het „vraag teeken" werd weergegeven. We moeten daarom den interrogatieven-grammaticalen vorm in al zijn schakeeringen vaststellen, om ook bij deze zinnen te komen tot een bevredigende
vergelijking van vormen en functies. Een vragende functie kan
alleen bestaan in het richten van een vraag tot een ander of
het stellen van een vraag. In het eerste geval informeert men
en verwacht of rekent met een antwoord ; in het tweede geval
geeft men uiting aan een onzekerheid, een verlangen, een gevoel
of een meening zelfs, die men voorstelt als een vraag waardoor
men informeert. Deze niet - gerichte vragen kan men rhetorisch
noemen. Zij kunnen den volledigen grammaticalen en tonalen
vragenden vorm hebben, hoewel zij niet de in f ormeerendvragende functie hebben. Ze kunnen den tonalen vorm verliezen
en met den grammaticalen vragenden vorm de intonatie van
den uitroep of de emphatische, ook de affectische mededeeling
verbinden, wanneer de vragende voorstelling verdwijnt en de
functie overgaat in die van een nadrukkelijke constateering
of een gevoelsuiting. Wij groepeeren hier dus zinnen met bepaalde
interrogatieve- grammaticale vormen:
1 ) Voor reeksen van dat- zinnen, zie § 39; en vgl. Reig. 180 : 22, een
reeks van zeven!
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§ 189-190.

A. 1. Zinnen van den vorm Vf. S. (A.) zonder den opta
imperatieven modusvorm.
-tievnof
2. Zinnen aanvangende met een interrogatief pronomen
of adverbium.
We voegen hierbij zinnen van anderen grammaticalen vorm,
maar met klaarblijkelijke interrogatieve intonatie:
B. 1. Zinnen van den vorm S. Vf. (A.), met een andere
subject dan de interrogatieve pronomina.
2. Bij zinnen naar den grammaticalen vorm.
3. Zinnen zonder Vf.
Dit zijn formeel -interrogatieve zinnen met ,,afwijkenden"
grammaticalen vorm.
C. Om de functies dezer zinnen in alle schakeeringen te
benaderen, moet ook het grammaticale zinsverband worden
onderscheiden: de verbinding met een anderen vragenden zin,
inleidend of toegevoegd; de verbinding in coördinatie en de
verbinding met bijzinnen; de verbinding met een antwoord
of een andere reactie op de vraag.
We bespreken eerst de verschijnselen van afwijkenden en
algemeenen aard, genoemd onder B en C, daarna de normale
interrogatieve zinnen, genoemd onder A.
I. SYNTACTISCH VERBAND EN AFWIJKENDE VORMEN van
interrogatieve zinnen.
§ 190. De zinsvorm S. Vf. A. met de vragende intonatie
komt vooral in den Lucifer voor. Deze zinnen hebben niet
de functie van de informeerende vraag;; er wordt door uitgedrukt de modaliteit der verbazing, verwondering, verontwaardiging. In Baeto 981b Gesellen hoe 2 ghy suft? wordt
de vragende vorm versterkt door een inleidend vragend adverbium. — Deze steun ontbreekt in Lucifer 9Ø3a (Apollion):
Zy mompelen airee Sterk dramatische vormen zijn de in
den dialoog samengetrokken vragen aan het einde van een
reeks slagzinnen 1
) :

1 ) Hier vormt de intonatie de tegenstelling met de voorafg. mededeelende
zinnen van denzelfden grammatischen vorm.

§ 190-191. 228
Lucifer 899 ( Rey) Alle Englen zullen Godt in 't lichaem zien, en
loven (Luciferisten) Zy zullen slyck en stof aenbidden in het stof? (Rey)
Bewieroocken Godt naam. (Luciferisten) Den mensch bewierooccken,
van hooger hant gedwongen?

De geweldige uitbarsting van Lucifers verzet, vs. 462 479,
in een reeks van opgekropte vragen, wordt ingeleid door een
dubbel onderbroken zin van den vorm S. Vf. A., die in dezen
rhythmisch bewogen vorm alleen door een sterk gespannen vragende intonatie den gevoelsinhoud tot uitdrukking kan brengen:
462/5 Het Geestendom, gewijt tot amptenaers van 't hof Des Hemels,
zal voortaan een aertworm, uit het stof Gekropen, en gegroeit, ten dienst
staen, op hem passen, Een, in getal en staet, ons over 't hooft zien
wassen?

In minder gespannen stijl wordt een zin als deze, na het
nadrukkelijk geïsoleerde subject, hervat 1 ) en voortgezet in
den grammaticalen vragenden zinsvorm der inversie:
Bat. Arc. 60 : 17 Uw schoonheyt, soo onmijdelyck in liefde te ver wecken ; uw verstant ... uw lichaem ...: hooren u d i e niet in 't oor
te luysteren dat ... id. Baeto 942/5 (ly r. gedeelte).

Kortere zinsvormen (met proleptisch subj.) :
Baeto 891b en myn soon, wat sejdt h y nu hier a f ? 784 De bitterste
bitterheidt is die u 't soetste soet? Pascha 933 En dynen lieven God
vertoont hij sich zoo brave?

§ 191. Minder dan de imperat. zinnen is de vragende
zinsvorm Vf. S. A. onderhevig aan het binnendringen van een
voorafgaand deel 2 ). Als inleidende vragende vormen, door
een pauze gescheiden, vinden we vooral hoe ?, wat 2 en wel ? bijv.:
Leig. 171 : 16 Hoe, seide Vosberge, houdtje dan den Advokaedt
voor onschuldych 2 Cats 276e Hoe 2 kan dit anders zijn dan enckel
minnenoot? id. Luc. 450b, 910b ; Baeto 981'. — Bredero 1933 a Wat
sei ic seggen, dat ick niet en weet ? 669b Wel word je nu niet sot

Een adverbiale aanloop zoo komt nu en dan voor. Hij dringt
nog duidelijk van buiten in: Coster 1559b Soo, s o o heb ie dan
anje Vaer, hoor ic wel, geen huel ? In den zin: Luc. 143
Zo o wort'er met der tyd een werelt aengeteelt 2
1) Vgl. ook Bz. + vrag. zin § 196.
2) Een binnengedrongen aanloop in den reeds conditionalen zin met
den „vragenden" vorm is Coster 60b j a benje al wech, soo mach icker selver
me gaen decken. -- Zie de zinnen met hoe, wat etc.
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§ 192-193.

192. Zinnen met een vragend voornaamwoord of bijwoord
worden vaker ingeleid door een uitroepend adverbium:
Coster 562b W e 1 wat ist? 247 W e 1 hoe schiet hem dat soo sehielijck
in sijn sin? id. 81b, 688b, 732b, 1232b, 1660a; 717b; Bredero 832a, 562b,
590x. Coster 232e N o u wat isser te doen 2 Coster 1170 D an wat leyter
mijn an? id. 1 171 e Ook maer (voegw. of adv.). Coster 130b, 661;
Bredero 327a, 492b, 498b, 580b; Reig. 67 : 13.

§ 193.

VRAGENDE ZINNEN ZONDER VF.

1. leiden een volgende preciseerende vraag in, vooral bij

emphase:
Luc. 922 Wat r a e t 2 hoe paeit men hen. id. 1049 ; Coster 775;
Bredero 669b H o e n o u 2 1 ) Wel wordje nu niet sot ° Luc. 824b, Huyg.
553/4 ; Huyg. 17/8 W a e r o m d u s, Waerom en ben iek niet soo kostelick
als flus I Bredero 1923 W a t ? sel ie seggen dat ick niet en weet

2. leiden een preciseerende mededeel. of imperat. zin in:
Luc. 39 Niet w a e r heer Belzebub al schijnt de hemel hoogh
Wy leggen veel te laegh. Bredero 53 W a t r a e t d a n? Steelen en wil
ick niet, id. 45a, 882. Pascha 951 W a e r toe dit lang sermoen
Preekt elders al u best. Bredero 524 Maer hoe ? 't steeckt door de
schay, id. 686b, Luc. 834b/5.

3. herhalen of varieeren nader verklarend het vragend woord
of een ander deel van den vragenden zin:
Bredero 454b Wie wil kniekeren koopen 2 Wie ? Wie ? — Lucifer
196 Wat hoor ick 2 een b a z u i n l id. Huygens 53b Wat meenen wij
te zien? Deughd en Gerechticheid? Bredero 832 Wat sel
ick nu doen, gaen uytsien om broot? Zeig. 226: 1 Wat sal by
hier doen ? L e e g h g a e n ende een deel geldt verdoen l id. Bredero
855, Pascha 532.

In den dialoog door den aangesprokene:
Bredero 745 „Kreetje niet V' „Krijten 2 Wat 2 ick barste schier
van lachen."

4. herhalen een deel van een mededeelenden zin, of vullen
hem aan 2
) :

Coster 1598 „Je comt al te laet". „A 1 t e 1 a e t ?" „Jae te laet, id.
244a. Bredero 1102 Is op de Haerlemmerdijk van een Knoet neer eleyt."
„Knoet 2 Van een Westfaling ", id. 308! Coster 724 „Geeftme
een soen." „Hier op s t r a e t 2 Neen." Bredero 816x, Lucifer 921ó/2a,
Pascha 512b/3a, 531b/2a.
1) Ook: Hoe nu toe t bijv. Luc. 1550.
2) Ook een vragend voegw., vgl. vragende bijzinnen § 197.

§ 193-194.
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Ook van deze levendige vragende vormen van den dialoog
maakt Huygens gebruik:
945b Daer zijn noch blinden meer. Meer blinden? ja meer
blinden ; id. 295 Sy meenen wel te schuylen. W a e r ? onder 't schoone
dack van openherticheid, id. 259. Een aardige vorm ook in Huyg.
bewerking van Terentius' Andria 88 : „Wat doet er die toe ?" „Hij ?
H ij eet en drinkt er veur !"

5. leggen nadruk op den inhoud van een voorafg. vragenden
zin : Bredero 248b Wat stode en snapperkoókt, h e 2
In al deze gevallen staat de vragende zin zonder Vf. in
varieerend, coördineerend of samengetrokken, verband met een
anderen zin. In zelfstandiger gebruik is hij vrij zeldzaam:
Bredero 616 Woor heen dus sonder serviteur? Baeto 847 1 Wat
voor mie? LAcc. 825b Hoe dus bedroeft te moe? 1223 Wat raet
hier toe?
Deze losse vragende vorm wordt uitroep 1 ) : Baeto 708 Hoe?
(= Wat gebeurt daar ? ! ). Bredero 679b Ja, Watte vreemde
man! 2
Verder zie men de zinnen met een nominaal verbum: Cats
215 Waerom doch soo geveynst? id. 969a, 970. Pascha 1253
)

Ghy 't Landt van Canaan verkrijghen ?

§ 194. COORDINATIE VAN VRAGENDE ZINNEN MET Vf.
Omvangrijke zinsverbanden van vragenden vorm 3 ), gecoördineerd door een voegw. of door den inhoud, zijn kenmerkend
voor de uiting van hevige bewogenheid in rhetorischen vorm:
Reig. 4 ) 244: 4 En hoe kost hij der een neemen die by haer meer
kost werden gheestymeert als bij een gheschreeven die sy niet en
sullen refuteeren ? E n wat oneer can dat voor mijn heer den Prins
zijn dat hij aen een eerlyc, ongheluckzgh man heeft gheschreven

1) De substantiveering van een vragend adv., dat vragende zin kan
zijn, in Pascha 461b Maer vraeghdy den waerom
2) Vgl. § 20 6 : 3.
3) Zie § 195/6.
4) In dezen brief van Maria van R. ook die opmerkelijke rhetor-vraag
met antwoord (als bij den vorm Vf. S. A.) : En wat is ons heele leven
Ook deze twee zinnen
gheweest ° Niet dan quellinge en droufheydt!
staan in varieerend verband. In een anderen opgewonden brief komen
vier rhetorische vragen voor (blz. 180/1).

231 § 194-195.
Pascha 397/8 Wat waert ? als niet en rusten Ons edel ziele in God den
Heere Sebaoth. Wat baten ons dees winst l wanneer wy namaels t'lot
En t'alderhooghste goet, den Hemel, moesten derven?
Sterke emphase brengt Huygens door een verband van drie
gecoördineerde zinnen tot uitdrukking:
965/7a Is dit nu 't heele pack, zijn wij 's tot daer toe effen, En
voelden wij ons noyt een ander' lernte treffen 2 Wel seven.
Een eenvoudige informatie geschiedt, evenals thans ook
dikwijls, door een coördinatie van twee naar den inhoud
tegengestelde vragen: Bredero 69 1 Hede noch ouwers o f hedese
verloren 1
Talrijk zijn de coördinaties van een preciese en een stereotype vraag. De stereotype vólgt : Coster 562 1 „Wel Keesje, bin
je al averechts op estaen, wel wat ist ?" — De stereotype
gaat vooraf aan de preciseerende 2 ) ; vooral bij Huygens: 62 1
Wat dun c k t u, soud 't voor ons all heel ontijdigh Wesen ... ?
id. 551. 940 Wat s e g h t g h y? ben ick nu soo blind niet als
ick dien?
?

)

§ 195. De verbinding van een vragenden zin met een
volgenden bijzin is eenigszins beperkt. Het meerendeel dezer
verbindingen constateeren we bij zinnen met rhetorische
functie; ook komen zij minder voor bij zinnen van den vorm
Vf. S. A. dan bij pronominaal of adverbiaal ingeleide, terwijl
ten slotte met zinnen van den vorm Vf. S. A. vooral objectszinnen zijn verbonden.
Wanneer deze objectszin óok vragend is, heeft soms het
antwoord betrekking'op de vraag van den bijzin, zooals Bredero
611 1 „Weet je oock wat de kloek het ?" „De kloek die is
ontrent de tien." Zonder antwoord Reig. 198 : 13 Ziedt
ghy hoe qualyck dat een mensche die jaren heeft resolveren can? Huyg. 458 1 /9. Niet-vragende objectszinnen, zonder
antwoord: Huyg. 188)/90 a, 501 1 /2 a, 671 1 /2. Verbanden van
drie: Coster 579/80 a Wist ick dat jij soo baerden, Of tje niet
na je sin was 1 Reig. 199 : 10 Weet LIE wel d a t ic geen
1) Zie ook § 198.
2) Zie ook bij de zinnen v. d. vorm Vf. S. A.

§ 195-196. 232
resolutie en can nemen v o o r d a t wij volcommen bescheidt
hebben2 id. 180. Andere bijzinnen na een zin van den vorm
Vf. S. A.: Baeto 1303/6 een omvangrijk verband met een zin
met wie. Huyg. 470/2 (consec.), 553b/4 (relatief) % 66/7a (infin. +
om te). Huygens maakt ook in dit opzicht een opvallend vrij
gebruik van den vragenden zinsvorm.
In § 54 zijn de vragende zinnen besproken, gevolgd door een
bijzin met dat die de aanleiding tot de vraag inhoudt. Verreweg de meeste zijn pronominaal of adverbiaal ingeleid.
Voor de verbinding van een bijzin met ingeleide vragende
zinnen zie § 203, 207, 209.

§ 196. Zelden bestaat een vraag uit een bijzin gevolgd
door een hoofdzin, gesproken „in éen adem" : Baeto 804 S o o
wondertejcken lieght, wáer sullen wij op staen ?
Steeds wordt n.l. het verband gesplitst, blijkens de hervatting van den geheelen of gedeeltelijken inhoud van den
bij zin in de vraag. De inhoud van den bij zin staat als belangrij k
deel proleptisch voorop ; de vragende intonatie zou worden
overspannen zoo zij het geheele verband moest kenmerken 2 ).
Als bijzinnen voorop vinden we alleen relatieve en conditionale
(ev. concessieve) :
Pascha 335b/6a Het geen God eens belooft, breect God dat
wederomme Door wispelturicheydt ? Cats 692b Dat Gode vought,
wier kan het schande zijn ? Bredero 541 Die dees mijn Heerschip sach
soo kloeck en wacker gaen, En sou hy niet vermoen, hy had' een
tsech gedaen 2 id. Cats 808. Bredero 835" En o f hy noyt en quam,
sou ich dan nimmer eten 2 id. Coster 1190b ; Boni. 47:13 en als
wy dan genomen wierden, hoe souden wy het verantwoorden ? Coster
1237, Bat. Arc. 60 : 12, Cats 467/9. Meer dan één bijzin vooraf in
Baeto 764ó/5a (uitr. zin met wat), 468/73b (concessief verband), Pascha
1169/72e (concess.). Een nominale hervatting: Huyg. 503b/4a Als
de spujt het water over Bloemen Of over Webben drijft, is d'eere van
dat geweld In 'twater ... ?

1) De relatieve zin volgt hier, evenals ook bij pronom. of adv. ingeleide zinnen, op een zin met het werkw. zijn (Zijn 't bloode lien die
we zien l ).
2) Vgl. P. & L. blz. 54.
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§ 197-198.

§ 197.
Vragende zinnen in den vorm van een voegw. 1
bijzin komen nu en dan voor in den levendigen dialoog: Pascha
611 „En z o hy 't u ontzeyt". „Ten mach hem geenszins
baten." Nog duidelijker Lucifer 960 „Zoo staenze glibberigh,
zoo synze alreede elendigh." „O m d a t een minder zal regeeren
in dit Ryck 2" Eenmaal zelfs het condit. oft 2 ) : Baeto 1066
„De hoop die was te groot !" „En oft se 2" (= wat zou dat ? ).
Overigens zijn er vragende zinnen met of. Ten eerste met
het enkele voegw., besproken in § 94 3 ) ; ten tweede, en talrijker,
met de combinaties wat, wie, waer, hoe + o f, eveneens met
de dubitatieve modaliteit, de spreker uit zijn twijfel of onzeker
betrekt ev. den aangesprokene daarin:
-heid,
)

Coster 107 Hoe loopt hy dus tieren 2 Wat of sijn roepen en tieren
nou weer bedupt ? id. 1175b, 1206b, 1241b, 1242a; Bredero 682e Wat
of de geck al praat l Baeto 863e Wat traeghejdt oft het zijn magh
Heere Luc. 813 Wie of hier hangends-hoofds in één gekrompen zit
Pascha 529ó/30a. Coster 225b Hey hoorje niet Bely ? Waer of se ergens
is om een hoeck l id. 139P, 1248b Wel waer nae of je dat vraecht l
Bredero 1726 Hoe of het nou met Jan Hagel is ?

II. DE GEWONE INTERROGATIEVE ZINSVORMEN EN HUN
FUNCTIES.

A. De zinnen van den vorm Vf. S. A.
§ 198. Van de modale hulpw. noemen wij hier alleen
willen, dat een voorstel of aanbod omschrijft : Coster 1231
„Wil ick noch fens gaen stappen heen ?" „Ken weet niet."
1) Zelfstandige zinnen met onderschikkend wat hebben blijkbaar geen
vragende intonatie, en dus ook niet de functie van zinnen met wat of (in
deze § gecit.). Waarschijnlijk is wat .hier ook niet vragend pronomen: Bredero
678b Maar Joncker, watje zegt ! -- Zie ook geïsoleerde bijzinnen, als id.
241e Wat 'k ou vragen sou.
2) Hieruit kan zijn voortgekomen de tegenes. uitroepende vorm: „Of ze!"
3 ) Naast het gecit. geval Pascha 249 behoort id. 255 te worden vermeld
als nog duidelijker bijzinvorm. Opmerkelijk zijn ook verscheidene gevallen
in de latere brieven van Reig., waar een zin met of in indirecte rede onder
maar desondanks de vragende intonatie schijnt te hebben-geschikt,
bewaard, bijv. 239: 18 Ick vraegde hoe het gaan zoude met den Aardtsbisschop, of men hem sonde ophangen? — De eigenlijke vraag (of men den
A. zoude ophangen) is hier door proleptische noeming van den Aardtsbisschop
analytisch gesplitst.
Gron. Bijdragen, IV.
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§ 198-199.
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1346b „Wel willewe ruylen 2" „'k Moet me daer op noch beraen,"
id. 537b; Bredero 682b /(zonder antwoord). In den 2den persoon:
Coster 594 Wiljet fens besoecken, corn latewe lens plockharen.
Bij tegenstell. coördinatie dreigend: 575b Wil je de Poort op

doen of niet?
§ 199. Vragen met een antwoord van den toegesprokene 1 ).
1. Het antwoord bevat „ja" of „neen" :
Bredero 60 „Hoort, manneken, soecktege een meester 'e" „Ja i e k
-

waerlijck, mijn Heer." 730 „Nebje langh gheweest in 't groote gilt °"
„Ja, al van mijn vierthien jaar soo raackten ick op 't wilt," id. 938;
Coster 2b, 115a, 693a, 695a. Coster 1552b „Juffer, is me vaer hier''
„Neen hy Keesgien," 719b „Tyje nou niet wel goedtkoop by my te
bedtV' „Neen vryer," id. 533a, 1559.

2. Het antwoord bevat het vragend praedicaat ; met
emphase bevestigend : Lucifer 1550 „Hoe nu toe 2 ben ick Godts
stedehouder niet ?" „Dat z ij t g h y." Baeto 2530 , „Syt ghij
voldaen °" „I k ben 't."
De ontkenning omschrijvend :
Coster 1659a „Is dat ghelt ?" „T is d a t► ic niet seggen en wil."
3. Het antwoord is een herhaling van de vraag, een affec„Wel,
tische vorm : Bredero 316 „Seljer wel ingaan durven
s o u w i c ker niet in gaen durven 2 dat is oock wat : wel dat
komt schoon." 745a ,,Kreet je niet ?" „Krijten 2 wat 2 ick
?"

bárste schier van láchen !"
De herhaling is een ironische
inleiding van de volgende ontkenning : 491 ' „En hedy geen
borstelt" „En hebdy glen swijns veeren? Daer isser
géen in hugs."
Het antwoord is een varieerende vraag,
voorafgegaan door een rhetorischen vragenden vorm : Bredero
513a „Hoe past mij dese kraach 2 En síaetse my al wel ?" „Joncker,
is dat een vraagh, E n sou jou go e t niet fray, niet wel
en aardigh passen?"
4. Het vragend praedicaat is in het antwoord samengetrokken; het antwoord heeft daardoor elliptischen vorm:
Bredero 719 ,,Kon gy hem verstaan ?" „Half" „E n i c k niet
een beet." 508b „Wat dunckt U van mayn hayr, en ist niet 2
)

1) Informeerende
ormeerende „en argumenteerende" vragen.
2) De negatie suggereert een bevestiging, zie ook 6 en § 202 : 3.
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§ 199-200

schoon en blont?" „Gelyck een Enghels knijp." id. 820,
Pascha 563ó/4a.
5. Het antwoord is een volledige zin, zonder duidelijke
bevestiging of ontkenning : Bredero 404 „Maar Floris Harmensz
is dat waar ?" „Wabbetje Klonters roister of ..." Coster 526b
„Wil de deur niet open?" „Se komt so."
6. De argumenteerende vraag, meestal gevolgd door een
tegenwerping, is emphatisch positief-betoogend door de vragende
negatie niet 1 ) ; vooral in Pascha, 338a „Is by 't niet die hem
aen ons Vaderen verbondt V' „Door ons misdaden is dien
Zegel weer gebroken," id. 246b/8, 346, 353, 379, 411, 873. De
vraag is minder aggressief in Baeto 683a „Ist niet te lang
getoeft ?" „'ck Gelooft! Mae r ..." Overredend is deze vragende
vorm in Coster 161 1 .
De argumenteerende vraag staat in positieven vorm, het
antwoord is een zijdelingsche tegenwerping: Lucifer 961 11 „Om
dat een minder zal regéren in dit rijck ? Wy blijven diewe zijn :_
geschiet ons ongelijckP' „Zij zijn de naeste aen God."
§ 200. De vragende zin is tot den 2den of aangesproken
persoon gericht, zonder dat deze antwoordt 2 ). De informeerende functie verzwakt.
1. De vrager laat zijn eigen meening of conclusie volgen;
de vragende zin Vf. S. A. kan daardoor ondergeschikte, conditionale, functie krijgen 3 ) : Lucifer 911 Beledight iemant u?
men sal uw Recht beschermen, id. 860, 994b; Coster 133 7 a• b
1338a, 694a, 709b; Bredero 4 ) 683', 366b.
,

1) Vgl. de rhetor. vragen § 201.
2) We laten terzijde bijzondere gevallen : 1. de vrager spreekt „terzijde" ;

Bredero 671b, Coster 612b. 2. de aangesprokene blijkt afwezig : Coster 3 11 ,
225b ; Bont. 50 : 11 Doe keeck ick om en seyde: „0 Godt ! leefter noch
yemant ?" — 3. De aangesprokene reageert niet: Bredero 241b, Cats 194/203.
4. De vraag is tot het schouwburgpubliek gericht: Bredero 962Q.
3) Zie § 221 en vlg. De zin is dan heel niet informeerend meer. Vgl.
ook de rhetor. vragen § 201.
4) Bredero 466 is niet conditionaal; vgl. de verklaring in de uitg.
Terwey—De Vooys.
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2. De vrager zegt nadrukkelijk zijn meening in een volgenden mededeelenden zin : Bredero 366 „Was dat mís 2 Neen,
dat was egáart." 452 „Meenje dat icker mee geck 2 't I s
w á a r," id. 514/5. Baeto 170e „Maer wiet gedaen hadt,
bléeck !" „En soul' het niet ? dat i s mijn wit wanneer jck
wreeck," id. Luc. 840/1, Pascha 231 1 , 276a, 444b/5 a, 935a;
Coster 31b/2 a, 1198b (volgende zin is imperat.). Deze vragende
zinnen worden min of meer rhetorisch, met allerlei modaliteiten;
dat blijkt ook uit den nu en dan omvangrijken zinsvorm:
Coster 182b/4a 5, Pascha 938 en 939. Deze omvangrijke rhetor.
vormen sieren vooral den pastoralen dialoog : Bat. Are. 63-20
of vreest ghy dat de bloemen van dit bosch, en de bladen
van dese boomen alsoo ongeluckelyk op u sullen verlieven
als den ongeluckigen Reynhert doet'? id. 60 : 31, 61 : 2, 4;
62 : B y 74 : 13. Zij worden niet in een volgenden zin gevarieerd
of aangedikt. Ook in de blijspelen hebben losse vragen, tot den
aangesprokene gericht, dit rhetorisch karakter : Bredero 356
Hebjy niet een banckjen eleit, eertijts in Westphalen 2 (= Jy
hebt immers ... ), 484b O lieve Aauwe lampoot, mienje dat
wy na jou wat vragen 2 (= wij vragen heusch niet naar jou)
476a Lustje wat mit drooge vuysten ? (= Ik sal je een pak
slaag geven). Vele van deze zinnen hebben een stereotypen
vorm:
Coster 1252e Vraechje dat ? Bredero 813 1 Joncker, is dat een vraagh?
694 Joffrouwe, ist niet schoont 669 1 Wel, wordje niet sot ? 376 1
binje mal ? Coster 234b benje sot, of geckje mit me, id. 1599x.

Vooraan, als inleiding, dienen zij alleen nog als wekking van

de aandacht:
Coster 94 Anne, hoorje wel, legt Keesjen dat ..., id. 138x, 611x.
Bredero 472e Sie je wel, dais een span.

Achteraan, leggen zij op het voorafgaande den nadruk:
Coster 529 1 Sta ruym dan, hoorje; 39b, 354 1 verstaeje dat welt Bredero
272 1 , 576b is dat niet best? id. 397 1 Sy moetet al mee hebben, sou
sy niet f 227 1 neemt tansens de kladder, snide? (De laatste twee met
vervangend werkw.).

§ 201. In de blijspelen komen veel vragen van den vorm
Vf. S. A. voor, die niet tot een bepaalden aangesproken persoon
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zijn gericht. Het subj. is hier nooit 2de pers., er is met den
zin nooit een vocatief verbonden. Het „rhetorisch" karakter
blijkt het duidelijkst wanneer de „vrager" zijn eigen antwoord
laat volgen : Bredero 2210 Is dit een stadt van recht 2 't is
een stadt van ghewelt. Coster 943a Is dit een Huys daer men ter
neer legt de lily haer verscheel ? Overschouwer, me dunckt
daer begint eerst het krakeel, id. 94Pa. 1177 Souwer
dat Meysgen wel gheweest hebben ? wat ick denck jas e. 1676b
Sou icic dit swijghen? neen, neen, lueren ; id. 23b, 778e'.
Zonder antwoord : Coster 1391, Bredero 866b, 527a. De dubitatieve modaliteit komt vooral uit bij het hww. sou; ook vinden
We hier een ander kenmerk der rhetor. zinnen, n.l. grooter
omvang (en verbinding met bij zinnen) ; vgl. Coster 1363 Of
sou hy daer wel nae de Vaendels, d e n c k i e k, staen blijven
gapen ? verder 1364, 1154/5 ; Bredero 537/8. Stereotype vormen
van deze zinssoort zijn : Coster 765 a Ist nou niet moy ? vlus
wast mijn, en nou ist hear waghen. — Achteraan : 570 Waerom
laet hy dan de Poort niet open doen, is hy mal ? 1170b ben ic/c
oock gheck 2 1
De zin is een uitroep van verbazing, schrik : Bredero 940 1
Wat duncktje 2 ), b y get ? Is die sack toe-ghebonden ? (= wat
een schrok ! ). 476 a Gans 1 y d e n, is dat bijten? Coster 70
B lo e m e r herten, is dat vallen, ey men arm.
Sterk rhetorisch effect hebben de emphatisch verhalende
zinnen met negatie en in lang zinsverband: Bredero 432a
Vertelde Jan Seldewaan niet, hoe 3) dat hy... 1336 't Is te
goethartigen wijf. Stuurdese da er gisteren niet soveel laken
dat...?
Hiermede verwant is de niet vertellende, maar constateerende
emphatische zin bij Cats 681/4 Heeft niet Alcmenes soon,
)

1) Ook bij Huygens komt de levendige vorm van vraag + eigen antw.
voor: 965/7... En voelden wy ons no y t e e n an d e r' lernte treffen ?
W e 1 s é v e n. -- In een opgewonden brief van Maria van Reig. een vragende
zin met wat + antw.: En wat is ons heele leeven gheweest P N i e t d a n quellingen en droufheydt (245: 9) ; zie biz. 230 4 ).
2) Tot het publiek.
3 ) Vgl. ook § 208 over hoe.

§ 201.
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die monsters had verwonnen Den spinrock aen-geveert, en ...
vry al meer gedaen dat noyt een deftigh man ter eeren dujden
kan ? Ook Schouten 107 : 35 Hebben wij de gansche Oorloghsvloot der Hollanders niet geslagen en verjaeght 2 Andere rhetor. vragen van omvangrijken vorm, tot uitdrukking van de dubitatieve modaliteit en van sterk affect,
vinden we bij Cats : 617 Sal ick mijn edelhuys, mijn staet
en eere laten, En ... de reeks van 621, 623, 635, 627. 938
Kan ick geen heyden selfs bewegen om te minnen 2 941/2,
943/4 Ben ick soo vuyle slons, of wel een oude queen Dat ick ... ?
N e e n s e k e r (met eigen antwoord). Dien vorm van rhetor.
vraag vinden we ook in Lucifer : 418 1 /9, 420/1a en vlg. ; 958/9,
1013b/5 en vlg. De „opstandigheid" vooral barst uit in deze
hevig gespannen zinsvormen, in 474/5a, 475b/9 bij monde van
den toornenden Lucifer. Even dramatisch-bewogen uit zich
Baeto, bij den dood van Rijcheldin, in een reeks van deze zinnen:
735b/6 Heeft de drievouwde punt Des fellen blixems het op mijn
hooft oock gemunt? 738/9a, 739 1 /41, 745b Verdelght men soo
de braeven? 753/4, 755/6, 765/70! En tot slot 783 Is dit,
fortuin, het spel daer ghij uw lust mêe boet? Verder:
847a Of raes jck 2 933/4, 937/8a, 943/4a; 980 1 , 981ó/3a. Met de

negatie: 353/9, 846.

B. Zinnen met een vragend pronomen of adverbium. Er
zijn zinnen met wie en wat ; hoe, waar en wanneer. 1 ) Verreweg
het talrijkst zijn die met wat in vele combinaties. Dit vragend
vnw. heeft in de 17de eeuw het in Mnl. en tegenwoordig Nederl.
gewone welt nagenoeg verdrongen (ook het onderschikk. vragende
„welt" is zeldzaam, zie § 169) : er is er een, met uitroepende
functie te vinden bij Vondel, Hier. Verw. 1172 1 /3.
De vragende adv. staan voorop; alleen door prolepsis van
een subject, in rhetor. vraag, staat het op de tweede plaats
in Vondels Pascha 1925/6, 1931/3 D e ran c k e hind waarom
zoo hart En snel vlucht s y voor s' Jaghers koppels? etc. 2
) .

1) Alle drie in Bredero's Griane 350: „hoe t wanneer en waer Heeft
d'oorspronck van de min in U verspreydet haer V'
2) Vgl. ook (uitroepend) Luc. 1244.
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§ 202.

ZINNEN MET ,,WIE ".

§ 202. Het aantal is niet groot ; in verreweg de meeste
zinnen staat wie als subject. Soms als datief 1 ) : Pascha 272
Wien heeft den Hemel oyt gheweest so onbarmhertich 2 id.
Baeto 1303, Cats 692b. Een attrib. genetief : Pascha 869 1 /70.
Als voorzetselbep.: Luc. 617, Bredero 855a Na wien vraachde
gy (Jerolimo).
Een bijzondere functie heeft wie, n.1. van praed. attrib., in
Huygens' „Endyma gamou" : Wat ben ick voor een worm by
die verkoren vaten 2 Wie doe ick dat sy dêen, wie sit ick daer
sy saten ? Een hond, Almachtige ! (= als wat voor wezen °).
1. Zelden volgt op de vraag wie 2 als antwoord de noeming
van een bepaalden persoon : Bredero 306 1 „Wie isser doot 2"
„Arriaan ien pijntje" ; Baeto 824 2 ). Er wordt iets gevraagd
betreffende een onbepaalden persoon; zonder dat een antw.
volgt : Luc. 989b Wie komt hier 2 (Einde van een tooneel:
„Komt daar iemand 2") Bredero 454a -Wie wil kniekeren koopen?
( = Wil er iemand ... 2 ).
Op de vraag naar de noeming van
een bepaalden persoon volgt geen antwoord in Coster 602 Wie
is daer beneen, die daer soo staet en raest 3 ) Ben jij daer
Bely 2
De vrager noemt zelf : Bredero 265a Wie doeghet
Hanneken, Willem, Wuyt j en, da niet dan fielen sijn. —
Deze levendige betoogende vorm ook bij Huygens 4 ) 546ó/9a.
De vrager noemt zelf den persoon in een volgende, meer concrete vraag 5 ) : Bredero 855 Na wien vraachde gey ? N a P e t er
den ghelaarde? Ach heer! 't is mijn kompeer. In nog
levendiger vorm bij Huygens 542 a Wie deelt dien besten buyt?
Sij die de webbe sponnen ... ? Neen. D e Reeders gaan
met de croonen door.
2. Op het meerendeel der zinnen wordt geen antwoord
verwacht. Wanneer de vraag positief is, doet de spreker
emphatische mededeeling van het negatieve gezegde, gelijk
?

Voor de obj. functie zie ook later bij vervlochten zinnen.
) Ook de genet. vraag Pascha 869b/70•
Zie § 203.
4) In „gesprek" met Parthenine, of den lezer.
5) Vgl. § 193.
1)

3
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Bredero 554a formeel is uitgedrukt : Wie s o u eens denken,
dat by smorgens kan ghedooghen syn handen ... te drooghen
Ach, dit denckt niemant niet! Zinnen als deze
hebben dikwijls het hww. sou : Bredero 542, 552a, L. 82,
89/90 a, Baeto 543. Het hww. kan : Luc. 185b Wie kan syn
vleugels korten 2 id. 473, 815b ; Huyg. 671a, Cats 652, 692 1 .
Zonder hulpww.: Luc. 989b Zy groeien in getal. Wie stutze
(= Wie zal ze dan tot bedaren brengen 2) id. 1077/8a; Pascha
272, 872, 895, 1018 Wie dorst den Hemel doch oyt obstinater
trotzen 6 (= Nooit heeft iemand ...). Huyg. 50 Maer wie heeft
o y t daer met des Hemels loop gestutt 2 Bat. Arc. 60 : 28.
De vragende vorm omschrijft een waarschuwing : Luc. 861 1 /2
en 864 1 /5 a Wie durft het hoogh bevel Berispen ? Wie hier in
geschil Met Godts almogentheit 2 Zijn w e n c k, en woord,
em wil Verstrecke ons eene wet. De spreker verbaast
zich over de positieve mogelijkheid : 815a Wie geeft hun treurens
stof 2 id. 826. De vragers onderstelt quasi onzekerheid aangaande
den persoon: Pascha 239/40, 241, 243 Wie heeft den mensch
doch eerst tghesuysel en tghehoore Van eenen sachten wint
gheblasen in syn oore (= Niemand anders dan ik heeft ... ).
Een zin als deze krijgt de intonatie van een uitroep : Luc.
105 /7a Wie kon zoo geestigh strengelen Het lichaem, en de
ziel ... Ook Coster 221 1 Wie weet w a er v o o r dat het

goet is.
3. De rhetor. vraag met negatie is de, omschrijving van een
positieve emphatisch uitgesproken overtuiging: Luc. 34)/5a
't Gezicht bekoort den moat. Wie zou niet watertanden
Naer aertsche leckerny 2 id. Bredero 547, Huyg. 49 a, Baeto 152
Wie ist, die vleyerij en eeden niet bedrieght 2 1 )
§ 203. Een groot aantal van de rhetor. vragen met wie
is verbonden met een volgenden bijzin: (een objectszin)
Bredero 542b/3, 552, 554; Coster 22P, (een condit. bijzin)
Luc. 82, Baeto 543 (overspannen vragende vorm), Huyg.
49a (een bij zin van graad), Luc. 1O77/8. Een relatieve zin na
1)

Zie § 199.

241

§ 203-204.

een hoofdzin met het Vf. „ i s" in analytisch verband: Coster 602 a
Wie is daer beneen, die daer soo staet en raest 2 (= Wie staat
daar zoo te „razen" .) id. Pascha 895a. Deze vorm is emphatisch: Baeto 152 a Wie ist, die vleyerij en eeden niet bedrieghen 2
Een gecoörd. relat. zin: Bat. Arc. 60 : 28.

-

ZINNEN MET „WAT ".

Het aantal is groot (187), het grootst bij Coster (43) en
Bredero (46); opvallend is echter, vooral bij Coster het aantal
stereotype vormen met één bepaald Vf. Wat staat dikwijls
in verbinding met een volgend woord, in het bijzonder substantiva; bij deze zinnen komt vooral de psychol. modaliteit
der ergernis tot uiting.
`LOS. ZINNEN MET EEN BEPAALD VF.

a. zijn.
In een zin met een persoonlijk subj. wordt naar een eigenschap gevraagd : Coster 237 „Nou wel, wat is je Joncker '
„Wat sou hy Wesen, hy is quaet" ; id. 234a. Levendige vormen
bij Huygens 661 Noch eens, wat ben ick, b 1 a n c k van huyt,
en b 1 o n d van haren 2 663b Wat zijt ghij, dat of dit 2 237 „IVat
zijn d'onrustige ?" „ Noch eens soo blind te achten." Met
uitbreiding van het praedicaat : Bredero 343 Wat sijn die rijcke
kaackharingen meer a s slaven van haar goedt ?
In een zin met het onbepaalde het of er wordt geïnformeerd
naar een toestand of situatie : Coster 562b „Wel wat ist ?" „Wat
souwer aers Wesen... onse paerden staen daer."
Baeto 872 „Wat is er?" „Wonder: ongehoorde schrick1 ij c k h e j d t." id. Coster 112 e, 232a. Deze zinsvorm is dikwijls
rhetorisch : Bredero 881b Elementen, wat is dit ? myn backhuys dat wort moe, id. Coster 726, 8P, 130', 226e' Wat is hier
nu weer? Vrou, meyt, d'een met d'aer is 't soeck. Met een
irrealis: Pascha 396b Wat waert ? als niet en rusten Ons edel
ziele 2
De analytische zinsvorm is een emphatische vraag om
inlichting: Bredero 492' „Moor wat ist, dagge al segt 2" „Ick
-
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seg niemendal Heer." Pascha 883a Pat ist dat ghy verzoect?
Luc. 456a Wat ist dat u bezwaert ? Baeto 875a Wat is er dat
u dus beteutert houden magh 2
Uitbreiding van het praedicaat is betrekkelijk zeldzaam.
Coster 1237b Wat isser teghens te doen ? Baeto 539 Wat soudt
sijn met een staet van het menschelyck gildt, soo ... id.
Lucifer 471/4.
b. doen.
Vragend, bij weifeling of twijfel; met antwoord: Bont.
52 : 30 „Wat sullen wy dan doen P' „Maer, treckt uwe hemden
uyt." Coster 1618 „Wat deed hy toch 1
Hij bleef sitten
voor de Joffers poort," id. 254. Rhetorisch, uiting van wanhoop : Bont. 61 : 29 Wat sullen wy doen! Daer komen sy aen!
id. 48 : 11, 52 : 11. Als uiting van berusting : Reig. Ick ver
als ghij kent verlangen, maer wat wil ick-langhesor
doen ? Coster 1373 En de koster hooter duyven op solder, wat
ken hy mackelijcker doen 2
Opmerkelijk zijn de inleidende rhetor. vragen, waarin nu
en dan de dubitatieve modaliteit wordt uitgedrukt : Bredero
920 That sal ick doen ? hem noon ? hy sal 't my gheen danek
weten, id. 832 ; Cats 889 Wat sal de Juffer doen ? Sy weet niet
wat te maken. Een beroep op den toehoorder zit in de
vormen van overgang in het verhaal: Bredero 147a Wat souw
ick doen, Heerschap ? Ick seyden ..., id. 767 Hoort hier, wat
gaan zy doen : sy scheeren daar een raat ..., id. 1339. Met
sterkeren nadruk : 435 Wat het hy te doen ? hy gaatj e d a a r
after over de schutting klimmen. Hy gaat na de bruyloft,
id. 97. Emphatisch is ook de analytische zinsvorm : 256 Wat
doen de liens anders, dan say de spays verderven.
e. een verbum dieendi.
2d8 pers. Vraag en antwoord: Baeto 849a „Wat seght ghij 2"
„Zy is doodt." Coster 688b, 1232b; Bredero 248, 498b. Inleiding
van een volgende vraag : Huyg. 940 Wat seght ghy? ben ick
nu soo blind niet als ick dien? Coster 340b Wat praetje al,
hebje den baas aan den hals? )

1

)=

dan.

?"

„
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1ste pers. Rhetorische vragen. Onderscheidende vraag : Baeto
793a Wat sal jek seggen: „Goón ..." o f „Keert ". -- Een
inleidende uitroep, waarin de spreker zijn spijtigheid uitdrukt:
Bredero 644 Wat kout ick, sottebol, de Goyen die houden hun
Paleys in 't midden van u hoot. Coster 661 Maer wat will
zeker tegens een deel volek af praten Die liever in een schuyytjen
varen ... Een veelzeggende vorm van taaltaboe is Coster
1605 En den Huysman, soo 't scheen, luste oock wel wat
groens Wat wil ukje veel segghen ? id. Bredero 778.
3de pers. De vraag + eigen antw. is een analyt. vorm der
emphatische mededeeling 1 ) : Bredero 327 Maer wat sey Malegys in
't beghin van de sterft 2 Iek selder myn gat wel uytschudden.
d. duneken.
Informeerende vraag met antwoord: Luc. 103 Wat dunckt
u van het paer, dat gij beneden zaeght 2 id. 128, Bredero 508.
Stereotype inleiding van de volgende eigenlijke vraag: Coster
719 Wat dunctie ? tyje nou niet wel goedtkoop by my te bett
id. Bredero 940a, Huygens 62/5, 551 /2, 246b/7; Coster 23. Bij
een volgende mededeelende zin (ironisch): Coster 1660 Wat
duncktje ? dats een haer in je nues. § 205. ZINNEN MET PRIJ GEZEGDE.
1. Een informeerende vraag gericht tot een aangesproken
persoon; wat is object of subject:
Bredero 580b „Maar Trijntje, wat kreeght ghy P" „Een halve pistolet."
Cats 893b Bevallich jongelingh, wat magh u doch bewegen, dat ghy ...
Verder Bredero 70a, 458, 574b, 854b; Huyg. 23b, 485b; Pascha 216,
217, 365a; Luc. 23b, 590, 876a, 910b, 912a, 993/4e Wat port u Engleburgh
t'ontrusten' id. Baeto 101 /3a. Het object wordt gepreciseerd in een
volgende vraag : Bredero 458 Wat raje, kameraatje, e v e n o f o n e v e n.

2. Een rhetorische vraag; wat is obj. of subj. ; het object
soms gepreciseerd in een volgende vraag:
Huyg. 53 Wat meenen wy te zien P D e ugh t ? Amy, neen i Luc. 196
Wat hoor icé ? een b a z u i n gewis, hier wil een stem op volgen.
Baeto 24b Wat sal jck doen? Mij vi yen Tot duj eken ... Cats 613b
Eylaes! wat gaet my aen aldus te liggen mallen, id. 937 Wat heb icé
gaen beginnen? id. 939; Luc. 812b, 845; Pascha 995a, Coster 574b, 1243b.
1)

Evenals: , Zei Malegijs niet ... '1"
;
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3. Wat is niet object of subject, veeleer adverbiaal. Er
wordt gevraagd naar doel of reden. Cats 649 Maer wat magh
ic/c, och arm ! myn jonge sinnen quellen ? Huyg. 982a Wat
lightm 'er op en dinght? Wy hebben maar éen leven. Baeto
923/4a Ach, wat loopt men tot de waepens ... Daarbij wordt
ergernis uitgedrukt : Bredero 497' Wat rij dme de vent ? id. 290,
368a; Coster Wel wat 1 ) brabbelt me dese Meyt, en besuchte
Teef, id. Bredero 467a. Wat is adv. van graad in een sterk
affectischen uitroep : Baeto 922 A c h a c h, wat is my 't hert
beswaert 2
Talrijk zijn de rhetor. zinnen waarin een emphatische
negatieve mededeeling wordt uitgedrukt ; zoowel met de objects(subj.)- functie van wat, als met de adverbiale:
Coster 243e Wat weet ick van sijn kleeren ? 1170 a Wat leyter mijn
-

aen, ben ick oock geck ? Bredero 673 Wat gaeter voor de ruymt! Cats
813e Wat dienter meer geseyt ? 808b Wat schaet hem tegenspoet ? id.
Pascha 262. Lucifer 175 Wat baet al 's menschen roem 2 id. 648b;
Pascha 987b, 1127; Pascha 123, 834b Wat isser in verborghen? Schouten
107 : 27 Wat willen die bloode Fielen toch beginnen, die honden ... —
Coster 1171 a Wat roertet mijn, waer of datset gheven, id. Pascha 965,
Bredero 263 Wat verschillen de mest -varckens van de gulsighe beesten
Cats 239e Wat dienter meer geveynst? Luc. 399b Wat hoeft men klaerder
blijck ? Baeto 897 Wat hoe f d' by rechts getroost sich met geweldt te

styven

§ 206. Wat met een volgend woord verbonden.
Het vnw. staat verbonden met voor + subst., al of niet
ervan gescheiden, en met een subst. De verbinding van wat
+- s u b s t. kan door een voorzetsel worden ingeleid, het
subst. kan enkel- of meervoudig zijn, enkelvoudig nu en dan
met duidelijken genetiefvorm, soms schijnt wat een bepaling
bij een aan het subst. voorafgaand attrib. adjectief of telwoord ;
een enkele maal vinden we den vorm wat een + s u b s t. en
wat a 1 + sub s t. Er zijn enkele gevallen van wat als bep.
van graad bij een praedicatief adj.
Bij de ordening hebben wij met deze formeele verschijnselen
rekening gehouden, ook terwille van het latere overzicht der
1)

Overgang naar de adv. functie.
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pronominale groepen 1 ). Hier deelen we echter allereerst de
zinnen in naar den aard der „vragende" functie ; deze blijkt nu
en dan met de keuze van bovengenoemde vormen samen te gaan.
1. Een vraag gericht tot een aangesproken persoon:
a. Coster 1251 Wat voor een lietje hoorje liefst Baeto 929 Wat
voor raeserij bevangt u harten l id. 927. Luc. 71 a Wat zweeft 'er voor
een lucht, waar by dat schepsel leeft l id. Bredero 824 „Wat wast
v o o r e e n fatsoen e?" „Hiel fray, maar 't was een scheeltje, Coster 549b•
b. Bontekoe 52 : 24 Mannen, wat eten hebt ghy in de boot ? Luc.
1098b/1101 Wat reden beweeght u ... l id. Coster 732, Luc. 9O9/10a,
Pascha 348a, Huyg. 650. Coster 42a „Wat paerde n sal ick dan veemen l"
„Maer de jonge blaeu ..." Bredero 314b Van wat sieckten is by
ghesturven l id. Baeto 241.
e. Huygens 971 a Wat loopen die gevaers l

2. Een niet - gerichte vraag:
a. Coster 1156b Wat comen hier toch voor twie bare voghels vlieghen l 1161 Wel wat moghen dit toch Wesen voor ghesellen l Cats 937e
Wat ben ick voor een sloir

b. Gelijk aan een negatieve mededeeling:
Coster 668 Wat oeffening isser dan heerlijcker ... als desen 2 id.
1212 a ; Huyg. 17 Wat reden heeft het vat te seggen „Waerom dus V'
id. 25b/6a, Luc. 639b/40, Pascha 1202, Baeto 345, 463/4x, 465/6a.
Een uiting van verwondering, verbazing, schrik:

Baeto 869e Daer komt mijn bode. Wat verbaestheit magh hem
jaeghen l id. 921, Luc. 467b, 808, 1096b; Bont. 52 : 14. Coster 1586b
Holla, wat b r o e t v o g e 1 s comen ginder airee voor de deur ? Bredero
967 Wat sonder 1 i n g h e n volck soo heb ick oock ghedient ? Baeto
839b/40 Wat b a tser 2 ) tegenspoet is dit l Bredero 593" Watten s 1 o r t
hebbic hier veur mijn buyck l

Verscheidene van deze vragen zijn dubbel, gevarieerd.
3. Een zin met uitroepende intonatie.
a. Geen zinnen met wat v o o r.
b. Coster 1629 Wat schelm is dat! Baeto 733a Wat wonderheen zijn dees! Bredero 58 Watte quasten heeft die Joncker
ansen bienen! 423b Wat een malle key was Meester Kackedoris.
Die vent was geck! 963 Wat sonder 1 i n g her volck so heb
-

ick oock ghedient!
e. Talrijke gescheiden verbindingen:
1) Uitvoerig bij van Helten, Vondels taal § 261'/3.
2) Over dezen vorm, bij Vondel, zie van Helten § 261e. Zie ook hier
onder 13b.
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Coster 622b Wat bin je een boef, id. Bredero 506x; 195e Wat
souwer een g o e t j e vertrecken. Coster 172b Wat hebj e by gut ooc
parten ! Luc. 1969b/70 Wat ging, wat ging er e e n g e t ij ! — Baeto
289/90 Wat souden m e n i g h wees en weeuw 0 goon ! bedroeven
onsen eeuw, id. 674b/5a. Coster 942b Wat hebben de kakelaers daer
al remoer. Bredero 961 Wat moetmen al kommerkans en onghemaks
besueren ! id. Baeto 264b/5. Bredero 102b/4 Wat brochter die Moerejaen
a 1 soete gheschenken, id. 960 Teat loopt een mensch op aerde v e rscheyden avonturen! Coster 1656b Wat binnewe oock een diel
lieven Heers vrientgies. -- Bredero (Jerol.) 210 Wa plochten der
el e g a n t e Poeten te wesen, id. 188. -- Bredero 426e Wat hebj e hem
a 1 diets ghemaeckt, id. Cats 675.

Wat in verbinding met een praedie. adjectief (of adv.) :
Baeto 716b17 O loghrijck menschen hart wat zijt ghij 1óó s
gebouwt, V o 1 achterwineklen. Bredero (Jerol.) 21b/2 Wa was
ekick oock amoureus Op Annette ... —
De verbinding van een zin met wat met een vol§ 207.
genden bijzin. Er zijn er betrekkelijk veel, een veertigtal. De
meeste verbanden zijn kort, of de bijzin is noodzakelijke aan
Behalve in Baeto, waar een vrij groot aantal omvangrijke-vuling.
zinsverbindingen met vragende èn uitroepende intonatie voorkomen:
(een relat. zin) de nadrukkelijke vorm : Lucifer 456', Pascha
883 a, 1202 ; Baeto 875. Andere kortere zinnen : Lucifer 71, 103;
Huyg. 650/1. Lange, ook met progress. functie: Baeto 264b/5,
345, 674b/5, 839b/40, 923/4a, 927 (een zin met dat) : subj. of
object Coster 57 fb, Pascha 262 a, Luc. 399b, Reig. 244 : 6;
consecutief Baeto 465/6a; aanleiding tot de vraag Baeto 929,
Coster 1656b, Cats 893e', 939b• (een condition. zin) : Baeto 289/90,
539; Coster 1212 a, Luc. 175 a, Pascha 123 a, 348 a, 396b, 398b/9,
987b. (een zin met dan) Bredero 256x. (vervlochten) o. a. Baeto
241. (een infinitief) Luc. 993/4 a, 1098b/1101; Baeto 716b/7,
101a; Cats 613b, 675b, etc.
ZINNEN 1VIET „HOE S ^

Het aantal is vrij groot (97), vooral bij Coster (28)
§ 208.
en Bredero (26) 1). Hoe komt voor in verbinding met een
1 ) Vgl. § 190, hoe? als inleiding van een vragenden zin.
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§ 208.

volgend adj., adv., of telwoord (veel); hoeveel is een vaste
koppeling '). Behalve hoeveel zijn de combinaties meestal
inleiding van een niet - gerichte vraag of een uitroependen zin.
1. Een vraag naar hoedanigheid of de „manier waarop ".
In een analytisch verband van een onbepaalde en een concrete vraag : Huyg. 659b En vragen dan aen dat Glas ... Hoe
ben ick, schoon o f n i e t 2 Een viervoudige gevarieerde
vraag Lucifer 1400/1. Een eenvoudige vraag met antwoord:
Bredero 65 ,,Hoe is ouwen naem ?" „Robbeknol", 506b „Hoe
s t aen nu mijn locken?" ..Sy krullen as een wij ngert", id. 510,
512b; 779x. Lucifer 675 „Hoe grijpen wij dit stuck met kans
en voordeel aen ?" „Men moet van 't heer beginnen," id. 882;
610 (gevarieerd) ; Pascha 206, Baeto 852, 870. Met eigen antwoord : Huyg. 853a li oe vaert de logenaer 2 s o o God wil, id.
549b, 759b, 865a. De vragende functie verzwakt ook bij deze
zinnen, wanneer geen antwoord van den aangesprokene volgt;
de zin drukt verbazing, verwondering uit, veelal met affect:
Coster 210 Maer vrou, hoe ken je sulcken mensch noch liefde
betoonen 2 Luc. 1070 Hoe heeft men dit verhaest ! Het is nu
ver gekomen ! Coster 73b Wel lieve vaer, hoe koomje te vallen?
Cats 530. Stereotype vragende vormen Coster 526a Hoe vaertet
beste kint, wil de deur niet open ? 560b, Bredero 366.
2. Wanneer de, vraag niet tot een aangesproken persoon
is gericht, omschrijft de vragende vorm (hoe + intonatie) de
dubitatieve modaliteit : Lucifer 194 Zoo God dit niet belet, hoe
konnen wy 't beletten ? Bredero 876" Hoe krygh ick 't op ?
Bont. 47 : 13, Luc. 468, 921b, 1049b; Huyg. 957b, Bat. Arc.

60 : 14.
3. Talrijk zijn, vooral bij Coster, de vragen met hoe en verder
volgend dus of z o o: hier is de beteekenis van hoe verbleekt.
Er wordt gevraagd naar oorzaak of reden, ofwel de vragende
vorm omschrijft verbazing, verwondering; de grens is niet
scherp: Bredero 59Øa Wel hoe schoorvoetje dus ? Coster 717b
't Is te wonder met jou, wel hoe kenje toch s o o hoven? id.
1 ) Bredero 380 „Hoeveel dooden hebben wy gehad ... V' „Goeliokjea
so o veel als lestent", id. 470, 582b•

§ 208-209.
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Bredero 562, 596; Coster 106, 163b, 228b, 234b, 247, 3411, 550b;
Lucifer 896, Pascha 271, Baeto 960 /2.
4. Wanneer hoe verbonden is met een volgend woord, wordt
verwondering, verbazing, uitgedrukt bij uitroepende intonatie;
hoe staat nu en dan van het verbonden woord gescheiden:
Coster 951b Gantsch krachten! hoe gaettet daer hoogh en
1 a eg h, id. Pascha 606b/7. Verbonden bijeen: Bredero 536 Hoe
groots treedt hy daerheen, hoe a e r t i g h op syn pas, id. 20/la,
126b/8a, 195b/6, 396b/7a (vgl. ook Klucht v. d. Koe 419, 421, 423);
Coster 1549b Lieven Heer, hoe b a n g h heb ick gheweest, en in watten
ghetreur ! id. 22b, 109, 524, 1392b, 1658; Luc. 139a Hoe arm is
éenigheit ! id. 31 a; ook 2112 Hoe stack hy flus het hooft zoo m o e d i g h
in de lucht! - Baeto 842b/3(, Cats 685a/b (ondanks het vraagteeken).

Vragende intonatie en de functie van rhetor. vraag : Pascha
Hoe 1 a n g h zal Jacob noch betreden dese pleynen 2 265/6,

263

267/8, 269/70a

1).

5. Ook het enkele hoe is als inleiding van dergelijke uitroepende zinnen algemeen gangbaar : Coster 577a Hoe kan
Keesje kijven, Luc. 32 Hoe gloeit dit vrolyck ooft van karmozijn en gout, Bont. 50 : 3/4 O Godt! hoe is dit schoone
schip vergaen, gelyck Sodoma en Gomorra.
In de eerste
twee is er verbazing over een hoogen graad, in het derde
voorbeeld over het feit van het gezegde. Coster 172b, 777a b
1190b, 1236l; Bredero 59a, 294a, 303, 430, 639b, 882b, 914a,
914 1 ; Luc. 778, 779) 898; Pascha 142, Schouten 107 : 30/1,
,

,

Huyg. 857b.

§ 209. Rhetorische en uitroepende zinnen met hoe zijn
verbonden met een bijzin : (een subj. of obj. zin) Coster 54b,
1345 1 ; Pascha 206, id. 487/8 a; Luc. 468/9 a, Bat. Arc. 60 : 14.
(een bijv. bijzin) Pascha 269/70a, Luc. 31 a. (een bijw. bijz.)
Baeto 842/3a, Schouten 107 : 30/1, Cats 530. Reig. 244 : 4 En
hoe kost hij der een neemen die by haer meer kost werden
gheestymeert als by een gheschreeven die sy niet en sullen
refuteeren 2
-

1 ) Een verstarde inleiding van een ironische vraag is hoe na: Cosier
1607 Hoe na kregense in mekaer soo wat behaghen ? (= kregen ze soms °).
id. 54b Hoe na sorchje dat hy zijn bienen sou verslijten (= Ben je soms
bang, dat hij zich zou doodloopen 2) id. 1345.
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§ 210-211.

ZINNEN MET „WAER".

§ 210. Met enkel waer.
Het adv. is vooral gebruikelijk bij het werkw. sijn en synoniemen, in plaatsaan.duidende beteekenis, bij gaen en synoniemen in die van aanduiding der richting. Het subj. is meestal
persoonlijk.
Coster 224 1 Bely, Bely, waer benje, Woudtaep Q 534b Knap
as ien Meyt, waer is sober Staetjen 2 id. 105 1 , 142b, 604a, 695b;
Bredero 488a, 825b, 885a; Huyg. 667b, Bont. 46 : 15 Vraeghde :
„Waer is d e b r a n d t V" „Sie daer in dat vat." Meer of
min rhetorisch : Luc. 1096a Waer zynwe "',, wat gedruys verneemt
men hier alree 2 Baeto 64P'/4 Waer syt ghy vorsten, die ... 2
Bredero 207e (Jerol.) W ®or wóren de Hollantsche botmuylen;
niemant van so veel en quamper te voorschijn. Baeto 1O7 a ,,Waer blijft Medea ? " „Siet my hier."
805b
„Myn heere, waer is uw manhafticheidt gebleven 2"
Rhetorisch : Coster 556b Wel, waer mach me Vaer toch blijven ? id.
1151 a, Bredero 483.
Coster 105 Waer nicker steeekje allegaer in ien gat ? 686a
Waer woont Jan Soetelaer hier 2 Rhetor. vraag : 1359b Waer
heb ic die Lecker nou verloren 2 Pascha 161 1 waer sal ie mij
vers chuylen 2 —
Baeto 742a O Goon, waer 1 o o g h jek u, dat ghij mij dus
komt dreighen? Hier wordt gevraagd naar omstandigheid
of tijd.
Bredere 884b Wel, waer hebde te gaen? 306 1 waer brengb
je de baar?Rhetorisch: Pascha 159b Amy! waer sal ie
vlien? Luc. 807" Helaes, waer is ons heil gevaren! id. 823 1
859', 990; Cats 469 aWel, of dit heydens leint Eens op syn hoofs
gekleet voor ons ten toone stont, Waer sou h a e r s c h o o n h e y t
gaen? Huyg. 968 1
,

.

§ 211. Waer + adv. (voorz. + waer).
Coster 1347" Maer jey luy, waer gaeje he en, asje fijt van
hier? Luc. 450 Waer h e n e leit de reis? 1 ) — Pascha 1171b
1)

Zonder Vf.: Baeto 975a Waer henen mannen?

Gron. Bijdragen, IV.

17

§ 211-212.
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Waerw a e r t s wilt gyse brengen 2
id. 350 a Waert o e ist dan
belooft, als men de vruchten derft ? -- 352 a Waer u u t bewijst
Bredero 346 Waer v e u r soujet oock sparen,
ghy dat 2
of
veurje broer 1
veurje moer
?

)

In rhetorische zinnen:
Baeto 804 1 Soo wondertejcken lieght, waer sullen wij op
staen ? 715b Waer heb jcko p vertrouwt Luc. 466/7 a
Waar toe vernedert ons d'oneindige Gena zoo vroegti 2 Coster 652 1 Waer m e sou men syn lust aers blussen ? id. 165 1 ,
Huyg. 24/5a.
De combinatie waer + om is vast:
Bredero 376b Waerom sinje quaat? Reig. 227 : 23 Waer om
is dat by ghecommen? Wilt my dat eens schryven 2 ). Ook
w a e r o m Pascha 461a, Reig. 53 : 13/4, Coster 570 a. In een
niet - gerichte vraag: Coster 145 1 Waerom mach dit leckertjen
toch pruylen. id. 243 1 , Huyg. 18, 27a, 30b; Schouten 107 : 37.
Voorzetsel + waer: Coster 1590 1 Wel van waer kom jy allegaer?
Bredero 66a Van waer syde ghy?
§ 212. Wanneer als vragend bijw. van tijd: Coster 572 a,
Pascha 125b/7 a, Baeto 307b/8.
1) Hier is blijkbaar waer + adv. concurrent van voorz. + wie.
2) Het hervattend vnw. verbindt deze twee zinnen tot een analytischen
vragenden vorm (in plaats van: Wilt my eens schrijven, waer van dat is
bygecomen, vgl. hiervoor § 186).

TWEEDE HOOFDSTUK
ONDERSCHIKKING DOOR INTONATIE

Er zijn een drietal soorten van zinnen, die niet door de
gewone grammaticale vormen, voegwoord of pronomen en de
scheidbaarheid van S. en Vf., ondergeschikte functie vertoonen,
maar door den niet -grammaticalen vorm : accent, toon en tempo,
kortweg intonatie. Het zijn de parenthetische, de toegevoegde
en de meestal vooropstaande bijzinnen van den vorm Vf.
S. A. 1 ) Men kan ze asyndetisch ondergeschikt noemen. Deze
eenvoudige vorm van onderschikking blijkt vooral eigen aan
de 17de- eeuwsche omgangstaal, voor zoover die is weerspiegeld
in den dialoog van het blijspel. Van de litteraire auteurs
is het vooral Huygens, die deze vlotte en lichte vormen
der syntaxis tot een belangrijk element van zijn stijl heeft
verheven.
PARENTHESIS

Door de parenthesis achterhaalt men vergeten argumenten,
men prikkelt onverwacht door in- en uitval, wekt en bevestigt
de aandacht van hoorder en lezer, verscherpt of verzacht de
modaliteit met lichten „toets ". De parenthetische vorm bestaat
in waarschijnlijk lageren toon, vluchtiger accent, sneller tempo
dan de bijzin naar den grammaticalen vorm, die een zin of
een zinsverband onderbreekt 2 zonder die kenmerkende intonatie.
Wij bepalen ons hier tot de parenth. zinnen met een Vf. Er
)

1) Incluis die met al zijn verzwaard.
2) Voor de onderscheiding van den onderbrekenden en den parenthetischen zin, zie Mod. Gramm. § 359, 296: 3. Een omvangrijk onderbrekend
zinsverband gaat allicht over in de parenthet. intonatie: Lucifer 1730/6.
17*

§ 213.
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zijn parenth. zinnen zonder Vf. o. a. in de vormen van den
vocatief en den uitroep x). Zeldzamer zijn ze in den vorm van
een afgescheiden substantief of adverbium 2 ), of ook in den
vorm van een hervattend substantief + relatieven bijzin 3 ),
een combinatie die de kenmerken van de parenthesis vertoont
o. a. in Bat. Arc. 62 : 10 dat hij hem liet voorstaan dat dese
Rijmer Reynhaerts liefde met Petrarca's soete invallen uytgebeelt hadde, (een gemeen gebreck van een overhe f tige geneegentheyt, die.. ).
PARENTHETISCHE BIJZINNEN 4

).

§ 213. Op de parenthesis van bijzinnen is herhaaldelijk
gewezen 5 ). Talrijk zijn in dezen vorm alleen de zinnen mee
soo, als bijv. Bat. Arc. 69 : 6 dat die eeuwige Slaverny (soo
ghyse gelieft te noemen) niet en is dan een gemaeckte ootmoedig
Meestal hebben zij een min of meer stereotypen korten-heyt.—
vorm, soo ick vertrouw, soo 't schijnt, soo sy meynden, vooral
bij Bredero en J. de Witt. Een opmerkelijk zware vorm is
Schouten 108 : 34 beloovende (i m m e r s) soo de Denen naderhandt wisten te getuyghen) aen den Heer Commandant, dat .
Andere bijzinnen zijn vooral uit Baeto 1002b ... wyck' (als
billyck is) de zoon; id. 105 die wy daer nae bij driften (Alsoo
tot elcke peen één oord besonder is) Afvaerden; id. 453b Want
sterflijck hooft versiert (hoe diep het sich berae) Geen maxel,
of..., id. 1069. Dat een bijzin parenthetisch kan zijn, ook al
onderbreekt hij niet één zin maar een verband van zinnen,.
blijkt uit:
,

J. de Witt 32 : 14 en kan niet opwegen de compassie, die men moet
hebben over alle de ingesetenen van 't lant — daeronder de verschrevenen eerste selfs mede begrepen sijn —. die andersins pericul loopen,
om alle met de gansche republicque tonder te gaen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zie een volgend hoofdstuk.
Zie bij „Afscheiding ".
Zie bij relat. zinnen, § 146.
Bijzinnen tevens naar den (gramm.) vorm.
Zie bij de zinnen met so, also, als; die, daer, e. a.
Dit adv. drukt een skeptische restrictie uit.
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§ 214-215.

PARENTHETISCHE INTERROGATIEVE ZINNEN.
Aardige voorbeelden van een gespannen en toch
§ 214.
lenige syntaxis : Coster 119b Och ! 't is als u 1 c k e n, wat wil
ickje seggen, s u 1 c k e n ongalij eken man; id. 1559b Soo, soo
heb ic dan an je Vaer, hoor ic wél, geen húel Pascha 733b
Den laetst gheléden nácht (wat hoef ick my te veynsen) Heeft
my belemmert swaer 1 ).
Door de parenthetische intonatie
kan bij dezen zinsvorm Vf. S. A. de vragende vorm gemakkelijk
verzwakken en verdwijnen, zoodat de zin conditionaal wordt 2
Coster 1176b Daer en comt (sie ick wel) niemant van uytkijcken.
Mogelijk is ook parenthetisch de zin die tusschen de deelen
van een los verband van zinnen als vorm van nadruk fungeert 3
Bredero 367b Neen, Thomas, wat mien je, ick ben voor geen
banckerotier vervaert, id. Coster 45b 4
) :

) :

).

§ 215.

PARENTHETISCHE IMPERATIEVE EN OPTATIEVE ZINNEN.

Huygens 570a en dat beghinn van loopen (seit schand en eer van kant)
het end is van haer hopen. Luc. 870b Ghy zyt (och, weest zoo trots
en hoogh niet in uw wapen) Tot onderdanigheit, tot heerschen min,
geschapen. 1665 Wy' willen, twy f el niet, haer sloopen. Coster 671b
Dan s e 1 d e n, laet ick vry segghen n i m m e r m e e r 5
Ken die
heerlijck ghenoech gebruyckt worden. Pascha 1187' Den vrecken
Arabier (sy passen op hun stucken) 6 ) Is oock ghenoech bekent. —
Bredero 991b Iek sal (dat kenne Godt) gheen Hof-joncker sien swerven.
),

Een uitbarsting van J. de Witt (89 : 16) :
Maer echter soo is de saecke, Godt betert, wáerlyck alsoo gelegen. Gode zy lo f f e. d.: J. de Witt 53 : 35, Bont. 51 : 21, Cats 297b.

Een zinsverband door parenthesis gescheiden: een geestige
stijlvorm van Huygens is 777b De Wijste Coningh danst', (hoort
vrouwen, en hoort, Heeren) Maer op zijn eighen' snaer.
1) Ook Bredero Rodd. 1112 Den roof daar wy met nijt soo mannelyck
om streden Souwt ghy die (wat is dit) met rabien krijghen heden
2) Vgl. § 221 en vlg.
3) Zie bij Vragende Zinnen, § 200.
4) Een duidelijk voorbeeld is Griane 72.
5) Climax.
6) = Laet de Hebreeërs oppassen.

§ 215-216.
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Hevig dramatisch is de onderbreking in Luc. 1115 ick poogh
de maght te scheien (Laet tuigen van myn trou dees Godtgetrouwe Reien) Te raden hunne klaght te storten voor Godts
stoel. Coster 1199°.
PARENTH. MEDEDEEL. ZINNEN: S. VF. A. OF A. VF. S.

§ 216. A a r z e 11 n g: Bredero 77b Dat myn vaar, slimme
Piet, (ick seltje segghen met luttel woorden) Uit de backerskoorensacken meer nam als hem toebehoorden. -- Nadruk :
Bredero 289b laet men gaen, Of lek selje, ick sweert, met de
swiep om d'ooren slaan. Coster 758' En voor myn vaers deur,
dat heb ick selver ghesien, worde altemet een Kint te vondeling
Toelichting : Schouten 101 : 21 De laetste, ick
gelegt.
meen de vrye luyden, bouwden wooningen van Kalek en steen.
Een i n v a 11 e n d e gedachte : Baeto 9° Men siet me 10 aendacht
passen (Dies wringt de spijt het hart) op het vervloeckte paer.
Opwekking der aandacht: 158a also dat, voor noch nae
(Hier wacht jck uwen raedt) mij sulk een aenslach schae. Dergelijke zinnen vooral bij Huygens : 961/2a My dunckt lek
hadd het oogh (het is soo lang geleden Dat ick het qualiek
heugh) op 't eene van de Leden, id. 365b, 453b, 454, 775a•
Een stereotype vorm van Cats 1 is : 688b Hoe menigh edel
vorst Is in der haest verruckt door heete minne- vlagen Niet
door een hóof sehe máeght Maer, ick en weet niet hoe, een slóir
een hárderín. Talrijk zijn bij Huygens de zinnen tussehen de deelen van
een zinsverband; nu en dan wordt dit „terzijde" zoo omvangrijk, dat de parenthetische toon verloopt en de inleidende zin
wordt herhaald: 573a-573b/5 5 75b, 649 a 649b/55 656 a,
821 a 821b/5 826x. Een correlatief verband wordt door een
lange parenthesis dubbel gespannen: 155a-155b /7 158 a. Gewone constructies: 813' De Pleiters zyn soo blind (iek derf
geen' Réchters raken) Als droncken schippers zijn, id. 601b/2',
)

1 ) Vervlochten in 887b Sy voelt 'k en -weet niet wat ontrent haer
grilligh hert. — Wat is obj. bij weet en voelt. Door 'k en weet niet is wat
dubbel-onbepaald vnw.
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§ 216-217.

686a, 858b/9, 980a 1 ). Bij andere auteurs is deze onderbreking
van een zinsverband zeldzaam: een opmerkelijke retardeering
is Pascha 1120 't Is hy... Die opt verhemelt rontgebout
heeft synen troone
De louter sterren zijn maer loovers van
syn kroone
Die met syn donderstem ... ; ook Cats 193b 2 ).
PARENTI3ETISCHE ZINNEN VAN DEN VORM VF. S.

(A.).

§ 217. Door de inversie is de scheiding tusschen den
parenth. en den volgenden zin of het voorafgaande woord
minder sterk.
Het zijn bijna zonder uitzondering zinnen met een verbum
dicendi of sentiendi. Een ander verbum vinden we bij Huygens,
vóor een volslagen parenthesis : 365b Dan dese blindheid, schijnt,
(men soud 't haer schier benijden) Geneest in eenen nacht.
Het zinnetje verzacht de mededeeling door potentiale modaliteit;
dit is ook een der uitwerkingen van de verba dicendi en sentiendi.
Dikwijls zijn dit niet anders dan rustpunten voor den spreker
(schrijver) of hoorder (lezer), die het overzicht bevorderen:
Huygens 717 1 die blinde, soud' ick seggen, Gaen beter uyt de
baen ; 475b Dat's, seggens', een gesicht dat Schilderachtigh
staet ; 339b Haer luyster, meenen sij, past yeder even nett;
id. 799 1 . Verder Bont. 52 : 31; Bat. Arc. 62 : 17, 63 : 31,
70 : 9 ; Cats 211 1 , 235 1 , 311b, 467b, 547b, 826b, 925 1 , 1066 1 . In
Baeto vallen eenige modale zinnetjes op : 883b en rust sich
(geeft hy voor) om overlast te weeren, 969e'; 970b Schouwt (bid
ick) arghernis ; 723 En geen genegentheên in haere borst en
waeren My (waende ich) onbekent. Talrijk zijn de kleine zinnetjes, ook als stopwoord 3 ), in het blijspel: duncktme Coster
13', 525 1 ; Bredero 706b, schat ick Coster 971a. denck
ick Coster 1363b, 1207b; Bredero 126 1 , 403b.
paysse kick
527b.
mienense Coster 121 1 . meen ick 1597b.
seyd' ick
Coster 205 1 , 233b, 1208b, Bredero 599", 604 1 .
seyde hy Coster
120 1 , 1204 1 ; Bredero 124b, 267 1 , 396 1 , 401b, 444b, 600 1 , 601 1 , 880 1 .
1) Ook zinnen met want staan parenthetisch: 302, 379(,
2)
Zie ook Luc. 1298 in het citaat p. 1842).
3 ) En als metrische vulling, vooral in de 2de vershelft.

92 3 1 , 995b/6a.

§ 218-219.
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TOEGEVOEGDE ZINNEN
ZINNEN VAN DEN VORM VF. S. (A.).

§ 218. Deze zinnetjes met een Vf. dicendi of sentiendi
zijn naar intonatie en functie 1 ) vrijwel gelijk aan de laatste
groep der parenthet. zinnen:
Coster 4b Alree 't gadt uyt, schadt ick. Bredero 908b Dit huys moet
zyn ghebouwt op een quay gront, dunckt mayn; id. 326b 't Is kunst,
te leven als de doodt komt, seyde Nabuer in de koren mudden. Coster
588b ick ben de , Gard al ontwassen, seyt me Vaer; id. 567b, 591b.

ZINNEN VAN DEN VORM S. A. VF. (A.).

§ 219.

Bij een zin met een Vf. dicendi of sentiendi:

Huygens 775 ,3 My dunckt ick 't red'lick kan. Coster 1621b en
s e y d e de Juffer syn Ros en wagen hiel, 571b Hy w e e t wel de Paerden
daer staen krimpen, 29b Iek wed hy alweer slaept. Reig. 73 : 8 Den
Kanselier ... s ei d t hy niet alleen geleerdt maer wys is, id. 87 : 12,
1/2, 53 : 2. J. de Witt 121 : 30 ick o o r d e e l e, om te dirigeeren ende . . .
immers tenminste sooveel overlech van noode is als ... (opmerkelijk
door de scheiding van HZ. en BZ. en door den adverbialen aanloop).
Baeto 604b My dunckt jek wt het graf verrijs, id. 1398 I c k ach t
Het wel ontrent een wr is over middernacht. Pascha 749b/51.

Bij een zin met een ander Vf.:
Huygens 931b 'T w a s t y d ick my beklapt' en by de blinden bracht. —
Ook in Baeto : 1180 Het s e h y n t hij van u heeft vernomen ...
1054b/5 en by aldien h e t w a e r' Men ons door bijwegh socht op
't swaxte t'onderscheppen.

De toegevoegde zinnen van den vorm S. A. Vf. zijn een
belangwekkende schakel in de ontwikkeling van den voegw.
en den relatieven bijzin met de woordschikking S. A. Vf.
(Voorafgaande woorden kunnen met deze zinnen zijn gecombineerd, als „voegwoord" ). Het is daarom van belang, dat
er voorbeelden zijn bij Bredero en Coster in de 17de- eeuwsche
volkstaal, en dat ook Huygens, in zijn bewerking van Terentius'
Andria in den volkstoon, herhaaldelijk in dezen zinsvorm laat
spreken: 154 Me dun c k t het redelick esproke waer, 187
1 ) In Baeto 1213 „0 Goden zegent ghy dees toeleg, bidden wy" -- wordt
de imperatief door den toegevoegden zin tot precatief verzacht.
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§ 219-220.

'k n e e m Lieven al te vreen waer, 194 'k V r e e s die knecht
me sel ontsnappe. —
Bij Huygens vinden we een voorbeeld van den ouden negatieven zin na een negatieven hoofdzin, een toegevoegden bijzin
S. A. Vf. waarbij A. = en: 558a Sy sien geen blad bewegen
Sy 'n meenen, 't is een lood, id. 559a• In dit voorbeeld volgt
op den negat. bijzin een tweede „toegevoegde" zin, van
den vorm S. Vf. A. 1 ) . Het voegw. geworden 't En zy (bijv.
Luc. 1523 Geen juck zal den neck der geesten plagen 't En
zy de hemel ons in een pael begraef') is in oorsprong ook een
toegev. negat. bijzin (= of het moest zijn dat ...), gevolgd
door een tweeden toegevoegden bijzin S. A. Vf. 2 ) — Er zijn
voorbeelden van asyndetisch verband zonder deze negatie en:
Pascha 503/4 Niets isser zoo gheringh van al wat hier
mach blicken Hy heerschet tzamen door zyn wijsselijc beschikken.
Hier is behalve niet s ook z o o ,,verbindend": zie § 220 slot.
ZINNEN VAN DEN VORM S. VF. A.

§ 220. Ook hier volgt de zin veelal op een Vf. dicendi of sen tiendi. Niet altijd is met zekerheid uit te maken, of de tweede
zin als object aan den irrleidenden zin, danwel de inleidende
zin (vooral de korte) als modale bepaling aan den tweeden
ondergeschikt is:
Bredero 54Pb E n sou hy niet v e r m o e n, hy had' een tsech gedaen,
899 Want ick wil ou wel s w e e r e n Het sode woórlyck mayn te
na gaan. Pascha 898. Twee verbindingen trapsgewijs : Coster 514

'k Hebber moet toe, se sou s e g g h e n, de Boeren weten oock
wat. -- Lucifer 452 My dun c k t ich zoude uw wit aen 't voorhooft
kunnen gissen, 7b i c k gis hy is niet veer. Pascha 540b I c den c
t'is eenen droom, id. 848b, 955b. Huyg. 3 ) I c hoop het sel wel tiere.
Coster 521b 'k w e d', ich hou overmidts daer mee een sack met wol.

1) Zie § 220.
2) Vgl. voor de constructie met syn het geciteerde geval Baeto 1054l/5
en byaldien het w a e r Men ons ... socht ...
Ook na ne ware = maar
volgde een zin van den vorm S. A. Vf.
3 ) In de genoemde bewerking van Andria.

§

220.
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Luc. 1410 'k Vertrou het derde deel houdt ons zy. Verzwaarde hoofdzin:
Baeto 801b/2a U b i d, U b i d jck, ghy wilt mij de schuldt vergeven. —
Bredero 998b 't s c h y n t wel, 't is een wet, id. 752b; Luc. 163b.

Groot is het getal van deze zinsverbanden bij Huygens,
en wel na vrij gekozen gezegden : 642b 'T schijnt Gróotvaer
hadd noch in den appel niet gebeten, id. 58b/9 a. 254" D e som m
van alles is God kanse niet believen. 359b Haer domste
blindheid is, sy sien dat noyt en was. 735 Daer stond
voor op myn hoofd, al in de wiegh, geschreven Ick sonde
speelsieck zijn. Na een Vf. sentiendi: 98/9, 297b/8a, 477b,
714b/5a. Twee asyndetische bijzinnen trapsgewijs : 558a en 560b.
De onverbonden bijzin verdraagt de spanning van een parenthesis : 961b/2 My dunckt ick hadd het oogh (het is soo lang
geleden) op 't eene van de leden.
Na een Vf. dicendi kan, wanneer er geen verschuiving van
het tempus is, ook Or. Recta zijn : 477b/8a My dunckt sy
seggen God maeckt kunstighe Copyen (weer een dubbel verband), id. 134b, 292a, 392b, 532b, 878b. Een dergelijke verhouding is er ook bij den uitroependen tweeden zin : Bredero 743b
Iek kantje niet kallen, wat hadd de knecht een pret !
Geen spoor van onderschikking is er na een stereotypen imperatief : Bredero 972b want s i e t, daer staet gheschreven. id .
784b, 921b 1).
Wel is er onderschikking ten opzichte van een irrleidenden
zin met het adv. soo 2 ) : Coster 367' Want je bint s o o beroeyt,
't hangt niet dan van lappen an mekaer, id. Huyg. 589/90a,
77Øa Ook bij andere beteekenis van soo : Huyg. 410ó 't Is
S o o, het voll gemoed ontlast sich door die Cranen. Daarentegen is er geen onderschikking, wanneer de slotzin het ver
woord tot inleiding heeft: Bredero 538b-binde mostr.
Soumen niet segghen, dat he syn Hoocheyt was, s o o trotsch
is by van Wesen ? Coster 25b 'K soume soo niet weck worpen,
dat vertrout me vry toe, id. 135b. Maar hierover verder bij
zinsverbinding door pronomina en adverbia.

1)

Zie § 179.

2)

Zie § 219 slot.
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§ 221-222.

ONDERSCHIKKING VAN INTERROG. EN OPTAT. ZINNEN: VF. S. A.

§ 221. Deze zinnen zijn vooral gangbaar in de blijspelen
en den dialoog bij Bontekoe en Cats, terwijl Huygens ook
voor deze asyndetische constructie van de volkstaal een groote
voorkeur heeft. Dat zij oud en algemeen was, blijkt uit het
bestaan van stereotype vormen met het werkwoord zijn :
1. de conditionale voegwoordelijke combinatie ist dat
(waert dat) : Coster 1236a Ist dat dese anslach mist, hoe wil
me Vrou schreyen, id. Baeto 127b, o. a. ; Baeto 549 (sij stonden)
sonder licht Waert dat ghij 't niet en deedt.
Ook a 1 ist dat:
Bat. Arc. 68 : 10; al waert dat: Bredero 322 1 /3, Coster 190 1
2. parenthetische zinnetjes: Reig. 57 : 3 Wilt my, ist
mogelyck, wederom schrijven, id. Bredero 688x; waert mogelyck:
Bont. 48 : 8, Luc. 1058 1 ; Luc. 482b magh het zijn ; J. de Witt
170 : 14 was 't doenlij ck ; Bont. 71 : 22 soo laet doch (ist u
Goddelycke wil) eenighe van 't volck te recht komen; Coster
217 1 'k zou me leven met suicken stier (waeric in jou stee) soo
niet brengen duer.
.

§ 222. Overigens zijn deze zinnen zelden parenthetisch:
Coster 690a myn Vrou zouje wel een reysgen, Quaemtje gelegen,
van stonden aen willen spreken; Baeto 33 1 Oft, dat men (sterft
mijn man en blijf onvruchtbaer jcic) My te rug nae Vinlandt
schick. Ook onderbreking van een zinsverband of zin is zeldzaam; bij Huygens 920' En h o p e n, wil het Rijm maer volgen,
't s al wel gaen 1 ). 909b/10 Dat, soud ich hooger gaen, sy vielen
wel aen 't schelden 2
De groote meerderheid dezer bijzinnen staat voorop in het
verband. Volgt een zin van dezen vorm op den hoofdzin, dan
is de zinstoon dalend, in tegenstelling met de karakteristieke
stijgende intonatie bij de gewone plaatsing 3 ).
Dat deze verbinding van BZ. + HZ. nog volop levend
was, blijkt uit de talrijke gevallen, waar wij den eersten zin
)

1) Hier is een asynd. objectszin van den hoofdzin gescheiden! zie § 220.
2) Isoleering van het voegw. dat en voortzetting van den bijzin in den
vorm S. Vf. A.
3 ) Over de functie zie § 224 en § 225.
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nog met evenveel recht als interrogatief (met den tweeden
als antwoord) kunnen beschouwen 1 ), als bijv. Pascha 251
M o y s e s. En blijft hy onbewoghen. God. Zo dreyght hem
mynen toorn. , of als optatief: Reig. 117-1 3 Och kost ick
bij u vliegen, dinckt niet dat ick het laten zoude. Coster 64
Waer nou mijn Anne hier, Byget se ken soo wat doen ; Lichtelyc schorten sy de rest, 78 1 Viel ick maer doot, Je weet niet
watje antue Bout verliesen; Bredero 57 Was 'er maer een ryck
heerschap, ick woud' hem garen dienen. -- Ook met praesens:
Reig. 117-22 Alle onse swarigheyt sal noch wel ten beste
commen, mach ick u maer s l e c h t s ghesondt vinden. —
Deze zelfde zin vooróp is veeleer conditionaal: Cats 909 1 magh
ic u maer genieten, Ick sa] in uwen schoot geheele schatten
gieten. Onderschikking is vooral bezwaarlijk bij een volgenden
niet - mededeelenden zin:
Bredero 937e Ghelie f je, et er af, id. 363, 657b, 934a; Coster 537a,
713b, 1190x; Huygens 487b En, soeckt ghy meer bewijss, komt tot de
tweede proef, 26b Ben ick oock gegoten in Gods vorm, W a e r o m
vertreedt hy mij 2 id. 16, 127/8x; Luc. 438e Is 't noodlot dat ick valí' ..
La e t vallen! 704b Kuntge, help dien zin beknopter uiten; Bont.
72 : 12 Wel schipper, hebt ghy sulcke moet, soo laet ons het volck
te hoop roepen.

Vollediger onderschikking bij dergelijke zinnen is er waarschijnlijk in Bont. 60 : 14, Reig. 82 : 9, Bat. Arc. 60 : 26,
64 : 1; Pascha 93, 135, 226, 481 1 , 929 a, 1201; Baeto 590 a, Luc.
278/9 a. De zinnen met verleden tempus zijn door de irreale
modaliteit eerder ondergeschikt.
§ 223. Een ander verschijnsel dat den groei van het zinsverband weerspiegelt, is de elliptische verbindingswijze: Baeto
(Ick, koningin der Catten) Oft bromt dat niet genoegh; I c k
die voor Pluto stel De wetten (tusschen de zinnen bijgedacht:
1 ) Vgl. zelfstandige optatieve zinnen als Baeto 904 Ist m a e r noch
tijds genoegh ! Bont. 55 : 14 Hadden my m a e r wat meer ghehadt ! Zie
§ 188. Er is natuurlijk verschil van intonatie naar het zinseinde en van
de pauze, al naar de twee functies. Ook imperatieve zinnen kunnen
conditionaal zijn t. o. v. een volgenden zin: zie § 185. Zij hebben echter
in den regel geen subject en zijn dus niet als oorsprong van deze zinnen
aannemelijk.

261 § 223-224.
dan zeg ik). Evenzoo: Bont. 48 : 13 Is de schuyt en boot wegh,
s o o z ij n se op sulcken conditie weg h g e varen, datse niet
weer sullen comen. Coster 5 Dorst ick het seggen, 'k loof niet
of 1 ) se rijt snachts op kol.

§ 224. De zinnen met praesens (incl. perf. praes.).
1. Betrekkelijk zelden staat de zin achteraan. Is dit het
geval, dan is de functie nu en dan beperkend 2 )-conditionaal,
zooals dit duidelijk is uitgedrukt door een toegevoegd adv.
in Luc. 410b Dat sal ick keeren, is het a n d e r s 3 ) in myn
Zonder dit adv. mogelijk in : Bredero 461 1 Kontant,
macht.
stuyt recht uyt, heb je de mácht. Coster 584b Je sett ien duegniet
worden, hebje ien aertjen van je váertjen, id. 1212 1 ; 589b Je
vaer is gecker As malle Pier, séyt hy dát, id. 593 1 , 1545b. Baeto
1311 wél heeft by 't hart van diamant, siet hy 't met onbewogen
oogh4 )

2. De zin staat voorop 5 ). In verreweg de meeste verbindingen is de modaliteit c o n d i t.- potentiaal; de modale
„kracht" van dezen zinsvorm blijkt uit de zeldzaamheid van
modale adverbia. Ook de negatie komt zelden voor ; zij heeft
geen bijzondere schakeering in de modaliteit ten gevolge.
Huygens 318 Is reden voor haer, sy verduyvlen se met vreesen,
319 Is d'onschuld aen haer zij, sy tredens' in de schuld, id. 270a, 33;

1

377a, 381/2a, 386 7a, 389b, 391x, 391b; 413a, 422a, 593b/4, 725b/6a,

853 1 , 867 1 , 921a, 984a.
Coster 53b begint hy dan op straet te hineken, soo heeftiet my niet
te wyten, id. 99a, 964a, 1249a, 1662a; 948e Ken ick het verby, ick sei
dat volek wel myen, id. 1178e, 1194a, 1581b, 1649b; 1568 1 en coom
ie noch wat te tort Dat sel joker wel sennen. — Bredero 298 1 hebje dat
hert een reys, Soo sel ick jou dat mes om drayen in jou vleys, id. 46a,
318b, 485a; 294b koom ickje by Iek secje ..., id. 291a, 320a, 473a, 822b.
Bont. 52 : 21 Wilt ghy my hier uyt hebben, soo moet ghy my helpen,
id. 54 : 32, 67 : 15; 47 : 10 Smijten wy het kruyt over boort, wy mochten
de brándt uytkrijghen, maer. .. -- Pascha 961 1 en ziet hy niet te veuren

.

Sy sullen syn ghebiedt van hunnen halse scheuren, id. 1163, 1195
1 ) Ik ben overtuigd dat. 2 ) Zie § 225, bij praeteritum. 3 ) = tenminste.
4) Een bijzondere schakeering in Luc. 1411. Het dérde deel houdt ons
zij, Is 't niet de hálve streeck.
5) Over de woordsch. en den aanloop van den hoof dzin, zie § 21/2, 26.

§ 224.
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(... soo). Baeto 979b Is anders u geheeten, Dat was door misverstand,
id. 659, 898a En, vreest hy 't recht, soo salt by geen verweeren blijven.

Iteratief of co n s u e t i e f aspect wordt uitgedrukt in:
189 Comí hy thuys, hy spreeckt niet, gaet hy uyt, hy swijcht stil;

Pascha 100 4 a Verstapt hy, eleken tret een Koningkrij c verplet ; Bredero
272 Zayn wy ter feest, wy sobereren met eten en drineken, id. 844;
Cats 73.

Er zijn overgangen 1 ) naar de c o n c e s s i e v e modaliteit; door
varieerende of onderscheidende coördinatie 2 ) van eenige bij
: Bredero 828 1 sie ick ónder, sie ick bóven, Het isser-zine
beklóntert.
Door variatie in den zin : Cats 91 Want isse plomp, of scherp,
of hoogh, of bijster plat, Sy heeft van stonden aen syn aert
daer uyt gevat. Bij t e g e n s t e 11 i n g van den inhoud der
twee zinnen : Baeto 351 Swight yder nu voor uw geslacht, 't
Word é e n s v e r n é e r t en uytgelacht. Pascha 33 Druckt nu
syn stereke hant den scepter hoogh en weert, T'v e r a n d e r t
s á n d e r d a e c h s licht in een vlammich s w e e r t, id. 35; 876
Regeert by in de Lócht, i e heersch hier o p d e r A e r t. De
tegenstelling is volkomen concessief : 922 a Hoort ghy zyn stémme
niet, syn h á n t die sal u. d r ú e k e n. Coster 1341 Isser
yemant die ons een dúyt geeft Daer w y s e nder ons v é e 1 met
een Godhélpie d ú e r, Huyg. 9971 999a ; Reig. 74 : 21. Met
de negatie : Coster 353a Ben ich de móyste niet, ick ben d é u gdelyc.
B e p e r k e n d conditionaal 3 ) : Lucifer 431 1 /2 a Bén ick een
zóon van 't licht, Een héerscher over 't licht 4 ), ick zal mijn
Récht bewaren ! Ook met de negatie : Huyg. 677e' en, ben
ick niet heel blind De zóon gelyckt syn váer, Baeto 678a Vergist
de Són zich niet, soo was 't hoogh tydt te kéeren.
De verhouding der twee zinnen is additief : Huyg. 37a
Behalven dat médoogh is uw verdriet het myne. En, spréeck
ick uyt médoogh, ick schrijf met een mátt oogh (behalve
dat ik spreek uit „medoogh", bovendien schrijf ik (zelf
,

1) Nota bene.
2) Deze coördinatie is additief, vgl. zinnen met al, § 226.
3) Zie de volgorde HZ—BZ, § 224.
4) = althans wanneer; wanneer ik inderdaad.

263 § 224-225.
o o k) met éen (half) blind oog) . Afgezien van de curieuse
woordspeling, is hier opmerkelijk de uiterst beknopte zegswijze
in dit asyndetisch verband met sterk gespannen accentuatie.
De potentiale modaliteit omvat ál het „mogelijke" in: Lucifer
111 Bezit het lijf iets schóons, d a t vint men hier by een 1 ).
§ 225. De zinnen met een praeteritum.
1. Zij hebben irreaal-conditionale functie, behoudens éen
uitzondering : Coster 253 e' Hy gaf me daer terstont noch ien
averechse klap Was dat niet ien lamme hangt Soo speelt er de
Nicker mee. Er zijn twee werkwoordsvormen, het impf. en het plqpf.
Het impf. kan in bijzin (en hoofdzin ev.) door sou worden
omschreven 2 ), het plqpf. alleen in den hoofdzin (sou ... hebben).
IIet plgpf. kan, in verbinding met een impf., een perfectisch
aspect met irreale modaliteit in het heden omschrijven : Coster
176b Ick hoor wel, was by dood en h a d d e n hem vier selle broers g e s c h o r t De blyste souwen vóor aen gaen; id. Baeto
544. Staat het plqpf. in beide zinnen, dan duidt het een irreale
handeling in het verleden aan : Coster 1370 Maer haddense
s a e r e n d a e g h s noch ghegaen tot swarte Teuntgien Se hadden
daer wel ghevonden haer lieve Kindt. Zoo ook Bredero 25,
Huyg. 271b, 272ó/3a; Bont. 69 : 2 hadden sy mede nae de boot
ghewilt, die ick voer, soo souden sy ons alle vijf dood geslagen
hebben ; id. met negatie : 70-13 hadden wy dese storm nie t
gekregen, souden ... op Sumatra aengheloopen hebben, id. 72 : 13;
Bat. Arc. 65 : 35. Perfectisch óf irregal in het verleden is de bijzin
in Reig. 46 : 10 Had g hij profijt oft eere daerin g hes o c h t,
my sonde Tonnen aenhebben de kleynicheyt die ons ghesciet.
2. De bijzin staat in vrij veel gevallen achteraan; ook
is dan, evenals bij praesentische zinnen, de functie nu en dan
beperkend of optatie f -conditionaal 3 ) : Coster 1390a 'k Zou sere
Iets" is hier vreemd; „bijeenvinden" kan men „alles ".
2) Zij het ook zeldzaam: Bredero 190b, Huyg. 909b/ 100 a : geciteerd aan
't einde van de §.
3 ) Hier, zie § 91 : 1 en 86 : 8°, is de beperkende modaliteit optatief
geschakeerd. Bij de praesentische veeleer interrogatie f .
1)

„
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w e 1 berispen Wistic, waer iek me selve soo lang zou laten;
id. 265 En ick sou het aen jou weer wreecken, Had ickje by
me solen m a e r ergens om een hoeck allien ; id. Huygens 213 a,
203a Sy wilden g e e r n e borgen Kond 't sórgeloos geschien,
id. 205b. Met de negatie : 216 Sy gingen 1 g e e r n in 't Nuys,
van jammer en verdriet Verstoorde m a e r 't gekarm haer' soete
weelde n i e t. Zonder teekenen van de beperkende schakeering
der condit. modaliteit : Coster 82b, 683b ; Huyg. 49b, 798b; Pascha
56. Met de negatie : Lucifer 908b/9 a Niemant zou begrijpen,
dat ... zaegh men niet dit jammerlyck getal, id. Baeto 291/2 a.
3. De meest gebruikte verbinding, een condit. bijzin met
impf., voorop, is opmerkelijk zeldzaam bij andere auteurs dan
Coster, Bredero en Huygens. Alleen Luc. 983 vertoont ook dien
vorm : Behaegde 't hem den staet der Englen niet te reppen, Zy
w e k e n geen gestarnte. Bij de drie genoemde auteurs is een
zekere beperking in de keuze der verba onmiskenbaar : Coster
)

84a, 176b, 196', 1222: was (waer); 650b, 715b, 1221a: had;
772', 1245b: wist; 24b, 519a, 659a: mocht ie; 782 Kon ick beget,
ick beet me de keel of ; andere verba : 14e', 623, 636a, 965.
Bredero 182a, 664a: was; 354 had; mocht + inf. 450b;
andere verba: 535a Q u a mmer een muys in huys, by sou van
honger sterven, id. 369a. Opmerkelijk is de onderbreking der
twee zinnen in 190b sou doren dat Brabants siften 0/ wannen,
gelyck de krujeniers haer kruien, so waer as ick leef Ick wil
wel wedden datier de helft niet over en bleef.
Huygens 320a, 334a, 214b, (936a) : waer; 909b/10Q Dat, soul
ick hooger gaen en all den oorlogh melden, sy vielen wel aen
't schelden. ONDERSCHIKKING VAN DEN ZIN „AL" VF. S. A.

§ 226. 1. Als een uitbreiding van den zinsvorm Vf. S. A.
beschouwen we de zinnen met al. Voor de ontwikkeling wijzen
we op de praesentische zinnen zonder al met concessieve
functie 2 ) en op de additieve, c. q. concessieve functie van al,
Huyg. vermijdt gaarne het omschrijvende hww. sou.
2) Zie § 224/5; vgl. ook imper. en opt. zinnen die concessief zijn.

1)
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o. a. in conditionale zinnen als die met als 1 ). De gewone functie
van deze zinnen is n.l. concessief : er wordt een tegenwerkende
factor 2 geconstateerd óf ondersteld, die van geen afdoend
gewicht is voor de mededeeling 3 in den hoofdzin. Al naar deze
factor wordt geconstateerd, dan wel ondersteld als mogelijk of
onmogelijk, is de concessieve modaliteit reaal, potentiaal of
irreaal.
De concessieve functie van den zin met al, en ook zijn
„historische" verhouding tot den conditionalen zin zonder al,
blijkt duidelijk uit die zeldzame gevallen waar de zin een
zinsverband van een condit. zin + hoofdzin onderbreekt 4 ). In
den zin met ai „legt men er een schepje op", n.l. op den
inhoud van den éersten bij zin : Coster 636a Brochtmen nu
yemant een half bier, a 1 waerter e e n h é e 1 5 ), Hij zou me
onghelijck meer vrientschap doen. Bredero 320/1a En staamen
in 't rolletje, al hebje dan al de krujen van de stadt, Ten baat
geen lieve moeren. Het „voegwoord" al is van de concessieve modaliteit een duidelijke index 6 ). Daarom gaat ook de
plaatsing ná of vóor den hoofdzin niet gepaard met eenige
schakeering der modaliteit.
Er is éen groep van zinnen met al die alleen ná den hoofdzin
staan, n.l. die met zoogenaamde vergelijkende functie: Bredero
551 Hy komt hier an bragéeren Al had' by duysent pont om
jaarlycks te verteeren; 945 het smaackt my met s u l c ken
goey behagen Al hay 'ck niet gheten g'hadt in twee gheheele
daghen. Lucifer 1392 Dit harnas past s o o braef, al waer
't u aengeschapen. Men neemt wel aan dat al in dergelijke
zinnen niet is voortgekomen uit het a d v. al maar uit het
)

)

1) Zie §87:20
2) In oorsprong het additieve pron. of adv. al, of de in het verband
uitgedrukte tegenstelling.
3) Zelden is de hoofdzin niet- mededeelend : Baeto 468/70; Schouten
108: 1. Natuurlijk kan de „hoofdzin" van het verband zelf bijzinvorm
hebben, als in Bredero 198, Huyg. 784b.
4) Onderbreking van een zin of zinsverband door een zin met al is
zeldzaam. Deze zinnen staan vóor of ná den hoofdzin.
5) Ironische „additie ".
6) De zinnen met al zijn niet meer te vangen onder den term „asyndetische" bijzinnen.
.
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voegw. also 1 ) . Zonder twijfel wijst in de laatste twee van deze
zinnen de aankondiging door sulek en soo in deze richting.
Evenwel, gezien de ietwat bevreemdende verkorting van also
tot al, zou men moeten overwegen, of niet ook deze zinnen de
concessieve functie uitdrukken, in een elliptisch verband;
men denke er bij als tusschenzin „het zou niet beter (erger,
„braver") kunnen" 2
2. Zinnen met een praeteritum.
Zelden is de modaliteit reaal: Bredero 154 hy kon 't niet
ontkruypen Dat most hy afstaan met ghedult, al was 't een
harde saack, id. Pascha 423'/4. De bijzin met verleden - tijdvorm
en de gewone irreale modaliteit is in betrekkelijk weinig gevallen
verbonden met een hoofdzin met verleden-tijdvorm en irreale
) .

modaliteit:
Bredero 331 Maer a 1 sturvender noch so een vijf ses, sy s o u w e nse
wel vergheten, id. 348. 198 ... dat mense niet s o u kunnen scheyen
Al hadje al de geleerden ... van Leyen; verder l523', 936 a; Huyg.
100, 974b; Luc. 641, Baeto 69b/70, 468/9a.

Talrijker zijn de verbindingen met een praesentischen hoofdzin:
Coster 131b Daerom geloof i c k de luy beter as hem, al swoer hy
by sijn keel, id. 137e ; .Reig. 76 : 13 en al heeft ghy al tesamen noch

zoo zeer, ick en weet er niet meer toe te doen ; Cats 1010/1 1 Al s o u
het gansche rijck van desen handel wagen Al s o u d' ick heden selfs
my brengen in den noot ; stil leven kan ick niet ; Luc. 6O8' De wil is
prysselyck, al wou het niet gedyen; Coster 130b, 5955, 1393b; Bredero
321b, 823b; Bat. Arc. 69 : 30, Schouten 107 : 33, Huyg. 277, 4795,
784, 998b•

Het talrijkst zijn de verbindingen van twee zinnen met
praesentisch praedicaat 3 ) : hier constateeren we eenige verscheidenheid in de grammaticale functie. Er zijn er die tot
den hoofdzin staan in de verhouding van een subject of object:
1) Zie Ned. Wdb. II, 88. Men kan ook wijzen op Luc. 1795 Als
waer 't uw wezen aengeschapen, naast 1392 al waer 't . . .
2) Sulck en soo zijn dan niet „aankondigend ", maar constateeren een
hoogen graad, en de „bijgedachte" zin is dus feitelijk variatie op den
eersten. Zoo opgevat, kan het verband constructio ad sensum worden genoemd.
3 ) Eenmaal een hoofdzin met verleden-tijdvorm, die echter een per f ectische (en reale) functie heeft: Lucifer 217 Al schijnt het Geestendom alle
andren t'overtre f f en God s 1 o o t van eeuwigheit het menschdom te verheffen.
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Coster 952b 'T is niet vreemt, al schiender veel dootslaghen inden
Haegh; 510b Se seit haer niet belgen, al loopier wat onger van Sint
An; 140b D a er en lept niet a e n, al wort by altemet al iensjens quaet;
Bredero 320 al heb je dan al de kruyen van de stadt Ten baet gheen lieve
moeren.

De „tegenwerkende factor" is een tegenstelling, wanneer twee
hoedanigheden met elkaar worden vergeleken:
Bredero 344 Sy sijn willighe armen, al hebbense goedt met hoopen,
id. 1001; Coster 218 9 Want al binje rye, jei bent gevangen, maer ie
ben vry, al ben ie pover, id. 168b; Pascha 27 Al schijnet koninghs Hof
te swemmen in wellusten T'is w e d er o m vermenght met zorghen
en onrusten.

Verdere praesentische verbanden: Coster 767 a, 1579 a; Bredero
53b/4, Cats 655, 759, 801, 983b ; Huyg. 427a, 625b, 848b; Pascha
392, 484a; Lucifer 37b, 191, 192a, 885.

VIERDE DEEL
ZNNEN ZONDER VERBUM FINITUM
§ 227. Bij de bespreking van de woordschikking en van de
zinsvormen gekenmerkt door accent en toon 1 ), is herhaaldelijk
gewezen op de zinnen mèt Vf. en emphatische, affectieve
of een meer neutrale „uitroepende" intonatie. Vooral imperatieve
en interrogatieve zinsvormen komen als meer of minder
stereotype uitroep of interjectie, c.q. inleidende formule,
voor. Het is inderdaad duidelijk dat van dergelijke stereotype
verbale zinnen de verbale vorm bij verzwakking van de
modaliteit en de daarmee gepaard gaande verzwakking en
verandering van accent en toon, kan verbleeken : het in § 180
genoemde 2 kijck" komt zelfs voor in een vorm „lce daer":
Coster 506 Ke daer, ke daer de Juffer, ofse wel siet hoe ick na'er
tuer ! Overigens verwijzen wij voor de zinnen, waar het Vf.
niet meer als zoodanig fungeert, naar de genoemde hoofd
gaan over tot de zinnen waarin het Vf. ontbreekt.-stuken,
We onderscheiden daarbij, vooral ten bate van het „overzicht ",
zinnen die niet alleen verbonden, maar óok, en in oorsprong
voorál, zelfstandig voorkomen, en zinnen die in den gegeven
grammatischen vorm 3 in den verbonden zin zouden kunnen
worden opgenomen. Als derde en laatste zinssoort onderscheiden wij, aansluitende bij de laatste afdeeling van de tweede
soort, de dusgenaamde beknopte zinnen met een infiniten
)

„

)

1) Zie biz. 206--267.
2) Daarbij nog het aanroepende „zeg" : Coster 559 H e y segh! ben
je doof 1 -- Wat „ke daer" betreft dient te worden opgemerkt, dat het
een ander woord is dan ké, § 243.
3 ) Dus afgezien van intonatie, accent en pauze.
Gron. Bijdragen, VII.
18

§ 227-228.
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werkwoordsvorm, een participium of een infinitief. Dus:
1. Gewone zinnen zonder Vf, de vocatief incluis.
2. Afgescheiden zinnen zonder werkwoord.
3. Zinnen met een participium of infinitief..

EERSTE HOOFDSTUK
GE WONE ZINNEN ZONDER VF.
ZINNEN VAN TWEE OF MEER LEDEN

§ 228. In § 187 en § 193 zijn de imperatieve en interr o g a t i e v e zinnen (§ 171-212) zonder Vf. besproken, die
meestal twée of méer leden omvatten. Als interrogatieve zinnen
noemen wij nog Bred. 2012 Wel waar )ij na toe .
Van de
imperatieve de typen : Huyg. 767 Wegh met den ouden trant,
Cats 1066, Coster 651. Cats (Aenm.) 1782 Hier op wat berichts,
weerde Sophronisce !, id. 1852. Luc. 1667 Een ieder in 't gelidt.
Bred. 599 Specy in manum ! id. Coster 693. Hiermede verwant
zijn de adhortatieve zinnen: Huyg. 995/6 Dus Parthenine,
weder nae den Pottenbacker toe, id. 913 Noch evenwel een gang.
Bred. 1893 daar lach de kroo, dan wacker met de schop (= dan

ging ik er op af (2) en de optatieve zinnen: Coster 1343
Godt danck en lof; Huyg. 880 Wel hem, die ..., 235 Wee dan
d'ongereed', en wel den dienaer dan.
§ 229. De m e d e d e e 1 e n d e (en uitroepende) zinsvormen
kunnen over 't algemeen worden aangevuld met het werkw.
zijn. Verreweg de meeste bevatten een voorzetselbepaling.
Zinnen van twee leden:
-

Baeto 707 Ach, brandt in myn' perrujck! --- Luc. 1635 den d'een zy
jlaeuwe hoop ; aen d' andre grooter schrick. Bred. 301 Dát voor jou, lam poot ! 2012a Wel waer *ij na toe? Coster 1577 In de werelt gien
groover boeven. 1158 Kyck toch, ien mannetgen mit ien Wy f gen. -- Bred.
459 Een uyt, siet daar liggender seven. — Coster 778 Hoe wil Anne
rasen! Hetse oock gien reen Paerden quijt, Wagen quijt! -- Coster 4
Ben je al op 1 Alrie 't gadt uyt. -- Bred. 1249 Geen beter als myn ampt
dat ick jongh heb geliert.
Cats 227 Constance wederom: „Nu sie ick .... ".
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Zinnen van meer dan twee leden:
Bred. 1725 „Hoe bevoel jij jou al V' „Maer 1 ) mijn lichaem / vol /ficht."
Bont. 69 : 21 ... 56 persoonen. V o o r w a er 2 ) / te weynigh / voor soo
veel menschen. Luc. 443 En liever / d'eerste Vorst / in eenigh lager
hof, / Dan in 't gezalight licht de tweede. Baeto 507 Niet 3 ) / soo
clein 1, niet soo braef . ... als uw vier.

Bontekoe komt tot omvangrijke zinnen zonder Vf. in de
spanning van blijdschap en gevaar:
72/33 Doen spronghen wy bykans op van blydtschap. Wy / stracks /
met de riemen / te boord. -- 48 : 31 I ck / met alle de timmerluyden / strack /
overboort / met dopgudsen en navegers / om gaten in 't schip te boren.

ZINNEN ZONDER Vf. DOOR SANLENTREKSING (of afscheiding).
§ 230. Ook van een anderen kant stuiten wij op zinnen van
het korte type als hiervoor is beschreven. De hevigste „samen
leidt nl. tot zinnetjes van éen of twee deelen. Terwijl-treking"
wij dus naar een later samenvattend hoofdstuk over „samen
-treking"
verwijzen, noemen wij hier eenige gevallen:
1. in den dialoog : Coster 604 „Waer b e nj e Bely 't" „Hier". 1252
„Wat voor een L i e t j e h o o r j e lief s t, van jou of van je Vryer V'
„Vraech je dat 1 van me lief." 90 „G a e t twee mael." ,,Niet een mijt."
Bred. 1153 „Ja hoe wel datmen doet, noch salt yemant b e r e s p e n."
„Ja Wien ° een deel ghespuys van fielen I" „Neen van 4 ) eerelycke lien."
2. antwoordt op eigen vraag : Bred. 1188 Wat voordeel doet Baer
't gelt 1 Niet, al zijnt kop're duyten. 2065 Laet sien hoe is zijn naem
Singjeur Jerolimo. Luc. 2080 Heeft God u benomen Den vrydom
van dit ooft l Neen Eva, simple duif, geensins.

De a f scheiding van zinsdeelen, door pauzen, leidt niet tot
volslagen op- zich-zelf staande zinnetjes. Een voorbeeld van
de moeilijkheid, die zich nu en dan voordoet om te beslissen,
of een zinsdeel of woord is afgescheiden, 5 ) dan wel een (oor
verbale) zin is verkort, is Bont. 52 : 31 „Wat sullen-spronkelij
wy dan doen ?" „Maer", seyd ick, „treckt uwe hemden uyt
1) Waarschijnlijk ook een inleidend zinnetje, door pauze gescheiden
van het geen volgt. Zie § 279 en volg.
2) Indien afgescheiden, dan is de zin drieledig.
3)

= niets.

4) De spreker gaat over naar een passief praedikaat, misschien onder
den indruk van het voorafgaande van.
5 ) Zie § 279 en volg.

§ 230-231.
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en maeckt daer seylen van." 1 ) Cats 844 Maer, wat ick bidden
magh, en wilt niet hooger gaen.
DE „ELLIPTISCHE" OF „KORTE" ZINSVORM IN HET SYNTACTISCH VERBAND.

§ 231. Een „elliptische" zin, een mededeelende zin zonder
Vf. of nominaal verbum, kan de inleiding zijn van een nood -,
zakelijk -aanvullenden volgenden zin:
1. Dichtbij de inleidende adv. uitroepzinnen staat : Huyg.
516 Kortom, de pynbanck werdt ontweken door de Dood. 2
Cats 1369 In 't korte deze vrou verhaelt een lange reden, id.
487. 1878 Voorwaer, indien men . . . .
2. Vóor een volgenden verbonden hoofdzin. De inleidende
zin is toegevend : Baeto 1062 Soo schoon een' hoope volx, en
Onderstellend: Bont. 50 : 24 Noch
niet een man daer in. 3
een beetje, s o o ben ick doodt.
)

)

3.

--

Voor een volgenden verbonden relatieven zin:

Pascha 981 Gheen duysternissen, d a e r syn oogh u niet zal mercken.
Luc. 1810 Al weerlicht w a t men ziet, al wat men hoorti s 4 ) donder. -Bred. 827 Ja, besem, vleughel, niets 5 daar ick het hugs mee veech. —
A d j.: Baeto 1348 Geluckigh Driemaal, d i e een' speer met ysre
punt geborghen heeft. Bred. 697 Een r y e man d i e het heeft (nl.
zooveel geld). 861 t' Antwerpen / gheen / s o o slecht, d i e op de mart
niet kopen Borsten van gouwt en zyd'. -- Baeto 206 Geen wegh
s o o duister, o Medea, d a e r ghy dwaelt.
)

4. Verbonden met een voegwoordelijken bijzin :
Pascha 908 Best, dat men u verdruck.
De bijzondere voegwoordelijke formaties (zie biz. 148) :
Coster 86 Moghelijck oft flus wat over is, id. 711. Bred. 905
Misschien wanneer ons Heer ons arremoet versoet.
5. De bijzondere pronominale formatie (zie § 167:4 1 : Coster
1564 Maer misselyck wat bloet dat icker weer iens me loer.
))

1) Zie verder Maer, § 229 en § 297.
2) Ook samenvattende inleidingen als Somma! en adv. vormen als

Wijders (Cats Aenm. 1514).
3) Zie bij en, tegenstellend voegwoord.
4) Hier is de eerste zin duidelijk elliptisch.
5 ) De negatie „geen besem of vleugel" is hier in affectief - analytischen

vorm gesplitst.
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6. correlatief verband (zie § 110) : Bred. 1904/5 hoe grooter
Monseur, hoe grooter geloof ; hoe grooter dief, hoe eerder
deur. Coster 360 hoe meer om 't gelt, hoe quader koop.
7. Een zin wordt afgebroken : Coster 712 „Mogelyck off
wyt dan soo veer kallen, Dat ick, hoort !" „Neen neen, ick
ken wel dencken watje mient," id. 582. en iets anders, id. 119.
O p m. Niet afgebroken, maar verkort uit het oude neware is: Pascha
318 Maer ivy, o zoete doot ! Komt dwaet ons Iranich oogh. Ook
door anakolouthon kan een zin zijn „afgebroken" : Bredero 1641.

8. Het is duidelijk dat óok door „onderbreking" en daaruit volgende „afscheiding" gemakkelijk een nauwer verband
van een zinsdeel en een onderbrekenden zin kan ontstaan:
Coster 551 Liever a s datse kyven sou, wil ick me noch wat
verstouten. Zie verder by „Afscheiding" § 279 en volg.
9. Zeldzaam, maar typeerend voor den praegnanten stijl
van Huygens is de, niet uit samentrekking of afscheiding te
verklaren kort e zin 1 ) middenin een verband, hier inleiding
van een door accent en toon ondergeschikten zin:
678 En soo bedrogh en lieghen Van 't naeste maegschap zijn, nood
bedriegen Hoort liegen met vermaeck (= dan is het con--sakelic,
sequent dat . . . . ).

Adverbia (en adjectieven)
Bij de imperatieve, interrogatieve en optatieve zinnen zon
gewezen op de vele zinnen in den vorm van één of-derVf.is
meer adverbia. In § 193 vindt men de vragende zinnen, als:
1. Vragende adverbia: Cats (Aenm.) 1448 Wel hoe, Sophronisce ?
is mijn huis een haven ... Baeto 1073 Hoe nu t o c h 1 Bred. 2042
Wel Balich, waer heen ? 2037 Waarom n i e t
2. niet + adjectief : Bred. 1316 Wat isser nu al te doen, niet waer 1
met geloofssaken?

§ 232. Wel. Dit adv. wordt in zijn oorspronkelijke beteekenis uitroepend gebruikt in verbinding met een datief: Huyg.
235 En wee dan d'ongereed', en wel den dienaer dan Die .. .
De beteekenis van een bevestigend, toegevend antwoord heeft
1)

Zie verder hierover a f scheiding van een adv., § 297 en volg.
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deze uitroep alleenstaand 1 ) : Coster 2 (Tee ). „Nou wel op,
myn vaer" (K e e s j e n roept) : Wel. (Tee.) Hoor jet wel ? —
Zoo ook vs. 96, waar Anne met wel (= Goed, ik zal het doen)
een opdracht aanvaardt, en eveneens Bely vs. 612. Inleidend
verbonden met een volgenden zin is het, in het blijspel, een
van de meest frequente interjecties. 2 ) Vooral voor vragend e
zinnen : a. uitnoodigende, aanmoedigende en vriendelijk -informeerende vragen.
Coster 688 Wel wat wiljeme seggen, soete bolle meysj en ? 1346 Wed
wille we ruylen 1 563 Wel wat ist ` -- Bred. 1764 Wel waar kom jij
van daan °? (B y a t e r i s) : Maar ick koom uyt de stadskoocken. 1863
Wel hoe ist vaer I -- Nu en dan wordt in de informeerende een zekere
verwondering uitgedrukt : 2022 Wel, gheefjee dat so nuw, Jasper!
2178 Wel, waer na wachtje, he ? 2079 Wel, mach ick dan met recht niet
spreken om het mijn

b. vandaar vooral bij min of meer uitroepende zinnen,
waarin men verbazing of ergernis uitdrukt :
562 Wel, hoe ben ick soo veer met myn ghedacht ghekomen ` 1921

Wel wat ghewelt is daar 1 jij raast alliens of . je uyt je sin waert. 1142
Wel wat hoor ick daar 1 wel wat wil dit wesen 1 Coster 361 Wel wat
brabbelt me dese Meyt, en besuchte Teef, ook o. a. 556, 732, 1161, 1175.

Voor vrágende zinnen ook, wordt dikwijls deze inleiding

verzachtend uitgebreid met den vocatief:
Coster 1198 Wel Bely, loopje hier larryen by de buert En vergeetje
je bootschap 1 579 Wel Keesje, wist ick dat jy soo baerden 1 etc. Bred.
376 Wel Jan Knol, bin je mal ? waarom sinje quaat ? 1452 Wel jonghen,
w e 1 hoe dus, hoe komt dagge so krijt 1 e te.
-

Voor imperatieve zinnen mitigeert de inleiding wel
de modaliteit tot aanmoediging, gemoedelijke opdracht of
toegeving:
Bred. 2073 Wel sluyt de deur eens op. Coster 1248 Wel singht op
vry. 152 Wel laet by mee varen. — In bijzonderen stijl: Cats 993 Teel,
haet, ontsteeckt mijn hert, en stelt u om te wreken.

Voor m e d e d e e l e n d e- zinsvormen is „Wet" vooral bij
Bredero gebruikelijk, in het bijzonder voor zinnen van ietwat
1) Voorafgegaan en gevolgd door een zin met wel in andere beteekenis
en functie!
2) Men bedenke dat het woord rekb aar was, en dat de w waarschijnlijk
bilabiaal werd gesproken, dus gemakkelijk kon worden verzwaard, zelfs
tot b. Dikwijls ook . allittereert de w met vragend wat, wie, waarom, etc.
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stereotypen vorm, waarin men iets nadrukkelijk constateert,
in een min of meer uitroependen toon:
316 Wel dat komt schoon. 1819 W e 1 dat is moy bescheyt, daar
me ben ick niet betaalt. 2140 (Sc ho u t). Wel, dat is goet bescheyt.
(Notar.) Wel, dat is soet, mijn Heeren. -- Coster 728 Wel dat sit
wel te deghen vast. id. 729. 1628 Wel dat is seker noch een quartier
aen me Jonckers Wapen. 718 Wel je bent te bijster net. — Louter
formeele aanhef van langere rede, misschien „afleidend" : Bredero
1046, 1050, 2066. Zoo ook Cats 1221, (Aenm.) 1640.

De herhaling is duidelijk „kalmeerend", toegevend:
Coster 53 (Tee.) Iok wil de bongt hebben, wats hier, je hebt geen
verstangt. (Kees) Wel, wel, begint by dan te hincken, soo heeftiet
my niet te wyten. Heemsk. 69 : 29 (= ga je gang maar). Zoo ook met
vocatief : Coster 76.

Wel + adverbium of tweede interjectie.
Wel op leidt een gebod of opwekking in : Pascha 259, Bred.
870; 2190. Wel an eveneens: Bred. 2109, 2208, Cats (Aenm.)
1463, Lucifer 1174. Ook een bereidverklaring van den spreker:
Bred. 1377 Wel an ick koom je by, id. 2159; Cats (Aenm.) 1646.
De vorm wel an dan: Cats (Aenm.) 1825, Coster 156.
Wel zeker is nadrukkelijk toestemmend, bijvallend: Bredero

1807.
Wel hey! drukt emphatisch een verrassing uit: Bredero
1439, 2072. Zoo ook „Wel zemers", „wel trouwen ".
Wel hoor is een inleiding vol ironie en verbazing: Schouten
107/27 Wel hoor, wat willen die bloode Fielen toch beginnen,
die Honden, Schelmen en Boterbacks.

§ 233. Nu (nou) als inleidende uitroep is, bij Coster en
Bredero, na „wel" de meest frequente adverbiale vorm.
De spreker kondigt zijn vertrek e. d. aan : Bred. 2219 Nu
ick mach gaan na huys, id. 240, 411, 1476. Hij moedigt den
toegesprokene aan : 1367 Siet dat geef ickj e, nou, neemtet
vry. Met volgenden vocatief : 1362 Nou myn Ridder van
't Sint Joris, nou mijn vryer, assen man Leest no u een revs ... .
id. 171, 1473; Coster 748. Hij tracht hem over te halen: Coster
146. Dergelijke adhortatieve of kalmeerende functies ook,
zonder dat een imperatieve zinsvorm onmiddellijk volgt:
Coster 1669 Nou Messieurs, al het den Boer ons ghespeelt dese
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part Daerom niet t e treuren, g a e n w e drineken de swaricheyt vant hart, id. 539. Er volgt een omschrijving van een
gebod of verbod : 143 Nou je seit me, knap je seit me, al je best
gaet sitten op het hout. Bred. 1274 Nou Trijntje nou, nou
't is hoogh ghenoech, 't is lang enoch ghekeven ! De herhalingsvorm werkt daarbij zeer „kalmeerend" : Coster 266
.Nou nou, je moet soo suer niet sien, N o u. as ien man, lach iens. Met een vocatief 1 in gevarieerden vorm wordt „troost" verleend:
77 Nou myn Teeuwis Krijnen, nou mijn vaer, 't en is gien noot.
De aanmoedigende, opwekkende functie heeft nu vooral in
verbinding met bepaalde adverbia 2
)

) :

Schouten 107/22 Nu lustigh, Waerd, tsa, tap, het mach er op staen.
Coster 41 Nou Lustich dan! 739 Daerom uyt, nou rasch Teeuwis,
1 Keesje, Keesje, op as een man, nou wel op, mijn vaer, Bred. 2201
Nu voort.

Verbonden met wel (an) drukt nou mede een bereidverklaring
of toegeving uit:
Coster 713 Nou welan meysjen, 'k sei je by komen, 37 Nu welan dan,
duese reys sie ickje noch duer de vingeren, 1238; 166 Nou wel, terwijl
Neel uyt is, soo moet ick de Saes wringe.

Lichtelijk ironisch - uitdagend is: 237 Nou wel, wat is je

Joncker
§ 234. „Seecker" drukt bij Coster vooral de modaliteit
van de besliste zekerheid uit, in allerlei zinsvormen en - verbanden
B y 186, 1201, 1611. Hierbij is een zekere ironie onmiskenbaar,
als in 345 (K r ij n) dan by sal hem wel weer b e r a e n. (B e 1 y)
B e r a e n seecker, om de waerheyt te seggen, an jou is wat
te vangen, 1243 N e e n s e seecker. Ook Bredero 268, 2027.
Aanmoedigend (als wel en nou) bij een imperatief: 546 Seecker
g a e t by haer, Teeuwis, se hedje noodich ghebreck. Troostend
is de herhalingsvorm: 85 Wis, wis, wis, gaet daer wat sitten
rusten. In Luc. 1831 Gewis het heeft wat in drukt dit
Cats (Aenm.) 1587 Gewisselyk, dat
adv. alleen bijval uit.
is my leet.
1) Zie § 270.
2) Zie § 235 e. a.
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Opm. Als een verhaspeling van „Seecker" moet waarschijnlijk
de uitroep- of nadrukvorm „nemers" of „lepers" worden beschouwd;
semers in Spa. Brab. vooral bij Jerolimo.

Opwekking tot een bepaalde handeling of tot
§ 235.
handelend optreden wordt mede uitgedrukt door inleidende
of op zich zelf staande adverbia:
Bred. 880 Al weeran, dat gater weer na toe. -- Luc. 1656 Heer
Stedehouder, op ! het is geen tyt te marren ! Coster 1 Keesje, Keesje,
op a s e e n m a n, nou wel op myn vaer ! --- Luc. 1382 Uriel schiltknaep
flux, men breng' den blixem hier. Bredero 1822. -- Coster 1244 Knap,
knap, al onse best nae ginder ! Bont. 48 : 18 Knaphandigh hael de
seylen an ! Coster 58 Lustich dan, dat gaeter deur, id. 32. Uitdagend:
538 Lustich, wie de harste kop het, jy of ick, om een vaen. -- Een
bevel tot verplaatsing door adv. van richting : Baeto 847 Hier. Herwaerts. Wat voor mie ? -- Coster 30, 32 Her, her. 41 Voort 1 dan
scherluyn ! 739 Daerom uyt, nou rasch Teeuwis. Bredero 1474 wech
uyls kuyken, loopt wech!
)

Zeer nadrukkelijke bekrachtiging van een bewering wordt
uitgedrukt door waerachtig : Bred. 570, 1228 vóór aan den zin;
middenin het verband : 1740 Want hier eseyt, onrechtveerdich
goet, waerachtig, dat en rijckt niet. Waardeerende of toegevende adv. zinnetjes zijn: Coster 523 Moey, ten quam van sijn
leven noyt bequamer. Luc. 884 (Wees gehoorzaam!) L u c i-

f e r is t en): Gewilligh, zoo de mensch regeere daer benêen (=
gaarne). Dit laatste adv. is echter door „samentrekking"
verbonden met den voorafgaanden zin; zie ook Bred. 1778
(alwillens) en vele andere adverbia.

§ 236.

Kalmeerende of lichtelijk prohibitieve adv. zinnetjes:
Pascha 145 Zacht, Mose Mose, beyt. Bredero 171. Cats (Aenm.) 1605

Al sachtjens. Bred. 444 Stil, stil, seyden sy . . . . 1864 Al stillekens,
swyght; 1288 Nou stil, weest stil, mijn moer, id. 1872; 1943 Al
goelickjes Vrouwtje, 'tsus, sus, komt so lang hier binnen, 171 Nu Robb.,
al properkens, sacht, manneken, gheef t ou te vreen.

Ook negatieve vormen: Luc. 1796: O hooft der Engelen,
niet hooger, keer weerom!Hier kan „hooger" nog slaan. op
1 ) De herhalingsvorm drukt aandrang tot spoed uit in Bredero 2182;
zie ook Nu voort 2201.

§ 236-239.
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„hoogmoed, úitstekend", vs. 1791-4. Vervaagd is de beteekenis
in Bred. 347 Hoogher niet, Harlinger man, jij gater al mé deur.
Deze negatieve zinnetjes kunnen ook door samentrekking
met den voorgaanden zin verbonden zijn, in den dialoog:
Pascha 515 Geensins, in 't minste niet (zie § 230).
Minder frequente inleidingen van de rede zijn:
§ 237.
Bred. 1566 Alsoo myn vaer, mien jy dat hachje noch op te
klaren, id. 2122 ; Coster 1559 soo soo, heb ie dan an je vaer,
hoor ie wel, giere heult --- Uit den volgenden zin geïsoleerd
schijnt wel de eigenaardige uitroep van verwondering: Bred.
2012 so noest, gaeje t'samen om een potje?
Verbonden met
den volgenden bijzin schijnt: 2207 so stout, 1 ) dat jy neemt
dat myn hoort.
Nauw verbonden aan, misschien zelfs opgenomen in den
volgenden hoofdzin is: Bred. 1661 Toch sy het dat van niemant
vreemts, id. 1496; 1500 Noch, wat was dat voor een soet man.
PRONOMINALE interjectie is „Wat" bij Coster vooral.
§ 238.
Vooraan in een uiting van ergernis : 647 Wat ! Iek wort altemets
schier uyt mijn sinnen, id. 781 Wat, wat, dit is te grof. -- Emphase : 555
Wat, ie sie ooc liever een Vrouw int Hemt, as ien Ruyter int Harrenas!
1177 Wat ick denk jase! Bred. 727 Die hongs-klinck, wat! by mocht
dat ick niet seggen en wil (ergernis), id. 1367, 1812. UUitnoodigend is
de combinatie: 414 Nu set jou baar neer: wat soo, komt by de ghesellen.

Een tweede pronominale uitroep is „o mijn!" bij Bredero;
uitdrukking van opwinding: 1444 0 mijn, wat hoor ick daar !
o mijn ! myn pols die slaei, id. 744, 884, 2143.
Voorzetselbepaling
§ 239. De voorzetselbepaling kan door „samentrekking"
èn „citeeren" zinswaarde krijgen, vooral omdat deze bepaling
duidelijk adverbiale of praedicatieve functie heeft; een aardig
voorbeeld is Bred. 2139 en 2143: N. Van wie is hij toch daar?
R. Iek weet niet: ick versinme, van sijn vaer.
N. Van
1)

= Waar ga je zoo ijverig op af 1
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lijn vaar, van sijn vaar, o mijn, ick lachmen doot!
Overigens, als korte zin, is de voorzetselbeplaing meestal
inleidende of toegevoegde formule van beleefdheid, bezwering,
nadrukkelijke verklaring etc.:
Cats 1349 Met oorlof, seyt de maeght, ho o r t my een weinigh
spreken. Bred. 636 Met, oorlof myn Heer, ick kan U niet verstaan, id.
1315, 1619, 2179, 2144 Myn Heeren, met verlof, de jongen is onschuldich. ----- 1619 Met oorlof, myn Heer, onder verbetering, Al groeten
hy u wat traagjes, de man die had ghelijck. -- 1807 Met groote reden,
dat 's hun recht, wel seker, souje niet ? — 1557 Inder waarheyt, Robbert,
het is wel malsem en mals. -- 65 J. Hoe is ouwen naam I R. Robbeknol,
tot jouwen dienst. — Coster 16 Op me siel godts, tis om een benaut hart
wat te verstareken. -- De bepaling is samengekoppeld : Bred. 984
Voorwaer, hy is rechtvaerdigh, etc. Coster 944 Overschouwer 1 ), me
dunckt daer begint eerst het krackeel! —
Coster 187 Neen moer, over Ryck overal, ick wil wat in 't óoch ! 216
Over manier over al, 'k zou me leven met sulcken stier niet brengen
duer.
Bred. 507 Sy krullen as een wyngert, see c k er sonder jocken. 1872
S e m er s, sonder fout, Een Roggestiaart in jou aers.
Coster 1358 addieu, to t op een ander jaer. —

Inleiding van dringend verzoek of bevel: Luc. 1576 Om
Oodtswil, wacht u toch, weerspannigen te styven.
Variatie
van een bevel: 1378 Waeck op, in 't harrenas.
Preciseering
van een bevel: 2 ) Bred. 2207 grijpt het bedt, en brenghtet
stracx al voor, Inde boeyen.

§ 240. Bezweringen, uitvallen, nadruk en overgangen,
hebben veelal het voorzetsel bij ; voor, na, tusschen en
in zinnen:
1. Bygét (begét, by gat, begut) : Coster 650 By get, had ick haer
goet, ick waer een aer geest. 774 Iek hebt verkerft by get, ick heb in
de schuer ghescheten. 1178 Hetser bootschap ooc qualijc gedaen,
byget ie slase. 1574 Dieder by get soo graegh op binnen, as .... Bred.
296 ich selje byget soo onghenadigh oftouwen Datje .... . By gort,
Bredero 1410; by goy 944.

Dat kun je denken! maar gelooven niet!"
2) Zie verder Imperatief zonder Vf. § 187 en de tweeledige zinnen
1)

„

zonder Vf: § 228.

§ 240-243.
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2. By men sy, Bred. 570; by mijn siel 2215.
3. By gans bloet, Coster 72, 75; Bredero 1439. By gans kraft, Coster 104.
By gansch eleweecken, id. 659. By gants vy f -menten, id. 1651. 1
)

§ 241. Trouwen staat als nadrukkelijke inleiding van een bewering : 1580, 1617, 1918 e. a. In den zin drukt het een zekere
beperking der verzekerdheid uit: Coster 1388 Eenighe zouwender
trouwen nae mijn plomp vermoen, Soo reukeloos niet mé duer
gaen. id. 11 Asse quaet is, trouwen dat selden buert, maer seven
Zoo ook wel vóóraan. Bredero: 1327
dagen in de weeck.
doe ginge de vaers grof, Trouwen 't is nou een duere tijdt,
Als adv. van modaliteit in den zin
't macher nou so niet of.
opgenomen: Dats trouwen mé een kerck, dan daermen de
heyligen met hoepen vindt.
§ 242.

BEPALING MET „ALS ".

Als inleiding van een imperatief: Bred. 1362 nou mijn vryer,
assen man. L e e st nou een revs, id. 1884; Coster 267. Met
ellips van het imperatieve Vf. („zegt"): Coster 534 K n a p
as j en Meyt, waer is sober Staetjen
Namen en substantieve vormen
§ 243. A. Uitdrukking van affect, meestal voorafgaande
aan uitroepende of zeer nadrukkelijke zinnen:
1. Bred. 396 „Heer ", seyde Nelletje, „hoe verweent is onze Klaasje
Boelen ekliet. Andere: 262, 613, 1350. Coster 1550 Xe daer sie ick
wel te pas me Juffer. Coster 70/71 Bloemerherten is dat vallen ! Ey
men arm, Elemente me bien, Pestelency me bil is schier uyt het lit;
id. 261, 881; Pestelency: 227, 530, 772, 1631. Coster 63 Ackermenten
dat weecht! id. Bred. 2111. In den zin opgenomen: Coster 105 Waer
nicker steeckje allegaer in ien gat ! —
2. 0 lijden! is dat smullen ! Bred. 1568. 0 bloet, dit is te schoon ! Coster
1676. 0 bloei, ick heb sulcken honger! Bred. 279. Aldus, vóór den zin:
Coster 232, 1656; Bred. 468, 846, 1103, 1230, 2172. In zinsverband of
zin: 1527 Iek heb daer nou een meysje, o bloei! sy ken heur ambacht
freytjes. 1173 Maer die Haarlemmerdijck, o bloedt! die levert ael uyt.
1)

Jerol. ba 't Jan etc. 1384 e. a.
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3. Ergernis ingeleid: 1107 De droes, wat schelm is date -- 2076.
De nicker, is hy deur I Coster 751 De Nicker, ick denek het te laet.
4. Mijn siel, 'k en weet gheen raat, een ryk man die het heet, 696.
5. Adj. + subst.: Baeto 1382 0 moeylijck etmael! Iok gevoel aen
't eyndt gewraght Myn lichaem. 603 Ach lang gewenschte vreucht! 1
Mogelijk compositum uit adj. + subst.: Elewijting! etc. Bred. 190, 1513.
Een populaire uitroep van verbazing is: 714 Trouwe Luyckes, je kent!
6. Gans lyden! -- vóór den uitroependen zin: 58, 195, 476, 569,
)

882, 1430, 2162. Gans wonden 1575, 570. Gans doot! 981. Gants lichters
1043. Gantsbloemer herten, Coster 22. Gants bloet 89. 951 Gants krachten,

hoe gaettet daer hoogh en laegh.

§ 244. B. De substantieve vorm drukt een wensch of
gedachte uit.
1. Enkel substantief : Baeto 708 W ae-, waeter 2 ) Joffren. 706 Neef
Lujdewijck, geluck, id. Cats 856. 989 .bloedt mannen, moedt. In Luc.
Gena(de). Met een genitief verzwaard: Bred. 2125 Och, och, mijns lijfs
genaa, laat mij los. Bont. 46: 12, 26. „Brandt! Brandt." 58 : 15 „Het
landt leydt dicht voor ons ! Landt! Landt !" ---2. Subst. met bepalend lidw. of demonstr. pronomen: 1451 Helpt
my beschermen De deur! de poort! de deur! of jij seltet bekermen !
Ergernis 3 ) : 727 Die hongs- klink, och! hy mocht dat ick niet seggen
en wil. Coster 145 Dat grijnsertjen, waerom mach dit leckert j en toch
pruylen ! -- Met adj. verzwaard : id. 1359 Die verbribbelde jonghe,
waer ....1 780 Dat besuchte vrou-volck!
3. Subst. met onbep. lidw. In dezen vorm wordt een naamw. gezegde
uitgeroepen. 4 ) Bont. 57/7 V o o r w a e r een desperaet voornemen! Bred.
67 H o, h o, een Emder potschijter ! -- Verzwaard met een adj .: Luc.
604 Een lo f f elyck bestaen. 5 ) ! 893. Een wonderlyck bestaen! Uitgebreid
met attrib. bepaling : Bont. 68/8 Voorwaer een merckelijck teycken
vande genadige handt Godts.

4. Wat. Bont. 48 : 11 Och lieve schipper, wat rc edt ! Wat sullen
w y doen 1— Elders by Bont.: „Wat raedt gaet ons aen i" -- Coster 83
En wat raet Anne, 't hout moet evenwel op de waghen. -- Bred. 1942
Gaan laten ? gaan laten `i Wat haast, ic wort schier uyt myn sinnen. -Uitgebreid 6 ) : Schouten 108/2 En al wilden sy . . . . Wat swarigheyt
voor ons.

--

1) Zie verder bij Vocatief als aanroep § 273.
2) Een curieuse „stottervorm", zooals er o.a. in de Friesche volkstaal
bij hevige opwinding vele zijn.
3) Zie verder geïsoleerd subject. § 279.
4) Zonder lidw.: 1268 dat schaat niet, al even goet orient.
5) Zie ook Subst. In /in.
in. § 331.
6) Zie overigens tweeledige uitroepen: § 228.

§ 244-247.
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Wat is object in den zin, waarin de, affectieve, uitroep is opgenomen:
Bred. 1289 Wel wat duyvel het hy te seggen van mijn jongste Broer 1 —
Coster 1208 Wat een struyf, comt strack, seyd ick, hier.
Sulek. Uitroep van verontwaardiging: Coster 185 S u 1 c ken
hennetaster, 'k weet niet waer by dat ie best syn gefemel lijck.
Geen. Coster 1214 G i e n sorgh, die sit nu al erghens in een droncken
ghelach. -GROETEN.

§ 245.
A f s c h e i d uitgedrukt in, veelal inleidend, adieu:
Coster 734, 744, 1358; Bred. 453; Reig. 74 : 22. Hadieu Coster
164, Bred. 2222 Hadjeu buurtgens, vaart wel. G'adieu dan,
Genacht Coster 1554, 1562. Reig.
gadieu Juffer, Coster 751.
48 : 1/2 etc.
Begroeting : Bred. 611 Goeden dach, Signeur, weetje oock
wat de kloek het ? Reig. 53 : 8/9, etc. Bonsiours bij Bredero.
Ja en neen
Samen drukken zij twijfel uit : Bred. 2078 „Mach
§ 246.
ick het myns niet aentasten Q" „Neen, of ja, ick weet niet."
2014 „Wat sal ick segghen ? ja of neen, ick weter niet van."
Hier is de combinatie der twee uitroepvormen de omschrijving
van twijfel, gevarieerd in den vólgenden zin, en in 2014 bovendien als object samengetrokken met den vorigen. 1 ) Geciteerd
wordt deze „twijfel" : Coster 946 Tis daer maer: Jae, neen,
ick legt, ie ontkent. --

§ 247. JA.
1. Zonder bijwoord of pronomen.
a. Als inleiding van een bevestigend antwoord op een
informeerende vraag: Bred. 731 „Heb je langh gheweest in
't groote gilt V' „Ja, al van mijn vierthien jaer soo raackten ick
op 't wilt." id. Coster 1598, Bont. 62 : 20. Het bevestigende
ja kan worden bekrachtigd door een additieve zin met - en:
1 ) In de volkstaal staat „neen zeggen" voor „weigeren" of „ontkennen":
Coster 112 'k Vraeeh me vaer of ik mé sel, en hy seyt neen.
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Coster 115 „Het hy je smeten " „Jae, e n hy smijt soo besuckt
stijf." -- In de Or. Obliqua wordt het bekrachtigend antwoord
gesplitst : Bont. 60/17 Vraegden wat elck daer toe Seyde.
Gaven voor antwoort : Jae, e n dat sy 't wel wilden.
b. Als inleiding van een mededeeling, waardoor men de
meening van den vorigen spreker bevestigt, versterkt:
Coster 1632 „Dat is voor mijn ien warrighe saeck." „Ja vrient,
den Boer isser ál mé deur !" id. 581. Bred. 185 Ja, 't is een moye
mengelmoes, ghy meugter wel van spreecken. -- 1340 Ja,
s u l e k e n ien ken icker o o c k.
C. Als inleiding van een meening of oordeel, los van wat
de vorige spreker zegt. Nog eenigszins bevestigend, maar toch
vooral gericht op een nieuw gezichtspunt is Bred. 1152 „Daer
is in langhen Lijdt gheen beter werck ghewrocht." „Ja hoewél
dat men doet, noch salt yemant berespen." id. (terzijde) 403.
Louter nadrukkelijke inleiding van de volgende „verklaring":
1838 „Gut jonghen, roepjem niet, so wilt hier besuckt op 't
langt wayen." „Ja lieve neutekraackertje, ick ben veur gien
driegen vervaert." Opmerkelijk is ja als bekrachtigende
inleiding van negatieve zinnen : 2093 Ja, dat is niemendal,
het zijn vertrouwde goederen, Men doet daar op g i e n recht;
Coster 21, 1074. De nadrukkelijke inleiding aan 't einde van een
betoog ; verbonden met een rhetorischen vocatief : Bred. 1797
Somma sommarum, het is over al gelt, gelt veur en gelt achter,
Ja k ij n t, ick weter of, myn Vaartje was deurwachter Van
de Vierschaar. Natuurlijk kan men dezen vorm beschouwen
als reactie ( „antwoord ") op een gebaar van verwondering
van den toehoorder.
d. Het inleidende ja doet modale functie bij den volgenden
zin : Coster 590 „Je vaer is gecker as malle Piet, seyt hy dat."
„Ja hy seytet, en 't is waer, ook jy bint maer ien malle doey.”
( en tóch ... ). 573 Ja dat is wat nieus ! (— Wel wel, je zou
zeggen ! ). Versterking van de optatieve modaliteit: Pascha
567 „En deed hy u geen teeleen°" „Ja haddijt zelf ghezien!"
Van den adhortatief : Coster 1655 „Jae sie t me v r y an, 't binne
stientgies." Modale inleiding van een vraag: Bred. 2192
„Schickt U te gelt geswint, eer icker raat toe schaf." „Ja
,stel jy mijn te werck, en wildy niet betalen?"

§ 247.
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In den zin als modaal adv. is ja zeldzaam : zie Ned. Wdb.
Toch zal het, als thans, in streektalen gebruikelijk zijn geweest.
e. het inleidende ja in een climax gaat over tot de voeg
functie:
-wordelijk
Coster 193 Nimmermeer komt hy eens lachende te bedt. Ja 't is hem
nau de pyne waert dat hy me fens over zy zou toeloncken. Bont. 49 : 9
.... jae, de bangicheydt was soo groot, dat het klamme sweet de
menschen afliep.

2. Dubbelvorm:
Afwijzende inleiding op opponeerende mededeeling: Bred. 68
Ja, ja, praat jij wat, d'Amsterdammers kennen 't bock wel. Berustende of toegevende uitroep : Coster 88 Ja ja, misselyck
is wonderlyck, soo soo m'n moer . . . .
3. Met een of meer bijwoorden.
a. Vooral ja wel. Deze combinatie is inleidende nadruk
bij een volgenden zin:
Bred. 746 Ja wel, het was soo soet ! 1546 Wat is alle dinghen duur,
ja wel het is te byster ! 1397, 1791, 1882, 2115. Coster 1182 Ja wel,

me hart bársten wil van rou. Dikwijls in ironie : Coster 357 Ja wel
jij bent me ien fatsoentjen, ja wel lieve Krijn, id. 346, 1661; Bred.
670, 1386, 1465, 1815, 1964.

b. Ja s e k e r. Nadrukkelijke bevestiging : 1302. Ironie:
1827 Jooveraarster, kom ick je op je lijf, ick selje Krelisduyvelen." „Ja seker, geefje de luy spytighe woorden veur
Nadruk op voorafgaanden zin : 1455 Want
heur gelt !"
men brengt hier een doodt in ons huys, ja w a r a c h t ich.
C. Wel ja. Coster 1234 „Wel wat segh je ?" „Wel ja gaet
heen, maer slaet dat in . . . ."
4. Met een pronomen. Dit zijn tweeledige, bovendien samen
zinsvormen 1 ). De combinatie is meestal nadruk -getrokn
-kelij
bevestiging.
a. „Ja ik" als antwoord op een informeerende vraag :
Bred. 65 „Soeckteg e een meester !" „Ja ick w a a r l ye k, mijn
heer." Coster 693 „Weet je oock watter is ?" „Jae 'k, se het een
paer paerden te koop," id. 695.

1 ) Betrekkelijk zeldzaam is de ten deele samengetrokken zinsvorm
met S. en Vf. (hulpww.) : Coster 154 („Ik wil geen gezeur van je hooren")
„Neen ick sei niet."
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b. „Ja ik" na een door den spreker gesproken zin:
Bred. 1924 Iek wilder in wesen, iaa'k, id. 1384, 1504, 1806; Coster
1546. Verzwaard is de vorm : 'k hou jae'ck Coster 24.
co

„Ja je" als ironiseering van den voorgaanden spreker:
Coster 588 „Wat ben jy een smeerkeesjen, i k zou je een pak slaag
geven." „faje, ick ben de Gard al ontwassen," id. 596.

d. „Ja se" als bevestiging van een voorafgaande rhetorische
vraag:
Coster 1177 Souwer dat M e y s g en wel gheweest hebben? Wat,
ick denek jase, id. 778.

e. „Ja 't". Als antwoord op een informeerende vraag:
Bred. 928 „Is dat koeyen-voet $" „Ja 't, mijn heer ". Na een
rhetorische vraag: 1540. Nadruk bij een voorafgaande mede
Ja wel, het moeytmen van jou miester, Robbe --deling:182
knol, jaa 't veurseker.
f. Dat ja, als nadrukkelijke bevestiging: Cats (Aenm.)
1762 'Tis seker, dat jae!
NEEN.

§ 248. 1. Zonder verbonden woord.
a. Inleiding van een ontkennend antwoord op een informeerende vraag : Pascha 335, Coster 720. Op een rhetor. vraag
van den spreker zelf : Huyg. 55, 544, Bredero 366.
b. Afwijzende reactie op de meening of het voorstel van
een ander:
Pascha 540 „Ick denek 't is eenen dróom". „Neen broeders in der
waerheit, doen ic ...." Coster 725 „Geeft me'n zoen." „Neen borght
my dat nou." Bred. 1811 „Klop ghy." „Neen, klop gy." id. 1894,
Coster 187. Tevens gevolgd door negatieven zin : Bred. 367 Neen,
Thomas, wat mienje, ich bin voor geen banckerotier vervaart.

e. Afwijzende reactie op voorafgaande eigen meening:
Bred. 1426 I e k wil gaan koopen een pan-aaltje van Jannetje.

Neen, dat is te oudt- backen, id. 1534 ; Coster 205, Baeto 37. Tevens
gevolgd door een negatieven zin: Bred. 1751.

d. In zeer los verband met het voorgaande, kan „neen"
de inleiding zijn van een nadrukkelijk positieven zin; zoo bij
den aanvang van een tooneel, zegt de spreekster: „Neen,
by gut, Trijn, dát waren nobele basen . . ." (Bred.). Ook bij
een ironischen uitroep: Coster 762 Dan ick hebme gat wél
Gron. Bijdragen, VII.
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geschraept, neen ick kent overlégghen ! (= ik kan het niet
overleggen).
e. nadruk op een voorafgaande ontkenning : Luc. 1649
Hier baet geen deizen : neen, wy zyn te hoogh geklommen.
Tevens inleiding van een volgende variatie op de voorgaande
ontkenning (dus in drie negatieve vormen) : Luc. 835 Hoe?
dit voeght geen burgeryen // Van Englestadt, o neen : dit
voeght geen heerschappyen.
2. Vrij talrijk is de herhalingsvorm, begrijpelijk bij den
sterken nadruk van ontkennende zinnen. Een pertinente
weigering : Coster 31 „Her, her dan, der uyt, jou bengeltie."
„Neen, neen, Pestelency neen," id. 712. Ook na een rhetorische
vraag : 1676. Zou ick dit swyghen 2 neen, neen, lueren. Ook
Cats 631 en Bat. Arc. 62 : 17.
3. Verbonden met een adverbium.
a. een negatieve vorm : Luc. 1137 dat staet de Hierarchyen . .
nimmermeer te lyden : neen geensins, id. 2080. Coster 533
„Heb je j slechts geen seer gedaen ?" „Neen, niet een dingh,
'k heb gien noot."
b. serer, gewis. Antwoord op infor. meerende vraag : Cats
(Aenm.) 1927 Neen sekerlick, de lieden gelooven in dien deele
Op een rhetorische vraag : Cats 945 Ben ick soo
dat . .
vuyle slons, dat . . . 9" „Neen selker, . . ." Ontkenning van
voorafgaande meening : Coster 157 maer datje mient dat potten
en pannen daer al ree staen .. ., neen selcer, 't is daer al kael
hof, id. 171. Inleiding van een volgenden negatieven zin : 568
Hy sou de deur open doen, seyd hy, en hy gaet drayen an de
wint, Neen seecker, hij beschickt syn dinghen niet qualyck.
id. 135. Nadruk op voorafgaanden negatieven zin : Lucifer
566 Zoo licht niet : neen gewis, men kan er in voorzien.
4. versterkt door een interjectie. Inleiding van een negatieven
imperatief: 1070 Neen bylo, praat soo niet. Antwoord op
rhetorische vraag: Huyg. 55.
5. Maer neen! Inleiding van een nadrukkelijke afwijzing:
Cats 533 Maer neen, gelooftet vry, geen man sal my belesen,
Als thans in ironiseerenden hekelenden zin:
dat ick . . .
Coster 36 en ick heb je so dicwels geseydt datje mit jou moer
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op Bout staen sochtens heel vroo, Maer neen, een luye naers
en een werm nest, die scheyen soo noo.
6. Verbonden met een pronomen, vooral bij Coster. Na
vragen:
„Coster 701 Iok en denck immers n i e t dat j e met me geckt V"
„Neen lek seecker." -- 1560 „Soo, soo heb i c dan an je vaer g i en
heul 1" „Neen je, hy gheeft niet." -- 1552 „Juffer, is me vaer hier V"
,,2Qeen hy Keesgien . . . . " -- 507 Of se wel siet hoe ick na 'er tuer 1
'k Acht') neense. De spreekster corrigeert haar voorafgaande zienswijze:
1243 't L y c t of 't wijf wou tegen de man vechten. Neen se
seecker, wat hebben dees twee Liefjens vuer? Louter nadruk
op den voorgaanden negatieven zin: Bred. 1.586 Een goe toogh
en liechter niet om, neense trouwen. Een aardige aanwijzing
van de plechtige nadrukkelijkheid van den omgekeerden
zinsvorm (met dat) is:
Cats (Aenm.) 1830 W e 1 a e n d a n, wat uwe vordere v r a g e belanght;
te weten, of . . . . dáerop segh ick r ó n deli e k, dat neen !
Interjecties bij uitstek
§ 249. „0" komt in de volkstaal vooral bij Bredero op zeer
verscheiden manieren voor. Als „kreet" van pijn : Bred. 478 0
jij slaat myn dooi ! — Om verwondering en verbazing te uiten
of te wekken : 1686 0 ick wetet so te streumelen ! id. 1683.
Vooral bij een zin met „zijn" en een qualificatie : 203 0 't is
een volcxken seer extreem, 1122 0 't is een veersient man,
hy weet dat wel van buyten, id. 176, 1523, 1526, 1744. Ook
Cats 963 0 ! 't is een hart gelagh. Opwinding blijkt uit 0 voor
een vocatief : Bred. 2214, Coster 1223 ; superieure ironie Bred.
463 0 lieve neskebol, scheyter uyt! id. 484, 1108. Vast verbonden is 0 met den uitroep ,,bloet": 1103 0 bloedt, krijgt
hem de schout, dat wil hem suur opbreken, 279 0 bloet,
ick heb sulcken hongher id. 468, 846, 1173, 2172; Coster
272, 1676. In een „tragischen" monoloog van Robbeknol
vinden we 0, als in de tragedie, voor een abstractie in
1

) Deze toevoeging is in volkstaal noodzakelijk na rhetor. vraag.
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aanroepvorm: 559/60 0 recht vermaledyde En lichte glory
van een sulcken sot ghemoet! --- In het treurspel nl. staat 0
alléén in verbinding met een volgenden vocatief of abstracten
aanroepvorm; het laatste overtalrijk in Baeto, betrekkelijk
zelden in Lucifer, maar dikwijls in Pascha. Dit inleidend 0
dient in deze drama's blijkbaar ook tot regeling van het
jambisch metrum.
§ 250. „Ach" is zeldzaam. 1 ) In den Spa. Brab. alleen vs.
856 bij Jerolimo. Hier en ook overigens staat het bij voorkeur
voorop.
In de treurspelen als klagende uitroep : Baeto 816 Ach al te jonge
wees ! een momber streek u Godt, 371; Luc. 2104b, Pascha 1545.
Middenin een verband: Baeto 1255 De blijde feesten nae tijde van 't
jaer, Daer met verlangen wij wenschen naer, Ach! komense weer,
Verwacht niet meer Dit selschap daer. -- Bij Cats en Heemskerk:
Cats 965 Ach dat's een wrange spijt. ach mocht ick heden sterven!
962 ; Heemsk. 63 : 16 de verzwakte klacht van den minnaar. — Geen
klacht : Pascha 603 Ach lang gewenschte vreucht ! —
!

„Och" daarentegen is de meest gebruikelijke interjectie;
vooral bij Bredero en in Lucifer.
B r e d e r o. Jerolimo uit zijn welbehagen: 942 Och, dit's lacker ding!
223, 259, 655 ; 1464 Och, a c h ick lachmen doodt ! Zoo ook de Amster-

dammers : 283 Och dat is een krachtigh woort daar praatje na myn sin,
1124, 1332, 1341, 1372, 1416, 1499, 1526, 1592, 1654, 1660. Een zeker
mededoogen: 984 Och, dit 's een armen droes ! 2145 ; berusting : 1322
Och dat is ons dingen niet, 126. Een tweede functie is die van affect
bij een wench of verzoek : 2075 Och dat verhoede Godt, 1450, 1472.
De herhalingsvorm is een kreet van angst en bede om hulp : 1461
Och, och, sij brenghent hier, komt help my doch, mijn Jonker, 2124/5
Ghy moet myn ghevangen zijn. (Robb.) Och Heere Godtje, och! (Schout : )
Iek sel jou ghevanghen legghen. (Robb.) Och, och, m ij n 1 ij f s g e n a!
Met een aanroep verbonden, tot uiting van welbehagen : 107 Och!
seyd hy, och myn beekje ! 146 Och lieve heer, hebt danck! id. 1319.
Bij Ooster is deze affectieve vorm zeldzaam : uiting van welbehagen
30 Och, och myn gouden vaertgen! — anders: 119, 1351.
L u c if er. Vooral, en dan met vocatief, ter inleiding van een wench
of aansporing: 894 Och Engelsdom, wou Godt zich paren met uw wezen,
1627 Och Lucifer, waek op, id. 793, 858, 872, 1615. Zonder vocatief,
bij herhaling: 1500 Legh neder, och legh neder! -- Met een optatieven
!

1)

Het schijnt vooral in den Statenbijbel gangbaar.
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o f -zin 1 ) : 1566 Och, of voor d'alziende zon Het aldoordringende oogh,
ick deze lastren kon, id. 1776. -- Sterke aandrang door verdubbeling:
1632 Dat hoede Godt. Och och, bewilligh onze bede! Weeklacht
in herhaling: 2118 (Rey.) Och och och och, de mensch waer nutter noit
geschapen! Klacht en verwijt, met vocatief en vragenden zin: 840,
1455, 1532, 1938. Zoo ook Bontekoe 52 : 11 „Och lieve schipper! Wat
sullen wy doen t" -- Dezelfde klacht, speciaal gericht op den klager,
in de verbinding och arm!, waarbij „arm (e)" waarschijnlijk de aanroep
van het eigen ik is: Cats 649 Maer wat magh ick, och arm! mijn jonge
sinnen quellen ? — Eveneens in den zin :.Pascha 67 D'een .... moet,
ocharm! ontberen Dat . . . . --

§ 251. „Ay" staat voor, na en zonder vocatief bij een uit
aanmoediging, verzoek, in blij- en treurspel:
-nodig,
Bred. 1940 Ay lieve 2 ) wijfjes, om Godswil, laat de schamele jonghe
gaen, 1956, 2000; Luc. 2083 Ay dochter, tre wat nader. 1232 Heer
Stedehouder, ay, aenvaert dien heirstaf toch. Bred. 1376 Ay komt me
binnen, en praet wat. 1565 Ay siet, wat een hoope goet dat by in zijn
lichaem smijt.
In het laatste voorbeeld drukt „Ay" met den verzwakten imperatief reeds verbazing uit, hetgeen ook de functie is Luc. 2081 Ay,
hoe straelt Hoe gloeit dit ooft van gout en karmozijn te gader ! -Verontwaardiging jegens een vocatief : Pascha 1215 Hoe langhe, o
Pharao .... Ay blint versteenigt Vorste. -- Uiting van smart
en wanhoop in de verbinding „Aymy !" : Baeto 709 Staet af. ---Aymy ! zij sterft, id. 771; Pascha 159.
,,oy" is uiting van pijn (Oy my zal wel niet naar het Gri. zijn:
Ned. Wdb.) :
Coster 80/1 Oy, oy, 'k moet me qualick houwen, 't is sulcken slechten
slurf Oy m y, Anne, jae wel wat ist nou, nou ben ick wel weer op de bien.

„Ey" vóór den adhortatief : 312 Ey laat de dooden rusten,
1454; Cats 673 Ey draeyt doch eens het oogh, 515, 896. Ver
Hout me die j onghens vast, ey 1 i e v e n ! -zward:Beo301
Tartend vóór een rhetorische vraag: Schouten 107: 36 Ey
waerom souden wy dan sulcke swacke schepen niet konnen
overweldigen ? -- Vermanend: Cats 547 Ey, seytse, lieve
vriend. Hier is geen lichte koy die hoofsche linckers dient.
Y in den vloekvorm: Yget Bred. 473, 742; Coster 288. Y got
Coster 233. Y gut Bredero 726.
1) Zie § 94. Zoo ook Pascha 53.
2) Verkorte vorm Ay lieve! 352, 2154.

§ 252-253. 290
§ 252. „Ha" drukt in gepeperden tooneelstijl hoon en
afkeer uit : Pascha 1817 Ha Amrams sonen snoo ! die ons soo
onbedocht Vervoert ! Baeto 746 Ha moorddadighe gaeven !
„Ho, ho, een Embder potschyter ! Bred. 67, is een komische
vorm voor verrassing. Zie ook Ned. Wdb. VI 774.
„He" vooral bij ergernis : Coster 74 He, datje St. Felten schen'
onder je allen. Bred. 2178 Wel, waer na wachtje, he 2 knap
helpt my voort an gelt.
„Hey" dient vooral om te roepen of aan te sporen : Coster
225 Bely .... waer ben je . . . . ? Hey hoorje niet Bely t
id. 3 ; Bred. 481, 1919 Hey n o e h i e n s, of se allegaar doot
zijn Q „W e 1 hey" drukt een zekere ontspanning na een
tegenslag of weerstand uit : Coster 41, 531. Zie ook Ned.
Wdb. VI 438.
„Hola" heeft een opvallende voorkeur. Verzet tegen een
bewering: Bred. 1068 Waarom datje bent te Ditmars uytghebannen, Dat was niet om u deucht ? ( Harm.) Hola Jan,
dat is te hooch, Hoe na mienje dat ick dan niet en dooch t
Coster 365. Bij het bedwingen van een oprisping of iets dergelijks:
Bred. 937 Holla, 't wil my ontsyghen. Men onderbreekt

een werkzaamheid of gedachtengang: Bred. 1810 Holla hier
most ik zijn, Gerritbuer; 725 Maar holla, ick en heb gheen water
noch ghekreghen. id. 838, 979. Men wordt gestoord of verrast:
Bred. 1591 Iek selder jou stracx een langhen, hola! waer is mijn
koocker 1 Coster 1586 Holla wat braetvogels comen ginder voor de deur 1
Bred. 610 Hola hier komt een man, die 't schijnt dat vrij wat drock het.

253. „Helaes" (laes, eylaes, eylacen) is de uitdrukkingsvorm van klachten. Meestal vooraan, maar nu en dan is deze
interjectie niet alleen onderbrekend, maar zelfs als adv. van
modaliteit in den zin geplaatst.
B r e d. 1441 Helaas waar brenghtmen u ? in 't ongheluckich huya 1
1458 id. Luc. 141 Helaes! wy zijn misdeelt. 1671 Helaes, in welck
een staet Van jammernissen stort d'Aerts engel al de zynen ! 1459,
1553, 1670, 1775, 1939. Herhalingsvorm in de jammerklacht van de
Rey.: 807, 823, 859; 2020 (Gabriel) Helaes, helaes, helaes, hoe is de
kans gekeert! -- Onderbrekend: 1938 Och Lucifer, helaes, waer blyf t uw
valsch betrouwen ? 1336 Is Lucifer, helaes, in zyne trou verandert ? --A an 't einde: 2124 Myn gade, myne bruit behoorde my, helaes. --
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P a s c h a 497 Eylacen maer syn Bert Rees, eer .... -- Onderbrekend:
65 Maer Israel, eylaes, gaet op een dorre heyd.' 484 Al swermen wy,
e flaes, in droeffenis verschoven, 992. B a e to 130, 814; middenin:
23 en vind mij (laes!) van alle syen Verlaeten. -- Cats 613, 1056 Eylaes .. ;
1113 Maer laes! nu is het kint .... wechgeruckt. -- Onderbrekend:
981 het wert, eylaes! beseten Van eene die ...., 517 De raef, eylaes
verlockt met dese troutel-reden; 657, 1325, 1345, 1406. Heemsk.
60 : 10 Helaes beminne]ijcke, doch minneloose schoonheyt.

f

254. „Tsa" is een uitbundige aansporing tot handelen
of spreken:
Schouten 107/23 Nu lustigh, Waerd, tsa, tap, het mach er op staen.
Pascha 1717 Tsa Hooftman, waerwaerts ist dat sy ghetoghen zijn ! —
Ietwat komisch in den mond van Jerolimo : 1590 Tsa moeschaatje,
geeft may mayn gulde tandestoocker ! Zonder vocatief : 281 Nu
isa last ons ter kercken gaan ! --

„Sus" is kalmeerend ; soms versterkt tot

tsus:

Bred. 1943 Algoelickj es Vrouwtje, tsus, sus, komt so lang hier
binnen, Coster 1182.

„Puf" is bij Bredero in 't bijzonder, de uitdrukking van
braveerende bravoure:
1381 Puf koopliens, puf Mannekens, ick ben de grootste van 't Lant !--

„Foey" als zelfstandige vorm van afkeer:
Bred. 1106 Een Meyt neergheleyt ? bey ! dat hoorden ick noyt segghen, 93, 2024.

Jij 11 in gecombineerde uitroep:
Pascha 77 Fy ongerechtigheyt! Fy koninglycke haef.

Bij Bredero ten slotte de komische ironie door een reeks van
„roep"vormen :
1952 Hoe pocht hy met dat schrift, daer tijt hy juyst an 't lesen.
Ehem! 'tsist, ehem! f uw ! poep! i c k roep dattet bromt. Ehem noch
i e n s 1 t Schijnt dat de man weynich te beurs komt, want als men
daar fens proest, soo kijckt elck strack voor aar om.
) : '

1)

1919 Hey noch i e ne, of se allegaar doot zijn 1

TWEEDE HOOFDSTUK
DE VOCATIEF
§ 255. Dit is de „aanroeping", of „aanspraak bij name",
van persoon of personificatie, een zin -naar-den -vorm : een
woord of woordengroep door pauzen omgeven. De intonatie
van den vocatief is aanroepend, dus hooger en nadrukkelijker
dan de mededeeling. De vocatief staat zelden alleen ; meestal
in verband met een of meer andere zinnen, waarvan hij de
modaliteit dikwijls schakeert. De aanroepvorm en -functie
kan overgaan in die van den uitroep (zie § 243).
De gesproken vocatief, de „natuurlijke" vocatief, komt
voor in den „dialoog" : er moet voor de normale functie van den
vocatief een spreker en een aangesprokene zijn, of worden
„voorgesteld". Er is bovendien een speciale geschreven en
gelezen vocatief in sommige litteraire genres of taalstijlen
mogelijk. In den epistolairen vorm zijn stereotype vocatieven
gangbaar bij den aanhef en ook wel aan het slot : Reig. 46 : 1
Hier mede eindigende, sal God bidden, alderlie f ste, 11.1. in goede
gesontheyt te willen sparen. Zelfs deze stereotype vorm
is de onmiskenbare reflex van een zeker affect, een poging
tot „samenzijn ", duidelijker nog in deze onderbrekende schikking.
In de „samenspraak ", het typische genre van Cats' Aenm.,
staat de vocatief eveneens aan het begin van elke „rede"
en, uitnoodigend, meestal ook aan het einde. In het tweede
geval staat de vocatief aan het einde van het zinsverband:
1852 Op dit point uw oordeel, weerde man, etc. In den aanhef
staat de beantwoordende vocatief nooit voorop, steeds na een
inleidend zinnetje of zinsdeel. De vocatief als eerste aanhef
is in dit genre te bruusk, hij drukt te pertinent de aanroepende
functie uit en die functie is strijdig met den gang van de samenspreking. Deze aanhef kan worden ingeleid door een „interjectie" of „uitroepend" zinswoord:
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1675 Ne e n, vrient, soo plagte men een boer syn kunst af te vragen.
1605 A 1 s a e h t j e n s, lieve jongelingh, want al ist soo, .... 1448 W e l
h o e, Sophronisce 7 - Is myn huis een haven ....1 1927 Neen s e k e r1 i c k, weerde S., de lieden gelooven in dien deele datse sien, en anders
niet.

Een finite zin kan de inleiding zijn : 1975 I e k v e r n o u g h e
m y u w e r r e d e n e n, weerde S, en 't is onnoodigh ...., id. 1472.
Dikwijls volgt een argumenteerende tegenwerpende zin met
mager op den vocatief:
1669 Dat is tot daer toe goet, soete jongelingh, m a er onder
geraden .... 1922 Dit wort tot verschooninge bij-tuscheni
gebracht, lieve Ph.: M a e r segh my doch .... 1915.... m a er hoort
men niet ....1

Onderbreking van een zinsverband door den vocatief heeft
een retardeerend effect, verraadt een zeker aarzelend overleg:
1945 Ick en wil niet ontkennen, weerde Philogame, sulcx niet som
geschiet te zijn. 1854 Iek en wil my geenszins ontrecken, goede-wylen
jongelingh, hier op myn gevoelen rondelick te verklaren. 1936 Iek
was daer gevat, weerde S., eer ick 't recht gewaer wert.

Een zinsonderbrekende vocatief midden in het betoog is
sterk aandringend, overredend:
1742 En voor u, lieve Philogame, staet te letten, dat ghy niet in
gelycke dwalingen en valt; ook 1962.

Bij Heemsk., Schouten, Bontekoe, komt de vocatief alleen
in den dialoog (c.q. monoloog) voor, niet in de objectieve
beschrijving.
Bij Heemsk. staat de enkele naam nooit voorop. Een interjectie voorop : 63/16 Ach Rosemond, of dit zyt ghy, of ... .
Een adj. als hoofsch versierend element : 64/20 Schoon e
Rosemond, 't waer aen Reynhert al te grooten ongelyck ...
Dit adj. staat ook bij een onderbrekenden vocatief : 70/2 En
ick wil wel dat ghy weet, sehoone Rosemond, dat . . . . Of is
parenthetisch- substantief : 60/31 Is't mogelijk (schoone) dat men
.... Overigens is het adjectief bij den vocatief dikwijls „onder
noemt een bepaalde „eigenschap" :
-scheidn",
63/31 Ach! meewaerdige Kadegoud (vervolghde hy) . . . . 69 : 29
Wel wel, lie f deloose Herderinnen, spreeckt .... Vooral het precieuse
woordenspel in: 60/10 Hel a e s, beminnelijcke, doch minneloose schoon
heyt, indien 't waer is dat . . . .

Bij Schouten is toevallig een „natuurlijke" vocatief bewaard:

§ 255-256.
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107/23 „N u l u s t i g h, W aerd, i s a, 1 ) tap, het mach er op
staen! Bontekoe plaatst den vocatief bij voorkeur vooraan, in den
dialoog. In benarde omstandigheden spreekt hij den scheepsjongen plechtig toe, met den voornaam zonder meer:
50/32 Harmen, het schynt dat once hoop hier verloren is. -- Zijn
„collega ", den „coopman", tracht hij in die omstandigheden tot rede
te brengen door het overredende „maet" : 47/7 „Maet het is best,
dat wy het kruyt overboord smijten."

Vaste vocatieven, steeds voorop, zijn „Schipper" tegen
Bontekoe, en „Mannen ", ook steeds voorop, door Bontekoe
tot het scheepsvolk gericht. In hoogsten nood smeeken en
bezweren de mannen Bontekoe : 54/29 „Lieve schipper, neemt
ons doch over .... !" 52/11 Och, lieve schipper ! wat sullen
wy doen De „coopmau" veroorlooft zich in den minzamen
adhortatief een anderen aanhef : „W e 1 schipper, hebt ghy
sulcke moet, soo laet ons volck te hoop roepen en peuren daer
nae toe, want u gissingh en reden hebben mijns oordeels funda
wordt eenmaal gemoedelijk tot de „mannen"-men_t(!)."Bok
onder den indruk van een inspireerend maal: 62/32 Die hebbende
seyde ick tegen ons volck : „Nu mannen, set jou nu by malkander,
en laet ons nu de buyck voor eerst vol eten en sien hoe 't dan is."
Het gebed heeft den stereotypen aanroep: „0 heere, wyst
ons de wegh en geleijdt my.. . . (71 : 19)." Ook huiselijk 50 : 24
„0 Heer! noch een beetje, soo ben ick doodt." Nog meer uitroep: 150/11 „0 Godt! leefter noch yemant " De eenige niet aanheffende aanroep staat in de groteske bespiegeling van den
hemelwaarts stijgenden Bontekoe: „Daer vaer ick heen; o Heer!
weest my arme sondaer genadigh !" (49 : 28).

256. In den levendigen stijl van Huygens is afwisselend
hijzelf of een zijner gehekelden aan het woord, zoodat hij den
vocatief op rijk geschakeerde wijze hanteert. Haar, aan wie
hij Oogh. heeft toegewijd, noemt hij bij den naam Parthenin,
maar dezen enkelen naam alleen onderbrekend: 43 Maer God,
God, Parthenin, die deze lichten stichte .... Voorop verzwaard
1)

„

Tsa" ongeveer gelijk bij Jerol. Bredero 1590, 281.
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met adj.: 175b/6 Mijn lieve Parthenine Slaet dese blindheid
gae. Of een omschrijvend subst. :194 Vriendinne, weest getroost.
De vocatief met imperatief dient bij Huygens tot uitdrukking
van empahtisch betoog:
791 Jalouse mann, beraedt u, Jalouse vrouw, siet om. 23 Schoon'
aerde, wordt tot aerd!

Omvangrijke omschrijvende vormen zijn kenmerkend voor
zijn „euphuïsme" :
670 En roept, o blanck en blond ten hemel a f gelaten Wie kan u weder
aerdigh vat, vol allerhande deught, 361 0, seght-staen?19Vrmy,

gy, warm yvoor, murw silver, vochte kralen.

• . Sterk rhetorisch is de personificatie 443 maer, Coetsen,
lieve vond, Ghy zijt een soet versetl ! (ook dit is emphatisch
betoog: „bedden zijn een mooie uitvinding en tijdverdrijf").
Rhetorische en affectieve uitroep is de lste persoon: 52 Dwasen,
wat meenen wij te sien.
--

§ 257. Cats richt zich nu en dan moraliseerend met een
vocatief tot zijn lezend publiek : 923 0 vrijsters, watje doet, siet
datjet niet en vraeght. Overigens is de vocatief een vorm van
den dialoog. Het hoofsche karakter van zijn genre blijkt uit
verschillende gebruikswijzen van den vocatief. Aan den 16deeeuwschen (c.q. Spaanschen) volksroman en Bredero's „romantische" spelen herinneren de abstracte egocentrische vocatieven
bij een imperatief, die een affect op de spits drijft:
993 Wel, haet, o n t s t e e e k t mijn hert, en stelt u om te wreken.
1003 Stae by nu, vrouwenlist, En stort in mynen geest dat noyt
verrader wist. 631 Neen neen, o hoogh gemoet, en do e t e t nimmermeer.

De personen noemen elkander nooit bij den enkelen naam.
De zeer bijzondere „innige" uitwerking die de enkele naam
daardoor krijgt (de vocatief wordt „evocatie"), blijkt 1115
Nu is het k i n t . . . met listen w e c h- geruckt. Constance
waer je zijt .... God zy door synen geest ontrent u teere jeught.
De aanhef van een rede is dikwijls een stereotype vocatief
adj. + subst.:
1171 en segt: „Eerweerde vrou, My dunekt .... 714 „Weerde maeght,
-- 1257 „Weerde vrou, 1288 „Weerde vrient, 1229 Mijn heer, -505 „Heer ridder, -- 893 „Bevallick jongelingh, -- 557 „Schoone
maeght, -- 513 „Aerdigh dier, 842 „Lieve vrient. --
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Een interjectie + titelwoord : 569 „W e 1 joneker, na my
dunckt . . . . Het verbum loquendi staat onderbrekend na
den vocatief, gelijk van ouds in epischen stijl: 826 ,, Spitsbroeders, s e y t de man, met al de gansche sinnen . . . ., id.
925. Tusschen interjectie en vocatief : 547 „Ey", seit se, lieve
orient,

Hier is . . . .

De vocatief staat aan het begin van een rede zelden onderbrekend ; nu en dan door de affectieve prolepsis van een sub jectswoord :
495 Ten lesten berst b y u y t: „U S c h o o n k e y t, geestigh dier,
Verweekt in myn gemoet een wonder selsaem vier, ook 1039.

Middenin de rede staat de vocatief steeds onderbrekend,
hij heeft den stereotypen hoofschen vorm van adj. + titelwoord
of naam:
821 Iek heb u, edel helt, ons wijse nu bescreven. 661 Iek gae dan
wederom, o schoon Pretiose, Myn hert vermagh het niet. 561 'K en
wil u, Schoone blom, niet als een bijsit houwen etc.

Het hoofdgebied van den vocatief is de dramatische dialoog.
Het is niet doenlijk, en ook niet van syntactisch belang alle
vocatieven te noemen. We doen goed, ook hier de genres
te onderscheiden: het volksaardige blijspel en de klassieke

tragedie (c.q. tragi-comedie 1 ) : het Pascha). In het eene betrappen we den vocatief in de volkstaal, in het andere de
gestileerde verheven „aanspraak ".

BREDERO EN COSTER.
§ 258. We kunnen den vocatief onderscheiden naar zijn
vorm en naar zijn plaats in het zinsverband. Zijn functie
staat in verband met veranderingen in den vorm en van de
plaatsing.

A. De vorm.
Zelden richt men zich tot anderen dan personen. Komisch
en door het adj. humoristisch, is de personificatie in Bredero
870 Wel op mijn mag' re koonen Nu moet je eens jou kunst
1)

Een naam dien Bredero ook aan den Spa. Brab. kan hebben gegeven.
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en jou vermoghen toonen. Rhetorisch is de aanspraak van
Antwerpen door Jerolimo vs. 5 etc. Deze „zakelijke" vocatieven
zijn allicht uitroepen : vgl. 559/60, 1 ) 696a.
Soms is de naam van God nog vocatief : 546, 556, 1416/8;
maar uitroep 396.
Uitroep en oordeel is de vocatief-vorm, waardoor een eigen
een afwezige dramatisch wordt gewaardeerd : Coster-schapvn
18 Arme vaer daer staet hy en werkt dat hy swiet ! id. 228.
Een bijzonder „dramatisch" effect heeft de sarcastische
of ironische herhaling van den vocatief door den aangesprokene
Coster 74 (A n n e) Wel lieve Kri*nen Kint ? (T e e u w i s) Krijnen
kint, hè dat je sint Velten schen' onder je allen!
De vocatief van personen heeft den vorm van een eigennaam,
of van een soortnaam.
De eigennaam.
Met een reeks van eigennamen kan men een gezelschap
begroeten, vooral wanneer dit met handeling van begroeten
gepaard gaat : 453, 1006. Teeuwis in nood roept om hulp de
namen van zijn vrouw en kinderen : Coster 104.
Den eigennaam, nl. den voornaam, zonder toevoeging of
verandering, richt men tot ondergeschikten (knecht of meid),
kinderen, echtgenooten onderling, vrienden, en verwanten.
Maar deze loutere voornaam staat vaker in het verband dan
volslagen voorop ; alleen als tooneelroep voorin een rede en
bij bevelen opdrachten en informeerende vraag, en als roep
óm iemand voorop. 2 ) Dramatisch van belang is de benaming
van Robbeknol bij Jerolimo. Spreekt nl. de Spa. Brabanter
in zijn „rhetorykschen" weidschen vorm, dan noemt hij zijn
„dienaar": Robbert. Speelt hij niet zijn „Spaansche" rol, dan
is het „Robbeknol" 3 ), o. a. 516, 926. Een zeker pathos spreekt
dan ook uit Robbeknols mond, wanneer hij zelf 1248 zich
toespreekt als „Robbert ". En wanneer bij het onverwachte
feestmaal heer en knecht zijn verbroederd, noemt R. berispend
1) Getallen alléen slaan op den Spa. Brab.
2) Zie verder § 267 en volg.
3 ) ook Robknol.
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zijn baas „heer Jerolimo", en omgekeerd waardeert J. zijn
helper in den nood als „Robbeken", vs. 1595. Overigens worden
alleen meisjes, vrouwen en jongens 1 in deminutieven vorm
toegesproken. De dragers van een vaders- of moeders naam
worden bij eenigszins nadrukkelijke vragen met hun dubbelnaam
aangesproken : Bredero 306, 404, 576, 1315. Teeuwis wordt door
zijn bezorgde Anne troostend gesust met den vocatief „kipt"
gevolgd door zijn „jongensnaam" : Coster 77 Nou mij n Teeuwis
Kr ij n en, nou mijn vaer, ten is gien noot. Ook de schout
wordt bij een dringend beroep op zijn hulpvaardigheid met
naam en toenaam toegesproken : 2001 Johannes Pilorum, om
Gods wil spreeckt een woort ? (2000 Ay, g o u den heerschip 2
Zoo wordt op critische momenten aan den voornaam een
scheldnaam toegevoegd : wanneer Andries om zijn bankroetiers
wordt „doorgehaald ", heet hij plotseling in den-practijken
symbolischen vocatief Andries (lietlogen (363). Elsje Kals in
haar geniale scheldscène brengt de namen Jan Hanghgat en
Jan Kurckevaer ter snede; Otje wordt 2025 met „Dickmuyl"
)

)).

verzwaard, wanneer hij ook overigens aan zijn beestigheid
wordt herinnerd. En Jasper wordt zeer ironisch Goet - bloet
genoemd in 2034. Opmerkelijk is, dat deze scheldnamen bij
voornamen alle den zwaren vorm van tweeledige samenstelling
vertoonen. 3) Zoo ook bij Coster de schilderende combinatie

Jandruyl.
De eigennaam wordt zelden met waardeerende of sierende
titels verbonden : behalve in het besproken geval 1619 Mijn
Heer Jerolimo, treft ons Jerolimo door zijn toenaderend:
Robbert, myn goeyen knecht, 906. In 481 Hei Joosje, myn
beste maat, komt, laten wij gaan -- is de gevarieerde vocatief
inleiding van een dringenden adhortatief. Ambtshalve luistert
Meester Bartelt ook naar dien vocatief. Maar Miester Jan voor
den Notaris in Spa. Brab. 1957 is een zeer gemoedelijke aan
een „ouwen Patriot".
-sprakvn
1) Robbeknol is evenmin als Lazarillo een „jongen" meer.
2) Zie § 262.
3 ) Zie verder § 260.
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De soortnamen als vocatief.
§ 259. We beschouwen eerst de loutere substantieven die
de persoon aanduiden ; niet de attributen en ook niet de samengestelde vormen.
Namen alleen voor vrouwelijke personen.
Coster. Teeuwis roept zijn vrouw : 3 Wijf, hij wijf,, ben je
al op ? — In zijn woede scheldt hij haar „terzijde" pruym (78).
Gemoedelijk is zijn naam voor haar : „men moer ". Maar als
hij zijn afhankelijkheid beseft is het „Anne" voor en „Anne"
na : 92-5. Teeuwis en Keesje noemen Bely, zij het ook meestal
terzijde, nu en dan „moer", ook blijkens vs. 584 is dit onvriendelijk. Ook de „vrouw" van den Joncker wordt vs. 260
door Teeuwis, ja zelfs door Bely vs. 187 „terzijde" „moer"
geschimpt.
Bely noemt haar meesteres „vrou" = domina, bij het begin
van tooneel of rede versterkt tot me vrou (172) of lieve vrou
(1200). Het enkele vrou staat nooit pal vooraan, steeds ingeleid
door interjecties of maer : zonder dat klinkt het blijkbaar te
bruusk. Middenin den zin zegt Bely vrou zonder meer. Teeuwis
en Keesje spreken de „vrou" met Juffer aan, dit enkele deftige
woord staat wél vooraan. Zij noemen Bely wel meyt 531, 537,
vertrouwelijker dan meisje zooals gewoonlijk door hen en
anderen. l) Een straatzanger noemt haar, blijkbaar beleefd,
„vrijster" (1245), (zij zelf noemt Jan Soetelaar ironisch
„veyer" ).
Bredero.
Trijn, Jut en Els, noemen elkaar nu en dan, vriendelijk,
m ij n moer, 1 i e v e moer. De titel juffrouw en vrouw wordt alleen
gebruikt door Jerolimo, die zich wijders te buiten gaat aan
„Bataviersche Marcurialistinnen" en „Provinciale Maagden." 2
Robbeknol scheldt Byateris, als hij staat op de bres voor zijn
„heer", met koppelaarster, toovenaerster en Karon; e. Overigens
zijn de sprekers en spreeksters in den Spa. Brab. geneigd tot
deminutieve vrouw, woorden, met kleineerende zoowel als
)

1) meysjen door Jan Soetelaar, behalve 735 meysie 201 door de Juffrou,
vertrouwelijk; 619 me meysken vleiend vriendelijk (volgens uitg. Penon).
2) Overredend tot Byateris, 1864 Moyer (=
= Moeder).
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innige gevoelswaarde : Jerolimo in eindelooze variatie tot
precieuse „Brabantsche" vormen op -eken (alleen 1394 vuyltjens,
synoniem van 1390 kladdekens ). In de gesprekken van en met
de „spinsters" : 1348 buur-wijfje, lieve wijfje etc. Een vleinaam
is 106 och mijn beekje, een benoeming naar een lichaamsdeel
of - kenmerk, waarover ook § 262 : 2. Vs. 122 de oude vocatief
memmetje.
Namen alleen van mannen en jongens.
C o s t e r. Betrekkelijk zelden worden geen eigennamen
gebruikt. Met „vaer" spreekt Bely Teeuwis en Jan S. aan. 1
Bely zoowel als Teeuwis noemen Keesje op strengen toon
„lecker" (39, 598). Teeuwis geeft hem een bevel met jonghe
als aanhef (503). Keesje is bij het ontwaken kortaf tegen zijn
vader, in den vocatief „Hoor je 't wel ? " (K e e s j en) Ja alree
man. Terstont ben ick klaer." Teeuwis wordt als vader met een
zwak voor zijn Keesje gekenmerkt door de demunitieve Jokwoorden", 2 ) waarop het nukkige Keesje antwoordt met verrassende variaties van gevoel : 30 (T e e u w i s) Jou leckertgen.
(Keesjen) Och och mijn gouden vaertgen (!). (Teeuwis
uyt) Her, her dan, der uyt. Jou bengeltie. (K e e s j en) Neen
neen, Pestelency neen (!). (Teeuwis) Jou guytgen,
is dat jou gebedt 2 . . . . jou leckertgen.
B r e d e r o. De enkele titelwoorden zijn : Van Robbeknol
tot Jerolimo gewoonlijk Joncker en Heer 3) ; heer gaat nu en dan
over in de functie van uitroep en nadrukvorm : 102, 1844;
ook 1364 mogelijk : (J u t j e tot Robb. den voorlezer) Maer
woon je daar, men va a r Heer, je keunt, jij hebt wel
annenomen. Mijn koning h, jy moet wat dikwils ankomen
(tevens opmerkelijke variatie van affectieve vocatieven). Nu
en dan noemt Robb. hem heerschap, en miester ( „ terzijde ").
Miester is minder eerbiedig dan heer en heerschap : ook de notarisklerk spreekt zijn gemoedelijken chef zoo aan, 1946. De notaris,
)

1) Mijn vaar en arme vaar noemt Anne haar man Teeuwis; zelfs
Keesje wordt door zijn vader vs. 1 „mijn vaer" genoemd; zie bij Bredero.
2)

-'

3)

„

tgen.
Terzijde” veroorlooft hij zich „baas" 1575; „mijn borgt" 933.
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en niet de schout, wordt door Geeraart (2132) zonder omslag
met zijn ambtsnaam bevelend toegesproken. Jerolimo spreekt
de „botmuylen" aan met „Monseur", „Mesjeurs" (1851), Trijn
vergast hem zelf op dien titel (617), evenals Byateris op „sinjeur"
(1850). Een buitengemeen tragisch-humoristisch effect heeft
495: (tot Robb.) gaat voort, haalt water, pagie, Met een suyvre
dwaal, en het verguld lampet.
Robbeknol wordt door Els en Trijn met „vrijer" meewarig
en vleiend toegesproken 1885, 1362. Door Jerolimo vs. 1474
schimpend met „lacker" ( lecker) (in coördinatie met de
komische scheldwoorden Markolfus en Malkus). Door Geeraard
gecommandeerd : jonghen, bengel, knecht Het gebruikelijkst
als enkel naamwoord is vaer (dikw**Is mijn of men vaer). Het
enkele vaer staat zelden vooraan (1925). Het woord is zoowel
vriendelijk (Byateris tot Geeraard), meewarig (Trijn tot Robbe knol), als ironisch - tartend (1863 Byateris tot Jerolimo) ; ook
door de vrouw tot haar man (1655).
De scheldnamen zijn meestal verzwaard tot compositum of
door een adjectief. Een der weinige enkelvoudige vormen is
41 scherluyn. Deminutieve vormen komen veelvuldig voor.
De knikkerende jongens onder elkaar (vriendelijk en ook
tartend) : 471 lansje; 465, 475 mannetje; 458 kammeraatje.
Jerolimo tot Robb. : 60 manneken, 1590 moeschaatje. Byateris
!

tot Robb. 1928 mannetje. Trijn vleiend tot Robb. 1372 (Mijn)

Engeltje, snobbeltje. Tartend is : (lieve) neutekraackertje 1838,
borsje 603.
Namen voor mannelijke en vrouwelijke personen.
Vriendelijke collectieve vocatief is Buuren, Buurtgens in
Spa. Brab. 1935, 2222. Vriendelijk is ook Ay lieve 588, 1354.
Opmerkelijk is maet, zooals gewoonlijk tot mannen, maar
bij Coster 582 door Keesjen tot Bely gericht, in een obscene
toespeling. Scheldende associatie in een diernaam: Bred. 718
(kalen) neet. Een zaaknaam: 1720 Wel, (ouwe) kennis, 1268
(walbarcken) aensicht ; Coster 54 Kyck wijsheyt (Teeuwis tot
Keesje). De naam leint (kijnt) is hevig affectief bij Coster 76,
wanneer Anne troostend Teewis toespreekt. Overigens wordt
het woord gebruikt als ietwat meewarige vocatief tot Bely
Gron. Bijdragen, VII.

20
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(526). En bij Bredero zoowel tot mannen als vrouwen gericht,
zóo dat het nu en dan het karakter van een interjectie aanneemt:
401, 1298, 1321, 1534; 1654, 1797, 2028.
§ 260. Het compositum in den vocatief.
In Teeuwis is de samenstelling zeldzaam : eenige scheldnamen
als huylebalck 142, Woudt aep 224 (als rijm) ; en een naamsomschrijving : Roskam 1671. Hierbij vergeleken is de compositie
bij Bredero een belanrijk middel tot verzwaring van den vocatief.
Het blijft bij tweeledige vormen.
1. Oude betrekkingsnamen en waardeerende namen (beleefde namen).
a. de oude gemoedelijke appositie -vorm der familienamen:
313 Thomas -oom, 1108 Andries-oom; 1810 Gerrit -buur.
b. buurman 1920; 1348, 1370 buur -wijfje(s). 1
e. adj. + subst. :1823, 2180 bestevaar(tje). 657 etc. elenbaas.
604, 1813, 1842 Jonghman (beleefde vorm jegens Robbeknol ! )
1815, 1961, Fijnman. 1379 En weet niemant van ouwlien,
goeliens, of A'dam te koop is
2. Affectieve scheldvormen.
a. de omschrijvende 2 possessieve samenstellingen, waarbij
de persoon genoemd wordt naar een lichaamsdeel. Ad j. +
subst. 199 Slecht -hoyen als ghy zijt, 3 ) 1562 Gay, groot hoot,
463 0 lieve neskebol, scheyter uyt, eer ick mier win, 644 sottebol 4 ),
1579 Gay sult mey, bot -muyl, met den blooten hoyen schincken.
484 0 lieve Aauwe Lampoot. Dezelfde omschrijvingen subst. +
subst.: 2024 Dat is jou groote eer, luysbos. Vooral uit de erotische
sfeer: 1266 Komt een revs voor den dach hontsklinck! 1254
gatvinck, hoere -dop. 1839 tootebel (2 ). Dezelfde, werkw. + subst.:
1874 klak -kooy 1869 pronepint. Niet uit deze speciale sfeer en
niet naar een lichaamsdeel: 1923 bedelsack. Een subst. +
adv.: 1840 1ij f -uyt (wiens „lijf" buiten hangt).
-

)

)

1) De deminutieve vrouwelijke vorm, als meisje naast jongen. Zie § 259
2) Zie § 282 vig. en Van Lessen.
3) appositie bij subj. zie § 263, 282 en volg.
4) met bijzin.
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b. de (direct noemende) vergelijkende samenstellingen:
288 Y get gallichveughels, gallichveughels, laetmen gaen. 124
hoerenlcint („ en schelde met één woort moer en kint,” zegt
Bredero, en verraadt daardoor bewustzijn van de bijzondere
stilistische waarde der samenstelling, nl. de korte taalformatie
met geconcentreerden inhoud). 1255 malle pis -dief. 1474 uylskuyken. 1841 appelteef, 2122 stucke -die f s ; 214 Je bint ien
sielmoorder! jij bloet-suyper ! jy fiel! 1838 Ja lieve neutekraackert?e, ick bin veer gien driegen vervaert.

§ 261. Het bezitt. vnw. „mijn" bij den vocatief.
Het bezitt. vnw. drukt oorspronkelijk een persoonlijke
betrekking uit tusschen ' spreker en aangesprokene, in het
bijzonder verwantschaps- en dienstbetrekking. Dit is in de
17de-eeuwsche volkstaal nog merkbaar. Bij Coster wordt het
pronomen mijn (men) alleen gebruikt door Teeuwis en zijn
vrouw en zoon onderling : 88, 91; 1, 30. De algemeene oude
vorm mijn heer wordt door Robbeknol tot zijn meester gericht
in plaats van het enkele heer, vooral wanneer hij als knécht
tot hem spreekt : 64 En ick sal jou, mijn Heer, een goede
dienaer zijn, id. 60, 952, 636, 1472. Hetzelfde geldt van mijn
Joneker (1564 me Joneker met verbleekte beteekenis). Het
meerv. mijn heeren wordt in Spa. Brab. gericht tot de heeren
van het gerecht en 2232 door Robb. tot het (betalend) publiek
in den schouwburg.
Gezien deze intieme gevoelswaarde, is het begrijpelijk dat
het pronomen als exponent van affect bij allerlei substantieven
fungeert. Een aardig voorbeeld hiervan is de reeks vocatieven
der sentimenteele „spinsters" tot den voorlezenden Robbeknol,
vs. (1354), 1362-73 : mijn vaar, mijn vrijer, mijn koning, mijn
ridder van 't Sint Ioris ; myn engeltje, mijn snobbeltje. Verder
933 mijn borst, 1288 myn moer, 1721 myn Bestevaer, als vriendelijke omschrijvingen; 2198 mijn orient, als ironische om
adjectieven : 355 mijn lieve knecht, 671 mijn -schrijvng.Met
lieve man, id, 2081; 412 mijn groote kameraat.

§ 262.
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§ 262. Het adjectief in den vocatief..
Het adjectief staat nu en dan na het subst. ; zoo in de ironische
toespraak van An, Bred. 604 (in rijm) : Dat gat en boordje
niet, seyd' ick, soo, jongman f ij n. -- En verder bij Jerolimo,
652, 612, 854. Jerolimo plaatst ook een reeks rhetorische adj.
in zijn gesprek met de „devine dochterkens" 613-712.
In de gewone volkstaal kan het vóórgeplaatste adjectief
aan een neutraal substantief affectieve waarde toevoegen,
het kan ook of tevens de onderscheidende beteekenis van een
substantief versterken, waardoor in den vocatief een „oordeel"
wordt uitgesproken.
1. Waardeerende adj. Medelijden : Coster 18 Arme vaer,
daer staet hy en werckt dat hy soviet, id. Bred. 904 a r m e
bloet. Coster 526 Hoe vaertet, b e s t e kynt, wil de deur niet
De praatvaar en „hondt slagher" wordt om zijn
open ?
gezelligheid gewaardeerd en „gelijmd" : (Jan K n o 1) Mijn
g r o o t e kameraat, gy moet hier noch wat staan, id. 313. Diepe
vereering spreekt uit het adj. gouden 1 ) : Coster 31 (Tee.) Jou
leckertgen (K e e s) Och och myn g o u d e n vaertgen. Bred.
2000 Ay, g o u d e n heerschip, komt en helpt mijn eerst voort. —
Jan Soetelaar begroet jolig en aggressief Bely met een dubbel
sierend adj.: 688 Wat wil je me seggen, so et e b o 11 e meysjen ?
2. Schimpende adj. Een neutraal subst. wordt schimpend
door het adjectief, meestal klankrijk, omvangrijk of verrassend
van „vinding" : Bred. 477 elementsche jongens, Coster 528
hangdeloose moer, daer leytse op de vloer, Bred. 1263 Wal bareken aensicht. 2) Een schimpend subst. wordt door het
adj. aangedikt: Bred. 718 ghy grootsche gek, id. 50, 124, 718,

1255, 2112; Coster 228, 348.
Een eigennaam met een adj. is zeldzaam: Coster 734 en laetie
mier van vrijsters dienen, onbedachte Jan!
3. Twee adj. zijn zoowel waardeerend, als schimpend. Lief
is ironisch en dus min of meer schimpend in: Bred. 355, 463,
484, 671, 1072, 1838; Coster 341, 357.
1) Men vgl. de „beeldekens van gout" Bredero 614.
2) Voor het subst. zie § 260: 2, 282.

§ 262-264.
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Oud is waardeerend: Bred. 1720 Wel ouwe kennis, iek wensch
jou goeden dach, 1721 ouwe Bestevaer. 1958 Wel ouwe Patriot,
wel Patroon, bonjours! — Maar schimpend: Bred. 298 Aauwen
lampoot, 1824 Ghy ouwe saggelaar, 1873 ouwe rabout, 2095
ouwen hongt, 2098 ouwe knecht.

§ 263. Substantieven in appositie.
Deze vorm is nagenoeg beperkt tot ambtstitels, in den
Spa. Brab. Den schout spreken de eenvoudige burgers toe als
Heer Schout(2088, 2195) mijn Heer Schout (1970) mijn heer de
Schout (2005, 2084), mijn Heer de Officier (2118). De Notaris
spreekt hem toe als: Mijn Heer de Substituyt, waarop de schout
hem antwoordt met: „Dominus Notaris, wel treet dan wacker
aan," terwijl Geeraert zich officieel houdt aan „Heer Notaris'
(2109). Maar bij zijn dringend verzoek om hulp vs. 2000 spreekt
hij hem aan „Ay gouden Heerschip . . . . Johannes Pilorum,
om godswil."
Een staaltje van kleineerende, tartende ironie is 465 Komt
an, mannetje mug 1 ), iek speelje. -§ 264. Genitief- en voorzetselverbindingen als vocatief.
Bij Coster noemt Anne haar echtgenoot Teeuwis kalmeerend
en vriendelijk bij zijn „vadersnaam" : Krijnen kint, vs. 146,
164. Teeuwis herhaalt ironisch dezen vocatief, die hem blijkbaar
wat alte „lief" klinkt: 74 „Wel lieve Krijnen leint V' (Teeuwis)
Coster 227
Krijnen hint, he datje St. Felten schen .... 2
het onverklaarde 3 ) scheldwoord: „Modde van gompe Bely!
pestelensie, daer coom ie káel 6f.
Bij Bred. genitieven in verbinding met ghy (jy): 2100 Jy,
Susannes boef, onthouwje mijn Tapijten .... 300 0 j *ij* Gods
gauwe dieven!
)

---

Mug" kan sufferd beteekenen.
2) Zie „kint" § 259.
3 ) Zie echter Ter Laan Gron. Wdb. op mot (modde) = zeug etc. en
Ned. Wdb., ook Stoett Pantheon- uitgave.
1)

„
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Voorzetselverbindingen.
(E 1 s) : Nou myn Ridder van 't sint Joris, nou mijn vrijer assen
man Leest nou .... (J e r o 1.): 614 Moor, beeldekens van gout 1 ick kus
de handekens van ou beleefde gracy. 355 (Jan Kno 1) Hoort hier
eens, Koopman van Aalshuyden, komt hier. -- 2006. Wel J o o s j e
mitje kroosje, wel Jasper sin je daer ? --)

De vocatief met een bijzin, een vorm die in de klassieke
tragedie weliger tiert, 2 ) is in het blijspel zeldzaam. De ver
een relatieven zin vinden we o. a. in een gebeds--bindgmet
formule, Bred. 1418. Tot de volkstaal zal wel hebben behoord:
199 Slechthóyen als ghy zijt!
§ 265. Pron. 2de pers. + vocatief.
De verbinding van het pers. vnw. met den vocatief is vereerd
met een omvangrijke vaklectuur, 3 ) die niet tot een volslagen
bevrediging heeft geleid, misschien ook omdat men de zaak te
zeer formeel en te weinig syntactisch :heeft beschouwd.
In § 174 is er op gewezen dat bij imperatieve zinnen het
pronomen ghij (ook ghylien) dus niet in combinatie met een
nominalen vocatief, als vocatief voorkomt. Dit geeft ons het
recht, te onderstellen dat het pronomen ook in combinatie

met een nominalen vocatief wel als vocatief werd gevoeld;
de pronominale en de nominale vorm stonden in variatie en
appositie. Ze zijn dan ook wel eens door komma gescheiden:
Spa. Brab. 1562 e. a.
Men kan, wat den Spa. Brab. betreft, en de verbinding die
ons hier interesseert nl. die met den volgenden vocatief, constateeren, dat méestal de vocatief )ij wordt gevonden; stééds
wanneer in den voorgaanden finiten zin je staat. Overigens,
zonder duidelijk formeel verschil, 4 ) ook wel ghy en zelden gy.
1 ) Zie gouden § 262. 2) Zie § 273 en vlg.
3) Kern in N. Taalg. V en Tijdschr. XLVI. Muller in Tijdschr. XLV.
Schönfeld in Tijdschr. XLVI en Hist. Gramm. Vorderhake in zijn diss.
Verdenius in Tijdschrift XLIII.
4) Volgens Verdenius zou er, wat betreft Bredero's Kluchten een verschil zijn bij enclisis : Comt ghy, corn gij. Dit gaat in den Spa. Brab. niet
gehéel op. Ook in den vocatief is de vorn 718 (T rijn) Gaat heen, ghy
grootsche geck. (An) Gaat heen, *ij kalen neet. 1254 Loop heen, ghy
hoeredop, jij gatvinck, by jou wortelteef -- vrij „willekeurig ".

307 § 265.
Jerolimo prefereert gay en ghy. Jij wordt ook in 't meerv. wel
gebruikt : 477/8, 300. In Teeuwis van Coster schijnt dat zelfs
de pertinente vorm te zijn : 1347 Maer j e y luy, waer gaeje
nou heen, as je tijt van hier ? — Overigens komt in dien tekst
de pronom. vocatief alleen in 't enkelvoud voor, en dan in den
vorm iou (jou), die in den Spa. Brab. zelden of nooit vaststaat.
Deze regelmaat in twee omvangrijke teksten : de nominatief vorm (gh**, gij, jij) in den Spa. Brab., de objectworm (jou)
in den Teeuwis, is opmerkelijk. Het is natuurlijk mogelijk dat
hier de vormen van twee dialecten worden weerspiegeld. In
ieder geval blijkt er uit, dat Bredero en Coster ieder aan één
van beide vormen voor het pronomen als vocatief gewend waren
(behoudens het mogelijke verschil tusschen enkely. en meerv.
bij Coster).
Men heeft als oorsprong van den vorm jou o. a. gedacht
aan het bezitt. vnw. Het begeleidend subst. zou dan een deel
of een vervanging van de aangesproken persoon zijn geweest.
Dat is alleen maar denkbaar 1 ) bij : you dingh Tee. 723, jou
lelycke prij id. 348. Het voorkomen van deze verbindingen
wijst op de mogelijkheid, dat de vorm jou + vocatief uit deze
possessieve omschrijving is voortgekomen. 2 ) Men meent ook,
dat de vorm jou oorspr. object of liever casus obliquus is geweest.
Dan zal men de verbinding jou + vocatief moeten vinden als
variatie van een object of casus obl. in den begeleidenden
zin. Dit komt inderdaad voor : Tee. 34 En dan ien reis mit j o u,
jou leckertgen, id. 587 'k Sou j e op ien aer kam setten, jou
otycke Lecker. Deze varieerende functie kan de verbinding
echter (in oorsprong) niet hebben bij een gebiedenden zin:
772 Schaf op jou Boer! Maar als tweede bron van jou-vormen
is de varieerende objectsfunctie niet te verwerpen. Men heeft
ook ondersteld, dat de vorm gelijk zou zijn aan den roep „jou(w)",
die de stam is van (uit)jouwen. Deze „oorsprong" kan nog worden
1) Zie Ned. Wdb. op ding en Mnl. Wdb. op pry, pri (de). Met „jou ding,"
zou gelijk staan „jou pruim"; met „jou pry" bijv. „jou kreng." Zie voorts
§ 259.
2) Niet uitgesloten is, dat de possessieve vorm is uitgebreid door analogie
naar de posess. vorm mijn zie § 261.
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begrepen uit de gevallen, waar jou + vocatief op zichzelf staat,
of aan het begin van een zinsverband, zooals Tee. 348 Jou
leljcke prij, men sou kinderen met jou te bet jaghen, id. 31;
30 Jou lecicertgen ! Men kan zich ook voorstellen dat de vorm op zichzelf, of
voorop, door pauze van den volgenden zin gescheiden, „objects"
functie had : het „object" waarop des sprekers aandacht is
„gericht ", of waarop hij een dreiging gericht vóelt. Zóo zal
men toch den casus obi. van het pron. pers. in verbinding met
interjecties moeten verklaren (A y mi!)
Het is gewenscht, niet één enkele van de voorgestelde ver
jou + vocatief als de ware te beschouwen. Zelfs-klaringev
is er nog aanleiding tot de onderstelling dat al betrekkelijk
vroeg in déze verbinding de objectsvorm
m is opgetreden in de
nominatieffunctie (zooals in Jrieschel' dialecten thans vrij
algemeen), of in de vocatieffunctie.
Het is niet mogelijk de subjects- en de vocatieffun.ctie van
elkaar te onderscheiden. In de eerste plaats bij de imperatieve
zinnen : de vorm ghij (***) komt niet alleen voorin, maar ook
middenin den zin voor (zie § 174) en dáár is het emphatisch
uitgedrukt subject. We hebben het vooropstaande pron. § 174
verklaard „veeleer als vocatief in den zin gedrongen." Men
kan met evenveel recht onderstellen dat het als emphatisch
subject geïsoleerd is. 1 ) Hetzelfde geldt voor de verbinding van
ghy (jy) + vocatief, zelfs voor de gevallen, waar het pron.
door komma van den vocatief gescheiden staat ; en niet alleen
bij imperatieve zinnen maar ook voor vragende en mededeelende.
Zoo is in Tee. 1347 Maer jey luy, waer gaej e nou heen $jeyluy eerder te begrijpen als geïsoleerd aankondigend subject
van den volgenden zin, dan als vocatief. De zin zou dan analyse
zijn van „Maer waer gaen jéyluy nu heen met onderscheidend

accent op het subject.
Vocatief is de vorm wanneer er een liefkoozende, waardeerende
of schimpende gevoelswaarde in is uitgedrukt en dit is, ook
1 } Heel duidelijk is dat met de eerste persoon 't geval.: Bredero 644
Wat kout ick, soítebol.
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blijkens de beteekenis der substantieven (vleinamen en scheldnamen) meestal het geval: Zie § 258/60. Ook blijkens de adjectieven in sommige constructies : Tee. 348 Jou lelijcke prij, 587
jou olycke Lecker. Bred. 313 't gaatje 1 ) wel, jij groote maat,
50 jij luye bedelaar, 718 jij kalen neet ; 477 jij elementsche jongens,
1873 ghy ouwe rabout, 718 ghy grootsche gek, 124 ghy ver
hoerenkynt. Tenslotte blijkens de deminutieve vormen,-branseld
als Bredero 458 Wat raje, jij kammeraatje, even of oneven.
De vorm pron. + vocatief staat bij Bredero in 17 van 23
gevallen ná den verbonden zin. Bij imperatieve zinnen steeds;
alleen vs. 50 tusschen een optat. uitroep en een imperatief,
478 tusschen een dreiging en een imperatief. In 300, 313, 647,
1824, 2095, 2214 staat de vorm ná een mededeelenden zin;
in 1562 Gay, groot hoot, g h y souwt eerst ou Pater-noster lesen
is duidelijk, hoe de nominale vocatief een geïsoleerd subject
en den volgenden zin kan onderbreken, id. 2100. In 1584 staat
de verbinding tússchen een imperatief en een vragenden zin,
in 458 wordt een vragende zin onderbroken: 458 Wat raj e,
jij kammeraatje, even of oneven 2 -- zóó dat „jij" varieerend
subject kan zijn. Ook bij Coster staat de groep bij voorkeur
achteraan. Het is waarschijnlijk dat de verbinding, volgend op
den zin, werd gesproken met lagen toon en een ietwat vertraagd
tempo, na een sterk en hoog emphatisch accent van den voor
zin: 718 Gaet héén ! ghy grootsche gek! etc.-afgnderi

§ 266. Variatie en herhaling van den vocatief.
De gevarieerde vocatief is vooral voor de uitdrukking van
affect gebruikelijk, de louter herhaalde vorm is vooral gangbaar
als roep en als vermaning. Bij C o s t e r zijn beide verzwaringen
betrekkelijk zeldzaam.
Affectieve variatie: 73/7 Wel lieve Krijnen kint, wel lieve vaer, hoe
koomje dus te vallen.... Nou mijn Teeuwis Krijnen, nou mijn vaer,
ten is gien noot!
Herhaling als roep: 142 Kees, kees, hier Kees, waer binje, huylebalck,
id. 1, 3, 224. Als vermaning: 622 'k Segh altemet: Teeuwis, Teeuwis,
wat binje een boef. id. 60.
1 ) Bij dit object varieerend had Bredero jou kunnen laten volgen,
wanneer hij niet blijkbaar uitsluitend jij (ghij) erkende.
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Bij B r e d e r o is de variatie natuurlijk rhetorisch bij den
„Spaanschen Brabanter", om te beginnen in den aanhef van
zijn kostelijken lofzang op Hantwerpen, vs. 5. Vervolgens
in de conversatie met de „beeldekens van gout" vs. 613/4, 654.
En met bijzonder dramatisch effect in de geniale uitwerking
door Bredero van de „opgeblasenheit" des avonturiers, die in
den schelmenroman, 1 ) als hij wat geld heeft verworven, de
opmerking maakt dat hij wel een stad kan koopen. Bredero
dramatiseert dit „motief" tot de rede van 1378-95:
En weet niemant van ouwlien, goeliens, of Amsterdam te koop is 1
Iek wilt betoolen, niet op termijnen, maar met argent kontant, Puf,
Koopliens, puf, mannekens, ick ben de grootste van 't landt, etc.

De variatie is dikwijls scheldvorm, ten eerste bij het tartend
roepen der straatjongens vs. 479; ten tweede in den scheldenden
monoloog van Trijn, vs. 1254 ; ten derde in den ironischen conversatietoon, vs. 355, 347 ; ten vierde bij bevel en adhortatief:
1473/4; 171, 481. Sterk affect in den ,,lijkzang" der „Vrouw"
vs. 1440 Mijn Héér, mijn Mán, mijn goédt, wat is my dit een
krúys : Heláas waar brénght men ú 9 in 't ónghelúckich húys 9
In 't dróef, in 't dóncker húys, in 't húys van hèt verghéten
In het húys daèr men wéet van dríncken nóch van éten

met die doorloopende variatie op „het Nuys", die Robbeknol
in verwarring brengt. 2 ) Jerolimo stort zijn hart uit tegen
Robbeknol: 906 Robbert, myn goeyen knecht, 't sichtent ick
hier quam woonen Was ick nooit wel te pas ! Het gemoedelijke
„welkom" van den notaris: 1958 Wel ouwe Patriot, wel Patroon,
bon jours, wat is jou seggen? en het ontroerde afscheid
van Trijn en den „trooster" Robbeknol.: 1372 Gaet heen, mijn
Engeltje, mijn snobbeltje, och! by is so soet! ook 1362 de opwekking tot lezen. Louter herhaling is betrekkelijk zeldzaam;
alleen bij uitbarstingen van boosheid of angst: 288, 122, 284.
B. De plaats van den voeatief. 3
§ 267. De vocatief staat als louter vleinaam alléén, buiten
verband met een anderen zin, in het begin van Costers blijspel,
)

1) Hoofdstuk XXI.
2) Dit „tafereel" is geheel naar het voorbeeld in den roman.
3 ) We zonderen hier uit de vocatief-vormen in bijzondere functies en
den gevarieerden en herhaalden vocatief.
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waar Teeuwis zijn Keesjen gaat wekken: 31 (T e e.) Jou leckertjen !
(K e e s) . Och, och, myn gouden vaertgen!
Overigens is de vocatief „bepaling" bij een volgenden, een
voorgaanden, een omringenden onderbroken zin, een omringend

verband van zinnen.
Geheel vooraan of achteraan den zin of het verband staat de
vocatief maar in 1 / 3 van alle gevallen, zoowel bij Bredero als
Coster. Bij Bredero staat hij vaker geheel vóór dan geheel
achter. Bij Coster betrekkelijk zelden geheel voorop.
§ 268.

De vocatief geheel voorop.
Bij Coster de enkele naam, vóór een bevel of opdracht : 94,
503, 520, een dreigement 598. Voor een vraag: 172, 1552 Jac f f er,
is me vaer hier ? Inleiding van een nieuwe aanspraak : 1245.
Bij Bredero. Geheel voorop staat vooral de enkele naam,
bij bevelende zinnen in 20 gevallen. Voor vragende zinnen:
1315, 1320, 1323, 1584.
Deftige ambtelijke vocatieven staan bijna altijd vóóraan :
2159 (T rijn) Heer Schouwt, het is een Jool, etc. Ook de precieus
rhetorische aanspraken van Jerolimo in vs. 618 en vlg. en zijn
„meesterlycke" vocatieven tot „Robbert" en „Rob'knol"
(526) staan veelal voorop. „Heer" voorop is dikwijls uitroep.
Eenmaal staat in een verhaal de epische constructie van

Voc. Parenth. verbum dicendi rede: 401 „Kijnt", s e y d s e
„'t is sulken kribbetje."

§ 269.

De vocatief achteraan.
Achteraan heeft de vocatief bijzondere intonatie. Na vragende
zinnen geeft hij aan den vragenden zin den vragenden „draai": 1 )
Coster 603 Ben jij daer Belij l .... Waer benje Belij ? 112 Wat isser
..Keesje 1 688 Wel wat wiljeme seggen, soete bolle meysjen 1 39 Verstaeje
dat wel, lecker 1 142, 224. Bred. 147, 576, 1006, 1016, 1364, 1820, 1923,
1944, 2022, 2026, 2042, 2098.

Na andere zinnen heeft de vocatief achteraan uit den aard
der zaak een lagen toon, die echter niet kort en krachtig kan
1)

Zie vragende zinsvorm § 190 en volg.
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worden geaccentueerd. Hij staat dus na imperatieve zinsvormen
met een gemoedelijke, aansporende, of verzoekende modaliteit:
Coster 734 en laetie mier van vrijsters dienen, onbedachte Ján !
31 Her, her dan, der uyt // Jou bengeltje. Bred. 1721 In wat gat hebjij
so lang esteecken, sécht mijn, ouwe Bestevaer ? 1461 Komt hélpt mij
doch, wijn Jonker ! 1288 wees ghy de quaatste niet, nou stil, weest
stil mijn moer 904 Nu éet doch, arme bloet, etc.

Zoo past ook de vocatief na mededeelingen in gemoedelijken
toon, soms door een stijgenden ietwat vragenden toon : Bred.
1810 Holla hier most iek zijn, Gerrit -buur, id. 1589; 1857 e. a.
soms door waarschijnlijk lagen toon : 2140 Wel, dat is sóet,
mijn Heeren. Dit relaas is genoech om u te kontenteren.
Scheldwoorden staan achteraan met bijzonder affect, waar
na indrukwekkende pauze; men vergelijke vooral-schijnlk
de verbinding ghij + scheldwoord 1
:

)

1812 Wat schaamt u, ghy karonje ! 1824 Jy vaert voor morghen niet,
al roep jy wat luyt, // Ghy ouwe saggelaer ! id. 124.

§ 270. De vocatief in het syntactisch verband.
Een belangrijke vorm is de combinatie van een interjectie,
uitroepend woord, zin zonder Vf. en een vocatief, bijna zonder
uitzondering vooraan. De vocatief staat dan zelf niet, maar de
combinatie wèl vooraan. 2 ) Veelal dient het inleidend woord
tot verzachting van den wat bruusken enkelen vocatief-voorop;
dikwijls komt de korte vocatief als een vertragende overgansvorm in parenthetische positie.
Ten tweede kan de vocatief tusschen twee samenhangende
zinnen staan. Ten derde kan de vocatief één zin onderbreken.
1. Een combinatie met den vocatief vóór den zin.
a. Maer + vocatief staat bij Coster bijna altijd voor een
vragenden zin of een zin waarin de spreker tegenwerpingen
maakt of bezwaren uit:
Coster 214 Maer Bely, wat zouwen de, luy zegghen, datwe mekaer
smeten Dat is soo gheen manier, id. 182, 211, 700. 85 Maer lieve Kryne n
kint, dus te vallen! Bredero ook aldus: 1286 Maar Trijntje, wat kal
is dit? Wat soumen doch so kijven 1 id. 404. Meestal is het een rhetorische „overgang" (= maar wat ik zeggen wou) : 574 Maer Annetjen
1) Zie § 265.
2) Zie ook § 232 en volg.
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segtmen fens, wat isser wel op eloopen ? 1098 Maer, Jan, ick heb ghehoort. Dat .... , id. 580, 730, 1374; 1098, . 1052. Verwondering: 678
Maar Jonker, wat je seght!

b. 0 + vocatief. Een „rhetoricale" vorm bij Jerolimo's
galante gesprekken 632 en volg. Een gebedsvorm 546. Overigens
wordt door de combinatie een uiting van zelfbewuste overredi.ngskracht gekenmerkt, de spreker suggereert den aangesprokene iets:
516 0 Robbeknol, dach ghewaer, dat is so excellent ! Coster 715 0
meysjen hadj e my tot een man Wy zouwen so wel by mekaer schicken!
id. 1223, Bredero 463, 471, 1020. Met superieure ironie: Bred. 1108.
De droes, wat schelm is dat°? een Meyt neer te leggen ? (H a r m e n)
0 lieve Andries-oom, dat gheschiet nu soo veul ! id. 1072!
Over het zeldzame ho! met voc. zie Ned. Wdb. VI 774.
C. Och + vocatief. Inleiding van een verzoek:
Bred. 885 Och Heer, wilt my niet slaan ! id. 1454. Mitigeert een ontkenning 169, 248. Meewarig affect : 106 O e h ! segd hy, och mijn beekje !
Och, doetje toch wat te goedt!

d. Wel + vocatief. Deze aanhef drukt een toenaderende
houding uit, vooral bij vragen: Coster 562 Wel Keesje, binje
al everechs opestaen, wel wat ist ? id. 340, 341, 579, 612 ; Bred.
306 Wel Floris Harmensz, waar brengh je de baar id. 2006, 2007,
2042. Bij een scheldnaam uitdagend: Bred. 1869 Teel prone-pint,
wanneer selt Wesen 2 id. 1839. Bij bevelen en mededeelingen

ook de toenaderende, c.q. kalmeerende functie : Coster 569
Wel Keesje, je Vaer is hier, id. 76 ; Bred. 714, 1720, 1810.
530 Wel Robbert, maactet bedt, het hugs wart ou bevolen.
Verdere combinaties: Bred. 2109 Wel an, Heer Notaris, tydt wacker
an 't beschryven. Coster 713 Nou welan meysjen, 'ksel je by komen
(bereidverklaring). 531 Wel hey Meyt, ick docht dat de deur soo beseten
klemde.

e. Nou (nu) + vocatief geeft aan een imperatief de overredende modaliteit:
Coster 146 Nou Krynen Sint maeckt de Jongen toch niet an 't huylen,
id. 748 (1669), Bred. 685, 1362, 1274 Nou Trijntje nou, nou 't is hoogh
ghenoech, 't is lang enoch ghekeven.

Ay 1 ) + vocatief eveneens, ook het verzoek:
Bred. 2000 Ay gouden heerschip, komt en helpt mijn eerst, id. 1956;
1940 Ay lieve wijfjes om Gods wil, laet de schamele jonge gaen! Ay
lieve 588, 1354.
1)

Coster 81 Oy, Oy, Oy my Anne -- is een uitroep van pijn.
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f. Door een ,,Krachtuitdrukking" 1 ) + vocatief wordt ver
-bazing,
ontsteltenis, etc. uitgedrukt:
Coster 1631 Pestilency Mr. Bartelt, dat is voor mijn ien warriglie
saeck. 93 By get 2 ), Anne, dat sou ickj e niet connen na doen ; 89 Gants bloet hoe sterek datje bent. Gut + voc. is dreigend Bred. 1837, overtuigend 262.

g. „Neen" of „ja" + vocatief. „Neen" fungeert nu en dan
ontkennend als antwoord op een verzoek of vraag van den
spreker die in den vocatief wordt aangesproken : Coster 720.
„Wat dunktie, tyje nau niet wel goedtkoop by my te bedt'"
„Neen vrijer ....," id. 1552 ; Bred. 367. In een ironisch „terzijde"
wordt een tegengestelde opvatting geplaatst : Coster 187.
De verbinding kan ook dienen om met nadruk een eigen meening
te poneeren, Bred. 566 11Teen, by gut Trijn, dat waren nobele
basen, 1534 Neen kijnt, men moet somtijds al wat doen om
beters wille. Soms kan dan „Neen" prolepsis zijn van de negatie
in den volgenden zin : 1751 Neen, Byateris, had ick so gedaen,
ick had n i e t dat ick nou wel heb.
„ J a" fungeert zelden als „bevestigend antwoord" : Coster 2.
Meestal dient het tot betuiging van „bijval" : Coster 21 „En
ick maecker niet veel werk of" (T e e.) „Jae Anne, ick noch al
vuel min, id. 92, 201, 581, 1632. Nadrukkelijke „bekrachtiging" 3
van vroegere ontkenning, die wordt herhaald : Bred. 1815
„Hy is niet by der handt" „Wast meugelyck, ick sprack hem
wel een voort." „Ja wel, fijn man, ten mach hem niet beuren
rechtevoort," id. 1838. Sterke nadruk op een „verzekering":
1797 Ja kijnt ick weeter of id. 1351, Coster 357.
h. groet + vocatief (H)adieu Coster 164, 744, 751; Bredero
453, 2222; Bonsjours Bredero 1846 (Jerol.). Goeden dach 1970,
1220. Genacht dan Juffer, Coster 1554.
i. adverbiale uitroepvormen + vocatief.
De „voorkomende" formule: Bred. 636 Met oorlof, myn Heer,
ick kan u niet verstaan, id. 2179; gevarieerd: 1619 Met oorlof,
myn Heer Jerolimo onder verbetering .... de man die
)

1) Jerol. Ke, Semers, e. a.
2) 742 Yget Juffer, bij een optatief.
3 ) Thans zou men zeggen „Heuach ! 't gaat niet."

315

§ 270-271.

had ghelijck. Nadrukkelijke verzekering : 1557 Inder waerheyt,
Robknol, het is malsem ; 1611 Vorwoor, Robbert, de Spangjers
is een magnifijcke nacy. Aanmoedigend : Coster 88 Soo soo
men moer, Laet my lens kijcken, hoe starck datje bent, id. 2122
(ironiseerend id. Bredero 1566). Kalmeerend : Bred. 1943
Al goelickjes, Vrouwtje, tsus, sus, komt so lang hier binnen.
j. stereotype imperatief + vocatief. Inleiding van een
adhortatief of verzoek is : Coster 1671 Kom, com Roskam, gaewe
daerse ons eens scheneken, Bred. 689, 457, 2180. Inleiding
van een vraag vooral : Bred. 854 hoort, hertelce lief, wa soeckdy
wa begaarde ? 353 Hoort hier eens, Jan Knol, weet je wel ...
Coster 1554. Wekking van de aandacht : Bred. 499 Siet Joncker,
ick heb hier de handdoeck en het water. Coster 54 Kyck
wijsheyt, hoe na sorchje dat by sijn bienen sou verslyten, id. 78.
Inleiding van een informeerende vraag is: Bred. 1091 Secht
ons, Andries, wat nieuws hebben wy vanden morgen 2 id. 2031.
Voorbereiding van een nadrukkelijke mededeeling: Bred.
477 Komt hier, jy elementsche jongens, ick sel je leeren smijten,
id. 465. Zoo ook inleidende optatieven + vocatief: Coster
962 Datjet verstaet goeluy, so merken de boeren de eende, id. 896.
§ 271. De vocatief tusschen twee verbonden zinnen.
De vocatief tusschen twee op eenigerei wijze „verbonden"
zinnen, is verwant aan de „parenthesis" in korten vorm,
besproken § 216/7. Hij is , evenmin scherp te scheiden van den
vocatief ná den zin (hiervóór § 269), als de „toegevoegde"
korte zin, besproken in § 218. Vele van de vocatieven die wij
hier bespreken, staan door de interpunctie alleen van den
vólgenden zin gescheiden. Ook de hiervoor besproken „uitroep"
vormen + vocatief zijn niet scherp te scheiden van de hier te
bespreken kortere (imperatieve en interrogatieve) meer of
minder stereotype hoofdzinnen + vocatief (+ zin).
1. We bespreken eerst de combinatie van den vocatief
tusschen twee zinnen, waarvan de een niet onderschikkend
met den ander verbonden is.
a. Een stereotype vragende zin leidt een volgende concrete
vraag in:

§
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Bred. 1150 Wat dunckj e daar of Jan is dat niet wel bedocht
id. 1204, 1375. 1863 Wel hoe ist, vaer l selj e men gelt gheven! 366 Hoe
vaerje daar weer, geest ? was dat mist Coster 526 Hoe vaertet, beste
Kynt, wil de deur niet open 1

Inleiding van een imperatief : Coster 138 Hoor jijlt wel,
Keesje, past dat je je Vaer staech bent op sijn hielen. --- Inleiding van een nadrukkelijke verklaring : Bred. 1737 Wat is t
lieve moer 2 Sy sinder met bey heur bienen al deur. Bredero 644.
Coster 83. In deze verbanden is de vocatief duidelijk vragend
slot van den eersten zin.
b. Een niet -stereotype vraag voorop. Als variatum bij een
volgende vraag : Bred. 458 Wat raje, jy kammeraatje, even of
oneven 2 1946 Waar sellewy gaen miester, totte waart inde
drie dweylen ? Coster 225. Als verklaring van een volgenden
imperatieven (adhortatieven) zin : Bred. 363 Wil jij se eens
zien, Andries Gietlogen, soo gaat op de :Nieuwe Bruck, id. 1885;
Coster 537.
e. de vocatief onderbreekt twee gecoördineerde (c.q. gevarieerde) imperatieven:
Coster 1211 Dus weest gherust Vrou, noch maecktj e daerom niet
bedroeft, id. 258, 542, 723. Bred. 1266, 1390, 1444; 461.

d. de vooropstaande imperatief -I- vocatief bereidt een
mededeeling voor:
Bred. 933 Verhaast je niet, myn borst, ick sei je voor gaan dansen,
id. 1259, 1321, 1826; Coster 546 in bijzinvorm (prohibitieve functie):

619 Dus loopt ras me meysken, e e r dat het wordt te laet.

e. een stereotype mededeelende zin + vocatief staat inleidend:
Coster 256 't I is waer Hanne, je loopt al soecken as de blinden, 573,
528; Bredero 1466, 1752, 1798, 2011. Coster 735 't Is wel meysie, 't is
een arme Schout, die sijn boete niet verwaren kan. -- Bred. 1585
Dat h e b j e wel, Baas, van Kleyn bier krijghtmen Luysen in de maegh.
1054 Dat lieghje niet Harmen, maar ick en smijt gheen vrouwen.
Bred. 130 Om kort te maken Joneker, dit komen ...... .

f. de vocatief tusschen twee varieerende (c.q. elkaar ver
aanvullende) mededeelingen:
-klarendof
Bred. 1844 Hij wascht sijn handen schoon, Heer, by hout soo veul
van de reynigheyt, 1348 Siet daer blijf ick buur wijfje, siet daer by
dat titteltje, id. 313, 345, 604, 1296, 1370, 1655, 2024; Coster 348,

372. Ironisch door maer verbonden: Coster 174 Hy en isser niet te veel
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Bely, m a e r by schietter pas over.
De tweede zin concludeert:
Coster 527 Se klemt soo Teeuwis, je selter van buyten op moeten
loopen.
--

g. op den vocatief volgt een formule van nadruk:
Bred. 1882 Jawel dat moeytmen van jou miester Robknol, jaa 't
veurseker, id. 1260.

2. de vocatief tusschen een hoofd- en een bijzin.
Bred. 90 Daer na so gebeurden 't, Joneker, dat sy aan duckdalfs
palfreniers knecht kennisse kreegh, 1255, 1599, 1849, 1933, 2084, 2198;
Coster 208 't Was wel goet vrou, d a t sommige luy van je noot wisten.
Bred. 1576 Deynckje niet, Jonker, de Buyck- lapper die is doodt? 1841
Ten is gien kunst appelteef, van vrome luy schanek te spreken. Verdere
constructies: 219, 707, 1379, 1850, 1920, 2034; Coster 739.

3. de vocatief tusschen een bijzin en een hoofdzin.
Coster 236 Asje maer om kijckt Vrou, so dreygt hyme te slaen;
id. 260. Bred. 2025 Hadje noch ien paer bienen, Otje dickmuyl, jij
waart een biest, id. 652.

§ 272. De Vocatief onderbreekt een zin.
Hier is duidelijker dan in vele onderbroken zinsverbanden
de vocatief een retardeerende parenthesis, dikwijls een vorm
van respect. Onderbreking van een bijzin komt niet voor.
1. de mededeelende zin.
a. Vocatief tusschen Subj. en Vf.: Bred. 80 De meullenaars,
mi,jn Heer, die hebben nu een aar verstandt, 243, 264, 612,
659, 1564, 1583, 1907, 1975; Coster 114, 177, 186.
b. Vocatief na een adverbialen aanloop : Bred. 76 Daar na,
Joneker, soo ist eschiet, 706 Hierom Juffrouw, dunckt my, so
ben ick excusabel, 804, 1045; Coster 264.
e. de vocatief onderbreekt een samengesteld gezegde : Bred.
64 En ick sal jou, mijn Heer, een goede dienaar sijn, 1263 Of jij
sult ierst, walbareken aensicht, van zijn eyeren eten, 603, 1579.
d. de vocatief staat vóór de laatste bepaling: Bred. 2160
Ick bedanek je, Heerschip, séer. id. 556; Coster 202.
2. de vragende zin wordt onderbroken, vooral na een
sterk geaccentueerden aanhef: Bred. 380 Hoeveel dooden,
Floris, hebben wij nou wel gehad van de weeck ? 671 Maer
tóch, mijn lieve Man, lust jou nog wat te krollen ? 1013, 2112;
Coster 724.
Gron. Bijdragen, VII.
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3. de imperatieve zin krijgt nadruk door de onderbreking:
Bred. 1066 Verklaart hier eens, Harmen, voor dese goede
mannen, Waarom ...., 495, 1874, 1472 Och laetse eerst, mijn
Heer, een weynich zijn vertrocken.
BAETO.
In dit dramatische genre speelt de „personificatie" een
belangrijke rol. Talrijk zijn dan ook de aanroepvormen, die
niet doelen op een aanwezige persoon, geen „aanspraak" zijn
naar de functie, dikwijls overgaan naar die van den „uitroep ".

A. De vorm en de beteekenis van den vocatief.
§ 273. De vocatief kan pronominalen vorm hebben : Ghij
bij imperatieve zinnen dringt in den zin door (zie § 174) maar
staat los ná den zin: 1238 Vliedt henen ghy. 1
De nominale vocatief kan verbonden zijn met een pronominaal zinsdeel : 537 U, Godinne, komt de danck hieraf, id.
101, 557, 1505. Zoo is ook met het subject ghy, in geïsoleerde
ordening de combinatie duidelijk vocatief : 1479 Ghy jonxlcen
)

volghtme', id. 639. 682 Welkoom mijn Heer. En ghg me

Vrouwe, welgevónden. 910 Gasten hoort, ghy o o e k mijn edel lieden. De vocatief - functie blijkt ook uit den casusvorm, wanneer nl. de aangesprokene object is in den volgenden zin : 797
Maer ghy myn lief, indien ... U bid ick ... . De pronominale vocatief kan worden gevolgd door een attributieven zin.
De nadere bepaling van een vocatief door een attributieven
zin is een typisch verheven vorm van de klassieke tragedie:
88 Ghy die levend' sworft van d'een tot d'andre stranden ...
91/2, 603, (641), 771/2, 863, 957, 1044, 1150, 1242, 1288,
1342, 1359, 1375, 1447, 1515.
Eenmaal heeft de vocatief, hetgeen bijzonder is, negatieven
vorm: 80 Komt voorts .... Geen uenjers wt den hoop ... .
Mae r suleke die.... Deminutief is alleen de aanspraakvorm
van Baeto's zoontje, en dan verzeld van ghy of adj.: Ghy jonxken
of onnosel soontjen (1232).
1)

Zie verder § 265.
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1. De vocatief gericht tot personen.
De enkele eigennaam komt alleen voor, gericht tot een
(gehate) afwezige, vs. 37, (en tot Medea e.a.).
Het enkele substantief is in het enkelvoud beperkt tot personeel
en lageren: 915 jonghen, 1131 boode, joneker 704, 908; en
heer(e) 832, 863, 871. In het meervoud ook tot „lageren" :
mannen 835 en vlg., burgers 991 en vlg., joffren 708, trawanten
906 ; vergelijk 910 Dit wil ick, gasten, hoort ; ghy oock, mij n
edellieden. Het enkele vorsten of helden alleen in regen : 641 vlg.
Talrijker zijn de vormen met mijn : mijn vorst, mijn heer(e),
mijn lief (797) ; mijn' heeren (968, 1044), mijn kindren (620),
mijn' lieden (1505); en met me : me vrouw(e), me vrouwen (570).
Het adjectief ') is meestal epitheton ornans : goedertieren
vorst 1019, 1033, grootmoedigh vorst 1487, onverwinber heldt
1388, eerwaerde moeder 1169, 1182, eedle Rycheldin ; grootachtbre
Coningin 574. Onderscheidend : Onschuldigh ballingh, dien de
wet verschoonen souw, id. 1104 komt nader, felle dier en
in uitroepen 299, 716, 785 ; superlatief : 702 Genadighst' Heer —
is ep. ornans, id. 503, 1099 ; daarentegen wordt een „oordeel"
uitgesproken in 603 0 heughelycste dagh die my oyt quam te
voren , ook in 816 Ach a 1 t e jonge wees ! een momber streek
u Godt , waar de vocatief uitroep wordt, id. 715. Achter
geplaatst adj. alleen in het meervoud en in plechtige rede of
rei : 1399 0 eegas waerdt, wat lust u 't hart Soo seere tot den
rouw te tergen, 1359 0 mannen kloeck ...., 1515 Vorsten
hoogh, die wilt bekleeden Met gloory eerlyck uw' haylighe
throonen. Een Partie. perf. verzwaard met bijw. bepalingen
1104, 1391 Rust ghy mij 't hooft, o baer bekleedt met bruyne
doecken. In een uitroep : 1151 0 wreedtheydt wreeër als wreedt
moorddaedelyck bedreven! Zie verder 3 hierna.
De appositie is veelal stereotyp in: Heer Vaeder (624), Neef
Lujdewijck, geluck (706); Jonker Ot, Hier (847). Een omvang
varieerende appositie is 1074. Een verheven genitief is:-rijke
1025 Vaeder 'slands (zie verder 3). Een gevarieerde voorzetsel verbinding in den aanhef der plechtige rede van Baeto 2
),

Zwakke vorm van het neutrum: 1104 felle dier.
2) Waarin voorop de vocatief met adj. postpos. en relat. zin.

1)
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vs. 1359/60 0 mannen kloeck, in wien men vrijheyds liefd
bespoort gewis, Meebroeders van geluck, meeborgers van geboortenis, Siet hier de grensen 's lands. 1074 idem.
Een collectivum met adj . als vocatief : 490 Comt voorts,
gewijde schaer, een yder met uw draght. 639 Ghy koninckl yck
gesin, Kleedt uw gemoen in vreught.
Baeto roept zijn overleden êega aan in gelijke verheven vor
0 sujverlijeke siel, g y d i e . . . . 785 0 mijn ver--men:147
looren troost

2. De helsche „geesten" worden, behalve door den enkelen
eigennaam, opgeroepen en aangeroepen met zeer zware omschreven vocatiefvormen : 1073/74 Hoe nu toch ? dochter van
Aëtes, vrouw in drogh, i n stout b e s t a e n een man, Ick heb
besloten hoop op u alleen te stellen, vs. 88, 91/2, 1083, 1099.
Het is ook de naam van een dezer geesten die wordt uitgebreid
met pronomen en adv.: 85 Hecate s e if v o o r a 1, ryst uyt het
helsche graf !
Ook de Godinne in vs. 503 en vlg. wordt aangebeden in nu
en dan verheven vormen : 503 0 edelste Godin g e b o r e n a 1 s o o
r a s Als van dit groot heelal de schets ontworpen was ... .
511 0 grootste vijandin der doodt, ghy schut alleen Haer tocht.
De „goden" worden daarentegen aangeroepen in eenvoudigen vorm : Goon, o goon, o goden; groote goden, die ... .
(967), o groote gooden (1153).
3. Talrijk zijn de gepersonifieerde zaaknamen als vocatief,
uit den aard dezer begrippen vooral in de functie van aanof uitroep. „Aanspraak" zijn zij hoogstens bij verdere noeming
door persoonlijke en bezittelijke vnw. in het zinsverband, en
bij den imperatief. Deze vocatieven zijn meer in het bijzonder
gebruikelijk bij de ontboezeming in monoloog en vooral in reien.
a. een voorwerp : 1391 Rust ghij mij 't hooft, o baer bek 1 e e d t
met brujne doecken, Die hebt gelaeden, daer jck rust aen plagh te
soecken.
b. een meervoud. Vooral de „stoffage" van het eigen landschap:
1227 Staet hooghe torens. Lang moet u de hemel spaeren, 1260, 1267,
1281, 1288, 1295. Overigens in bezwering en vervloeking: 1467 Wilt,
ooren, dit gelujdt bemujren. 742 Slaet my, 'shemels vlammen. 746
Ick bevroe wat er af is. H a moorddadighe gaeven!
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e. het eigen milieu en vaderland: 1483 De hemel, vaederlandt, sprej d'
over u sijn zeghen, 1242, 1477, 1485, 1486.
d. abstracta in uitroependen vorm, soms zeer omvangrijk: 771 Ay
my! 0 verfoeide snoodtheidt van 't Rampsaligh .Luck, 't w e l e k ...
1473 0 trouw geselschap, hier te merren is niet goedt, 299, 307, 603,
715, 716, 766, 783, 839, 873, 945, 1239; de lange reeks in wisselrey,
vs. 1145/51. Opmerkelijk is de uitroepvorm met bepalend lidwoord in
1065 0 de manhafthejdt
thejdt van den dappren Joneker Ot! De hoop die was
te groot.

Interjecties of andere uitroepwoorden komen zelden
in verband met een vocatief voor, behalve 0, dat de stereotype
component is van den aanroep. Overigens : 816 Ach al te jonge
wees ! een momber streek u Godt. 746 'ek bevroê wat 'er af
is. Ha moorddadighe gaeven!
Een adverbium : 915 Ras, jonghen, bij der handt mijn
harnasch. -- Een substantief : 989 Moedt, mannen, moedt,
ons valt te baet de burgerij.
De negatie kondigt een negatieve mededeeling aan: 37 Neen,
Rijcheldin, . . . . dát en was het niet. De enkele imperatief
als inleiding van een volgend gebod of verbod: 1152 Gaet
burgers, g a e t u aen de beste zijde geven. 1050 Komt mannen,
't Volek te paerdt Dient oock bij een geruckt. 995 Houdt,
mannen staeckt de jacht, id. 991.
§ 274.

Plaats van den vocatief.

§ 275. De vocatief ná den zin, is meestal kort van vorm.
Vrij vaak wordt hij aangekondigd door een verbogen pronomen, als bijv. 557 Lof dij, Godin. Weinig lange vocatieven
staan ook onderbrekend tusschen de deelen van een zin. Onderbroken worden:
1. imperatieve zinnen : 645 Leert helden eens, en prent U in, te stroopen Het user, 588, 623, 968, 1131, 1397, 1467. 2. vragende zinnen:
927 Wat voor dulheydt, mannen, heeft uw borst gevat, 783 Is dit,
fortuin, het spel.... 290 Wat souden menigh wees en weeuw // O goon!
bedroeven onzen eeuw. 3. mededeelende zinnen. Zelden staat in Baeto
de vocatief tusschen Subj. en Vf.: 908 Iek, Joneker, wil dat ghy ...
(overigens alleen in een optat. zin, 1483). Na Subj. + Vf.: 216, 649,
813, 1388. Na een aanloop: 848 Van batser ongeval, me vrouw, en
hoordemen nie, 537, 577, 1033, 1370. Een bijzin: 237 Waer mee dat
ghy verdeedt 0 Dejanir' uw man, 540.
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Tusschen twee verbonden zinnen staat vaker een omvang
vocatief. Zelden wordt het verband van een bijzin +-rijke
hoofdzin onderbroken: 1058 Soo 't u gelieft, mijn vorst, laet
dit op mij slechts staen. Meestal het verband van een hoofdzin
en een volgenden bijzin:
:

1471 Iek volgh, Godinne, daer ghij heenen raedt te trecken, 101
Wat port U, Coningin der Latten, onbemindt, Om mij te steuren .... Een
coördinatie: 1491 Wij hebben nu gerujmt, mijn vorst, en zijn hier bujten
De grensen.

De meeste omvangrijke vocatieven staan als uitroepende
aanhef voorop, of als uit- en aanroep geïsoleerd.
PASCHA EN LUCIFER.

A. De vorm en beteekenis van den vocatief.
§ 276. De pronominale vorm ghy komt alleen voor als
inleiding van een nominalen vocatief. 'Bij voorkeur een meer
bijna altijd bij een imperatief.
-voud.En
Pascha 831 Ghy s i e n d e r s, my den grout van dese zaec verklaert,
1264, 1277, 1647. Luc. 202 Hoort toe, ghy Engelen: hoort toe, ghy
hemellieden, 348, 1266, 1425, 1675. Eenhortatief: 1385Ghy Maghten
Throonen, wat getrou is, en rechtschapen, I)at wapen' zich met ons. Een opwekking : 2036 Een enkelvoud bij een uitroependen zin : Lucifer
1792 Ghy f e nix; onder al wat Godt daer boven looft Hoe steeckt ghy
--- bij een mededeeling als variatie van den naam: 10. Bij een
imperatief in precatieve functie, ghy uitgebreid door een relatieven
zin: 481 Ghy, die dit slot bewaert van Godts geheimenisschatten
Ontvou ons . . ., id. 453.

§ 277. De nominale vocatief is in Lucifer verbonden met
soms zeer omvangrijke relatieve zinnen:
1719 Gestrenge Sch.iltknaep, die het scherprecht uit den hoogen
Bekleet, en 't ongelyck, dat tegens 't eeuwigh Recht zich opworpt,
met één slagh rechtvaerdighlyck beslecht : G e z e g e n t i s 't geweer,
gezegent zijn uw armen.

In dit geval is de relatieve zin nadere verklaring van het
adjectief in den vocatief en bovendien van den mededeelenden
zin die op Voc. + rel. zin vólgt. Andere verbanden zijn: 1010,
1212, 2144, 2155, 2176. In Pascha komen deze uitbreidingen
van den vocatief door een relatieven zin zelden voor, alleen
in lyrische deelen, bij uitroep: 1483, 1:139, 2004.

323 § 277-278.
In Lucifer is zeldzaam de vocatief van een abstractum of
ander niet - persoonlijk substantief, die feitelijk uitroep is:
1053 0 averechtsen loon van onbevleckte trou ! Hoe zullen wy
ons best in dees vertwyfling dragen een vorm die sterk
herinnert aan den Baeto, en zooals er ook in Pascha verscheidene zijn : 77, 547, 1411, 1439, 1851; gepersonifieerde abstracties : 317/8, 1483, 1545. Ook als in Baeto de gepersonifieerde geografische eenheden : Pascha 1139, 1629/36, 1671, etc.
Een persoon 1 ) wordt in den vorm van een oordeelend abstractum aangeroepen of toegesproken:
Luc. 1168 Hardneckige aert, ghy zyt geen zonen meer van 't licht,
2070 Verwaten vloeck, zoo trots de Godtheit noch bravearen ! 1461.
Pascha 1355 Ic sweer dat ghy u kerchof vinden zult 0 diamanten hert!
0 yseren nature!

Een collectieve vocatief : Luc. 894, 1567 Engelsdom. De
persoonlijke vocatief is in Lucifer dikwijls verzwaard door
coördineerende variatie en appositie:
411 Naer u, Herout, e n tolck van 't hemelsche paleis. 798 gebroeders,
hemelreien, Leght af uw hooftcieraet, 1455 Och, Stedehouder, mont
van 't goddelyck gezagh, wat heeft u buiten 't spoor van uwen plicht
gedreven? id. 587/8, 824, 1187, 2080. Naam + titel: 1382 Uriel, schilt
flux. Titel + naam: 1571 Vorst Lucifer, 1098 Prins Beizebub;-knaep
overigens Heer + titel of naam, de eenige appositie -vorm die in Pascha
voorkomt.

§ 278. Een genitief : Luc. 1796 0 hooft der Engelen, niet

hooger, 1046; Pascha 1211, 1817. Bepaling met van: Luc.
376 0 Stedehouder van Godts Opperheerschappyen, 824, 825,
1001; Pascha 837 Pilaer vant grootste rye, 865/6a, 1007 Schuymboeven van myn Ryck, gaet ... Een andere voorzetselbepaling :
540 Neen, broeders in der waerheit. —
Een vocatief met adjectief. .
Onderscheidend adj.: Luc. 1538 Verdwaelde Morgenstar, verschoon
u zelve toch, 955; Pascha 1215 Ay blint versteenigt Vorste. 1483 0
dieftelijcke doot. Epitheton ornans: Luc. 1177 Getrouwe Reien, volght;
Pascha 835 grootmoghent Vorst, 1337, 1593, 1726; achtergeplaatst adj.:
221 0 Heere wonderbaer, 205, 1139, 1817; een superlatief: Luc. 1257
Zoo stygh de trappen op, o allerbrae f ste Helt. —
1 ) In Pascha 1 10, 259 de schapenkudde van Mozes, den herder,
in rijke variatie ook van figuurlijke vocatieven.

§ 278.
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Een vocatief met mijn is in Pascha en Lucifer zeldzaam:
Pascha 81; Luc. 816, 822.
Het substantief als vocatief is zelden compositum, behalve
de gewone collectieven als „hemelreien." In Pascha komt nu
en dan een expressief compositum als scheldnaam voor (vgl.
het blijspel § 260) :
1272 ghy, Bedel -pliigghen, 1007 Schuymboeven van myn ryck. Eveneens in het Pascha vinden we herhaling van den enkelen naam : 145
Zacht, Mose Mose beyt.

Plaats.
Het subst. of de naam als vocatief komt zelden zonder een
der bovengenoemde verzwaringen of een uitroepvorm 1 ) voor.
In Pascha alleen de aanroep „Heer" 230, 2019 ; en een oproepend
meervoud : 1837 Mackers, denkt dat uwen Koningh leeft,
1627 Hebreen, speelt 's Hemels lof. In Lucifer een oproepend
meervoud : 1082 Gebroeders, geeft gehoor ... en verder nu
en dan de eigennaam (met twee heffingen) in sterk affectieve
rede of bij dringend beroep. Middenin een gebroken vers,
vóor den zin : 1568 Och, of voor d'alziende Zon //Het aldoor dringende oogh, ick deze lastren kon f / Bedecken. Lucifer,
waar is uw glans gebleven Na den zin: 2023 „Wat hoor
ick, Gabriel Q" „Och Adam is gevallen // De vader en de stam
van 't menschelyck geslacht." 1199 Ontfarm u, Lucifer.

Gedoogh niet dat onze Orden // Zoo laegh vernedert werde.
Een zin en vers onderbrekend: 2163 Dees sleutel van den
punt des afgronts, en zijn holen // Wort, Azarias, u en uwe
zorgh bevolen. Vooraan: 2165.
1 ) Hierover § 249 vgl. Behalve O en Ay vinden we in Lucifer vooral
Och + voc. bij wensch of klacht. In Pascha ook Tea, ha! Fij en den
rederijkersvorm Adieu 1629-36.
!

DERDE HOOFDSTUK
ZINNEN DOOR AFSCHEIDING
§ 279. Wanneer wij constateeren, dat een woord of woordgroep „afgescheiden" staat, bedoelen wij, in deze niet - historische
Syntaxis, in geenen deele dat het woord of de woordgroep
in den loop der historische ontwikkeling van het zinstype
in casu zou zijn afgescheiden. Wij constateeren alleen, dat
in den zin een woord of woordgroep door twee pauzen, ofwel
dat vóoraan, of achteraan den zin, het woord of de woord
één pauze afgescheiden staat. Gezien onze definitie-groepd
van zin naar den vorm, als : „een door pauzen omgeven woord
of groep van woorden ", is elk woord of elke woordgroep die
aldus „afgescheiden staat ", een zin naar den vorm. Wij merken
ten overvloede op, dat het woord of de woordgroep, afgescheiden
in den zin, dien zin onderbreekt.
Het woord of de groep aan het einde van een zin kan, bijv.
voor bijzonderen nadruk, inderdaad zijn afgescheiden 1 ), kan
echter ook een woord of groep zijn die aan het voorafgaande
gezegde is toegevoegd. En het woord of de groep vooraan een
zin kan eveneens inderdaad zijn afgescheiden van een aan
geconcipieerd omvangrijker gezegde ; het kan ook,-vankelij
vooral in affectieve rede of in analytischen taalvorm, onmiddellijk als „zin" zijn geconcipieerd: dit is in het bijzonder het
geval met uitroep- en aanroepvormen.
Wij hebben reeds bij verschillende gelegenheden het ver
afgescheiden-staan besproken of aangeroerd, in-schijnelva
het bijzonder bij de behandeling der Woordschikking en bij de
zinsvormen in het algemeen. De consequenties van den term
1
in den loop der rede; we doelen hier nu niet meer op de historische
strekking van den term, maar op de psychologische.
)
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„afscheiding" die wij hier in herinnering brachten, kunnen we
aan de reeds besproken gevallen demonstreeren. De in § 6 besproken onderbreking van subject en Vf. leidt tot afscheiding
van het subject, dat blijkens de onderbreking en de hervatting,
of een emphatische, c.q. affectieve uitroep is, Of door de omvangrijke onderbreking en blijkens de hervatting wordt afgescheiden
van de aanvankelijk geconcipieerde verbinding : het eerste is
het geval met zinnen als Coster 583 .Dese Lecker, me dunckt
dat h y sen vaer altemet nagaet, Bred. 1740 Onrechtveerdich
goet, waerachtig, dat en reickt niet. Het tweede geldt gevallen als Bred. 942/3 De saus, daar ghy 't me zet, d a t is de
leckerste. Ook zonder onderbreking doen zich de twee
mogelijkheden van afscheiding voor : een affectief subject
staat als uitroep op zich zelf in Coster 248 Die jichtigen Hont,
h y klaacht immers dat by niet ien vin kan reppen. — Een
omvangrijk subject wordt afgescheiden:
Bred. 1214 Maer dese brouwers of de ghene die 't beschoyt, Of die tut
sluycken 's nachts, s y blyven noch beroyt. 1202 De Arrebeyers en de
Draghers ande straat, D a t is een volckj en dat haer op den dronck
verstaat.

Het is uit gevallen als dit laatste duidelijk dat de „zinswaarde"
van het afgescheiden subject, d. i. de praedicatieve functie
(men „zegt iets van" het subject), wordt gereflecteerd door een
praegnanten stijgenden zinstoon, een volgende duidelijke
pauze en een scherp en sterk accent op het hervattende, nieuwe,
subject, „dat ".
Niet afgescheiden is natuurlijk het niet-omvangrijke subject,
als Baeto 1066 De hoop d i e was te gróot. -- Hier is de hervatting
louter metrische, hoogstens rhythmische aanvulling. Bijzondere
gevallen van afgescheiden subject zijn o. a. Coster 226 Wat
is hier nu weer 2 Vrou, meyt, d'e e n met d'a e r is 't soeck.
Hier is 't dubbele subject duidelijk uitroep, of zelfs vraag.
Een eigen constructie van Huygens is de nadrukkelijke herhaling en daarmede gepaard gaande isoleering van het eerste
subjectwoord als uitroep:
967 Maer een Oogh, een oog h is sufeken schatt! id. 43/7 Maer God,
God, Parthenin, die dese lichten stichtte, God vlieght ons in 't gesichte . .
En wy, och Heer, die 't lett, W y houden ons misnoeght. -- Ook een
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gevarieerd subject wordt bij H. wel afgescheiden

:

1)

316 De klemm,

den o n d e r g a n g h der slechten is haer vreught. -

Als „gezegde" en dus als „zin" afgescheiden zijn ook de subjecten met aanhangend modaal adv. 2

) :

Coster 366 Een eerlyck kleet toch, d a t waer aen jou recht wel besteet
id. 1391; Cats 541 Ghy dan, nadien ghy zijt genegen om te jocken, Gaet 3
naer het dertel hof en streelt de sijde rocken.
)

Duidelijk gezegde zijn de verbindingen van een subject en
een voorzetselbepaling als in Lucifer 4 ) : 1345/6 de blixem, en
de donder // I n a r b e i t, schudden vast de pijlers van ons hof.
In dit geval kan de versgrens nog pauze zijn en dus de voor
afgescheiden staan. Dit is niet-zetslvormngahubject
zoo in 1877 Het hart van 't heir in noot, // Begint van langer
hant den wrevelen 't ontzacken. Volkomen geïsoleerd tot
uitroependen zin is 1244 Zijn heirkracht by uw maght, wat is
't een groot verscheel!
Het afgescheiden deel kan zoowel „subject" als „object"
zijn in de nadrukkelijke relatieve constructie van Coster 621
Een nieu hembt met een paers schorteldoeck, d a t s dat ick
behoef.
§ 280. Dit laatste bijzondere geval brengt ons op de in
§ 7 besproken „afscheiding van den zwaren aanloop ", die,
evenals de afscheiding van het subject, vooral kenmerkend
bleek voor de volkstaal bij Bredero. Gevallen dus als 2166
De knecht van 't Goutsmits Gilt, die wil ick sturen om. 1914
De guytsche bedriegery die de ootmoedige schalek heeft bedreven, D a er sei hy ... rekening af geven. Cats 635 Hier
in dees' rycke stadt en in dit maghtigh hof D a er is .. .
id. 573. Terwijl in deze mededeelende zinnen een aanvankelijk
object of bepaling als zin kan zijn afgescheiden door den omvangrijken vorm óf de onderbreking, is de nominale vorm
primair affectieve uitroep in 1278 Mijn faam! mijn eer! mijn
eer! die sal hy my verbeteren!
1) Zie verder appositie: § 282.
2) Zie § 5 en vooral Cats, o. a. 157, 321, 867, 869, 1159, 1177.
3) Imperatief.
4) Ook bij Cats, 933/4 Johanna met den slagh van soo een drouve reden,
Gevoelt een koude schrick. Hier staat de bepaling proleptisch.
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Bij zeer langdurige onderbreking na een aanloop verloopt
de zin in een anakolouthon:
Se

Cats 263 Een maeght van achtien jaer .„ .. Wat s o o e e n v r y s t e r
h o r t, dat heb ick wel te weten.

In de volkstaal komen tweeledige of omvangrijke aanloop
afscheiding voor, echter meestal met hervatting in-vormeni
den volgenden zin:
Coster 358 Van suleke mannen a s jij, gater net twaelf in ien dozijn.
Bred. 417 Onder het uurwerck in de Nieuwe Kerck, d a a r sit sufeken
veem, id. 770, 1594, 1778; Cats 1571.

En het feit, dat in Bred. 1570/71 Schijt Koorendragers, en
bierdragers, dees eet assen dycker geen inversie volgt, wijst
er op, dat „schijt" (evenmin als „trots" (bijv. 1569) en „behalven" (bijv. 1216) nog niet als praepositie werd gevoeld;
de uitdrukking is nog uitroep.
In Lucifer en Baeto staat een aanloop nu en dan afgescheiden
voor een imperatief of optatief, die echter ook „uitroep" kan
zijn : 1614 Om onzent wil, om Godt, en zijn gedreighde straf,
Och Stedehouder, voer uw regementen af. Baeto 1228 0
Goon, op dese toght, w i 1 t volck en vorst bewaeren (Zie verder
§ 173 ; Baeto 1423/4 kan óok optatief zijn). Overgangen in

het betoog kúnnen afscheiding zijn : Huyg. 563 In 't end,
Sy deinsen blindeling. Gevallen als „in één woord" (484), „in
't kort" (Luc. 1950), „ten eersten" (Bred. 2056) zijn echter
niet „afgescheiden ". Wel is in het betoog om den omvang
de bepaling afgescheiden in Cats (Aenm.) 1465 Op de, gelegentheyt van de voornoemde geschiedenisse, wilde ick vooreerst
verstaen, wat . . .
Wederom bij Huygens vinden we door nadrukkelijke herhaling het object in den aanloop afgescheiden: 453/5 De schilders
(dit gaet hoogh) de schilders, Parthenine, (Noch zynse van 't
getal dat ick eerbiedigh diene) De schilders heet ick blind ..
Door nadrukkelijke variatie in Lucifer: 1144 Wat gewelt, w a t
m o e t wil drijft men hier! 1 )
1 ) De loutere herhaling midden in den zin, van een praedicaatsnomen,
vinden we evenzeer in den Lucifer bij hartstochtelijken uitroep: 1621
Het is hoogh tijt, hoogh tijt dien dollen toght te staken!
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§ 280-281.

Hierboven constateerden we dat een oorspronkelijk onder
bepaling met het voorafgaande subject door verval-breknd
van de pauze kan samensmelten tot een afgescheiden irrleidenden
zin. Iets dergelijks is het geval, omgekeerd, met Cats 1265
Terstont vrouw Giomaer, met yver aengesteken, // Is uyt het
stil vertreck in aller ijl geweken. Hier is de aanvankelijk af gescheiden adverbiale aanloop met het volgend subject ge combineerd en deze groep staat, mede door de volgende onder breking (participiale zin), afgescheiden van het gezegde.

§ 281. Het spreekt welhaast vanzelf, dat een subject, en
ook een object, zelden op een andere plaats dan vooraan of
in den aanloop afgescheiden kunnen staan. Immers subject
en object moeten, als onmisbare zinsdeelen, kunnen worden
hervat, wanneer zij buiten, het verband komen te staan. Het
subject van een geïnverteerden hoofdzin kan bij sterke
spanning worden „uitgesteld ". Ook dan zal het meestal
worden aangekondigd in onbepaalden vorm : Huyg. 506 van
achteren maeckt y e t den stouten krijgher, Den Honger en
de Eer. Ook kan een nominale subjectsvorm worden toegevoegd
aan een bepaald pronominaal subject : 672 en sij, en siet s ij
niet, Onnoosel oogeloos', dat hij se niet en siet 2 Schijnbaar
uitgesteld is het omvangrijke lijdend- subject in Baeto 1365 God
geef' dat vredigh van hun over werd' gebracht In 't vaderlandt,
een teleen deel van de láeste nácht. En toch, feitelijk is hier
in den zin onderbrekend afgescheiden de voorzetselbepaling
,,in 't vaderland" : vóor de bepaling is de versgrens de pauze.
Op het subject valt nu sterke nadruk. Een object kan
evenmin zonder voorafgaande aankondiging werkelijk zijn
afgescheiden. Een komma in Baeto 1105 Komt rust op dees
kanteel, 't gevlackte lichaem bondt en in Cats 700 (gedachten) die hem van nieuwen aan gaen brengen in den sin,
syn vremde dweepery en noyt bekende min is waar
niets dan een reflex van de metrische grenzen: de-schijnlk
caesuur en het verseinde. En in Luc. 1264 Nu brengt den
standert voort, dat wy den standert z w é e r e n, Getrouwigheit
aan Godt, en onze Morgentsar is de inhoud van vs. 1265
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alleen d án syntactisch afgescheiden wanneer het werkw. sweeren
reeds een intern object (den eed van trouw) bevat: dan is
„Getrouwigheid" een nadere aanduiding van dat intern object,
een verklarende variatie, een appositie „in effigie", want het
substantivisch „antecedent" der appositie ontbreekt. Aan
nader verklarende „appositie"-gekondisvare,
in Huygens 581 1 /2 sy hebben s e vergéten De rechte levens konst.
HET SUBSTANTIEF.

§ 282. Een substantief kan middenin of aan het einde
van een zin afgescheiden staan, met zinswaarde, als appositie.
De appositie is een varieerende attributieve bepaling. Deze kan
natuurlijk niet vooraan staan. In Baeto 52 Self uenjer, koom
j c k hier om uenjers raedt t' aenhooren, is het substantief
als praedicaatsnomen 1 ) tot groep verbonden met bet subjectswoord „self", de groep is praedicatie f -attribuut of adverbiaalattributieve bepaling bij den volgenden zin, niet een attributieve appositie.
De appostitie is een substantieve vorm, die een substantief
varieert. Niet elk afgescheiden substantief, zelfs niet elk
varieerend afgescheiden substantief, is appositie. Zoo wordt
bijv. in Huyg. 112 Dan karmden sij om hulp (blind bedelaers
bedrijf) En wisten niet tot wien de zin „karmden sy om
hulp" in den afgescheiden substantieven zin gevarieerd ; deze
afscheiding is een „parenthesis" en wel een korte praedicaatsvorm (= dat is 2 ) bedelaarsbedrijf). Nagenoeg gelijk hieraan
is de variatie op een onbepaalde wijs, die hier niet substantief
is gebruikt, in 443 Dat is de wereld met een' passer ove rm e t e n, Eens ploeghers slavernij. Hier kan echter ook „dat is"
van den eersten zin zijn samengetrokken. 3 ) Huygens hanteert
gaarne de korte spannende, nader verklarende appositie:
33 Predikers, die bequame meesters zijn tot ongevoelde wonden,
Stuerluijden op het strand, die .... 10 D'ellendigh avonture vereischt
een amper-loet; Een statigh-suer gelaet van ooghen en gemoed, id. 326 1 /7a.

1) Hier zou, in proza, „zijnde" worden toegevoegd.
2) Of in 1 7de-eeuwsch: te weten.
3 ) Hierover dán verder bij „Samentrekking ".
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Onderbrekend afgescheiden, tevens een woordspeling op het antecedent,
is de appositie in 9394 ghij sult mijn onderwinden, Mijn aller winden
loop, voor heel wat fraeijs aen sien. De appositie is een met attributen
uitgebreide herhaling van het substantief : 498 't Zijn blinden diemen
hoeft, en niet en kan onbeeren, Vijf stwijvers blinden 's daeghs, om vyand
af te weeren, zoo ook 225, 267, 388/9; bij onderbreking des te nadruk
diese voert, en siense door d e p 1 a g e n,-kelijr:175MaGodshn,
Verdiende plagen, niet.

In een minder gespannen stijl wordt de nader verklarende
appositie ingeleid door dat is (= namelijk) of te weten 1 ) : Cats
(ten ... m. 1805) Maer Bout ghy dan geheelick verstaen te
verwerpen de kunste van Phisiognomie, dat is, de wetenschap
om uyt het Wesen ... In dit proza worden alleen persoonsaanduidingen door de appositie nader toegelicht: 1632 Jaques
Ferrant, een geleert Frans medecijn, seyt in 1604 ondervonden
te hebben ..., if. 1620, 1970, 1573, 1636.
§ 283. In Cats' poëzie is de verklarende, maar vooral de,
louter varieerende appositie frequent:
1364 En dat dit al gelijck maer was een kleyn begin, Een preuf,
een ondersoeck van zyn getrouwe min, id. 624. 556 hy treckt van syner
hant Een ringh, een rijck juweel, een hellen diamant, id. 1018, 615.
621 Sal i c k, een Christen mensch, tot heydens my begeven id. 737.

Deze affectieve, uitroepende, appositie uit de bewogen
omgangstaal (zie Bredero) is uitbreidende herhaling van het
sie dat uwe domme sinnen Een h e yd en (wat een scharad !) een rouwen heyden minnen, Een heyden
sonder doop, id. 615 En op soo lagen plaets m ij n o o g h te
laten vallen, .Mijn oogh, mijn dértel oogh. De omslachtige

substantief in 1347 Iek

herhaling met relatieven zin : 1015 Waer hy syn mael gewoon
is in te setten, Een mael die niet en sluyt. In 665 Soo haest
u geestigh oogh, u soet en aerdigh Wesen Koomt als een helle
son kan nog een variatie dus een appositie worden gezien.
Het is echter de overgang naar de coördinatie van een om
zinsdeel van vele leden: 863 Hij acht geen ongemack,-slachtig
1 ) De vorm dais is louter formeele nadruk: Bredero 2123 Ghy moet
voor deze revs dais mijn ghevanghen zijn. Vgl. dat bij afscheiding van
Voorz. bep. § 292.
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geen schande, geen verdriet ..., id. 811, 882. Deze reeksvorm
kan nog door een adv. worden aangedikt: 975 Ick sal hem
mijn cieraet, mijn schatten bovendien, Ick sal hem(!) diamant en peerels laten sien.

§ 284. Bontekoe beperkt zich in hoofdzaak tot de naams
-varite:
47/34 Heyn Rol, de coopman, quam by geval in de geldery, 66 : 30
seyde ick teghen W. van Galen, den sarjant. Omgekeerd: 51 /37 dat de
opperstierman, Jan Piet van Hoorn, de compassen hadde genomen.
Eenmaal, in de plechtigheid van zijn meest dramatisch avontuur:
En i c k, Willem IJsbr. Bontelcoe, doe ter tijdt schipper, vloogh mede
in de lucht. Een zakelijke, nader verklarende variatie is 62 : 21.
„Jae, geweers genoegh, musschetten, kruyi en koegels." --

Overigens leidt Bontekoe nader verklarende substantieve
afscheidingen bij voorkeur in met „te weten": 69/3 loo louden
sy (t e wet en de swarten) ons alle vijf doodt geslagen hebben, e.a.
§ 285. In de volkstaal der blijspelen is de affectieve variatie
van belang:
Coster 179 waerom ic de Vent toch mocht aenslaen, sulcken Deen,
id. 1602. Bredero 420 Daer sitten de druypneusen, die syp- ooghen,
by mekaar, id. 482; Coster 535, 1376. De vorm met die (de) is vooral

gangbaar na een pronominaal antecedent: Bred. 1625 En hij, den
onbelaafden
den Esel, en heeften noyt verheert, id. 1911; Coster 1610
Soo moetmese schueren, die besuckte Boeren! 1179, 1233 e. a. Het
affect van medelijden: Bred. 1238 Waar sal by armen man van nu
voortaan of leven. Van eerbied: 649 En dat noch van ryckeluy, persoonen van macht!

§ 286. De niet-affectieve apposities bij persoonsnamen zijn
te onderscheiden in drie typen:
1. Bred. 150 Doen vatten sy de Moor, myn stiefvaar, bij de neck,
Coster 268 En helpewe den Drent, je Heerschap, int gherey; zoo vooral bij
Bredero. 2. een eigennaam voorop : Bred. 1773 Daer set ick Miester
B a r t e 1, mijn Procureur, tegen. 1 ) 3. de eigennaam is appositie:
Bred. 85 Alsmen moer, Aaltje Melis, vansen doot vernam, Coster 46
Gelyck jou buerj ooges doen, Claes, jonge Jaep, Jan Pier, id. Bred. 1771.
1 ) De combinatie kan gemakkelijk compositum worden, zie Coster 629
Krijn onse knecht.

333 § 286-287.
De naam-appositie kan worden ingeleid: Bred. 1790 ... om Jan
Dierten, a 1 y a s Buys. 1506 Van Jannetje met ien oor, hier, de
huysvrouw van Flip (hier bij Flip). Zie ook § 288.

Zeldzaam is de variatie van een pronomen : Bred. 1859 Wij
koopliens doen ons ghelt gheheel en al in de Negocy. — Het
is duidelijk dat hier geen pauzen meer zijn; de combinatie is
een nominaal subject in de lste persoon „verbogen" door het
gepraefigeerde „wij ".
Zakelijke apposities zijn zeldzaam : Bred. 581 Ick heb nou
lestent wat goets, wat snuysteringhs verset, id. Coster 150.
In hoogeren stijl is al 2051; ook 1637 (Jerol.) En ghy en weet
verwis niet wat d'Eer, een dingen van d'ander werelt, is (tenzij
het niet-afgescheiden praed. nomen is). Ook Teeuwis vermeit
zich in schouwende sfeer 1169 De miltheyt Lockt het Landt
vol van dit volck, en grift in haer ghebeent De luyheit, oorsaeck van haer grootste ghebreck.
Een eenvoudige affectieve
variatie in pronominalen vorm is Bred. 1900 Dat brenght
's jaars al hiel veal op, so veal, ick weet niet hoe!

§ 287. In de tragedie is de appositie, in het bijzonder als
spannende variatie gebruikelijk, vooral bij Vondel in den
Lucifer : het aantal is daar dubbel zoo groot als in het Pascha,
in Baeto is het aantal, en zijn de schakeeringen in vorm en
functie zeer gering.
1. Een naam gevarieerd:
Luc. 630 Ghij weet wat Michael, Godts veldheer, al vermagh, id. 1713,
Pascha 285/6; Luc. 116 Hij heft het hooft Ten hemel op naer Godt,
zijn schepper hoogh gelooft, id. 996, 1087, 1582, 2009/10. De naam is
appositie : Luc. 1415 Verzweeren hunnen heer, Vorst Michaël, als wij.

2. Een varieerende persoonsaanduiding:
Pascha 741 Zoo slaept den grooten Al, De Son in Thetis schoot,
888/9x, 1117, 184 Syn eenichliefste kint, den Spieghel van syn leven;
Luc. 1571 Men noem' my langer niet den eerstgewijden zoon, Den
outsten er f genaem, id. 1644, 2124. Met emphase: Luc. 1193 en styven
door uw' maght Den opgang van den mensch, een grof en áertsch geslacht.
Een dubbele variatie, noeming van den naam aan het eind: 2074 Dees
schiet de boosheit zelf, de listighste aller dieren, De slang aen. Een
climax ligt in de antithetische woordspeling van 431 b /2a Ben ick e e n
z o o n van 't licht, E e n h é é r is c h er over 't licht, ick zal myn Recht
bewaren.
Gron. Bijdragen, VII.
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Variatie van een groepsnaam van personen:
Een collectief begrip : 269/70 daer God wordt aengebeden, Door
d'eerste onnozelheit, de burgery van Eden. 1905 Voer af dit heiloos
heer, dees goddelooze rot, id. 1860 Een meervoud: 238/9 De mensch en
Engel, beide uit eenen stam gesproten, Zijn medebroeders; uitgekore
lotgenoten, Des Allerhooghsten zoons en erven, zonder smet.

De persoonsomschrijving is variatie van een praedicatieven
relatieven zin:
Pascha 212 Ick ben diet al vermach, die uwen staf bepeerelt,
Den dansbeleyder wys van d'een en d'ander weerelt, Ick ben de

Heere zelf.

Variatie van een p e r s o o n 1 ij k v o o r n a a m w.: Baeto 1061

hier stae ick, fraeygediende Coningin. Duidelijk praedicatief
attribuut : 6 Ick die voor Pluto stel De wetten die 't my lust,
vervoochster van de hel. Analyse van een meervoudig vnw.:
wij sijn gesint den vorst te volgen meé ; I ck en at dese schaer
van onbesmette nonnen. — In Lucifer heeft de appostie concessieve
functie in 475/6 Zullen wy, stadhouders van Godts macht,
Voor dit geleent gezagh, een wulpsch vermogen, knielen ? id.
1629. Gewone variatie : 2063.
3. een zakelijke appositie.
De variatie is ornatief:
Luc. 108/9 des scheppers kunst, die blinckt in 't a e n s c h ij n meest
Den spieghel van 't gemoedt, 216 in den trans Van 't o n g e s c h a p e n
licht, den Zaligenden glans, 808 Wat w e e k l a g h t hoort men hier!
onaengenaemen toon, id. 1567 ; Baeto 1024.

De variatie is nader omschrijvend of verklarend:
Luc. 539/40 Indien ick u w b a z u i n, de wet van 't hoogh bevel, Een
luttel weder streve, id. 54, 414, 1055, 1503ó/4a, 1535, 1770, 2079, 2108
maer kunnen niet ontvlughten Den worm, die 't hart doorknaeght,
het overtuight gemoedt. Pascha 163.

Een enkele en een
verklarend in

antithetisch- dubbele variatie zijn nader

Baeto 1 185 De Godskund 's hemels gae f bejd nut voor best' en boost',
In vóorspoedt 's menschen toom, in ónspoedt 's menschen troost.

De variatie is door middel van een attributieven bijzin
nader omschrijvend of verklarend:
Luc. 2032/3 En zette zich, om 't licht te schuwen, In e ene h o 11 e
w o 1 e k, een duistre moortspelonck Van nevlen, daer geen vier dan
uit hun blicken blonck, id. 138, 1803 en 1805, 2150.
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§ 287-288.

Opmerkelijk zijn, vooral in Lucifer, de gevallen waar de
variatie plastisch of affectief -ironisch een concretum noemt:
Luc. 29 Ick zie de goude bladen, Met p e r l e n van d e lucht, den
zilvren dau, geladen (hier staat het „beeld" voorop), 2119 Dat leert
zich aen e e n v r u e h t, een' mont vol saps, vergapen (affectief -ironisch ),
verder 41 b /2a, 1489 en zouden 's h e m e 1 s o o g e n, De starren, u zoo
laegh berooft zien van vermogen En eere, 1338; Pascha 413/4 e e n
o n v e r g a n g h 1 y c wee, Syn alderscherpste stael steect noch in syne
schee.

De variatie vat samen:
Baeto 1158 de boosheit Die altars, offerhand, eedtsweeringe, gebedt
Kerckzeden, 't geestel jck en 't werrelijk! besmet. Luc. 2005 hij laet
ons zynen standert, En Morgenstar, en helm, en vanen, en rondas,
Dien a f ge jaeghden roof, aen 's hemels heldere as, id. 2113, 2171 b.

De variatie analyseert:
Luc. 139b/540 Wij kennen g e e n g e s p a n Van tweederhande kunne,

een jongkvrouw, en een man; 1951 b/53-7, 1486/7. 156/7 Maer al w a t
Eva heeft: Der leden lederheil een zachter vel en vleisch Een vriendelijker verf, aenminnigheit der oogera. . . . .

De nader omschrijvende of verklarende variatie is een synoniem van het variatum, bovendien door een attribuut verklaard:
Pascha 548 Verklaerde my d e n s i n, den eysch van dit mirakel.
Luc. 1597 Een schaduw, zonder verf, een niet, en zonder
leven. --- Talrijker zijn, vooral in Pascha, de gevallen, waar
het antecedent zelve met een attrib. bepaling wordt herhaald:
Pascha 604 Nu straelt den b 1 y d e n d a c h, den dach van ons ver
Geen mensch zal onze kroon, Godts kroon,-blyding,.16;Luc24
met voeten treên, id. 1362. Pascha 157 Iek ben Abrahams God, de
God die 't al bezielt, 181, 354, 943b/4; Baeto 1023; Luc. 1857.

§ 288. De afscheiding bestaat uit een variatie van een
subject of object en een adverbiale bepaling:
a. bij een subject: Baeto 1283 Men plagh --- ter Rey te gaen,
Elck met zijn gespeel, Lucifer 1798 Zoo stonden zij gekant, Een ieder
op zyn lucht, id. 1852, ook Bont. 64 : 18. Luc. 1768 D e S t e d eh o u d e r, nu Veltmaerschalck tegens Godt, Verzekerde den buick (hier
is de appositie praedicatief); Bont. 49 : 25 I e k, W. Y. B., doe ter tijdt
schipper, vloogh mede in de lucht.
b. bij een object: Luc. 1910 om met zijn oorloghsbyl Den diamanten
s c h i l t, met een Godts naem, te kloven. Bont. 71: 7 gheen g h er e e ts c h a p hebbende, pricipael geen compas, .... Luc. 1849 Wat gaf 't
een schoon verschiet, om laegh een hallef ront, Of halve maen;

§ 288-290. 336
om hoogh een driekant spits 't aensehouwen. Hier is, gezien de interpunctie, waarschijnlijk de gecursiveerde zin variatie van „een schoon
verschiet", dan is de infin. 't aenschouwen alleen aan „een driekant
spits" toegevoegd (zie bij den Infinitief ). De gecursiveerde zin kan echter
ook wel &iv xoLvov staan.
N

In deze zinnen voelen wij meer of minder duidelijk samen
van het voorafgaand gezegde. Het subst. + adv. is-treking
heel geen „appositie ", maar toch nog „variatie ", n.l. van het
voorafgaand gezegde in:
Coster 370/1 Tis met recht op sijn kalen adels dier so wat nauw et j e s b e d r o p e n, Buyten een poveretgen, een leurtgen, en onger
't hembt vol knopen.

GENITIEVEN.
§ 289. Genitieven als bepaling van tijd staan dikwijls afgescheiden:
Bred. 805 Des morgens, Annetje, als ick uyt myn droom ontsprongh,
I c k tasten na myn lief (zie § 8). Bont. 53:36 En die self de
d a c h dat wy 't schip verlooren, des middaeghs, hadde ick noch hooghte
ghenomen (nader bepalende variatie). Baeto 1376 Ghij jonxken, dien
't geluck onvruntlijck komt begroeten, Vroemorghens / uwes tijts, sult
harden leeren moeten. Coster 223 dat by soo bijster onsoet is // A 1 s o
w e l 's nachts a l s daegs, want ...

Beperkend -modale bepalingen staan zelfs ietwat paren
(zie § 212) :
-theisc
Cats 1212 En is (mijns oordeels) weert den besten edelman, id.
J. de Witt 52 : 17. Huyg. 550 Geen' schrijvers hebben 't oyt, mijns
wetens, nae gelaten.
Een typeerend staaltje van de toevoegende syntaxis is Bred.
1184 Dat men lieden ghéeft die 't verkaetsen met de bal,
Sundaachs 's morghens voor de poort, of daer yewers buyten?

VO OEZETSELBEPALINGEN.
§ 290. In hooge mate frequent is de afscheiding van voor
Uit den aard der zaak zijn het bijwoordelijke-zetslbpaing.
bepalingen die zinswaarde krijgen. In de omgangstaal worden
zij vooral aan het betoog toegevoegd, in aarzelende rede of analytischen taalvorm; in gespannen dramatischen of beschrj-

337 § 290-291.

venden stijl geeft een dergelijke korte achteraan of middenin
den zin afgescheiden vorm sterk reliëf. Zoo in den Lucifer,
laatste gedeelte:
1885/6 Om zijn groothartigheit, in 't nypen van den noot, Te toonen
voor de vuist, op zijnen oorlogswagen (pauzen vallen in de caesuur).
1890 De Leeuw en blaeuwe Draeck aen 't woeden, 1 ) vliegen van // Zijn
hant, op elcken wenk, met vreeselycke driften (voortdurende breking
van vers en zin). 1902 Tot dat hem Michaël, in 't schittrend harrenas, //
Verschijnt, gelyck een Godt, uit eenen kring van zonnen. 1848 En zineken
in een' poel, en afgront, zonder gront. 1752 De Veltheer, met den gloet
des blixem8 in de hant, Hielt recht voor Godts baniere, in 't hart van
't leger, stant. Ook 141/2 Helaes! wij zijn misdeelt: wij weten van geen
trouwen, // Van gade of gading, in een hémel, zonder vrouwen.

Afscheiding als deze komt in Pascha zelden voor, bij Hooft
in Baeto is zij vrij gebruikelijk, zij het ook bij lange na niet
zoo opvallend als bij Vondel in Lucifer. Het is niet noodig,
deze „litteraire ", gespannen vorm met rhythmisch relief,
verder te bespreken. Wij constateeren alleen, dat de bepaling
die den zin onderbreekt, sterker spanning veroorzaakt, dan
die achteraan staat. Vondel, in Lucifer, is ook bij deze onder
hevige samentrekking in staat: 879/1 Ghy zyt-brekingto
(och, weest zoo trots en hoogh niet in uw wapen) Tot onder
geschapen.

-dánighet,orscm

§ 291. Dit is niet een „litteraire" vorm, veeleer een vorm

van den betoogenden stijl. Bij Huygens komen enkele bijzonder
gespannen onderbrekende bepalingen voor:
776 De school- strick, voor goed schrift, maeckt schrift en schrijver
blind (= in de plaats van, of : bedoeld als goed schrift). Een tegen
coördinatie: 296/7 En meenen, wie daer meest kan spillen,-stelnd
met bescheid, // Of onbescheid, is mild. Door een adv. verzwaard: 734
Daer stond voor op mijn hoofd, all in de wiegh, geschreven.

Bij Cats is het aantal onderbrekende bepalingen opmerkelijk
groot. Weliswaar zijn er stereotype vormen bij: 568 Heeft dus,
met heus gelaet, haer antwoort in gebracht, i.d 473; ook bepalingen met als: 629, 1166. Verder zijn er enkele gevallen van
Catsiaansch „voorbehoud": 346 'Ten is (na mijn begrijp) met
woorden niet te seggen, ook 684. Maar toch is de afscheiding
1)

Zie § 331.
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in 898, 914, 1024, 1396, uitdrukking van een zekere emphase.
In het geharnast betoog van J. de Witt is de onderbrekende,
uitgebreide, zelf soms weer onderbroken, bepaling onmisbaar:
171/28 Dat het versoeck, by de voorschreven memoire gedaen,

tot betrachtinge van de noodige eenicheydt tusschen de leden van Hollandt
ende, s o o v e e 1 d o e n 1 ij c k, mede tusschen de bondtgenoten, soude
behooren te werden geaccordeert, 131 : 3 Wy hebben, soo in 't helpen
uytpressen vande vloote als in 't zeylen naar Bergen, alle doenlycke
acceleratie toegebracht, e. a.

Bontekoe hanteert daarentegen de onderbrekende voor
bijna uitsluitend als vrome parenthesis:
-zetslbpaing
48/25 Wy hebben (naest Godt) onse hulpe nu by ons, id. 69 : 1;
56 : 10 en dee soo veel (met Godt) datter niemandt en sturf, 65 : 31
die perijckel en benautheydt (door Godts genade) ontkomen synde,
56 : 2 Soo quamen (door des Heeren barmhertigheydt) onversiens
uytter zee op-barsten vliegende visschen.

Verder ook als toegevoegde nagedachte:
45/34 want de botteliersmaet gingh (nae ouder gewoonte) met syn
vaetjen in 't ruym, 65 : 2 ontrent ter hálver wéegh (aen de boot) zijnde..,
id. 64 : 12.

Deze neiging tot parenthetische onderschikking heeft ook
Cats in het proza der Aenm., bijv. 1458, 1496, 1610, 1903; de
nadrúkkelijke onderbreking wordt verzwaard of ingeleid:
1818 lieden, die alleen op het gevoelen van de uyterlicke gestalte,
s el f s sonder behulp van oogen, een vrouwe weten te verkiesen. 1760
daer het uyt het tegen-deel, dat is, uyt louteren haet, syn oorspronck
soude hebben.

Correlatief is de vorm 1547. Bij Schouten is de onderbrekende
bepaling zeldzaam; alleen in een ambtelijk citaat (een verdrag)
109 : 9 staat een zware correlatieve vorm.
§ 292. Dat de onderbrekende vorm aan de volkstaal in
het algemeen vreemd was, en is, blijkt uit het feit, dat in
de blijspelen de afgescheiden voorzetselbepaling bijna zonder
uitzondering achteraan staat. Onderbrekend staan feitelijk 1
alleen uitroepvormen, en zelfs kunnen deze wel in den zin
zijn opgenomen : Coster 75 Dat icket by gans bloet omme eér
niet en liet, 'k souje wat aers zeggen (zie verder § 227 volg.). En
)

1)

In den Spa. Brab. alleen Jerol. in rhetoricalen ophef: 642 o. a.
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achteraan is deze zinsvorm duidelijk een nader verklarende
of nadrukkelijke toevoeging in den korten vorm van zin zonder
Vf. Deze toegevoegde voorzetselbepaling is echter in verschil
opzichten, gelijk ook thans in de volkstaal blijkt, ver -lend
uitgebreid. Coster gebruikt maar zelden de eenvoudige-zwardof
bepaling; en dan is deze varieerend- nadrukkelijk : 1582 Die
wort dan s o 1 o u t e r bedroelt, songer aers gadt.
Een affectieve toevoeging, met verzwaard attribuut is 346 Ja wel,
en an jou, met je b 1 á u w e h á n g e n d e wangen. Nadrukkelijke variatie
is 1677 Soo haer te laten mompen v a n e e n b o e r, van een Dycker!
Een varieerende coördinatie: 45 datje de starten wel opsteeckt, Na de
nieuwe sno f , hoor j e, mit een dray, mit ien sway, mit ien krul mier;
id. 721, 1251. De voorzetselbepaling is verzwaard door een adverbium:
1371 Maer haddense noch ghegaen tot swarte Teuntgien, G i n d er
op het Spuy. Door een oorspronkelijk uitroepend woord: 1 ) 1616 hy
deed hem releveren, Trouwen by 't Hof niet.

Bij B r e d e r o constateeren wij, en dan in het groot, dezelfde
bijzonderheid van de achtergeplaatste voorzetselbepaling. De,
eenvoudige vorm als spanning- wekkend, dus dramatisch element:
393b14 Deynckt en revs, once Lobbrich is de bruit, Met Harmen
Glad-muyl. 1384 Iek sood versoecken de Haarlemmer-meer drooch te
maken, Op myne kosten, ick sood doen, och joock. 1254 Loopt heen,
jy gatvinek, by jou wortelteef 2
!

)

Nadrukkelijke vormen met attributen:
70 Myn Vader was een Vries gheboren, Te Bolssert in Vrieslant,
1700 Iek seit moytjes garen in huys, in een hiel half vat. Splitsing van
een vraag 3 ) : 1946 W aar selle we gaen, miester, totte Waart in de
drie dweylen ? Met een attrib. bijzin : 553 Dat syn bulster of syn bedt
Gheen daalder waart en is, met diles w a t hy het. En dan als nadrukkelijke herhaling: 359 En dan biettet noch, datje om de schrift geruymt
hebt jou lant ! 't Is de waarheyt, om de schrift, die in 't bóeck staat
of ande want. Een coördinatie van voorzetselbepalingen: 766 Myn
vrouw' die ginghme na, in huys en op de straat (= overal, nota bene ! ).
Praatvaren en spinsters vermeien zich in reeksen als 1344 Daar kreegh
ick noch flusjes een pot met botter, en een broot, Met een sie met turf,
en een mant met spaanders, Met een kinnetje harings etc. id. met :
1658, 1750, 1832, 2068/9; andere voorzetsels: 2036/7, 2039, 2058/9.
1) en uitgebreid met de nadrukkelijk achteraangeplaatste negatie.
2) Zie ook imperatieve zinnen: § 181.
3 ) Zie § 190/7.

§ 292-294.
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De dubbelvorm : 1545 Wat liep ick daar lymen en dinghen, van stal
tot stal 384 Daar staan de Larysters, zij aan zij, Bromel by dromel, hanght
aan hanght. De verzwaarde vorm van adv. + praepositie: 83 Doen
raackten hy by de Spangjaarts in dienst, hier inde krygh, id. 976,
1511, 2138 Daer by Antwerpen heen; 1635 Besonder so soud' ick het
doen te willigher, Principalijck voor myn rijcker; zie verder 399, 1363,
1811, 2015. D a t 1 ) als verzwaring: 810 Daar gingh ick troostloos heen
beschreyen myn fortuyn D a t door de Zyjelstraat na Overveen in 't duyn.
In den dialoog in samentrekking: 1111 (J. K.) Op een rat moet hij
rusten! (Andr.) Of an een die f sche gallich, na zijn eyghen lusten.

§ 293. In betoogend proza zijn omvangrijke bepalingen ná
den zin dikwijls nader verklarend, uitvoerig varieerend 2
) :

J. de Witt 56/11 dat de engte ende 't ondiepste van 't Landdiep
is hier b i n n e n w a e r t s i n, aen 't begin van 't Gatt by de eerste tonne.
124 : 2 de saecken .. connen wel eenich uytstel lyden, sonder
merekelycke prejudicie van den staet. Cats (Aenm.) 1510 dat de vrouwen
mismaeckt ende 1 e e 1 i c k waren, met hayr geheel swart, als een peertsteert.

Een voorzetselbepaling nauw verbonden met een volgenden
relatieven bijzin vindt men vooral bij Cats:
958 Men kan de liefde setten, Ter plaetsen da er men wil, id. 696;
859 Uut vreese .. dat ; 1106 sy vraeght verscheyde saken, maer
verre boven al, die P. raken. Baeto 1049 ter tydt toe, dat ... Cats
982 het wert beseten Van eene die ick merck hy noyt en sal vergeten.
id. 1555 (Aenm.) om redenen die ick daertoe meyne te hebben.

§ 294.

Omslachtige analytische coördinatie is:

Baeto 1318 duchtende van veer Voor man, voor kindt, voor lijf, voor
eer. Cats 1142 Iek bid u . .. Om u verheven stam, om u beleefde zeden,
1382 Sy antwoort met soo besette reden, Met soo een goet bescheet
en in soo volle leden.

Hierbij steekt af de samentrekking der praepositie in het
gespannen verband van Luc. 439/41:
Laet vallen, als ick wall' met deze kroone op 't hooft, Dien scepter
in de vuist, dien eersleip van vertrouden, En zoo veel duizenden.

1) = namelijk, met name. Gelijk dais, zie § 282.
2) Men zou ze kunnen inleiden met nl., en wel, te weten. Onderbrekend
bij J. de Witt 133 : 32 Soo heeft den vyant, soo wy nu vernemen, Seer
weynich mylen vandaer, geattrapeert de schepen . . . .
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§ 294-296.

Dubbelvormen zijn talrijk afgescheiden in Luc.:
152 De man en vrou zyn bey volschapen, even schoon, Van top tot
teen id. 707, 2068; 2105 het dondert, slagh op slagh; id. 1797, 1830,
1876, 1967, 2105.

§ 295.

Adverbium + voorzetselbepaling in betoogend proza:

Schouten 103/35 kregen oock a b o n d a n t i e v a n goede verversinge
aen boort, bestaende in allerhande Vee; i n s o n d e r h e y t van Africaen
ache schapen, id. 104/18. Cats (Aenm.) 1593 dat al lange dese kunst is
ontdeckt geweest, e v e n by oude vrouwen. Na rhetorische vraag:
1906 hoe kan soodanigen houwelick geseyt werden te Wesen een beelt
van het verbont met den salighmaker 1 s e k e r 1 i e k in geender manieren.
Bij Cats louter aanvulling: 611 Hy spreeckt tot syn gemoet, en al
in losse reden, En du s, en weder soo, a 1 sonder vast besluyt. id. al
1093. 1271 die de jonge maeght beklaeghden Soo om het drou f geval,
als om haer soeten aert. 835 Iek treed' in dit verbont, alleen om dese
maeght, id. 620.

Het nader verklarende dat is: 1870/1 te trouwen in den
Heere: d a t is, in de vreese des Heeren.
§ 296. Bij Bontekoe valt óp de frequentie van afscheiding
aan het einde, van een bepaling met met:
64/36 Daer sat ick als een schaep tusschen twee wolven, met duysent
vreesen, 64 : 20 zijnde een geweer oft een ponjaert was, met vlammen,
id. 46 : 23, 49 : 16, 52 : 26, 53 : 33, 34; 56:35, 60 : 25, 62 : 24,
63 : 16, 27; 67 : 12.
Uitgebreid : 58/21 wy deden des morgens het gebedt, met vyerigen
aendacht tot Godt, 59 : 13 wierden heel sieck, met sulcke ellendighe
pijn en snyïngh in 't lijf en inde buyck, dat .. , 68 : 33 die wy over boort
setten, met n o e h de andere vier maets, die ...

Andere voorzetselbepalingen toegevoegd:
49/33 en quam alsoo wederom neer i n t w a t e r, manck de stucken en
borden van 't schip, 51 : 28 want ick giste niet lang te sullen leven,
door de slagh aen myn rugh en de twee gaten in myn hooft; verder 59 : 27,
61: 19, 62 : 2, 64 : 5, 70 : 29, 71 : 14. Uitbreidingen : 51/26 hadde
een roefjen laten maken, d w a r s over de boot, 46/9 en vloogh terstondt
op, tot het vat u y t, id.... 48 : 24 van 't schip a f. 50 : 13 uyt de Eyder
v a n d a e n, 56 : 12 .... tegen myn waerschuwingh a e n, 65 : 24 ...
by de kant van de revier 1 a n g h s. 67 : 17 Doe stelden wy 't op een loopen.
met alleman nae de boot t o e, 72 : 10 stelden de koers recht het glop
in; 's nachts op de sterren aen.

Ten slotte de praegnante vormen van toegevoegde voor
bij Huygens:
-zetslbpaing

§ 296-297.
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288 Haer' brillen zijn van tien ten honderden, voor 't minst. 394
En leeren, spoedigh rijck is ondeught, sonder missen. 480 't En kon niet
schoonder zijn, in Zon en Locht en Lánd. 209/10 Sy sien haer huysgesinn niet hollen, door de sláep -sucht // Van haer onweckbaer oogh.
873'/4 Iok gae tot andre blinden, Tot blind' onnoosele, door 't heele
land te vinden. 365/6 Geneest in é enen na oh t, in 't uyterste verblijden.
260 Soo keuren sy den staet In 't u y t er s t e g h e v a e r, in 't beste van
syn bloeyen.
BIJWOORDEN.

§ 297. Bijwoorden in afscheiding kunnen veelal worden
beschouwd als zelfstandige „zinnen zonder Vf." met min of
meer uitroepend karakter, vooral wanneer zij vooraan, en
„parenthetisch" wanneer zij onderbrekend staan. Zoo is bij
Bred. 2065 al evenwel so een Taflet is bequaam „al evenwel"
geen noodzakelijke bepaling van den volgenden zin, en kan dus
als „uitroepende zin" worden beschouwd, die c.q. als modale
bepaling in den volgenden zin wordt opgenomen. Maar „afgescheiden", bij emphase, is het gevarieerde adverbium in
Coster 671/2 Dan selden, laet ick vey segghen nimmermeer, Ken
die heerlijck ghenoech gebruyckt worden sonder paert. Bred. 706
Hierom, Juffrouw, dunckt my, s o ben ick excusabel, id. 1438, 707.

Ook Cats 846 Of anders, houtet vast. Baeto 1203 Sulx, best den Vorste
past het hoogh gezagh. Pascha 11 Ontwij f f elijc, by light hier al ontrent
ghedoken kan ook wel een losse praedicatieve zin zijn.

Parenthetisch tusschen de deelen van den aanvankelijk
geconcipieerden zin, zijn korte adverbiale „zinnen" als:
Huyg. 786 Sij lijden, billick, niet dat iemand sich geriefde (- = en dat
is billijk). Cats 929 U gunste, niet-te -min, die ghy my komt betoonen,
Die wensch ick dat .... Luc. 2100 En gaen zich ... versteken // Ver
vergeefs, voor 't al doordringende oogh.
-stekn,mar

Bijwoorden ná den zin, zijn meestal toegevoegde nader ver -

klarende zinnen:
Bred. 1092 Wat isser ommegaen, gisteren of te nacht ? Coster 1383
Me vijndt toch wel sijn gherijf, soo hier soo daer, een mensch eint
o v e r a 1 noch degelycke luy. Bont. 59 : 32 liepen by 't landt langhs
met een voor de windt, Oostelvjck aen of om de Oost. Luc. 632 Hy
draeght den sleutel van het wapenhuis, hier boven. 1717 En Zwaeit
het zwaert .... Door schilt en harrenas en helm.. .. Slinx en rechts,
1809 en weten niet w a er h e e n Te dryven, Oost of West, of boven
of beneen. Bred. 1116 En sy sprack hem weer toe, aars noch aars of se 'm
vong, id. 448.
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Bijwoordelijke voegwoorden zijn in afgescheiden positie
nog duidelijk adverbiaal:
Cats 931 Doch, wat my raken mach, set elders uwen sin. Vgl. ook
maer, § 230.
HET ADJECTIEF.
§ 298. Zelden staat de adjectieve zin voorop. Alleen in
den klassiek-dramatischen stijl van Lucifer en in een rei van
Baeto, komt nu en dan het uit den aard dezer plaatsing meer
praedicatief dan attributief fungeerende adj. voor:
Luc. 952 Zij is met niemants dienst beholpen. Eeuwigh ryck, /1 En
heerelyck, behoeft zy wieroock, noch muzyck. Baeto 1511 In vreede
kloeck als bijen, in oorlogh kloeck als leeuwen, // Doorleef' myn volck
d'eeuwen. Ook gecoördineerd aan participia in vs. 3 (geduldich).
Overigens is het vooropstaande adjectief allicht als adverbiale bepaling in den zin opgenomen, als bijv. Pascha 785
Hot, hot, al bréydeloos den wáaghen hénen glipten. Men kan
terecht onderstellen dat Vondel in den tijd van zijn Lucifer
geneigd was, door komma's allerlei praed. attrib. bepalingen
af te scheiden en dat hij in vroegeren tijd de pauzen wèl bedoelde, al werden zij niet in den druk aangeduid. Maar het is
daartegenover niet moeilijk in te zien, dat in een drama als
Pascha maar zelden bepalingen van meer dan een lid in den
zin zijn opgenomen. Het reliëf door afscheiding in stukken
van lateren tijd is wel degelijk een der consequenties van Vondels
meer synthetische, „klassieke" syntaxis. Een enkel adj. in Pascha
als 1225 indien sy stout // Noch dit twelf-stammich heyr van hun
vertrec ophout is beslist niet door een pauze vooraf geisoleerd evenmin als goedertier op dezelfde plaats in vs. 1241.
En in 1289 Israel onbesorght // Heeft God tot eenen Schilt -is het adj. enkel attributief, op de ouderwetsche wijze „postpositum". Zelfs de coördinatie in 1322 die stoutlijc en verwaent //
Gij aen u opzet boeyt -- is adv. bepaling in den zin, hetgeen
ook blijkt uit het adv. suffix-lye, terwijl ook de variatie „ver
om het rijm is toegevoegd en niet a priori geconcipieerd.-waent"
Ook staan de weinige onderbrekende of op den zin volgende
praed. attrib. bepalingen van meer dan éen lid in Pascha aan
het verseinde:
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843 Nu tbeelt van 's Koninex droom, ten aenzien onghewis // Van
ijl en twijffel tsaem in een versmolten is. 915 Het steyghert en het
briescht, van weelden onghesont //.

Prozaïsten als Schouten en Heemskerk komen nu en dan
bij litteraire vleugen of in ambtelijken stijl tot afscheiding van
een verbonden praed. attrib. adjectief:
Schouten 105/10 De Zee, te vóoren onstuymigh, lagh nu gelijck
en effen, 104 : 5 dat niet alleen de Nederlanders, hier te lande woon
maer oock de schepen konden worden voorsien. 106 : 12 Maer-achtig,
het Scheeps-volck noch tegens de ongemaeken op zee niet su f f isant
genoegh, naer het scheen, begonden . . . 103 : 16 Syn huysvrouw
sette hem af : latende hem dus arm, beroyt en heel bedeest, in qualiteit
van soldaet . . . een speelreysje van een en dertighhondert mylen
aenvangen. Heemsk. 60 : 18 uw schoonheyt, soo onmijdeljck in liefde
te verwecken, uw verstaut, soo vernis f tigh in die te beleyden, en uw
welgemaeckt lichaem, soo bequaem, om dit te beloonen. 62 : 21 dat
ick haer niet altydt, en eeuwiglyck, oock onbemint, soude blijven
beminnen.

Bij Cats zijn de afscheidingen waarschijnlijk te verklaren
uit samentrekking van het koppelwerkw.: 765 Het is ien
groot gemack, bekent aen weynigh menschen, id. (Aenm.) 1511
Alleen 1 ) 1168 Hij staet geheel verbaest, by staet een wijle stil,
Onseker wat hij doen, of wat hij laten wil komt nog als
afgescheiden praed. attr. in aanmerking.
Zelfs Huygens is er spaarzaam mee ; alleen een voor zijn
stijl kenmerkende nadrukkelijke herhaling:
549 Wie meent ghy dat sy waren . . . Die Cesars boosen wil vol
Blinde doo'n, Blind voor vijf stuij vers 's daeghs.
-voerdn?

Het adjectief eenmaal onderbrekend, overigens aan 't einde van
den zin, komt in Baeto nu en dan voor in lyrische gedeelten:
1357 Wy trecken in een ommering Van droefheydt en bekommering,
Anxtvalligh self, anxt jaeghende aen 't Volck daer wy sullen neder
slaen, id. 340, 1117, 1151, 1185, 1315.

§ 299. En thans de veelheid der constructie in den Lucifer.
Wij rangschikken naar de plaats in, en den aard van den zin
waarmee de adjectiefzin is verbonden, en laten in de citaten
uitkomen dat niet alleen de positief, maar ook de comparatief,
gangbaar is:
1)

Zie ook nog: als + adj., hieronder.

345 § 299-301.
1. onderbrekend. 107b/ 8a Het lichaem, schoon van leest, Getuight
van Scheppers Kunst, 1907 D'aerts ... vyant, hardneckigh, onbewogen,
J a trotser op dat woort, hervat in alleryl Den slagh. id. 1784. 1714
En zwaeit het vlammend zwaert, dat, scherp van wederzyden, Gewet
. . . . , door schilt en harrenas ... Gevaeght heeft. 46 bogen Die, sneller
dan een pijl, rontom hun midpunt vlogen. In dit verband blijkt hoe
door de afscheiding de bepaling wint aan atributieve functie. Zoo
is zelfs „lager" praedic. attributief in de afscheiding die, zeer opmerkelijk, van een onderbrekenden participalen zin is afgescheiden:
48/9 als ick, láger dan de máan, // En wölken, áfgegléen, bleef hángen.
1842 De reiger schreeut, en styght, en bang voor 's vyants pooten,
Verwacht hem op den beck. 646 De veltheer Michael voert, ruim zoo
trots en fier, Godts wonderlycken naem. 690 Den Geesten die dus
hoogh op hunne vleugels zweven, En vrij van lichamen, niet zacken
naer omlaegh. --- 564 Hy gaf Godts o o g h m e r e k ú, oock schérp
gen óegh, te rúicken ; id. 3, 1100.
2. na den zin. 2121 Iek vlught uw aengezicht, bloot, en naeckt.
2062 Iek wil de tiranny verheffen, altijt stouter. 2086 Wat deistghe,
bang voor schennis ` 1732 Die neder quam gevlogen, Noch sneller
dan een ster, die .... 1799 Zoo stonden zij gekant . ..., om 't schoonst
van wederzyen. -- 1268 Bewieroockt Lucifer met w i e r o o c k kan.
d e l a r e n, E n scha 1 e n, ryck van geur. Zoo bij een casus obliquus
383, 1426, 1631, 1944, 1955b/6a, 2157.
3. een adjectief verbonden met een infinitief: 652/3 Ghy zijt een
meester, tuck o m Geesten in te luien, Te rijgen aen uw snoer, te leiden,
op te ruien, id. 691b/2; gereet + inf=n. 1734, 1790.

§ 300.
Een bijzondere, uitgebreide, vorm is de vergelijkende
bepaling. Deze is evenzeer gangbaar bij andere auteurs als in

den Lucifer:
Bont. 70 : 26 en daer wassen oock groote rieden, z o o dick a 1 s
een man om sijn been, id. Coster 7/8, Bredero 1231, Pascha 803; Lucifer
64, 1745. Bij Oats: 574 Heeft sy haer peck-swart hair een weinigh
op -gestreken, Als bly van dit gespreck, id. 549.
Opm. Attributief is de bepaling met coördineerend so — als:
Bred. 2060 Een figuur Van Luyckes van Leyen, en een . . . .
en ander dingen meer, s o modern a is antijck.

§ 301. Meer of minder van den aard van het adjectief af geweken zijn de algemeen verbreide verbindingen van vol
en gelijk.
1. Vol. Huyg. 19 Verstaet my, aerdigh vat, vol allerhande
deughden, id. Bred. 2158, Luc. 98, 1072, 1579, 1935, 1949,
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:1953. Luc. 1957 Een draeck, vol nyts. Bred. 1610. En by de
Alferos, vol van superbe stacy, id. Baeto 1327.
2. Gelijck. Volslagen attributief adjectief, en dan in een
zeer bijzondere schikking, voor een vocatief, is het in Baeto
84 Suleke die geen eeuw den gloor haers roems sal lessen En
m y gelijek van staet, Vorstlycke toveressen ... rijst uit het
graf. Hier is het adj. nog met een datief verbonden. In Luc.
74 Geen Engel, onder ons, zoo zoet een adem heeft, Gelyck
de frissche geest, die hier den mensch bejegent kan gelyck
nog een adj. zijn dat „een adem" bepaalt. Dit is over het algemeen in de 17e -Eeuw nog mógelijk, wanneer het met een
substantief zonder meer, verbonden is : 118 Hy heerscht, gelyck een Godt, om Wien het al moet slaven ; id. 1902 en vooral:
1544 Iek wil... opstygen, van beneên, Godt zelf gelyck. Verder
1409, 1522, 1868. Toch gaat het woord bij steevaste plaatsing
voorop, ook blijkens het ontbreken van een komma, over naar
de functie van voegwoord, bijv. Huygens 505 De móedighe
gaet áen gelyck een núchtre' Tiger, id. 688; Pascha 502, 525,
Bred. 1244, 1247; vooral Coster 1363 Of sou by wel inde Kerck
op een banck legghen slapen? Ghelyck een goet Heer lestent,
die,... Ontwijfelbaar voegwoord bij een samengetrokken
zin is gelyck vooraan een tweeledige bepaling: Luc. 554/5 totdat de kennis in haer kracht De twijfeling verdrijf', gelijk de
zon den nacht.
BEPALINGEN MET „ALS ".

§ 302. Na verwant met de bepalingen ingeleid door „gelijk ",
zijn die met „als ". De bijwoordelijke oorsprong van „als"
stempelt ze echter in eerste instantie tot de bijwoordelijke
functie en het woord „als" tot voegwoord, zoodat een een
vorm der bepaling zelden duidelijk afgescheiden-voudige
staat. We onderscheiden vanzelf een bepaling met: een substantief, een voorzetselbepaling, een bijwoord, een participium,
een adjectief, twee leden.
1. als + substantief..
a. aangekondigd door soo. Het substantief wordt meestal
vergeleken met een voorafgaand subject; de bepaling staat dan

347 § 302.
duidelijk afgescheiden in : Coster 202 't Comt soo schielick
áen, lieve Kyndt, as het Kacken id. J. de Witt 345 : 22. Luc.
104/5 Geen Schepsel heeft om hoogh mijn oogen soo behaeght // Als deze twee omlaegh, id. Coster 702 H 6 n d e r t
g úl d e n s is sóo góet niet, als je dachhuyr van daegh. — Niet
afgescheiden : Huyg. 517 D a t's all soo scherpen dwang als
honger, id. 721, 741; J. de Witt 109: 4. Het subst. woord wordt
vergeleken met een object : Cats 1.674 't gene ick soo seer begeere te horen, als y e t dat ick nu ter tijt wéet.
Een bijzondere variatie op het aankondigende soo, is hoe
in een uitroependen zin, waarop de afgescheiden bepaling de
vergelijkende reflex is : Coster 1658 Hoe fix hadje dat, Mr.
Bartelt, as een handtvol vliegen.
b. aangekondigd door een comparatief. Het subst. vergeleken
met een subject, het staat niet afgescheiden : Bont. 59 : 16
e 1 c k klaeghde meer als d'aer, id. 46 : 2, J. de Witt 108 : 32.
Met een object ; niet afgescheiden van onmiddellijk vooraf
comparatief : Baeto 1021, Coster 1369. Afgescheiden-gande
bij comparatief op grooteren afstand : Coster 555. Vergeleken
met een bijwoord : Bred. 1405 Ick blijf hier 1 a n g h e r niet
in dit ghesworen nest f / Als dese loopende moont.
C. aangekondigd door een negatie. Huyg. 893 Daer weet men
niet als .Niét. Bont. 61 : 30 Wij hadden geen geweer als
twee bijlen met noch een roestighe deeghen.
d. niet aangekondigd. Praedicatief-attribuut bij een subject:
Luc. 1214/5 I e k ken geen ander Recht ; en stutte, als Stedehouder
Der Godtheit, zijn besluit en raetslot, id. 278, 1331/2. Vergeleken
met een subject: Lucifer 801 Zoeckt schaduwen, als wy. 89/9 W i e
zou een ieders aert en eigenschappen ramen // Als Adam, id. 696a,
791; Pascha 360/1; Bred. 1284. J. de Witt 133 : 3 Maer off haer eenige
wichtige c o n s i d e r a t i e n daervan mogen hebben gediverteert,
als vreese van door deze ingeslagen te werden — (eerder onderscheidend
dan vergelijkend).

Praedicatief-attribuut bij een object:
Luc. 1395b/6a Hier komen de Kornels u groeten, als het hooft Van 't
heir der hemelen, id. 1217b/8, 1624, 2102; Bont. 55 : 29 Die leiden
wy over de doften heen, als een overloop (vergelijkend 'I). Luc. 369
Onze erfenis komt hun, als uitverkore zonen.

Vergelijkend bij een subst. van een voorzetselbepaling: Cats
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1510 dat de vrouwen leelick waren, met h a y r geheel smart,
als een peert-steert.
2. als + voorzetselbepaling.
a. aangekondigd door soo, comparatief of negatie :J. de Witt

57 : 5, 53 : 36 ; Cats (Aenm) 1758, J. de Witt 122 : 8 ; Cats 928.
b. Zonder aankondiging vergelijkend : Luc. 171/2z Zoo komtze,
als uit een licht, te voorschijn. Vergelijkend „als het ware" : Huyg.
795 'k Hebb mannen buyten 't spoor gevonden, als uyt spijt //
Om d'ongerechticheit te wreken van grondeloos verwijt ; id.
Cats 816, Luc. 1577, 1854. Onderscheidend en nader verklarend:
Cats (Aenm.) 1717 wiste te seggen w a e rdoor de sieckte was
veroorsaeckt, als door eten van meloenen, noten, appelen, etc.
3. als + adverbium.
Duidelijk afgescheiden : Bont. 71/10 Want mijn raedt was ik
d i c k w i 1 s ten enden, als oock doe. Vergelijkend aangekondigd
door soo, niet duidelijk afgescheiden : J. de Witt 345/28 dat
den staet s o o kleyn sal sijn in de oogen van Engeland als
wel voorhenen.
4. als + participium: zie § 307/8. Een bijzonder geval, duidelijk afgescheiden en kort, is de vergelijkende zin : Huyg.
347 Dan komt hij, als gewipt, weer blindeling ter neer.
5. bepaling van twee leden:
Vergelijkend : Pascha 781/2 S y vloghen even dul . .. // Als uut een
Schijtschen boogh / den onbedwongen pijle. // Luc. 671 W y vliegen te
gelyck, als pijlen / van zijn 'boogh (mogelijk atirib. bepaling bij pijlen).
Coster 162 En 't mach e e n Bo e r soo veel helpen, als een Boef / in de
Hel. — Nader verklarend: Cats 155 De juffer is te rijck, als maer / een
eenigh kint. -- Als zynde in Cats (Aenm.) 1896: zie Hst. IV.

6. Verzwaringen van als:
Cats 584 G h y moest ... Een spot, gelyck als wy, van al de werelt
zijn. Luc. 841 G h y hoort, zoowel als wy, wat Gabriel trompet. Bont.
56 : 5 quamen uytter zee op- barsten een perthy vliegende visschen,
in maniere als een school musschen.

§ 303. Bepalingen met dan zijn betrekkelijk zeldzaam; bij
voorafgaande negatie:
. Pascha 37/8 Ick zie niet dan een sweert aen eenen zyden draet
steets hanghen. J. de Witt 110/7 Sonder d a t tet verschreven gatt
eenige dwersstroomen subject is dan alleenlijck in den beginne geheel
innewaertsaen.

VIERDE HOOFDSTUK
PARTICIPIUM PRAESENTIS
Over het groepvormende partic. praesentis als beknopte
zin in het Zeventiende-eeuwsch zijn eenige richtlijnen vastgesteld in het laatste deel van mijn studie in Tijdschr. XXXVI
en XLIV, met name wat betreft het proza van Bontekoe,
Schouten en Hooft 1 ). De gegevens daarvan kunnen thans
worden bevestigd en uitgebreid door de vergelijking van ons
dozijn auteurs 2 ). Wat den u i t e r l ij ken vorm naar zinsen woordschikking betreft, kan de participiale groep staan
vÓor, achter of middenin den verbonden finiten zin. In de groep
kan het participium ook staan vóor, achter of middenin.
§ 304. De fun c t i e van het p. p. is, hetgeen begrijpelijk
is bij een „infinite" vorm van het werkw., vaag en onderhevig
aan allerlei schakeeringen, al naar de constellatie van den
stijl, de verbindingswijze, en van toevallige stilistische afhankelijkheid of psychische eigenaardigheid van den auteur 3 ).
Louter, of nagenoeg alléen, attributief is de groep van het
1) Zie XLIV p. 141 en vlg. Voor de onderscheiding der verschillende
constructies : XXXVI p. 198 vlg. en XLIV p. 119 vlg.
2) Voor dit partic. is het geheele Journael van Bontekoe onderzocht.
3 ) Als een van de tallooze staaltjes van moeilijkheid bij de classificatie
der functies noem ik J. de Witt 124 : 1 De saecken, in de vergaederinge
van Haer Edel Groot Mog. troitérende, connen dickmaels wel eenich uytstel
lyden sonder merckelycke prejudicie van den Staet, m a e r het minste
versuym in de tegenwoordige expeditie ter zee soude soodanich grief aen
den staat connen toebrengen, dat het naermaels irreparabel soude wesen. —
Wanneer de Witt het „sukkelen" van de zaken in de St. Gen. als normaal
beschouwt, is dit p. p. attributief-restrictief ; beschouwt hij het als abnormaal,
dan is het subj. + de groep van het p. p. onderstelling, staat dus in condit.
functie bij het volgend gezegde, en is op weg „absoluut" te worden (zie
§ 311).
Gron. Bijdragen, VII.
23
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p. p. zelden (zie § 308). De praedicatief-attrib. functie is de
normale en als zoodanig is de aanduiding van een „bij-om
standigheid" wel de oorspronkelijke schakeering. Van hier
uit zijn overgangen mogelijk naar de concretiseerende variatie
van het verbonden praedicaat en z'n bepalingen, de verduidelijkende, verklarende toevoeging, de meer of minder instrumentale en causale verklaring, de finale, de conditionale
de beperkende en concessieve bepaling (ook met verduidelijkende voegw. en bijw.). Ook vertoont de groep, in het bijzonder die staande achter den verbonden zin, in de 17de eeuw
een opmerkelijken overgang naar de progressieve functie, soms
na- verwant aan de consecutieve en finale, meestal gelijk aan
de aaneenschakelende of tegenstellende coördinatie van zelf
heeft in vele dezer-standigeprc.HNdlp
functies het karakter van het latijnsche gerundium 1 ) aanvaard.
In de derde plaats merken wij op, wat de verbinding sw ij z e betreft : de participiale groep en de verbonden zin kunnen
hetzelfde subject hebben (de gewone verbinding), zoodat het
participium praedic. attribuut is bij het zinssubject. De participiale groep kan attribuut zijn bij een ander zinsdeel (een
object of een substantief in een voorzetselbepaling vooral)
dat als subject van het participium fungeert. In deze twee
door het subject „gebonden" constructies is het subjectswoord
in de partic. groep overbodig. Deze groep-zonder-subjectswoord kan „los" raken, wanneer (en dat is in het 17de-eeuwsch
bij lange niet uitgesloten) het subject van het participium
in den zin niet wordt genoemd en dus het partic. niet als attribuut bij een zinsdeel fungeert: de „absolute" groep zonder
subjectswoord 2 ). Tenslotte is er de absolute groep mét subjectswoord: „Deze winkel gesloten zijnde, vervoege men zich hier
-nast".
opneming
kan
ook
verschillen
door de
De verbindingswijze
in de groep van verbindingswoorden: adverbia, pronomina
1)

Of het fransche gérondif (zie ook § 307, e; 308, 4 en 6).

2) Deze constructie is in bovengenoemde studie alleen in het próza
van de 16de en 17de eeuw geconstateerd: „Aan land komende, was het

mistig (XLIV, 153).
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en voegwoorden. Hierdoor kunnen zeer ingewikkelde „ver.
vlochten" zinsverbanden ontstaan en ook de overgang naar
sommige „absolute" constructies gaat gepaard met, of komt
voort uit de verbinding van de groep en een zin.
§ 305. Wij beschouwen eerst de „gebonden" groepen, en
wel die waar géen complicatie het „gewone" karakter der
constructie verstoort.
HET GEBONDEN PARTICIPIUM
I. PARTICIPIUM EN VERBONDEN VF. HEBBEN HETZELFDE
SUBJECT.

Er is bij de verschillende auteurs verschil van voorkeur
voor de drie mogelijke schikkingen van groep en zin. Het
blijkt 1 ) dat de zinsonderbrekende groep van het p. p. zonder
gevaar voor anakolouthon, of overgangen naar minder „logische" absolute constructies, kenmerkend is voor klassiekgevormde auteurs. Uitbreiding van de functieschakeeringen
van de op den zin volgende groep is vooral eigen aan populaire,
niet-geschoolde schrijvers. De ontsporingen als bij de zinsonderbreking, is voor ongeschoolde auteurs even gevaarlijk

bij de vooropstaande groep. Over het algemeen is echter bij
hen de frequentie van de groep vóor den verbonden zin
gering, zij het ook niet zoo gering als in het volksboek van
Malegijs van een vroegere periode 2 ).
A. De participiale groep staat voor den verbonden zin.
§ 306. Zelden is de groep, door prolepsis, verbonden met
een volgenden bijzin. De prolepsis heeft tengevolge adverbiale
hervatting van de groep en herhaling van het voegw. dat 3
Cats (Aenm.) 1725 De doctor seyde hem, dat by... en die
$lende, dat hij Baer op dan aengingh, id. 1579/80.
) :

1)
3)

Zie ook bovengenoemde studie.
2) Zie Tijdschr. XLIV: 136.
Zie de normale onderbreking van samengetrokken bijzinnen: B, 3e.
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In de poëtische teksten komt de partic. groep nagenoeg
nooit vóor den zin te staan ; slechts één voorbeeld is er in Hoofts
Baeto, het eenige der dichtwerken waar nog een zekere frequentie der participiale groep voorkomt (zie Tijdschr. XLIV,
156). Evenals in Hoofts Historiën (t. a. p. 147) staat in de groep
het p. p. voorop : 132/3a Maer hebbend' al den hoop van mijn'
gemeente tegen Met stiefsoon ende snaer, is t daer gecomen
toe, Dat ... In dit verband staat het voegw. maer voor die
partic. groep. Echter blijkt uit de inversie in den volgenden
hoofdzin dat dit voegwoord in de partic. groep is opgenomen
en de groep als aanloop bij den hoofdzin fungeert. Zulke ver
zijn er meer:
-bindge
J. de Witt 91/32 M a e r my verseeckert houdende het beste te hebben
verkosen, sal ick den eenen ende den anderen uutslach . . tegemoet
sien; id. 133 : 18. Reig. 102 : 8 d a n den lesten ziende hebbe ick wat
beter te vreeden gheweest. Schouten 108 : 31 e n te Lande .... zynde
gekomen, eyschten by . . . --

Wanneer het subject in den volgenden zin ontbreekt door
samentrekking met dat van een vorigen, heeft de participiale
groep oorspronkelijk onderbrekend gestaan en is, bij verval
van de pauze na het voegw., de groep mèt het voegw. vóor
den zin komen te staan 1
) :

Reig. 68 : 6 Iek sal misschien soo haest by u zijn als desea brief
e n desen hiermede eindigende, sal Godt bidden, dat ... Bat. Arc. 74 : 24
Diederick scheyde hem van den hoop, e n Rosemond onderschept heb
leyde haer allenckskens van d' andere af, id. 62 : 2.
-bend,

In Hoofts Historien staat in sterk gespannen constructie de
groep nog onderbrekend 2 zich op 't schavot vindende, beleed hij Gode zijne zonden, ende, wenschende den omstanderen
alle voorspoedt, verzocht, dat zij hem hielpen bidden. In
dien stijl kan de kop van de groep ook worden verzwaard
door een adverbium, eveneens gescheiden: Thans, hebbende
Gode gedankt, verviel hij weeder op d'erbarming zijns huis gezins. -- Dergelijke adverbia kunnen zijn opgenomen in
de groep:
) :

1) Zie Tijdschr. XLIV 151, 144, 140.
2) Zie onderbreking van gecoörd. bizinnen B, 3e.
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Bat. Arc. 61 : 28 D i e s schuwende de plaats die bewust was van syn
vermeende misdaet, soo kruyste hij ... 68 : 3 Ten 1 e s t e n half beschaemt zijnde, soo seide hij : --

Uit de voorbeelden blijkt dat de modaliteit van de groep
vaag is, tijd- of omstandigheid-aanduidend, soms mogelijk
causaal of conditionaal. De concessieve modaliteit wordt uitgedrukt door de voegwoordelijke verzwaring van den kop:
J. de Witt 133 : 56 ende 1 ), a 1 h o e w e 1 maer vij f f Lich oorlochschepen
sterck wesende, hebben wy ons aenstondts derwaerts vervoecht. —

De groep kan ook door een inleidend pron. demonstr. of
pron. adv. met een voorgaanden zin zijn verbonden:
Reig. 92 : 13< 1 D a t eens bekosticht hebbende sullen wy altijdt kunnen
doen, drukken wat wij willen (conditionale functie). 46 : 1 H i e rm e d e eindigende, sal God bidden, U. 1. in goede gesontheyt te willen
sparen.

Bij J. de Witt wordt deze vorm op latijnsche wijs relatief:
112 : 1 W a e r m e d e Godt biddende, dat ..., sal ick UE. in Sijne
Goddelycke bescherminge bevelen. 172: 14 W a e r m e d e a f f breeckende,
sal ick verblijven . . .

Over de verdere complicaties van deze constructie : zie
§ 319. Groepen voorop, zónder een der hier besproken bijzonder
kop, zijn bij de meeste auteurs zelfdzaam. Bij-hednva
J. de Witt 133/6 Voor 't Landt gecomen wesende, hebben wy ons
onthouden ter plaetse, id. 131: 14. Alleen bij Bontekoe is
het aantal vrij groot. Echter zijn er bij hem verschillende
afwijkingen van de logische constructie, terwijl ook het p. p.
van enkele bepaalde verba de overhand heeft 2 ). Wij bespreken
deze bijzonderheden thans:
Talrijk zijn de p.p. komende, liggende, wesende (synde), hebbende, siende; verder eenige per f ectische p.p. als bij de andere
auteurs. De functie is tijdaanduidend-, met overgang naar de
causale. Opvallend is bij Bontekoe de neiging, om het subject
van den volgenden zin, vooral in de lste persoon (enk. en

1) Waarschijnlijk duidt hier de komma terecht de oorspr. onderbreking
aan.
2) Bij de besproken gevallen bij andere auteurs is opvallend de voorkeur
voor het perfectische
ectische participium, waardoor, behalve in gecit. Reig 92 : 13,
de tijdbepalende functie wordt omschreven.

§ 306-307.
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meerv.) te verzwijgen. De groep is van geringen omvang bij
Bont. Voorbeelden:
466 : 14 Daer komende, sagh gheen brandt; vraeghde: „Waer is de
brandt V' 34 : 13 Bij het eylandt komende, konden geen anckergrondt
vinden. 44 : 10 Aen boort komende, sneden wy de bladen stucken.
50 : 5 Hier dus leggende, sagh gheen levendigh mensch, waer dat ick
heen sagh. 49 : 34 In 't water legghende, kreegh ick sulcke nieuwe
couragie .... 51 : 21 In de boot wesende, quam achter bij Heyn Rol.
98 : 8 en a 1 s o o myn tijdt gheëxpireert was, en niet ghesint wesende
my te verbinden, . . verwurf eyndelyck (coörd. met alsoo wijst op
causale functie 1 )). 94 : 2 Maer onder weegh synde, saghen wy dat het
eene jacht in brandt stont . . 65 : 2 Ontrent ter halver weegh zijnde,
begonnen sy te tieren (het subj. van het pp. kan wij zijn: zie § 312).
Die hebbende, seyde ick tegen ons volck . ., id. 111 : 31. 71 : 1 een
bergh siende, gingh daerop. 52 : 10 siende dat ick noch leefde spraken :. .
66 : 10 Dit en wat ons meer was ontmoet vertelt hebbende, ginghen
wy 't samen legghen slapen, idem pf. 71 : 24, 40 : 18, 46 : 2. -- Eén
omvangrijke groep met hulpww. en causale functie is: 117/32 Wy
daer van daen gaende hoopten hem aan St. Helena te vinden, en
daer door de Spaensche kraeck niet aen connende komen, voeren wy voort.

Over de hieruit voortkomende absolute constructies,_ zie
§ 311 en volg.

B. De participiale groep onderbreekt den verbonden zin.
§ 307. In deze verbindingswijze zit méer variatie dan in
die van de groep voorop. Ten eerste onderbreekt de groep
zoowel bijzinnen als hoofdzinnen, ten tweede kan de zin op
velerlei plaatsen worden onderbroken. De hevigste breuk i^
die tusschen subject en Vf. Hierbij blijkt ook het door de onderbreking geïsoleerde subject gemakkelijk in de participiale
groep te worden opgenomen, waardoor de weg naar „absolute"
constructies is gebaand (zie § 313). Klassiek-geschoolde auteurs
hebben voor de onderbrekende groep een sterke voorkeur;
zelfs van de weinige p.p. in poëzie is een relatief groot aantal
aldus geconstrueerd. De geschoolde prozaïsten veroorloven
zich, zonder ontsporing, verzwaring van de onderbrekende
groep met bijzinnen en coördinatie.
1. De groep staat tusschen S en Vf. van een hoofdzin. Bij
Bontekoe (het geheele Journael) zijn 23 van de 28 onderbrekende
1)

id. 81 : 32.
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groepen aldus geplaatst. Het zijn bovendien participia van verba
sentiendi (vooral hooren en sien) en verba van beweging. De
stereotype vorm „Dat Biende, seylden (wij) daer nae toe", vindt
dus een pendant in : „Wij dat siende seylden (w v) daer nae toe
(60 : 10 etc.). Sy dat hoorende waren seer verblijt (51 : 5 e. a.). Sy
my gewaer wordende, quamen datelijck nae my toe (65 : 23, e.a.).
Iek omtrent de mast over ghecomen wesende, riep teghen de
backer : ... Bij Reig. is de constructie ongebruikelijk; bij den
derden „populairen" prozaïst Schouten is van beperking tot
enkele verba niets te bespeuren : verzwaring van de groep ver
ook hij zich echter niet. Subject + p.p. staan bij hem-orlft
geïsoleerd voorop als in : Den Engelschen Vice-Admirael dan aldus
veynsende, vertrock van Landt (109:23; ook 110 :19, 102 :15,
103 : 28, 105 : 1). J. de Witt heeft tot deze eenvoudige onder
weinig neiging. Een zeldzaam geval als 124 : 1 De-breking
saecken, in de vergadering van H.E.G.M. trotterende, connen
dickmaels wel eenich uytstel lyden vertoont misschien 1)
de bijzondere functie van het p.p. als restrictieve attrib. bepaling.
Van de twee gevallen in Hoofts Baeto (309, 419) vertoont er
éen de overigens bij onderbrekende groepen zeldzame plaatsing
van het p.p. voorop : 309 De geest bewerpend' anderer cruys //
Vol donders is, vol hagelbuys. Deze schikking komt overigens
alleen voor in twee bijbelsche zinnen in Cats' Aenm. op Spa,
Heyd. 1964/6, 1971/2.

Blijven de typische constructies van de twee overige, geschoolde, prozaïsten, Cats (Aenm.) en Heemsk.:
De groep verzwaard met een bijzin:
Bat. Arc. 73 : 16 De Herderinnen alhier met een vlijtige besorgtheyt
1 c k e n ordre op 't middaghmael gestelt hebbende a 1 s d e g e 1 e e g e n theyt van de plaatse wilde toelaten, vonden goet . . . . --Een bijzin èn de groep onderbreken : 64 : 13 Maer R., die g ewe n t
was.. . ., halt lachende, gaf Diederick, die.. . ., een wenck, id. 67 : 16.
8u

Twee gecoördineerde groepen met p.p. onderbreken:
Cats 1727 De nieuwe doctor, deze lesse wel meynende onthouden
te hebben, e n d e die willende in 't werck stellen, was korts daer na
geroepen ... Bat. Arc. 69 : 27 Reynhert a 1 s d o e n met een minne
vattende, en die soetelijck tusschen-lyckgewtdhanvRosm
1)

Zie Inleidende opmerkingen § 304.
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de sync druckende, seyde daer op: (door tijdaanduidende adv. ver
Een groep met ppp. en een met pp., ook door (conclu--zward).—
deerend) adv. verbonden: 66/14 Dit huya, gelegen aen den Rhijn,
e n daerdoor den naem van Rijnvliet voerende, was niet soo seer etc. --

Twee gecoördin. groepen, beide verzwaard door een dubbele,
getrapte, bijzinconstructie:
Cats 1711/12 Deselve jongen doctor, onder andere hebbende een Wijle
vergeselschapt een vermaerden medecijn, a 1 s by by de siecken ging
(als in Italien veel geschiet) en gewaer zijnde geworden dat de doctor
(als hij ....) bad ernstelyck den man ..

Verscheidene van deze groepen hebben verklarend - causale
functie, evenals ook de eenvoudige (maar omvangrijke) onderbrekende groepen : Cats 1736, 1982/3 ; Bat. Arc. 61 : 12.
Duidelijk concessieve functie krijgt de groep door een in den
zin volgend adverbium of een voegwoord in de groep:
Bat. Arc. 64 : 24 Rosemont, noch neen noch ja hier toe seggende,
betoonde n o c h t a n s met haer gelaet, dat .... -- 73 : 20 De snelle
Son, ho e w e l nu al vrij beginnende te klimmen, wiert n o c h t a n s . .

2. de groep onderbreekt den hoofdzin na (c.q. voór) S. Vf.
(Vf. S.) : Het eenvoudig praed. attributief p.p. heeft na S. Vf.
(Vf. S.) zijn normale plaats 1 ), zonder onderbreking:
Bat. Arc. 65 : 20 (sy) trad al slingervoetende na den wagen. Afscheiding
door pauzen geef er de waarde van een onderbrekenden bij zin aan
in praegnanten, gespannen stijl; bij dubbele onderbreking 62 : 32
Doch syn oogen . . . . ontmoeten, neerdaelende, tusschen 't Masker
en 't kinderdoekje, een kleyn open. —

Zoo is ook de uitwerking van de groep; in Baeto met het
p.p. geheven, voorop : 1419 Het volck sal, síende u buyten
schuldt fi Eens 't rijck der Katten Hessen heeten. Sterke
spanning ook in deze slottirade van Jan de Witt 91 : 33 Maer
my verseeckert houdende het beste te hebben verkosen, sal
ick, in Godt betrouwende, den eenen ende den anderen uutslach
getroost tegemoet sien. -- Het is echter tevens een feit, dat
bij inversie de scheiding van Vf. en S. al heel bezwaarlijk zou
zijn.
Veelal heeft de onderbreking op deze plaats het karakter
van een „parenthesis" naar vorm en functie (de „inval" en
„uitval ") :
1)

Zie bij Woordschikking.
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Cats (Aenm.) 1706 Ghy lout lichtelick (soo doende) konnen vervallen
in een ongelegentheyt. Schouten 110 : 13 dies deden wy (desen toestel siende)
een kort Gebet. -- Nog duidelijker met een voegwoord: id. 109 : 18
Dan evenwel . . begon hij (do c h veinsende) sachter taal te voeren. --

Ook de verderop staande groep wordt door een voegwoord
verzwaard : Bat. Arc. 64:33 Het rollende wagentje bragt haer
in korten tijd tot aen 't eynde van 't Bosch : en van daer,
doch meer sleepende, door de sandige voorduynen.
Ook de groep die op den aanloop volgt : Bat. Arc. 70 : 12
En hier mede, a 1 s niet willende dat hij ..., brack sy dit gespreck af (mede door als verklarend - causaal). Buitengemeen
sterke spanning door de samentrekking, door de heffing van
het vooropstaande p.p. zoowel als door de verrassende plaats
der onderbreking in:
Luc. 391 ghy sult het menschdom zien Zoo verre boven u, en vállende
óp nw knien, Met nederslachtigheit en neergeslagene oogen Aenbidden
zijne macht.

Het p.p. wesende (synde) 1 is een traditioneel, nagenoeg
leeg toevoegsel in : Reig. 55 : 1 U.E. schrivens van een XIII
hebbe ick op gisteren te Gorcom wesende ontfangen, id. 91 : 25.
3. de groep onderbreekt een bijzin.
)

a. tusschen voegw. en subject:
Bat. Arc. 64 : 28 En dit gaf Reynhert de stoutigheyt, d a t
na geen plaetsmaken konnende vertoeven, hij echter tegen 't
Wiel opvloogh (verklarend - causale functie).
b. na voegw. (c. q. relativum) + subject.:
Dit is de zeer gebruikelijke constructie bij geschoolde auteurs,
dikwijls met conditionale (ook verklarend causale) functie:
de Witt 109 : 8 dat het derhalven can gebeuren, dat de schepen,
haer in 't Spagniaerts gatt bevindende, by veranderinge van
windt in enich ongemack souden vervallen, id. 133 : 9, 170 : 18;
121 : 20 (dubbel). Met concessief voegwoord vóor p.p. : 91/10.
Bat. Arc. 63 : 15 quam te voorschijn een soo poeseligen arm, d a t
Reynhert onverduldig wordende, begon te roepen, id. 68 :7. Cats

1 ) Maria v. Reig. kent geen ander onderbrekend p. p. De toevoeging
van dit p. p. drukt niets dan het feit uit (nl. dat „ik in G. was," in plaats
van de loutere aanduiding der plaats. Vgl. te sijn: § 346. Zie ook Tijdschr.

XLIV).
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(Aenm.) 1480, 1495, 1502/3, 1595, 1635, 1722, 1755, 1907, Schouten
113 : 4. Luc. 1203 In 't ongenaeckbre licht, waer voor de Serafynen,
Al bevende van angst, als schaduwen, verdwijnen. 2174 Terwijl 't
beloofde Zaet, verzoenende Godts toren, Herstelle uit liefde al wat
in Adam wert verloren. -

e. na een relatief subject:
Bat. Arc. 63 : 28 dat het was de wyse Radegoud, d e w e 1 c k e hare
waerdije stellende tot een grontvest van haere vriendelykheyt, ... tegelyck
gelooft en gelieft wiert (verklarende fiunctie), id. 63 : 4, 64 : 8. Met
„sijnde" : 62/23 die digt by hem synde stil hielt (ook hier heeft „synde"
geen ander effect, dan de loutere afscheiding van de adv. bep. zou
heb ben). Tegenstellend, c.q. concessief : 69/24 Want, die konnende
wel doen, willens qualijck doet, verdient ... niet gelooft te worden.
Cats (Aenm.) 1850 of yemant behoort een houwelick aen te gaen
met . . . degene die b u y t e n het verbont wesende, afgesondert zijn
van het ware Christeliek geloove (wesende drukt hier de verklarende
functie uit).

Schouten 102 : 28, 109 : 29, heeft met andere latijn -achtige
relatieve constructies, ook deze overgenomen. De verklarende
functie wordt nadrukkelijk door als uitgedrukt in 105/11:
evenwel scheen ons Schip te sincken, door soo 1 ) vreeselycke
Winden w e 1 e k als uytter hoogte komende, dier voegen quamen
te bulderen, dat ... Naar de klassieke grammatica zweemt

ook 114 : 39 der doode Lycken, d a e r van e e n i g e tegens de
wal Bespoelt s ij n d e, door de Noormannen wierden geplondert.
Een opmerkelijk geval is:
Baeto 115/7 Hier ben ick die verleyende de vreemden // Aen myne
kust verseylt, door buitenweeghsche beemden // Nae mijn gemarmort
hof vervuld met schat en pracht // G e d u j r i c h met mijn sang
deed galmen over nacht De wouden droef etc.

De functie van de participiale groep is nl. finaal, als van
een gerundium 2 ). Ook hier staat bij Hooft het p.p. voorop.
d. verderop in een bijzin:
:

Bontekoe 47 : 12 en áls wij dan (geen kruyt hebbende) genomen
wierden, hoe louden wy 't verantwoorden 1-- Het adv. is met voegw. +
subject door relatief zwak accent verbonden; zoo ook Reig. 48 : 18
opdat gij doch daervan onderrecht zynde volkomentlijck gerust
moocht zyn, id. 109: 7.

1 ) Soo vindt in den relatieven zin geen voortgang, zijn „aankondigende"
2 ) Zie biz. 350.
functie verschuift naar „dier voegen ".
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In Bat. Are. 74 : 5 dat de pinckjes die ... daer op, g e l y c k
als spëelende, sóetlyck hippelden, is wederom door de onder
een litterair- stilistisch effect bereikt, zij het ook mede-breking
door de toegevoegde vergelijkende inleiding.
e. de groep onderbreekt twee gecoördineerde bijzinnen of
gecoördineerde deelen van een bijzin :
Cats (Aenm.) 1841 v e r m i t s het volck lichtelick door dusdanige
voor-segginge gaende wert gemaeckt, e n d e tot nieuwigheyt genegen
zynde, tot onruste van de staat wert gedreven. id. Bat. Arc. 60 : 6,
74 : 17; Bont. 61 : 11; Baeto 882; Schouten 11 : 26; 104 : 20 't Hol
kasteel; d a e r inne de subjecten van de Mij, e n buyten-landsche
de selven de vrye Luyden van uyt ons Vaderlant, haer nederslaende,
woonachtig waren (gecoördineerd subject onderbroken).
Opm. De dikwijls causaal-verklarende functie van de groep blijkt
uit de coörd. met een causalen bijzin, Bont. 71 : 6 en d e w ij 1
ick noyt in Oostindien gheweest was, noch gheen stiermansghereetschap hebbende, soo wist ick niet wat my beter te doen
stondt ..

308. De participiale groep volgt op den verbonden zin.
Bij deze volgorde is het van geen belang of de verbonden zin
hoofd- dan wel bijzin is. Wat de woordschikking betreft, ster
dan bij de schikking voor en in den zin is algemeen de-ker
voorkeur voor p.p. vóor in de groep. Bij Schouten in meer dan
80 % der gevallen (zie ook Tijdschr. XLIV, 142) ; bij Bontekoe
in 60 %. Opmerkelijk is dat bij beiden deze schikking vooral
wordt geprefereerd bij progressieve functie, terwijl bovendien
bij Bontekoe het door hem (in 16 van 40 in het heele Journaal)
gebruikte stereotype synde (wesende) of hebbende in alle functies
bijna steeds vóorop staat. Waarschijnlijk heeft hij deze part!cipia in die positie ontleend aan een „hoogeren" stijl. Wat
de functies betreft:
1. Enkel attributief is de groep ook hier zelden : de Witt
345/17 (een (advis) daer inne my sonderling gevalt de passage,
spreeckende van de denunciatie die ... id. 171 : 24. -- Nagenoeg
attributief, gelijk aan een appositie, is de groep met zijnde in:
Bont. 67/29 achter in de boot stondt een groot keerl van
een man (synde een backer) die hem dapper weerde. Continuatief-attributief is een groep „lijnde" J. de Witt 108 : 20.

308.

360

2. Aanduiding van een bij-omstandigheid of hoedanigheid:
Pascha 363 Hy went syn aenghesicht, verstoppende syne ooren, id.
786. Cats 1507 dat de mans gansch swart waren, met swart gekrult
hayr, hebbende in elck oir een ofte twee ringskens. Schouten 109 : 279
maer quam met sijn wel-gemande sloep na onse schepen geroeyt,
betoonende syn fieren aerdt en aerdige teyckenen van laetdunckentheyt,
id. 107/5, 110/9, 110/18. Bont. 63 : 21 en stuerden 't nae de boot by
Heyn Rol, ordre stellende dat elck sijn part soude krijghen, id. 73 : 8.
Correlatief : 88/20 Swurven om die oorsaeck hier lange tijdt, d a n
eens Bettende, dan eens seylende. --- Correlatief door asynd. coörd.:
Baeto 1357b/8á.

3. aanduiding van den tijd waarop:
Reig. 72 : 12 Monsieur de Lommenie hadde aengenomen het te
vermaenen, in den raedt kommende, gelyck hy dede.

4. nadere omschrijving, nadere verklaring, door variatie van

het voorafgaande gezegde:
Cats (Aenm.) 1573 waren gansch s l o r d i g h ende onghedaen in
h a e r k l e e d i n g e, een lappe lakens om 't lijf hebbende. Bont. 68 : 35
Waerover wy hartelijck bedroeft waren, haer beklagende. -- id.
73 :9. Luc. 2183 dat Uwgena degrijnende Natuur Herstell' .. .
Sto f f eerende den troon. Pascha 858 Opdat den Hemel s ij n s t a el
mach wederom b e k 1 e e d e n met der schee Wechnemende de straf. -Schouten 105 : 28 Dat hy onse zielen wilde g e n a d i g h zij n, ons
gevende een saligh eynde; id. 107 : 3, 14, 21, 25, 33; 110 : 11; 112 : 30.
Bont. 71 : 1 bad den Heere, hem smeeckende . . . , 82 : 2 waren sy al
te w e y n i e h i n g h e t a 1, wesende niet meer als 4 mannen en 2 jongens.
83 : 29 Want sy n i e m a n d t vertrouden, vreesende dat sy haer
overvallen souden. 98 : 11 hoewel den heer C. my s t e r e k daer om
a e n s o e h t, my presenteerende veele goede en beter conditien. -- Cats
Aenm. 1948 soo d o e t God d a t h y in de eerste scheppinge g e d a, e u
h e e f t, treckende het licht uyt de duysternisse. -- id. 1657 Baeto
1317/8a en t z i d d e r t, duchtende even zeer Voor man, voor kindt,
voor lijf, voor eer, id. 43b, 48a.
-

Het varieerende p.p. noemt het middel (als een gerundium) :
Cats 1788 die dese kunste met de schrifture willen bevestigen,
daer toe treckende de plaetsen Job. 37 : 7 mitsgaders Exod. 13 : 9.
Baeto 201 M e t e e n e n v 1 o e e k uw vijandt voor te treden Vrij roe pen-d
op uw hooft helsch vuyr en hemelsch aen.

5. de nadere verklaring is meer causaal, wanneer het p.p.
niet een variatie is van het voorafgaande gezegde:
Schouten 103/32 Het was my geen kleyne ongewoonte by deselve
present te zijn; komende uit een geregelde discipline in een schoole
van sooveel ongeregeltheden. Reig. 103 : 22 Iek verwondere my,
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ziende het tgene UE schrift; id. 67 : 4 Ich ben becommert geweest,
meenende dat ghij zieck waart, id. 47 : 6, 102 : 6; Bat. Arc. 63 : 25.
Bont. 69 : 24 dat het best was dat wy weder landt koosen, hebbende

airee grooten hongher, id. 55 : 35 ; 56 : 31 en ons niet te versoecken
boven 't vermoghen, wetende wat maecksel dat wy waren. 69 : 13
Hebben gemeent dat ick die maets niet verlaten sou, hebbende daer
borgh en pant genoegh aen.

Een causale functie kan

worden verdenidelijkt door als:

De Witt 345 : 18 daerinne my Sonderling gevalt de passage, spreeckende van .... a 1 s seer wel overeenkomende met de gedachten die
H. H. M. gehadt hebben.

6. een beperkend -conditionale functie, uitgedrukt met behulp

van mits:
Reig. 105 : 1 UE. kan zeggen datier altijdt alles te zien is, m i d t s
ghevende een weinigh geldts. Baeto 1174b Welck een troost zal dit
den vorste zijn dat ghij Sijn' saeck rechtvaerdight mits u voegend
aen sijn' zij In tegenspoedt (misschien nog instrumentaal: „door U
te voegen" ; p. p. gelig kt een gerundium).

7. Zoowel bij variatie als bij een p.p. in geheel nieuwen
vorm noemt, vooral in verhaal en verslag, de groep van het
p.p. een nieuw gebeuren of feit, dat volgt op, of bij „conclusie"
volgt uit het voorgaande. De groep van het p.p., in het bijzonder
met het p.p. voorop, krijgt dan dezelfde „progressieve" functie
als de finite zin in Bont. 92 : 21 daer op is hy vertrocken;
verklaerde steelsgewijs bij ons gekomen te zijn:
Bont 47 : 5 gingh met mijn hooft altemet op de vaten leggen om

adem te scheppen, het aengesicht na 't luye toe keerende. 57 : 5 Sij
gaven voor antwoordt : „Dat hebt gy al langh gesegt ....," wesende
geheel t'onvreden. 50 : 10 hy geraecte aende knop vande Steven (die
weer was comen opdrijven) seggende : „Ick ben al klaer." Schouten
103 : 16 Syn huysvrouw sette hem af : latende hem dus arm, beroyt
en bedeest .... een speelreysje van 3100 mylen aenvangen, id. 102 : 26;
103 : 20, 23, 26; 105 : 32, 108 : 34, 37; 109 : 20, 21, 28. Met een verduidelijkend adverbium 112 : 36 dies loofden wy Godt, schooten noch
hevigh op de Engelschen, kryghende e y n d e l ij c k weinigh schooten
weerom. Cats 1483 datse korts daer na weder van de Saragynen waren
verwonnen .... vervallende a 1 s o o weder van het Christen-geloove aen
de Saragynen.

Door de interpunctie is in Bat. Arc. het functioneele hoofd zinkarakter bevestigd:
68/15 Het eerste geluck was.... dat hy haer in den wagen mocht
helpen .... Zynde daarover soo in syn schick, alsof hy tot de beste

§ 308-309.

362

staet verheven waer geweest. Hem lactende voorstaen dat de ....
dagh wel besteed was etc., id. 73 : 5.

De progressieve functie zou ook we:[ finaal kunnen zijn in:
Bont 83 : 32 scheurden stucken van haer hemden, dat drayende tot
een lont. 111: 37 daerop hebben wij datelyck den scheeps-raedt vergadert, overleggende wat ons hier in te doen stondt, id. 92 : 11.

Een tegenstellend-coördineerend verband tusschen groep en sin:
Schouten 111 : 18 doch bezweecken wy daerom niet, lossende staegh
al ons zwanger Geschut, gevende t'elckens haer de gantsche laegh,
id. 111: 33. Bont. 91 : 27 hadde machtigh rijck geweest, hebbende hem
nae 't overlijden van syn huysvrou tot dese eensaemheydt begeven.
II. HET SUBJECT VAN HET P.P. STAAT IN DEN VERBONDEN
ZIN IN EEN ANDEREN NAAMVAL OF ALS PRON. POSS.

§ 309. Vrij talrijke groepen zijn zoo verbonden bij J. de Witt
(10 gev.) en Schouten (10 gev.), en in mindere mate bij Boniekoe, Cats (Aenm.) en Heemskerk; bij Bont. weer in het bijzonder
het p.p. synde (wesende). Het is duidelijk, dat bij niet -geschoolde
schrijvers deze verbindingswijze gemakkelijk leidt tot die met
een absoluut subject (zie § 311).
A. Zelden staat de groep voorop, met tijdaanduidende

functie:
Bont. 68 : 92 Doodt synde settee hem over boort en lieten
hem drijven (= toen hij dood was). —
Een onpers. Vf. + datief (accus.) als antecedent staat dicht
bij de gewone verbinding van gelijk subject:
Bat. .Arc. 61 : 8 En komende door de regtgestrekte Ypenplantinge tot in 't dickste van 't dick-getackte Bosch, s o 0
dacht hem, dat .... (= toen hij kwam).
Evenzeer wordt het psychologisch subject van het p.p. genoemd in een pron. poss. van het volgende gezegde (tijdaand.
adv. in de groep):
Bat. Arc. 67 : 31 E y n d e 1 y c k haer traegh gesickt flauwelyck
om hoogh heffende, soo vie 1 haer oogh geheel op Reynhert. —
B. Onderbrekend staat de groep vooral bij J. de Witt. Hij
verbindt het p.p. dan vooral met eery voorzetselbepaling, in
attributieve (restrictief en continuatief) verhouding tot het
substantief daarvan
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56/8 ons werck met affbaeckeninge v a n a 11 e d e d r o o e h t e n, in
't salve gatt gevonden werdende, te maken. 122 : 25 niettemin heeft
den Scheepskrijchsraedt o p e e e n 1 o s p r e s u p p o o s t, hercomende nut
eene gepreconcipieerde imaginatie van dat .... , geresolveert .... id.
108 : 12, 110 : 17, 34; 111 : 2, 131 : 22.

Bij de andere auteurs vinden we verscheidene groepen met
een min of meer stereotiep sijnde:
:

Bat. Arc. 69 : 12 als d'onnoosele Vrouwtjes, die men, vrijsters sijnde,
dus geviert heeft (= tijdaanduidend). Bont. 71 : 1 en een bergh (sijnde
de hooghste vant eylandt) siende, gingh daer op (= appositie). 79 : 27
Des morghens, zijnde den 24 dito, schoten wy (= namelijk). Als
passief hww.: Schouten 113/33.

Het p.p. is op weg praepositie te worden (zie absoluut p.p.
§ 311) :
Cats Aenm. 1775 of men yet sulcx ofte andere saken, rakende yemants
innerlicken aert, nae de kunste kan uyt vinden.

De groep is verbonden met een emphatischen dativos commodi (possessives) die psychol. subject is bij den zin:
Schouten 114 : 7 en 8 Den braven schipper R. M., alhier uyt
de straet, en van Lissabon aengelandt zijnde, als een dapper oorloghsman beneffens de onse geslagen hebbende, was oock s y n schip dervoegen ontramponeert, dat .... .

Bij Schóuten ook een verbinding met relatief antecedent,
die opweg is absoluut te worden (zie § 318/9) :
10 8/ 19 doch bleven wy altemael wacker, uytgesondert sommige,
die wat te veel aen Landt gedroncken hebbende, lieten rusten.

C. De groep staat ná den verbonden zin.
Ook hier blijkt de verstarring van het p.p. in deze verbindingswijze uit het groote aantal groepen met vooropstaand
synde zonder bepaalde verbale functie : inleiding van een
appositie bij een subst. in den accusatief als Bont. 41 : 3 Vonden mede vers water, synde een kleyn reviertje, id. 44 : 1,
45 : 30, 64 : 19, 85 : 3. Schouten 104 : 12. Ook verzwarend
toegevoegd aan een p.p.p.: Bont. 43 : 8 hadden een vat vol
gansen ingheleydt met asyn, half gaer ghekoockt wesende.
§ 310. Andere stereotype p.p. zijn:
J. de Witt 57 : 9 andersins hebben wy in 't eene gatt sooveel waters
gevonden als in 't ander, te weten ontrent 18 voeten met het laegste
water, maeckende op 't hoochste waeter circum circa 23 voeten (het
subject is vaag: waters voeten? Vergelijk § 311 en vlg. ). Schouten
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103 : 34 Kregen oock abondantie van goede verversinge aen boort,
bestaende in allerhande vee.

Deze p.p. (sijnde incl.) zijn verstarringen van de nader beschrijvende, nader verklarende variatie (zie § 308 : 4). Volkomen vrij komt deze functie herhaaldelijk voor bij deze
verbindingswijze:
Bont. 117: 1, De Heere.... die my uyt soo veel peryckelen
gheholpen heeft, hebbende in 't geheel uyt geweest ontrent een maendt
minder als seven jaer, id. 94 : 23 ; Schouten 110 : 3 en 6. Zeer los
wordt het subjectsverband, wanneer daarbij het pp. aansluit bij een
pron. poss.: Schouten 115/12 byna onuytspreeckelyck was nu onse
v r e u g h d e, loovende onsen genadigen Godt met vollen monde, id.
110 : 29.
Progressief door een toegevoegd adverbium is de groep:
Schouten 115 : 16. . . hem vorder biddende om die genaden . .
Ten slotte vinden we de partie. groep als praed. attr. bij een
object van een Vf. sentiendi:
Bat. Arc. 67 : 28 Waer sy v o n d e n een oud -bejaerde vrouwe sittende by een groot weyvat en haeren arm tot over den elleboogh in
de melck hebbende. Baeto 1309 Die dees' versufte schaer s i e t gaen
Met sorgh, met rouw, met an.xt beláen, Schoorvoetend wt haer vaederlandt.
HET PARTICIPIUM MET „ABS()LUUT" SUBJECT
I. DE GROEP ZONDER SUBJECTSWOORD.

§ 311. A. Uit hiervoren besproken (:nader verklarende groepen vooral) p.p. bij voorafgaande objecten etc. ontstaan bij
verstarring „absolute" constructies, wanneer nl. het subject
van het p.p. in den verbonden zin niet meer als object, accusatief, of in pron. poss. wordt genoemd.
Reig. 93 : 16 het t g e n e UE. my geschreven hadde aengaende de pampieren ... Hier kan het p.p. nog op „het tgene"
als subj. terugslaan : het kan echter even goed „los" zijn van
dit „subject". Zelfs kan het, aldus zwevende, tot voorzetsel
zijn verzwakt. Zoo gaat het met het subjectlooze p.p. zonder
voorafgaand object als subject bijv. „een en ander" in Reig.
94 : 19 Iek hebbe met Eupenius g h e s p r o ken, raeckende
het drucken van UE. boeck (vgl. hiermede het aan een voor-
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afgaand object gebonden p.p. Cats Aenm. 1775, gecit. II B).
Absoluut is belangende : Schouten 104 /5 Doch de Fruyten belangende, waren nu schaers, id. 111 : 31. Voorop : Pascha 846
Belanghende t' ghespoock Ten deel schynet wel tot quaet te
zijn gheneyght. Het is duidelijk dat de groep van het p.p.
hier, op „analytische" wijze, het subject uit den finiten zin
nadrukkelijk of inleidend isoleert ; het gezegde wordt „gesp lit s t " (zie hieronder later bij „zinsverband ", alsook o. a.
verbinding met „het is"). Ook het nader verklarende „lijnde
(wesende)" kan losraken door verzwakken van het subject-

verband:
Reig. 78 : 2 dat ick op g i s t e r e n, wesende sonnedach, tot A. gecommen ben (Zeer waarschijnlijk voelde M. van Reig. „de dag van
gisteren" niet als subj. van wesende). Bont. 36 : 29 Dit was in 'tlaetste
van de May, wesende vijf maenden nae dat wy uyt Hollandt seylden.
Schouten 115 : 8 Sulcks (_= zoo gering) was nu alhier de Buyt, die
dese verwaende Bespringers op ons kregen, wesende geen kleyne victorie
voor de Nederlanders.
Bat. Arc. 66 : 20 Dit huis was niet soo puntig dat ... noch soo
beslobbert dat men sich behoefde t'ontsien van daer in te gaen;
zynde in alles meer gelet op gemak als op pracht.

Eigenaardig is de concludeerende groep, half los, half ge-

bonden, in:
Bont. 90 : 7 Schreef my, dat onsen broeder Jacob 't voorgaende
jaer oock voor schipper in Indien was ghekomen, wesende doe met ons
drie gebroeders in 't landt.
Verstarde absolute p.p. in samenkoppeling met een pronomen: Cats Aenm. 1581 ende dien volgende dat ... Schouten
104 : 5 dat niet alleen de Nederlanders, maar ook de schepen
sells, dienaengaende, konde worden voorsien. Op verwarrring met een Inf. berust Bred. 255 Dat souw
wel seve luy seggen (wel verstaende als zyt wisten).

§ 312. B. Belangrijker dan deze vormen der „syntaxe
morte" zijn de absolute constructies, die zich in éen bepaalden
stijl of taaltechniek, als die van Bontekoe ontwikkelen. We
hebben, § 306, geconstateerd, dat de verbinding van een
groep vooróp bij dezen auteur beperkt is tot eenige verba en
dat hij geneigd is het subject ook in den volgenden zin te
Gron. Bijdragen, VII.
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verzwijgen. Deze beperking èn deze onbezorgdheid t. o. v. het
„vanzelfsprekende" subject bij den gepraeoccupeerden journaalschrijver leiden tot vervaging en tenslotte tot volledige
losmaking van den band der subjectsgelijkheid :
72 : 23 Ontrent de middernacht sagen w y een vyer, dat wy in 't
eerst m e e n d e n het een schip was ; m a e e k t e n daer een kraeck af ;
maer daer by komende wast een kleyn eylantj en, en p a s s e e r d e n dat
eylandtjen.

In deze reeks heeft Bontekoe het tweemaal genoemde subject „Wij" verzwegen (samengetrokken) in de laatste twee finite
zinnen en óok in de daar tusschen staande groep van het p.p.
Bij deze opvatting nemen we aan dat hij een absolute groep
mét subject (wy daar bij komende . . . : zie § 307) heeft vermeden 1 )
doordat hij gewend was een vanzelfsprekend subject in zijn
„notities" uit te sparen. Hij heeft echter in beide gevallen
een sprong gemaakt, en wel de sylleps van een zin als „zagen
(Wij): Wy daer by komende zagen wy (dat) 't was een kleyn
eylantjen. Daer by komende zagen wy (dat) etc. Het werkw.
komen is het meest gebruikelijke bij Bont. in de vooropstaande
gebonden groepen (zie § 306) ; het is begrijpelijk, dat onze schipper dit stereotyp constateeren van het „zicht ", aankomst of

ontmoetingen, gemakkelijk verlort tot een opmerkelijke „absolute constructie":
35 : 8 Daer by komende warent onse twee makkers. 60 : 11 Daer
by komende lagh daer een banck. 58 : 27 Nu by 't landt komende,
liep de zee soo aen dat .... id. 34 : 23, 35 : 30, 37 : 28, 61 : 3, 64 : 8,
70 : 4, 83 : 23, 109 : 30; 34 : 7, 45 : 28. 35 : 32 doch te met naderende,
ruymde de wind.

Er zijn gevallen van vermenging der subjecten:
65 : 32 Doe quamen wy (= Bontekoe + twee inlanders) bij ons volck.
Die perijckel en benautheydt ontkomen sijnde (nl. Bontekoe), by de
boot komende (Bontekoe + de inlanders, óf de inlanders alléen),
vraeghden (de inlanders alléen) de twee inwoonders waer ons volck
sliep, iets dergelijks ook 39 : 25. 84 : 2 Quamen (wij) op strant, vonden
een scampan, setten het vande wal. In 't water komende (de scampan
of „wy met de scampan") is terstondt gesoncken. 73 : 12 By m al') Een aanwijzing in die richting geeft 66 : 18 By ons komende ende
i e k het beest sien d e, seyde dat .... Hier is het absol. subj. i c k als onontbeerlij k, genoemd; het vanzelfsprekende subject „sy" is bij de eerste
groep verzwegen.
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n d e r komende, sagen (sy) ons, en kenden (sy en wy) malcander

terstondt.

Zoo is eenigszins verwarrend : 48/21 By h a er komende
roeyden s y ontrent drie schepenlenghte voor 't schip over.
Ook bij andere p.p. dan komende constateeren we den overgang naar de absolute verbinding:
39 : 11 en (ick) voer datelyck met de siecken nae landt.
Aen land wesende ( „ wij” óf „sij") kropen sy by malcander
in 't gras. Zoo kán ook „wij" het absolute subj. van het
p.p. zijn in : 68/21 Buyten wesende, worde de backer gheheel
blau om 't hooft. Dit is zonder twijfel het geval in 115/35.
Hier dus leggende (= wy met het schip) liep h e t v o 1 c k
soo gheweldigh aan landt. 38 : 20 idem. Vermenging der subjecten is er in 54 : 24 Aldys seylende met s c h u y t en boot..
soo baden die in d e s c h u y t of sy by ons in de boot mochten
over komen.
Volkomen absoluut zijn ook hier de groepen met p.p. gevolgd
door een zin met niet-persoonlijk subject:
83 : 30 Hier sittende is h a e r lont verbrant (nog een restje van verband door. „haer"). 84 : 34 Maer ontrent 2 uren voor de dregh gelegen
hebbende brack het dreggetouw. 61 : 4 toe siende, soo laghender boonen
in 't gras, id. 49 : 36. 36 : 31 Wij hielden onsen koers .... Daer verby
seylende wast heel moy weer. —

Constructies als deze, met mogelijk - absoluut subject, komen
bij de andere auteurs niet voor ; behoudens éen groep met
komende bij Reig. 73 : 14. Dit is een merkwaardig geval: het
subject van het p.p. (mijn man) wordt als object in den voor
zin genoemd , is echter met dien zin niet verbon--afgnde
den. In den vólgenden, verbonden zin staat het wederom als
object, terwijl het lijdend subject zou moeten zijn:
Den garde des Saug heeft mijn man groote vriendtschap ghethoondt, heeft hem wt sijn selve doen te gast noeden en heeft een
meestre de rekette om hem ghesonden die hem met zijn koets quam
haelen. Daer kommende nam hij m ij n m a n in den arm en zeide, dat
hij hem hiel voor de eerste van Franckrijc.
II. DE GROEP MET SUBJECTSWOORD.

§ 313. Gelijk vroeger is uiteengezet, kunnen de „absolute
constructies" van het p.p. worden verklaard uit verschuiving
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in de geleding van de onderbrekende en de vooropstaande
groep, en uit allerlei variaties en metonymische veranderingen
van het subject van zin en groep. Daarnaast is directe navolging, ontleening van de constructie uit het Latijn vooral
in vervlochten relatief verband 1 ), c.q. het al of niet gelatiniseerde Fransch, nu en dan mogelijk. Het vermoeden is gewettigd, dat constructies met het p.p. synde (wesende) o. a. in ambtelijken stijl onder invloed van het Fransch zijn opgekomen,
dat echter ook dit p.p. verzwarend kan zijn toegevoegd aan
apposities en andere bepalingen, zóo dat het subject absoluut werd.
Dat het besef van een op langen afstand geschreven subject
kon verzwakken, waardoor het werd herhaald, en de groep van
het p.p. anakolouthisch absoluut werd, blijkt uit:
Bat. Arc. 62 : 6 hy vindende syne sinnelykheytjes suix uytgedrukt
in die gedichten, dat hy ...., dat .... Wel Reynhart (riep h y uyt) : -(het parenthetische „riep (hy) uyt" kán een navolging zijn van het
latijnsche „inquit" ). Reig. 94 : 13 overmidts dat Henssius, hoerende
dat UE. op drie evangelisten gheschreven hadt ende den vierden hebt
laeten stecken, h e e f t h y Joannis by de handt ghenoomen. --

Een voorbeeld van absolute groep, ontstaan door nadrukkelijk-verduidelijkende herhaling van het subjectswoord, is:
Cats (Aenm.) 1487 Dat sulex gekomen zijnde tot kennisse van de
C h r i s t e n v o r s t e n, dat sy wederom zyn aengetast ende verwonnen
en de Saracynen verdreven ; niet willende de Christen vorsten toestaen
dat de selve in haer landt souden blijven .... J. de Witt 56 : 28 dat uyt
die oorsaecke de stroom aen de engte van de Slenek schiet dwars over
't gait, als wesende d e s e 1 v e e n g t e verre buyten het uutterste landt. 2
)

Een collectief subject wordt als meervoudig pronomen
herhaald; het verband is tevens door inleidend relatief vervlochten 3
) :

Bat. Arc. 67 Soete en suure room .. waren de gerechten, waerin dit
soete geselschap haer eersten honger geboet hebbende, ende voorts een
1) Zie: §319.
2) Dat zelfs J. de Witt den koers geheel kan missen, blijkt uit het
volslagen anakolouthon (170 : 2) woe 1 er y e n die in 't lichaem van
Hollandt albereydts van grooten aanhang wesende, ende d'heeren van
Zeelant, mitsgaders . . . . occasie gegeven hebben .... Hier is ende foutief
toegevoegd (of verschrijving van aen de 1)
3 ) Zie § 319.
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dronck van de wyn beschaft, op de gesondtheyt uytdrinekende, soo
gingen syalle....--

Volslagen absoluut is de door relatief vervlochten groep in:
J. de Witt 111 : 33 (d e s c h e p e n) d a e rvoren de heer van Haeren ende
ick aengenomen hebbende te sorgen ende 't ongemack 't welek sy
subject sonden mogen werden, op ons te nemen, deselve 1 ) oock dienvolgende in zee zijn geraeckt.
--

§ 314. Hoe subtiel de correlatie van de beide subjecten is,
blijkt uit een geval als Bont. 84 : 31 en wy niet willende wycken
sloeghen m al c a n d e r met de sabel om de ooren. — Het
subject van sloeghen malcander is weliswaar „wij ", maar omvat beide vechtende partijen ; het eerste „wij" duidt een partij
aan en wordt door deze verbinding „absoluut ".
Overgangen naar de absolute verbinding zijn variaties op
het subject (of object) als:
Schouten 104 : 21 daer de veye Luyden woonachtigh waren, yder
het s y n e beoogende. 40 : 15 wy stelden ons gereet en vaerdigh, y d er
sich voegende op sijn geordineerde plaets. Bont. 50 : 26 wy saten hier
by malkander, el c k een inneckhout van de boegh in den arm hebbende.
81 : 25 en (de booten) dreven wegh, d e e en e inhebbende 23 van once
maets.
Cats 1520 datse veel onruste tusschen man ende wijf verweekten,
d e m a n s in- beeldende dat de vrouwen quaet garen sponnen.
Schouten 110 : 22 soo dat wy de loef, en den V y a n d t de ly behoudende, sulcks ons eenige hoop scheen te geven.

§ 315. Omzetting van de groep in het passief (met synde)
kan ook aanleiding zijn tot de absolute constructie:
Schouten 111 : 15 Dese furie b y o n s uytgestaen zynde, gaven (wy)
de moet door sulcks (hervatting van de groep !) geensins verlooren.

Omgekeerd is het mogelijk dat het subject van een op de
groep volgenden zin bij het neerschrijven van de groep passief
werd gedacht, maar als object bij een actief Vf. uit de bus
kwam, in gevallen als:
Cats 1754 ende dat sy daer uyt in quellinge zijnde gevallen, een
doctor (als ghy) ha er daer op quarre te besoucken. Bont. 63 : 32
maer de buffel betaelt wesende, konden wy h e m door de groote wil
-digheyt
niet krijghen.
1)

nl. de schepen.

§ 315-317. 370

Met den overgang van een actief in een passief gezegde kan
worden vergeleken de omzetting in den causatieven vorm,
van groep èn zin:
Bat. Arc. 64 : 21 't waer hem al te grooten ongelijck gedaen, indien
syn geluck h e m soo onverwacht ons hier doende gemoeten, wy h e m
soo onmedoogentlyck van ons lieten scheiden (inplaats van : indien

wy hem, ons by geluk ontmoetende, ... lieten scheiden).

Een onpersoonlijk p.p. is misschien opgedoken in plaats
van een normaal verbonden persoonlijk praedicaat met subj.
van den voorafgaanden zin in:
Schouten 113 : 3 Wanneer de Engelsche haer op de vlucht begaven . .
geschiedende haer vertreck met sulcken yver (inplaats van : vertreckende .. ).

Ook kan een aanvankelijk „persoonlijk" gedacht gezegde
van den finiten zin, zijn uitgeloopen op een „onpersoonlijk" Vf. :
110 : 26 Den Vyandt een Canonschoot van los kruyt tot een seyn
hebbende gedaen, soo q u a m daer op aenstonts een volle chargie van
alle h a er grof Canon te volgen (inplaats van lieten (deden) volgen ... ).

Het subject van het p.p. wordt in den zin heel niet genoemd:
Bat. Arc. 63 : 11 Ondertusschen de schoone haer hantschoen nu en
dan eens uyttreckende, om als 't waer ... op te strycken, soo q u a m
daer te voorschijn een soo witte hant ... dat . . .

§ 316. Een volslagen absolute constructie constateeren we
wanneer in de groep en in den zin een min of meer tegengesteld
persoonlijk-subject staat:
Bat. Arc. 63 : 26 en de twee Herderinnen haer masker af- doende,
so sagh I?eynhert dat ... 68 : 3 als alle d' a n d e r e daer om lacchende,
R a d e g o n d daer by voeghde dat . . . -- Een relatief-verbonden
groep : 68/25 (De herderinnen) Dewelcke met haer beyden op de
míddelbanck zijnde gaen sitten, soo voeghde h ij hem halflegghende
op de voorste.

Een ander type van volslagen absolute constructie, allicht
in oorsprong uit ontleening te verklaren is de stereotype onderbrekende groep: Schouten 114: 14 Wanneer de lucht opklarende
weder een heldere Sonneschijn te voorschijn quam. Bont.
72 : 28 's morgens den dagh opkomende, worden het stil.
§ 317. Hier volge een overzicht van de typen der absolute
constructies bij Jan de Witt, den klassiek-geschoolden auteur
van betoogend en ambtelijk proza.
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Een stereotype vorm (uit een andere groeptaal) is de onder
-breknd
groep met conditionale functie in:
91/21 dat naementlijck Godt de Heere het voergenomen werck zegenende
.... 's landts vryheydt daerdoor des te meerder sal werden bevesticht.
Evenzoo : 109/14 ende dat dien volgende, de wint omkeerende off
't weeder bestillende, de schepen haar anker louden kunnen laten
vallen. -- Met synde (mogelijk in oorsprong toegevoegd aan een verkorten zinsvorm van scheepsjournaalstijll): 110/21 dat ter nauwer
noot, de wint West ten Noorden wesende, noch eene vloote uytgebracht
sonde connen werden. 51 : 28 soo schijnt het niet ongerijmt te sijn,
op eene sachte maniere, ende, des noot zijnde, oock by trappen het
daertoe te brengen. 52 : 24 om 't allen tyde, de noot want landt sulx
vereysschende, by ordre te moeten uutleveren . . . --

In de vrije constructies overheerscht het p.p. synde (wesende) en synoniemen ervan. Onderbrekend, verklarende
functie :
171/1 Ik ben mede van opinie, dat, de saecken in 't landt staende
in soodaenige termen, als 't bekent is, ende by de regenten van Hollantd
loo grooten swackheyt wesende, als zedert eenigen tydt ... bespeurt is ... .

Volgend op den zin, het p.p. voorop, nader-verklarende functie:
108/24 (er zijn „ribbeties" van verschillende maat op verschillende
diepte) synde 't ldetste einde van 't voorschreven gat .... mede van een
doorgaende bequaeme diepte. 109 : 28 gelyck oock in 't uytseylen ...
is gebleken, synde doenmaels aldaer verscheyde schepen elckanderen
aen boort geraeckt. Met relatief subject, „zijnde" mogelijk toegevoegd
aan een nagevolgden latijnschen abs. abl.: 122/3 't welck gepresupponeert sijnde, soo gelieve UEd. te overdencken, id. 91 : 13.

Het subject is een dat-zin 171/29 dat, alvorens vastgestelt sijnde, dat ... Hier zou even goed „is" kunnen staan ; het
p.p. is hier geheel verbleekt.
De, passieve constructie met het p.p. werdende drukt duidelijk het perfectief aspect of het futurisch tempus uit in de
onderbrekende, conditionale verbindingen:
:

345/29 omdat ick niet tegemoet zie, dat, de vrede jegenwóordieh
gesloten werdende, den Staet soo kleyn s a 1 s ijn in de oogen van Engelandt.
124 : 10 daer ter contrarie, dese expeditie met victorie . ... uitgevoert

werdende, alle de saecken te lande . . wellicht een goede ploy s u 11 e n
nemen. id. 55 : 13 dat eenige concepten by de. . capitainen .. behoorlyck
waargenomen werdende .... 't gevecht .... begonnen ende vervolcht
s o u d e connen werden.
--

1)

Zie § 318.

§ 318-319. 372
Bij den ongeschoolden, ook „ambtelijken", auteur
Bontekoe is ook hier een groote voorkeur voor sijnde (ook
tomende) te constateeren. Duidelijk verzwarend tóegevoegd
is sijnde in:
§ 318.

45 : 31 Ghekomen sijnde op de hooghte van 51 graed, sijnde de
hooghte van de voorschreven straet, wesende den 19 dagh van Nov.
1619, soo is . . de brandt in de brande-wijn ghekomen. id. 57 : 27.

Toegevoegd aan een stereotyp-ambtelijke latijnsche constructie staat het p.p. in:
95 : 6 Dit accoort solemneel ghemaeckt synde voeren sy aen landt.
62 : 34 De maeltijdt gedaen zijnde, maeckten wy overlegh.

Niet als in de voorgaande verbanden tijd-aanduidend, maar
verklarend is de functie in de parenthetisch ingevoegde groep,
waar het p.p. kan zijn toegevoegd aan een in den journaalstijl
en in de parenthesis gewonen korten zinsvorm : 45/23 den gen
dagh dat wy daer gelegen hadden, ons volek als gesegt fris en
gesont wesende, krengden wij ons schip. Een klaarblijkelijk
algemeen gebruikelijke constructie is die van een demonstr.
(c.q. relatief) subject en een adv.:
Bont. 56 : 25 en vonden goedt de jongens eerst op te eten; die op
zijnde, wilden sy daer om werpen, id. 69 : 22. Cats (Aenm.) 1901 En
dat alsoo zijnde, soo druckt het my. . . Reig. 49 : 18 sorcht maer voor
de uwe, die 1 ) wel sijnde hoope ick dat wy malkandere haest met vreuchden sullen sien. Met komende: Bont. 62/12 Die by haer komende, vraeghden die drie
inwoonders haer wat volek dat wy waren, 80 : 23.

Ten slotte citeert Bontekoe als door hem gesproken een
progressieve absol. groep in 57/1: want wy konnen niet ver van
landt zijn, uytwijsende ons daghelycx afpassen en schieten.
VERVLECHTING van zinnen bij constructies met een
§ 319.
groep van een panic. praes. is betrekkelijk zeldzaam 2 ). Er is een
geval van &moo xotvo (my) van zeer toevaffigen aard: Schouten
102 :23 dat ick my aengenomen siende schier de geluckighste
mensch des werelds estimeerde.
Relatief pron. of adv. kan de groep en dus het verband van
groep + volgenden zin doen vasthaken aan een vorig verband:
1 } Bij een deftiger syntaxis dan van M. v. R. zou dit een relatief kunnen
zijn.
2 ) Zie ook § 313 slot, 318 slot.
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J. de Witt 172/14 Waermede affbreeckende, sal ick verblyven, Myn
heere . . . ., etc. passim. Bat. Arc. 64 : 16 Waer uyt by .... haer
sin vattende, en .... stracks daerop seyde ...

In deze tweede verbinding is een zekere „vervlechting"
te constateeren. Een adv. bep. daeru y t (waer uyt) kan nl.
niét verbonden worden met den hoofdzin (stracks daerop
seyde), wèl met het p.p. In de formule van J. de Witt 172/14
is daer m e d e (waer mede) verbonden met het p.p. èn het
Vf. van den hoofdzin. Men kan natuurlijk het geval van Bat.
Arc. 64 : 16, gelijk de meeste typen van „vervlechting" ook
als anakolouthon of „ontsporing" beschouwen. Dit is nog aannemelijker voor Bat. Arc. 61 : 16 het windetje ... scheen sijn
suchten met soo veel tegensuchjes te vergeselschappen, waerover een danckbaer oogti gebogen hebbende op de vermakelyckheydt van die lustige plaets: so quam hui... (dat hij hierover
tengevolge hiervan .... ). De relatieve verbinding doet den auteur
„ontsporen" bij den hoofdzin : so quam hij, die den door waer
(over) ingeleiden bijzinvorm zou moeten voortzetten.

VIJFDE HOOFDSTUK
HET PARTICIPIUM PERFECTI (p.pf.)
§ 320. Er is een opmerkelijk verschil in verbreiding van
dit groepvormend participium en van het p.praes. Terwijl
nl. het p. praes. in poëzie in den regel werd vermeden, was
het p. pf. in den poëtischen stijl algemeen gebruikelijk en in
het proza veel minder voortgewoekerd dan het p. praes.: in
alle proza - fragmenten tellen wij 55 groepvormende p. pf., in
den geheelen Baeto (1500 vz.) alléen 59, in den geheelen Lucifer (2183 vz.) 120 1 ), in Cats' Spa. Heyd. (r**m) 29, in Huygens'
Ooghentroost 4. Men zou kunnen meenen, dat in den natuurlijken, op voordracht ingestelden stijl der poezie, de constructies van het part. praes. worden vermeden als te ingewikkeld,
te gekunsteld, te zwaar. Hiertegen kan worden opgemerkt,
dat het formeel - stilistische effect der constructies van het
groepvormend p. perfecti aan dat van het p. praes. vrijwel
gelijk is. Dat het groepv. p. pf. in de omgangstaal bijzonder
gangbaar zou zijn geweest en daarom. ook in dien „natuur
stijl der poezie zou passen, wordt niet bevestigd door-lijkern"
een opvallende frequentie in het blijspel. Natuurlijk komen
hier in volkstaalvorm eenige stereotype „absolute" p. pf.
voor 2 ), maar die zijn geen bewijs van de 'productiviteit der
constructie in de 17de-eeuwsche volkstaal. De gewone vrije
praed. attrib. of attrib. verbonden groep komt zelden voor
in den dialoog der volkstaalsprekers: statige rederijkersvormen
van Jerolimo (618), met ironisch - humoristisch effect (Coster
643, 678); in een „deftige" rede (Bredero 2052/3), uit een
1) In het Pascha veel minder, maar toch nog een twintigtal duidelijke
groepen.
2) Zie § 327.
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liedje geciteerd is 1891 1 ), en tenslotte Robbeknol spreekt
als een moralist (vgl. 1348 vgl.) in: vs. 964 (ick) die alleen weet
en proeft, wat wy onderworpen zijn, Door de versochtheyt
van de ramp, by my gheleden. Dit is dramatische rhetoriek.

§ 321. Ook een ongeleerd stilist als Bontekoe die verslaafd
is aan het p.praes., beperkt zich in het gebruik der groep
van het p.pf. Hij ontleent ze nu en dan, als de partic. praes., aan
de ambtelijke sfeer : 81/8 'twelck streedt tegen de ordre ons
van den Heer Generaal mede gegeven. 93/5 Hadde ons, in de
laetste conferentie met ons gehouden, twee weghen gewesen. Zoo ook geregeld (en dan voorop in de groep) : 73/16 en voeren
aen Houtmans schip, genaemt de Maeght van Dordrecht. —
Eenmaal een reeks : 31/3 uytghevaren met het schip ghenaemt
Nieu Hoorn, gemant met 206 eters (!) groot ontrent 550 lasten.
In zijn verkorten schrijfvorm kan een ppf. door samentrekking
van 't werk. zijn verbonden zijn:
32/21 Wast noch al quaedt weder, vermenght met reghen, id. 33 :32.
Samentr. van zijnde is mogelijk : 44/2 met een prauwtjen, zijnd e
een schuytj en i yt een boom ghehouwen, 115: 1 was capiteyn over de
soldaten geweest, zijnde een vroom en uytnement persoon, wel
geoe f f ent inde crijghshandelingh. -

De toevoeging van zijnde (wesende) is een van de middelen
tot vermijding van de groep van p.pf.: 98/8 en niet ghesint
w e s e n d e my weder op nieu te verbinden, .. , verwierf dat ...
Bij verbinding met een zin met het Vf. hebben gaat de constructie
over in een omschreven perfectum, de groep van p.pf. gaat
over naar den finiten zin :
43 : 8 Wij in de cajuyt hadden een heel vat vol gansen
ingheleyt met asyn ... (Nog mogelijk afgescheiden groep bij het volledige
gezegde). H a d d e n oock mede een goede parthy vis ingheleyd,

met asyn om goedt te blijven (hier is het perfectum; „met asyn"
bepaald door den infin.).

Bont. zelf bewijst dat een voorgeplaatst attrib. p.pf . kan
concurreeren met de - afgescheiden groep: 87/20 tot danck1)

Aan een liedje of een staand gezegde ontleend is: van Pierre le Son

edaen (door P. le Son toebereid), een staand gezegde oorspronkelijk in

hoogere taal is 585 (kan ook samentrekking zijn).

§ 321-322. 376

baerheydt van hare geschonken vrijheydt (= de hun geschonken vr.) -- De hier genoemde groepen staan bijna alle ná den
verbonden zin; het p.pf. heeft attributieve functie en staat,
behalve in stereotyp ambtelijk gebruik, achteraan. Het is dan
ook een reflex van hevige spanning, wanneer Bontekoe een
der meest critieke momenten van zijn avonture weergeeft door
een praed. attr. vooropstaand p. pf.: 83/14 gingen nac onse
maets toe, ghemonteert met messen !
322. De verstarring van het ambtelijke p.pf. blijkt uit
talrijke voorbeelden bij J. de Witt en Cats (Aenm.) en in de
zeldzame gevallen bij Reig.: de attributieve groep na of in den
zin toegevoegd ter verduidelijking of onderscheiding.
Ghenaemt: Cats 1526, 1631; J. de Witt 111 : 34. J. de Witt 345 : 26
voorgeslagen, id. 15 seecker
tot de faciliteyt, in myne missive . .
advis, door den ambassadeur gecommuniceert 55 : 4 uyt d'examinatie
van eenige bootsluyden, daerbenevens gedaen. 170 : 16 het expedient,
in uw Edts missive geroert, 134 : 1; 55 : 13, 111 : 27. Cats 1639 in syn
bouck by hem op deze Stoffe bescreven, 1478 uyt het laegh Egypten,
onlanghs t' onder gebracht van de Christenen, 1513, 1815, 1832.
Reig. 60 : 2.
. .

Een niet enkel attributieve, maar nadrukkelijk verklarende

of tegenstellende functie heeft de onderbrekende groep, zonder
het overtollige zijnde, bij sterke spanning in het betoog van
J. de Witt:
90/22 maer dat het oock noodwendig is, die luyden met eene groote
langmoedigheydt ende cracht van demonstratien te overtuyghen,
't welck ontrent luyden, op een sóo ruw element ópgevoet, al aéer
beswáerlyck is te effectuéren. Zelfs staat het dan v o o r o p in de
groep : 89/14 dat het voor diegene die 't niet selfs gesien heeft, bynac
ongeloofflyck schijnt, dat in een léger, van omtrent 20000 menschen
of daeróver, bestelt met verschéyden hóofden, die haer gánsche léven ... .

De concessieve functie wordt door alhoewel uitgedrukt in
111 : 35.
Bij Schouten vinden we eveneens, behalve het geijkte attrib.
p. pf. (103 : 27, 110 : 28) eenige nader beschrijvende, ver klarende groepen die den verbonden zin onderbreken met
sterke accenten:
106 : 2 alhoewel dat de felle Winden, met Donderslagen verméngt,
haer nu noch vreeselyck lieten hooren .... 112 : 29 wanneer de Engel-
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schen afgemat, met D boden en Gequétsten overláden, haer haestigh
en seer confuselyck op de vlucht begaven, id. 112 : 28; 102 : 16,
104 : 24.

De verklarende functie wordt uitgedrukt door toegevoegd
a 1 s in 106 : 13 in een, den auteur typeerend, hortend en als
een nachtkaars uitgaand zinsverband in 106/13:
Maer het scheeps-volck, noch tegens de ongemacken op zee niet
suffisant genoegh, naer het scheen, begonden, van wegens de koude
storm, en andere ongelegentheden a 1 s a f gesloo f t, een groot getal sieck
te worden.

In den litterair-schilderenden stijl van de Bat. Arc. staat
de groep steeds onderbrekend, het p.pf. voorop in de groep
bij voorkeur, in nader-verklarende óf plastisch -beschrijvende
functie:
65 : 6 een welgemaeckt been, dat, omspannen in een groene
syde hoos, een aangenaeme weerschijn gaf op 't Zee -groen van de
rollende Zee-baeren. 60 : 3 als de hopeloose Reynhert, die beángst
met bedríegelycke droomen, en bedooven in onvruchtbare gepéinzen,
zijn meeste onrust vondt in . . . id. 65 : 6, 11; 66 : 14, 74 : 7;
62 : 12, 67 : 19.
In de hierboven besproken groepen is het p. pf. duidelijk 1
passief (c.q. adj. denominatief als genaemt), behalve in eenige
constructies met gelegen en gesint en eenmaal in Bat. Arc.
65 : 11 i n é e n gewassen (= gegroeid). In de ambtelijke taal
en in die van den omgang, is uitdrukking der actieve functie
)

door het p. pf. niet wel mogelijk. Daartoe dient, gelijk uiteen-

gezet, in het ambtelijke proza, het p. praes. Zelfs is, in den
ambtelijken stijl, een groot aantal passieve p.pf. verzwaard
met het p. praes. synde 2 zelfs de per f ectische functie wordt
door het p. pf., in den niet-litterairen taalstijl, niet duidelijk
uitgedrukt.
Het is vanzelfsprekend dat het attributieve groepvormende
p. perf. toegevoegd wordt aan allerlei substantiva in allerlei
casus, niet, als het meer verbale, praedicatie f - attributieve, bij
voorkeur aan een levend subject.
) :

1) o. a. door een bijw. bep. van den agens of het middel of een object =
Subj. van Vf.
2) e. q. wordende, samen 45 gev.

323-324.
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§ 323. De opmerkelijke tegenstelling in het gebruik van
groepen van het p. pf. in proza, volkstaal en poëzie, maakt
het gewenscht, de stilistische qualiteiten te bespreken bij de
afzonderlijke dichters.
Huygens in Oogh. onderscheidt zich door enkele sterk gespannen constructies, kort vergeleken met het zwaarwichtige
toegevoegde sijnde in proza, gespannen door de actieve, verbale,
functie, van intransitieve verba, in onderbrekende positie:
818 Tot datse, moe gestree f t, geschreven en vergadert, met open' oogh
sien haer lang misleidde hoop Verdwijnen in een Webb van sacken
over hoop. 114. Wij weten ons waerhenen Ons toe-pad en ons recht,
dat, overlang verschenen, Gereedt staat te voldoen. -

De functie is nader - verklarend, zoo ook bij transitieve p. pf.:
96 Dan daer sij, met den naem van wereld-wijs vereert Natuersgeheimenis geloofden te begrijpen. — 219 Sy sien den roock van Duytsland,
van de solen ten halse toe verschroeyt.

§ 324. De talrijke p. pf. in Cats' Spa-Heyd. zijn bijna alle
verbonden met een subject (uitz. 1202' ; 1193). Daarentegen
zijn het zelden p.pf. van beslist intransitieve verba ; eenmaal
„gezeten" (369), eenmaal „gebleken" (1293), eenmaal een werkw.
van beweging : 1089 De fame van de Maeght aen alle kant
gevlogen, Heeft oock de lant-voogdin tot in het hart . bewogen.
Deze drie „actieve" p.pf. staan onderbrekend na het subject
van een hoofd- of bijzin. Deze positie heeft het passieve p.pf.
bij Cats in nagenoeg de helft der gevallen. De functie is in
deze constructies meestal nadere verklaring, nl. van het op
de groep volgende gezegde : 517 De raef, eylaes verlockt met
deze troutel- reden, Die vought sich om te doen gelijck hij was
gebeden, id. 489, 1021, 1081, 1255, 1265, 1406. Een tegenstelling
ten opzichte van het volgend gezegde, in de groep met het
stereotype „geseyt" : 677 Iupijn, wel eer geseyt de grootste
van de goden Is uyt sijn hoogen troon tot in het wout geConditionale functie heeft de groep in 709; attrivloden.
butie f is 1281', 1351'. De eenige aan het finite gezegde vooraf gaande groep is causaal - temporaal (het hervattende s o o breekt
de „spanning") : 1017 Hiervan wel onderricht, s o o laetse moye
dingen ... daer in den huyse bringen.
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De groepen, volgend op den zin, zijn zelden nader verklarend :
1423 Die koomt i n h a e s t e n aen, verheught en wel gesint.
Vermits ..., id. 1160. De groep omschrijft een eigenschap of
omstandigheid, vooral na een gezegde met een koppelwerkw.
of „staen", waerbij samengetrokken verband niet geheel is
uitgesloten:
529 Ick b e n een heydens kint veracht van alle menschne, id. 1 en 2,
913, 1196 die s t o n t daer op de straet, Met seker kamer maeght ver
in de praet, id. 724. 1420 soo k o m t hij voor den dagh geciert-uert
met enckel gout. —

Nog vaster is deze vorm van het gezegde bij overwegend
attributieve functie: 1259 Dat is het aerdigh dier in desen
brief vermelt, id. 1125, 1261. Van sterkere spanning getuigt
alleen: 1218 Wat heb ick menighmael mijn hexte voelen beven,
En drillen als een riet van harden wint gedreven. Een vorm
als deze is, evenals een deel der onderbrekende constructies,
in overeenstemming met den nieuwen, klassieken, stijl der
„geschoolde" auteurs.
§ 325. In Hoofts Baeto is, reeds door de frequentie van
59 gevallen in 1500 vz., deze nieuwe stijl duidelijk. Ook zijn
de werkwoorden van zeer verscheiden beteekenis. Echter is
het p.p. van intransitief 1 ) werkw. maar zelden in een groep
afgescheiden, feitelijk alleen in het Senecaansche voorspel:
80 Geen uenjers wt den hoop, van oneel bloedt gesprooten. 77 Mar
sulcke die besteend' haer sinnen en haer vlijt In 't gronden van d e
k o n s t, gescheiden wt der tydt. 46 Verleyende d e v r e e m d e n Aen
myne kust versejlt. 195 Laet sitten dese pest behendelijck gedoocken.

Bijna de helft, nl. 27, groepen staan verbonden met een
substantief in andere dan subjectsfinctie. De groep staat hier
echter bijna altijd achteraan (uitz. 275, 527, 1350), waardoor
de attributieve functie overwegend is. Dikwijls is in de groep
een nadere beschrijving, verduidelijkend of versierend, c.q.
plastisch, vervat:
1)

Een eigenaardig voorbeeld van oorspronkelijk re f lexieve p. pf. in louter

adjectief gebruik is 1095 (dan sal ick) sellef (óngeschoeyt, ontgort, en ón-

gevlochten) U dienen. Een bewijs hoezeer bij Hooft het voorgeplaatste
attrib. p. p. concurreert, is 230231.

§ 325.
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433 Het sal, met desen drast, soo teer, om verre vellen De troonen
hoogh gebouwt en standers vast geplant. 607 Uw d e u g h t My in dees
dorre schors herscheppen doet een j e u g h t Be d ä u w t met vr é u g hden die de géest n á u w kan verswélghen.

In de lyrische deelen de nader-verklarende variatie als bijv.:
1308 Die dees' v e r s u f t e schaer siet gaen // Met sorgh, met rouw,
met anxt belaen // Schoorvoetend wt haer vaederlandt ...

Opmerkelijk voor den statigen en sterk-gespannen, beknopten syntactischen bouw van Hoofts klassieke tragedie zijn de
p.pf., uitbreidend toegevoegd aan een vocatief in dialoog en rei:
1104 Komt nader, felle dier, getemt door maghtigh rijmen. 639
Ghy Conincklijck gesin, versuft 1 ) door 't ánxtigh duchten. 1151 0
wreedtheydt wreeer als wreedt moorddaedelijck bedreven. 945 0
bedrogh gepronckt 1 ) van pra e t en van gel a e t Oneens van hart en
van aenschijn. 503, 1219; (80).

De p.pf. verbonden met het subject van den finiten zin,
staan betrekkelijk zelden na den zin. En dan is het p.pf. nog in
twee gevallen intransitief (74, 80), en eenmaal ingeleid door
het verklarende voegwoord a 1 s, in 205.
Veeleer adjectief is het p.pf. in 1328 Hier gaet de deyrne vol
van vrees Ter wereldt onversocht.
Tenslotte nog éen sterk attributieve groep : 418 daer sich

e e n h a r t houdt metterwoon In d'eedel eerlyckheit der deug
opgesoón.
-den
De groep voorop vinden we, evenals die van het intransitieve p.pf., in den proloog; bijzonder opvallend is de aanhef
vs. 1--4, waar de p.pf. van vs. 1-2 het grillig geïnverteerde
gezegde „'t leed verkropt ... heb ick" bepalen : een stijgende
reeks in harden, afgebeten toon. Een andere grillige schikking
in vs. 59/60 Hier met ontvlochten hayr, omgordt met slangekranssen, Men 1 e i d t verkeerde lust en averechtsche danssen.
Evenzoo volgend op een inleidende voorzetselbepaling : 164/5
In schijn van pajs, en als begaen om danck te baeren Ginght
ghy den coninck van Corinthen randen aen. In het meerendeel
der gevallen onderbreekt het p.pf. den zin, en heeft daardoor
allerlei adverbiale functies, vooral de causale en conditionale:
151 't Wantrouwen eens verweekt is swaer in slaep te wieghen. 441/2
De Vorsten bovendien noch niet gerust van geest In d'onderpriesters,
1)

passief.

381 § 325-326.
die men ... Behouwden aen sich zelf 't bewijsen der genaeden. Zoo
ook, onderbrekend na het subject van den hoofdzin 683/5a, 939/40,

1121/4, 1395, 1409/10a.
Na het subject van een bijzin : 14 mijn kaemerling, die van mij
opgemaeckt, had toegestelt den spring, id. met een bepaling van agens
of middel 29/30, 67/8, 187/8, 203'/4, 270b/7, 545/6, 1448b; verder
797/8°' indien de siel d e s 1 ij f s ontsleghen Wat wesens heeft, 26 Ten
eynd' ick opgejuckt een kortswijl schoon vertreck. In een hoof dzin
met inversie: 425 Soo kan 't geloof des volk gegrondt op wankle waen
Wel lichtlijk waelen, 757/8, 750, 147. Een gecoördineerde zin, spannend, onderbroken: 1095 Dan sal ick Uwen lof den Kollen aenbesteen . .
En sellef ongeschoeyt, ontgort, en ongevlochten, U dienen voor paepin.

Een geval waar de groep van het p.pf. metrisch afgescheiden,
maar syntactisch paradic. attrib. verbonden kan zijn, is 330/1,
Dat, als gij 't in een tooren saeght fi Verdroncken in een see
van brandt // Soud leggen al het platteland.

§ 326. In Vondels Lucifer zien wij het groepvormende
p.pf. ten top van „klassieke ", of, - wellicht juister, barokke
glorie opgevoerd. Niet alleen is hier het enorme aantal van
120 groepen op 2100 vz. gegeven, maar Vondel hanteert de
constructie - vormen in volslagen vrijheid.
In de eerste plaats het zelfstandige of „absolute" p. pf. tot
uitdrukking van een affectieven zin:
a. in zelfstandigen vragenden zin : 611 Maer om niet reuckeloos
noch radeloos te strijen (zelfst. infin. !) Hoe treet men allerbest tot
zulck een stout bestaen Hoe veiligst tegens 't punt van 't raetslot
aengegaen ? 1055 Men trooste zich een kans, een' stouten sprong, te
wagen. (B e 1 z .) : Waer toe zich zelfs gewaeght I men ga een zachten
gangk. 1650 Wat raet'1 Wat best geraemt in dees vertwyfeltheen
Een dramatisch-ironiseerende herhaling : 877 Wat hebben wij verbeurt 1
(Rey) : Verbéurt ° ghy quétst Gds kroon door ongedúldigheit.
b. imperatief : 1668 Nu rustigh de bazuin en krijghstrompet gesteken.
C. constateerend : 349 Ghy snelle Geesten, houdt nu stant met
onzen wagen : // Al ho o g h g e n o e g h in top Godts Morgenstar gedragen. 350 Al ho o g h g e n o e g h gevoert : ' t is tijt dat Lucifer // Nu
duicke.
d. In den dramatischen dialoog volkomen gescheiden, ondanks
de logische verbinding met voorafgaand object: 893 De Godtheit
openbaert haer hart, tot u genegen. (L u c.) Noch milder tot den mensch:
zij zet h e m boven aen. (R ei.): Verknocht met Godts natuur: een
wonderlyck bestaen (nóg een „elliptische" zinsvorm).
Cron. Bijdragen, VII.
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Deze zelfstandige participiale zinnen zijn een bijzonder
kenmerk van de levendige dramatiek in den Lucifer. In den
Baeto vindt men ze niet. In de volkstaal zijn zij van oudsher
tot op den huidigen dag gangbaar. Toch komen er buiten den
Lucifer alléen eenige „stereotypen" van voor. Slechts Huygens,
zij het ook alleen in Oogh. 926, verrast hier weer door zijn
„natuurlijken" stijl: En siet eens waers'u sleepen Sy selver
wegh gesleept. Hier kán men het p.pf. nog als praed. attr.
bij het subject se van den voorgaanden zin beschouwen.
§ 327. De stereotype vormen zijn ten deele uit de volkstaal
blijven hangen, ten deele, en dit geldt vooral voor de constructies met uitgedrukt subject van het p.pf., uit de ambtelijke taal verbreid. Ter vergelijking met den Lucifer laten wij
ze hier volgen:
1. Zonder subject. Bred. 1740 Want hier eseyt, onrechtvaerdich
goet dat en rijckt niet, id. 1357. J. de Witt 52 : 28 te weten, voor de
tilbaere mannen alleenlyck gereeckent, die .... 110 : 26 Mits dat deselve,
invoegen verschreven, mede alvooren de ebbe landen (= gelijk beschreven i s); zoo ook Bont. 53 : 7 etc. als verhaelt. Dergelijke klaarblijkelijke
verkorte zinnen („is", „zijn" verzwegen) komen in den journaalstijl,

bij samenstrekking vooral, veel voor : 31 : 6/8 Den 29 dito s ij n wij
de Hoofden gepasseert. Den 30 dito 's avondts Poortlandt ghesien.
Den 31 dito Pleymuyden ghepasseert. -- Een negatieve vorm : Bred.
2197 Iek hebre niet volmaeckt. Argo, oock onghehouwe te betalen.
2. met subject. In beschrijving met en zonder met: Coster 1208
Wat ien struyf, comt strack hier mit de beurs wel ghespeckt. 1159 een
sij tj en mit ien hij tj en De kleederen gheschort, de middel gegort en thooft
bebongen.
Heemsk. 66 : 29 Van vooren lag het beschaduwd in syn geboomte,
't geboomte beslooten met een heck en 't heck belent met de wagen -wegh. -Hoe ook dergelijke constructies uit samentrekking kunnen voort
bewijst Bat. Arc. 67 : 25 haer eersten honger op 't smakelyckste-vloein,
geboet h e b b e n d e, ende voorts ter vlucht een dronck van de wijn
tegen 't middach-mael bescha f t soo gingen sy . . . .
Stereotyp: Bont. 42/16 uytgenomen seven die bleven. id. Reig. 83 : 5,
Cats (Aenm.) 1794; Bont. 102 : 23 Was alle sijn masten quijt, uytgesondert sijn besaensmast, id. Scho. 108 : 19. J. de Witt 123 : 27
ongesien alle voorvallende veranderingen. 132 : 26 Ende d i e n onaengesien, 172 : 17 onaengesien het refus. Cats 164 En des en onverlet,
id. 1085.
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§ 328. Thans het participium eonjunctum in Lucifer.
Talrijk zijn de p.pf. van intransitieve (c.q. beslist reflexieve
werkwoorden. In het bijzonder die van verba van beweging
of verandering, waarmede elders het p. praes. concurreert.
Vondel plaatst ook het p.pf. gaarne voor in de groep, of isoleert door pauzen een alleenstaand p.pf. ; terwijl zelfs het in
het midden of aan het einde van de groep geplaatste p.pf.
dikwijls in enjambement of ook bij isoleering in de rijmheffing
door sterk accent reliëf krijgt. Door dit alles geven deze korte,
beknopte, verbale zinsvormen aan den stijl het kenmerk van
levendige dramatiek, van „activiteit ". Zij zijn niet minder
belangrijk voor Vondels taalplastiek dan de infinitief -constructies x). Dit moge blijken uit eenige typen:
1179b De Veltheer vaert naer Godt, om over u te klagen // Schept
moedt : Vorst Lucifer, gestegen óp zijn' wágen, // Wordt hérwaert
áen gevóert. -- 1443/4 Zoo zal de tiranny der hemelen verkeeren //
In eenen vryen Staet, en Adams zoon, en bloet, // Gekróont in top
van éere, en met een' áertschen stoet // Omcíngelt, uwen hals niet
boeien acn de keten // Van slaefsche dienstbaerheit. — 48b/9 Het
radt der zinnen kan zoo snel niet ommeslaen, // In ons gedachten,
als ick, láger dan de máen // En wólcken, ä f geglèen, bleef op mijn
pennen hángen // Om 't Oostersche gewest en lantschap t'onderkennen. — 1917 . . . dat hij achterover stort // En úit den wágen schiet,
die ömgeslingert, kört / / Met Léeuw en Dráeck en ál, den meester
volght in 't zincken. -- 1006ó/7a de rougalm, in den hóogen // Gestegen,
rolt al voort, van d'éene in d'ándere bogen. — 21l0ó/l la Het aengezicht ziet dóots, en d'óogen, diep verdroncken // In tranen, zien geen
licht. -- 26/7a en offere u de vruchten, // Zoo diep beneden ons, en
andre zon en luchten, // Gespróten. -- 1807 en de starren, // Verbijstert
In hun ronde en ómmelóop, verwarren, // Of zwijmen op de wacht. --l472b/3 Zy had haer zegel en gelyckenis gedruckt // Op uw gehéilight
hooft, en vóorhooft, overgóten // Met schoonheit, wysheit, gunst, en
wat 'er komt gevloten // En stroomen, zonder maet. 116 Hy heft,
... alleen en trots het hooft // Ten hemel op naar Godt, zijn schepper,
hooggeloo f t //. -- 420 Zou Godt een jongen zoon, geteelt uit A'dams
lenden, // Verhéffen boven hém. —

Ook gecoördineerd aan een infinitief heeft de sterk gespannen

participiale groep hetzelfde effect:
645b Iek s i e de morgenstar op onzen hoogen standert // B r a v e e r e n,
's hemels staet en heerschappy verandert //.
--

1)

Zie het Zesde Hoofdstuk.
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En ook het praedicatieve p.pf. wordt wel door pauzen in
den zin geïsoleerd :
30 ick z ie de goude bladen, // Met perlen van de lucht, de zilvren
dau, geldden //. 1466ó/7a ick k o o m, met medecyne // En balsem van
gena, gestegen uit den schoot // Der Godtheit, die, . .. . ---

Van de 112 verbonden groepen staan er 48 bij een verbogen
naamval, 64 bij het subject (bij Hooft resp. 27 en 32). Bij Hooft
staan de groepen verbonden met een verbogen casus bijna
altijd achteraan in een in hoofdzaak attributieve functie. In
Lucifer zijn 15 van de 48 groepen onderbrekend met den finiten
zin verbonden ; de functie is daarbij in allerlei variaties adverbiaal. Het is opvallend, in tegenstelling met de schikking
van groepen met een part. praes., dat de groep met een p.pf.
zelden voorafgaat aan een verbonden zin. Eén geval doet
zich voor:
1979 Omringt van zijn staffiers, en groene lievereien //, H ij, wrevligh
a e n g e v o e r t van onverzoenbren wrock, // In 't gouden pänser, dat,
op zynen wapenrock // Van gloeiend purper, blonck, en litscheen,
s t é e g h te wäghen // Met goude wielen, van robynen dichtb e s 1 ág hen.

Opmerkelijk is de niet -geïnverteerde hoofdzinvorm, de herhaalde onderbreking van dien hoofdzin, eenmaal door een
tweede groep van p.pf., en de secundaire bepaling aan het
slot nogmaals in den vorm van een p.pf. Deze zwaargeladen
syntactische vorm wordt nog meer „barok", door de opvallende
bepaling „met goude wielen" bij het geïsoleerde „te wagen"
en de verzwarende variatie in den aandikkenden vorm „en
ú i tscheen". Het „centrale" subject „Hij" wordt hier als zoodanig plastisch geaccentueerd door het p.pf. „Omringht". De
syntactische vorm van het zinsverband is symmetrisch: Pf
-*(S pf A) -.Pf.
§ 329. Van de 63 groepen bij een subject, staan er 44 onderbrekend (dus een veel grooter percentage dan bij de met een
casus obl. verbonden groepen). Hiervan zijn er 24 van den
vorm Subject groep p.pf. Vf. De meeste hebben den „een
vorm als 1859 De Hemelsche a del a er, zoo steil-voudigen"
in top gevlogen // B es p jet Godts vyant vast, of 664: Z ij n
t r on i, gladt vernist van veinzen en bedriegen, // In 't mommen
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niemant kent, -- of : 2110b/1' Het aengezicht ziet doots, en
d'oogen, diep verzoncken // In tranen, zien geen licht. -- De
onderbreking is echter ook wel omvangrijker:
2172 Droefheit .... En O n v e r z o e n b a e r h e i t, een straf van
't boos vermeten, Versteken van den glans der Godtheit, in dien roock, //
Getuigen 's hemels ban, gevelt op 't heiloos spoock (2de p. pf.).
Omvangrijk, zoo dat de onderbroken zin uit zijn voegen
schiet, is het „barokke" complex van vs. 1730-37a. In 1833/4
D e r e g e m e n t e n, op die leus en zijn gebodt, // Gemoedight,
tegelyck a e n 't steigeren e n s t y g e n ... is het gezegde
van den onderbroken zin een beschrijvende infinitief (zie § 331).
Bij 1785 De Leeuw, en felle draeck, ter vlught gereet, en vlugh,
/ f M e t starren overal bezaeit op hunnen rugh. // In 't parrele
gareel, gespannen 1 ) voor de wielen, // Verlangden naer den
stryt. -- is het p.pf. door met niet verbonden aan S. Vf., maar
„met starren" is bepaling bij bezaeit. Enkel attributief is het
p.pf. bij het eerste van twee gecoördineerde subjecten : 1823
D e v 1 e u g e 1 s, half geknot, gebroke pijlen zwieren // En
z weven door de lucht.
In 15 zinsverbanden staat de groep van het p.pf. tusschen
het subject en het Vf. van een bijzin, zooals bijv. 2046/7:
Dat h y, naer lyf en ziel, met zijn nakomelingen // Vergi f tight,
nimmer z a 1 ten zetel innedringen. Eenmaal een gecoörd. bijzin: 1038/9
e e r hij der Englen staet Verplette, e n z y geboeit als snoode en arme
slaven, // Gedwongen w o r d e n. In 575/6, 1401/2, 2054/5 is de groep geplaatst tusschen
S. Vf . en een infin. of partie. van een hoofdzin, als in 394/5
Het zal, verheerlyckt van d'allerhoogste maght, // zich zetten,
aen de zij der godtheit.
De dubbele groep onderbreekt een gecoördineerden hoofd
inversie: 1443/4 Zoo zal de tyranny verkeeren .. .-zinmet
en Adams zoon, en bloet, Gekroont in top van eere, en... om cingelt, uwen hals niet boeien. Sterke spanning ontstaat bij
grooten afstand tusschen groep en subject; de groep staat
tusschen het voegw. en en een gecoördineerden hoofdzin met
door de onderbreking sterk betoond Vf.:
1

) Nog een groep van p. pf.

§ 329-330.
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2034 Hy ruckte .... En zette zich .... En, midden in den ring des
helschen Raets gezeten, /// Hief uit zijn' zetel áen, te hélsch op Gódt
gebéten. 1

) —

Hier staat de spannende constructie van het onderbrekend
p.pf. in de meest barokke schildering van den Lucifer (een
holle wolck, een duistre moortspelonck Van nevlen" ).
In 19 gevallen staat de groep die een subject bepaalt, achter
den finiten zin. Slechts viermaal is het een bijzin; opmerkelijk
is de verbinding met een vragenden bijzin:
Luc. 814 Wie of hier hangends hoofts in een gekrompen zit, Verlaten,
en bedruckt, en zonder noot beladen verder 179, 438, 1020. Na een
-

?

hoofdzin: 19, 397, 525ó/6a, 904/5a, 1022, 1025, 1112/3a, 1527, 1759,
1798b/9a, 1826b, 2035b.

Een sterk staaltje van spanning in de verbinding is 902,
waar de groep van het pp.f. den infin. van een ironisch -herhaalden vragenden zin bepaalt, terwijl de vragende zin den
niet - geïnverteerden vorm heeft en de infinitief asyndetisch
is gecoördineerd 2 ) in gescheiden slagzinnen van den dialoog:
Z ij zu lien slyck en stof aanbidden in het stof ? (R e y) Be-

wieroocken Gods naem. (L u c i f e r i s t e n) Den ménsch b ew í e r o o c ken, van hooger haut gedwongen
Enkel attribuut is het p.pf. bij een bepaling met „als"::
1118 Maer ijvre vruchteloos ... als een zee ten hemel toe
verbolgen.

§ 330. De groep verbonden met een substantief in casus
obl. We onderscheiden de groepen die achter den zin met den
verbonden casus staan (33 gev.) en de groepen die den zin
met het antecedent onderbreken (15 gev.).
1. de groep na den zin.
a. de groep is niet onmiddellijk verbonden met haar subst.
antecedent. Het subst. is subject van een infin., object van het
Vf.: 1820 Men ziet er perle huiven en pennen stuiven,
En schitteren, in 't vier der blixemen gezeugt. --- Het subst. is
agens bij een passief gezegde: 1773/4 de trotse standert .. .
wert van A Po l l i o n Gehanthaeft, achter hem, ... omhoogh
1

) Nog een p. pf.

2)

Zie § 332.

387

§ 330.

De groep is van een object alleen door
ten toon gezeten.
het Vf. van den bijzin gescheiden : 848 Dat Godt Een bas t a r d y verheft, gevormt uit klay, en stof.
b. de groep sluit onmiddellijk aan bij haar antecedent.
as het antecedent is lijdend voorwerp 1 ) :
2173 (zij) Getuigen 's hemels b a n, gevelt op 't heiloos spoock id.
26/7a, 694b, 1050b• Een gecoördineerd object: 1497 Ghy kent mijn
zuiver wit, en hart, met u verlegen, // 954 behoeft zij wieroock, noch
muzyck, Noch geur, haer toegezwaeit, noch 1 o f, haer toegezongen.
Een appositioneel object: 1751 Men zagh een enckelheit . . . . Een
h e i r s p i t s, eer van Godt dan eenigh Geest begrepen; id. 1954ó/5a•

ß. een subst. van een voorzetselvoorwerp:
503b genoegh u met uw lot, En staet en waerdigheit, u
toegeleit van Godt, 722b, 786, 88Oó, 1209b, 1227a, 1377, 1472b/3á•
Y.

het subst. van een bijw. bepaling:

2186ó die zoo veel gruwlen baerde, In 't eeuwigh brandend vier,
gemengt met killen vorst, id. 148, 447e', 1750. Een gecoördineerd of
appositioneel subst. in een bijw. bep.: 1517 1 En oorlogen onder Godt,
tot voorstant van zijn kooren, D e h a n t v e s t, e n het recht, hun
wettig aengeboren, ook 651b, 116ó Hy heft het hooft Ten hemel op
naer Godt, zijn schepper, hoog gelooft.

s. een subst. van een attributieve bepaling:
1783 steegh te wagen, Met goude wielen, van robijnen dicht beslagen, 144b/5 (dubbel p.pf.). Van een gecoörd. attr. bep.: 28b f 9a

Oordeel, uit de vruchten, van het lant, // En van d e n ho f, door Godt
gezegent, en beplant.
S.

een subst. van een vergelijkende bepaling:
1746e Zoo snel gelyck en vlugge pyl, Gedreven van de pees.

2. De groep onderbreekt den zin. Steeds sluit de groep onmiddellijk aan bij het antecedent:
a. bij een lijdend voorwerp:
548e De mensch geworden Godt zal dit geheimnisboeck, Met
zeven zegelen, gesloten, zelf ontsluiten; 420ó, 846b; 1914, 1967. Het
object tevens subject van een infin.: 22P/2a!

b. bij een datief -object:
463b/4 Het geestendom, gewijt 2
., zal voortaan een a e r tw o r m, uit het stof // Gekropen, en gegroeit, ten dienst staan ? --- Een
)

1) Twijfelen of het subj. dan wel het obj. antecedent is, kan men bij
258b, 891b.

2) Met dit p. pf. staat het volgende in antithetisch parallelisme.
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samengetrokken constructie: 2019 Zoo moet het gaen, die Godt, en
zynen stoel bestryden, Den m en s c h, naer 't hemelsch beelt geschapen, 't licht benyden, id. 514b. Een appos. datief -object: 2063
(Ick wil) u, my n zoons gewyt tot Godtheen ..... Vereeren offervee. --

c. een subst. aan een attrib. of adverb. bepaling :
1786b In 't parrele g a r e e 1, ges p annen voor de wielen, verder 2064b,
en, als laatste voorbeeld van dezen sterk gespannen, beknopten en
synthetischen stijlvorm : 1107 De t' zamenrotting van zoo menigh
duizent t r o e p e n, // Gesteurt om 't hoogh g e b o d t, ten ryxtroon
uitgeroepen, // Op Gabriels bazuin, vereischte een tussenspraeck.

ZESDE HOOFDSTUK
DE INFINITIEF ALS BEKNOPTE ZIN
§ 331. Deze zinsvorm zonder Vf. is verreweg de belang
Ook voor de historische syntaxis. Van oudsher is de-rijkste.
ianfinitiefvorm zoowel substantief als verbum. De substantieve
infinitief heeft zich in het 17de-eeuwsch gehandhaafd en verbreid, in vele en velerlei functies. Wij noemen de vormen met
het voorzetsel aen, die evenals aen en een gewoon substantief,
zinswaarde kunnen krijgen, zoo bijv. in verhalende functie:
Huyg. 868/9 Maer beurt hem merghen weer Te hooren dat by
liegt : a e n 't daeghen, a e n 't gheweer, A e n 't schermen, a en
de moord. Deze voorzetselvormen zijn, evenals de oude inf.
historicus, levendig schilderend, affectief en een duidelijke
demonstratie van het eeuwige Jeven" van den infinitief:
steeds opnieuw gaat de nominale infin. verbaal fungeeren, of
wordt de verbale infinitief substantief. De vorm met aen komt
ook als imperatief voor : Coster 1653 Nou lustich aen tellen!
Hoe dicht de narratieve en imperatieve imperatief, ook in
dezen vorm 1 ), elkaar naderen, blijkt uit Bont. 56 : 6 Daer w a s t
doe : aen 't grabbelen ! en 61 : 5 Doe met alle man aen 't soecken en eten -- Deze zinsvorm kan ook bij samentrekking
afgescheiden staan 2 ) : Bont. 39 : 19 Trocken daer mede te
vuyr, aen 't sieden en aen 't braden voor de siecken. Luc. 657
Wij zien Gods heir gereten aen twee deelen De hoofden en
de leen aen 't woeden en krackeelen. Ook kan hij, als zoovele
voorzetselvormen, bij Vondel in den gespannen stijl van Lucifer onderbrekend staan: 1879 De boog der halve maen, aen
't kraecken en aen 't knacken, Zoo stijf gespannen staet Dat...
1) Men verklaart immers de eerste wel uit de tweede functie.
2) Zie § 290.
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Half afgescheiden in 1889 De Leeuw en blauwe draeck aen
't woeden, vliegen van // Zijn hant.
De substantieve inf. met lidwoord is overigens niet als „zinsvorm" ontwikkeld, hoezeer eenvoudige auteurs als Maria van
Reig. en Bont. (ook de sprekers in de kluchten) den substantieven vorm ook hanteeren : Reig. „dat by zynen lust neemt
in 't spreecken van lecker eten ende drinken !" „Het uitstellen
van het vervoorderen is door het verlies van mijnen brief."
Een belangwekkend voorbeeld is : Niemandt en raedt tot hetsel f s (nl. van het boek) drucken. Hier is nl. een klaarblijkelijk
substantieve infinitief als object verbonden met het Vf. door
het voorzetsel tot, zoodat een constructie ontstaat, die volkomen gelijk is aan de vaste verbinding van den infinitief door
het gelijkwaardige voorzetsel t e.
De infinitief zonder lidwoord of voorzetsel is de meest „onbepaalde" vorm. Deze vorm is in de 17de -eeuw zeldzaam als
afgescheiden zin : Huyg. 997 Hem volghen, voeght de Kley.
In constructies als deze is het voorzetsel, „te" nagenoeg onmisbaar. Een bewijs, dat het bij spanning door coördinatie
spontaan werd toegevoegd is Huygens 870 't Is beter, duyvels
syn, dan Logenaer t e leven. Ook bij voorzetselvormen doet
zich dit verschijnsel voor : In het 17áe-eeuwsch komen nog
eigenaardige infinitieven voor met voorzetsel, maar zonder
lidwoord of te, bijv. Pascha 523 „U voorhooft wilt vervroyen."
„Waerin ? I n onzen druc en jammerlyc verstroyen 2" Luc.
665 Zijn troni glad vernist van veinzen en bedriegen In 't
mommen niemant kent. Pascha 320 Het planten en het zaeyen
Men wederkeeren ziet in plucken en a f maeyen. En nu doet
zich het geval voor, dat bij coördinatie en nadrukkelijke tegenste g het voorzetsel te wordt toegevoegd in een vorm die
tháns nog zónder te heel gewoon is : Bred. 1753 Ghy houwt
niet van verquisten, maar wel van op t e legghen. Bij Bontekoe
is met een eenvoudige voorzetselvorm een infin. met om te gecoördineerd in: ... hoe wy het zouden aenleggen met maecken
en toestellen, en o m ieder op syn werck t e stellen.
De infinitief in zinsvorm wordt ingeleid door voorzetsels.
Vaste voorzetsels, die hun etymologische beteekenis nagenoeg
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hebben verloren, zijn te, om en om te. Door de voorzetsels zijn
de infinitieven in 't algemeen, ook die met zinsvorm, verbonden
aan (andere) zinnen. De inifinitief met te alleen treedt óok als
onverbonden, zelfstandige zin op. Deze voortzetting van een
oeroude gebruikswijze bespreken we allereerst.
DE ABSOLUTE INFINITIEF.

§ 332. De Infinitief als zelfstandige zin, niet verbonden,
en daarom wel „absoluut" genoemd, komt in twee der van
ouds onderscheiden schakeeringen der functie voor, nl. affectief en adhortatief c. q. imperatief. Het gebruik is beperkt
tot den infinitief met te.
A f f e c t i e f. De spreker geeft uiting aan zijn ontroering
over een geconstateerd of een ondersteld gebeuren:
Coster 85 maer lieve Krijnen kint, dus te vallen, wis, wis, wis, //
Gaet daer wat sitten rusten, moghelyck oft flus wat over is. id. 1677
Zou ick dit swyghen ? neen, neen, heeren. So haer te laten mompen
van een boer, van een Dijcker! Bred. 1107 Een meyt neergheleyt ! f oey !
dat hoorden ik noyt seggen. De droes, wat schelm is dat ! een meyt
neer te legghen! Luc. 1625 Wat baet het, schoon men zich op 't uyterste
bera 2 Hier is geen hoop van pais......Mijn star te dompelen in d'uisternisse en schande. Mijn vyanden te zien braveeren op den stoel! -- Iets
verder de pathetische vragende vorm vijf maal achtereen, vs. 1637-45
Oft ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick `? — Op 't onwis
teghens Godt en Godts banier te stryden? Den eersten standert op te
rechten tegens Godt, Zijn hemelsche bazuin, en openbaar gebodt t etc. --

In deze zinnen van Lucifer is de spreker subject van de
handeling.
Adhortatief.
Coster 1670 Nou Messieurs, al het den Boer ons ghespeelt dese part
Daerom niet te treuren, gaen we drincken. id . 1653" Nou Lustich a en
t e 11 e n, maer mekaer te verelicken niet! Bred. 465 Komt an mannetje
mugg, ick speeij e, by vyven op te satten. —

Als een uitlooper van de adhortatieve functie kan men beschouwen den opmerkelijken infinitief in Luc. 705. Apollion
stelt voor aan Belial: „De mensch beware dan zijn eigen element ... Hij genoegh' zich" ... Zoo sluit ick. Kuntghe, help
dien zin beknopter uiten." Hierop valt Belial in met dezen
„beknopteren zin" der voorafgaande optatieven: „Den mensch
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in eeuwigheit ten hemel uit te sluiten." -- Dit kan zeer wel
een omschrijving zijn, met vermijding van het subject, van:
„Láet God den mensch ten hemel uit sluiten." -- In Luc.
613b/5 is een in oorsprong mogelijke hortatieve óf affectieve
infinitief, als conditionale bepaling bij den volgenden hoofd
te vatten : Men kante hier met list ons eigen raetslot-zinop
tegen. (Apollion) Dat zeggen heeft wat in. Geleende maght
te weghen // In eene zelve schael met d'Almaght; haer gewicht
weeght over.
Een stereotype vorm van een oorspronkelijk hortatieve
infinitief, of wel door verkorting van het is te weten ontstaan,
is het algemeen gebruikelijke te weten = namelijk: Reig. Zij,
te weeten de huysvrouw van Van der Dussen, dede hem teicken ..., 79 : 4, 80 : 2, 191 : 10; Cats (proza) 1544, 1735,
1826 ; J. de Witt 52 : 24 e. a., Huyg. 161b/3, 441. Natuurlijk
kunnen infinitieven, vooral uit een objectsfunctie, formeel
losraken, zonder echter „absoluut" te zijn. Een zeer opmerkelijke rhetorische splitsing zien we in Reig. 172 : 10 Weetje
wat ick verstaan hebbe dat de Arminianen voor had den?
Zijn Exet2 e met alle de Gommaristen af te zetten, eenighe om
hals te helpen.
Omgekeerd kan een Inf. in objectsfunctie in oorsprong of
feitelijk een losse affectieve zin zijn, wanneer hij vóorop staat '),
door een pauze gescheiden, en in den ev. nazin wordt hervat:
Brederode 1805 Vroech mey te maken, deur te gaen en te betalen met betstroy // D a a r sal ick vóursien, jaack seper. Zelfs Luc. 326: U zulex te kennen als ghy waert Der eeuwigheden glans en ader; Wien is dat 1 i c h t geopenbaert 2
Hier is, blijkens den varieerend-hervattenden substantiefvorm
(dat licht), de infin. logisch subj. (passief) bij het volgend
gezegde. In eersten aanleg kan hij echter een affectieve absolute infinitief zijn.
Dat de imperatieve infinitief in de 17de eeuw ook zonder
„te" gebruikelijk moet zijn geweest, ligt voor de hand en is
1 ) Hetgeen bij Infinitieven in objectsverhouding uiterst zeldzaam is:
Zie § 334.
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ook aannemelijk, wanneer wij een eenvoudig auteur als Bonte koe zien haspelen met een ambtelijke constructie: 99/1 Dese
voorsz. Raedtspersoonen wordt de volvoering ten hooghsten
bevolen, oock 't ghene den dienst der Cie is betreffende
soecken te vorderen, en alle vlijt aenwenden o m naer te komen.
Een logisch- gespannen samentrekkende coördinatie van de
infinitieven „soecken" en „aenwenden" met het passief subject „volvoering" is bij iemand als Bontekoe onwaarschijnlijk. Voor hèm zijn deze infinitieven veeleer „imperatieven ".

DE INFINITIEF MET VOORZETSEL
DE INFINITIEF MET OM.

§ 333. Het is duidelijk, dat de praepositie om met een
substantivischen infinitief op dezelfde wijze kon worden verbonden als met andere substantiva. Er is geen verschil in
beteekenis of functie tusschen : Pascha 1207 Sy sullen menich
mael noch om E g y p t e n wenschen — en 1729 De kudde die
en zelfs 1722 Sy om
Om g h e e n beschermen denekt ')
ook al is in dit laatste
s t r ij d e n niet gheneycht En schenen
geval het substantief karakter van den inf. niet door een lidw.
of vnw. verduidelijkt. Moeilijker valt het, den infin. nog als
Subst. te beschouwen, wanneer hij, als een andere werkwoordsvorm, verbonden staat met bepalingen (of objecten), als in
229 Om voor den Pharao verschynen ie my schaem.
Toch is deze infin. onmiskenbaar object bij het Vf., evengoed
als die in 1207, 1729, 1722.
Behalve de hier blijkbare beteekenis van „richting" heeft
om bij den Inf. in Pascha ook de bijzondere functie van „doel ",
„bestemming ", „reden". Een interessant geval is 1304 Daer
is noch vrucht t o t s p y s, noch vochticheyt om l a v e n .. .
waar een „bestemming" wordt uitgedrukt door om + in/in.
en door tot + subst.; door de andere praepositie dus, die in
den vorm te van ouds met om bij den infin. concurreert èn
1)

Wal 2588 (Doe) sprac men om e e n slapen gaen.
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wordt gecombineerd. Wij geven een overzicht van om + in/in.
in Pascha:
1. finaal, bij gelijk subject van Vf. en Inf.: 1731 Wel aen,
de rossen toomt om gheenen tijdt verzuymen, id. 1243/4.
2. finaal ; subj. Inf. . = object Vf.:
1945 Die ons na 't zoet beloofde Landt Gheleydet ... Om
heerschen int landt Canaan eendrachtich.
3. bij een praedicatief adj. of participium ; subj. van adj.
of partic. = subj. Inf.: 2129 Die zoo v 1 ij t i c h hun beweesen
Ooc om slachten tzuyver Lam. 1298 de arm die nau v e r h e v en
schier Om strijden. — ( praedic. of attrib. postpos.) : 1398 Een
yeder t' Lamken eet .Al staende, als wandel- gasten r e e t Om
scheyden.
4. bij een praed. adj., terwijl het subj. bij het adj. object
is van den Inf. Ook deze verbinding is het best te begrijpen
door de opvatting van den infinitief als substantief (om =
met het oog op) :
913 het paerd, alreede q u a e d t om temmen. 802 t' hooft
Z e l t s a e m om aenschouwen.
5. bij een praed. adj. in den absol. superl.; het subj. vaii
den inf, is niet subj. bij het praedicaat:
1249 U bogen zijn t e slap om schieten na dit wit.
Buiten het Pascha zijn infinitieven met om zeldzaam:
Baeto 688 Dat hun d e tydt ontbreeckt om letten op
den tijdt. Huyg. 861 En vindt hij g h e e n en t y d om seggen:
—; ook 30. Een andere verbinding: Bont. 109 : 37 was e e n
wonder om sien, dat het landt soo hart vertierde.
DE INFINITIEF MET „TE ".

Het subject van den infinitief is subject van den voorafgaanden 1 ) verbonden zin.
§ 334. Meestal slaat de infinitief-zin tot den voorafgaanden
in objectsverhouding. Het subject is een levend wezen. Het
1 ) Zelden van een volgenden: Baeto 1190 Voor onsen vorst te treen
En l e g g e n wij o n k zelf niet t o e. Ook eenmaal in Spa. Brab., tenzij dat
een affectieve zelfstandige infinitief is: Zie § 332.
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voorafgaande praedicaat omschrijft meestal een werkzaam
geest of de zintuigen ; een uiting van een gedachte,-heidvan
den wil of het gevoel.
Van een enkel Vf. wordt de infinitief als object niet of nauwelijks door een pauze gescheiden. Eigenlijk alleen wanneer
de infinitief-zin in pronominalen vorm wordt aangekondigd,
zooals in Huyg. 41 En ghy weet of ick 't voel, mijn' macht
verkort te sien. Zelfs is het Vf. met den infin. een volkomen
eenheid in sommige bijzondere verbindingen, bijv. die van
niet + w e t e n en een vragend woord dat object (c.q. bepaling)
kan zijn bij den infinitief en het Vf. beide : Cats 889 Sy w e e t
niet wat te maken, id. 167. Luc. 1808/9 en weten niet
waarheen // Te drijven, Pascha 555, Huyg. 632. Ook bij het
werkw. weten zónder ontkenning is de mogelijkheid van dubbelzijdige objectsfunctie van wat oorzaak van de ongescheiden
groepeering 1 ), die uit de afwezigheid van interpunctie o. a.
blijkt.
Gewóne verbindingen zijn:
Bont. 54 : 30 (Sy) v r e e s d e n van ons af te dwalen. Pascha 186.
Daer hy niet en o n t z a c h op Salems hooghste top Te storten 't bloet
syns zoons, id. 1687. Cats (Aenm.) 1804 Sout ghy dan geheelick v e rs t a e n te verwerpen de kunste van Ph. Bred. 555 dat hy kan g hedo g h e n Syn handen aen een vuyle slet te drooghen. Luc. 972 Wanneer
de zon v e r g e e t met gout te brallen, 567 Geen minder d r o o m e hier
zijn meerder te gebien. Bont. 51 : 28 Want ick giste niet langh te
sullen leven. Cats 1682 (Aenm.) Iek ho p e het kloen wel te sullen vinden.
Bont. 117 : 30 hoopten hem aen St. Helena te vinden. Baeto 614
waerdoor dat ick verwacht 'Tgeluck voortaen gevest te sien.
Schouten 112 : 15 dat wel w e n s c h t e n vorder sonder hulp van die
van Landt in dit gevecht te hebben gecontinueert. Cats 822 beg e eren.
Luc. 1430 b/1 En niemant d e n c k e n durf deze onuitwischbre smet
Te zuivren door gena. Bont. 91: 25, Lucifer 218/9 (b e)s l u i t en.
Bont. 53 : 20 resolveeren. Reig. 72 : 12 aennemen. Cats 1122,
1207 voornemen. Pascha 488 vermeten. Cats 1147 poogen.
Pascha 700 Voor des Hofs wellusten hij Koos in ballingschap te
swermen. Bont. 53 : 11 presenteeren.

1)

Voor de functie van h.ww. weten, zie § 352/3.

§ 335-336. 396

§ 335. Deze praedicaten wijzen door de beteekenis van het
Vf. dikwijls op een toekomstig gebeuren; toch wordt dit zelden
uitgedrukt door den inf. met het hulpww. sullen. Dit geldt
ook voor de talrijke gezegden in omschreven vorm:
Luc. 605b/6 Iok r e k e n m y t o t e e r e Te raden, onder u, tot zulck
een brave daet. J. de Witt 108 : 7 soo hebbe ick v a n m ij n p 1 i e h t
g e a e h t UE. by desen te laten toecommen. Bont. 56 : 25 en vonden
g o e t de jongens eerst op te eten, id. 105 : 19, Bat. Arc. 73 : 19. Bont.
71 :21 voor goet en best in sien. Cats 1202 vast stellen.
Coster 99 heb in me sin. Bont. 103 : 23 sy hadden moet. Bredero
1467 Ghy hadt reden. Bont. 57 : 23 de macht hebben. Bont.
59 : 3 ghereso1veert syn. Cats 899 geneyght zij n. 989 gesint
n. Cats (Aenm.) 1556 b e g e r i g h s ij n. Reig. 84 : 3 blijde sijn.
sijn.
n.
Bont. 98 : 9 beducht sijn.
n. Bat. Arc. 64 : 11 gewent sijn.
n. Bont.
48 : 33 van voornemen sijn. Bont. 74 : 24, de Witt 53 : 39, Reig.
60 :20, 61:7, 63:9, 69:5, 80:4, 5 van mening sijn.
n. Reig.
63 : 5 van resolutie sijn.
§ 336. Ook wanneer het Vf. duidelijk uitdrukking geeft
aan een voornemen tot een toekomstige handeling, ontbreekt
het hww. meestal:
Bont. 92/27 Die ons b e 1 o o f d e syn uytterste devoor te sullen doen.
(Bont. kan hier uit ambtelijken stijl citeeren!). Luc. 2137/8 belooft
de Godtheit trou // Te wecken .... den stereken. 568 Hy d r e i g h t
weerspannigheit haer hooft en kroon te pletten, id. 1342/3. 1210 Wy
zweren uwen arm eendraghtigh t'onderstutten.
Daarentegen is het hww. onmisbaar na een werkw. als
„zeggen" zonder meer:
Reig. 48/22 dat U.E. aen een van de heeren soude g e s e i t hebben
iet grooter te willen ontdecken, id. de Witt 111 : 13.
Bij dergelijke Vf. is ook het hww. van het voltooid gebeuren
noodzakelijk:
Reig. 73/10 heeft Mr. du P. g h e s e i d t, het 't zelve van diversen
ghehoordt te hebben, id. 81 : 21, 139 : 9, 157 : 11. Cats 1633/4, 1504
verhalen. Reig. 87 : 9, 126 : 1 schrieen. Bont. 92:21 werk l a r e n. Cats 1629 (Aenm.) Van gelijcken roemt de selve Galenus
te hebben weten na te sporen de liefde . . . .
Ten slotte de praesentische infinitief bij een Vf. dicendi :
Reig. 98/14 Die zei de hettselve wel te weten, id. Cats 473. de Witt
123: 19 So moet ick als noch v er k 1 a er e n onder Zeehooffden niemand
te kennen die .. .
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Gering in aantal zijn de gewone transitieve Vf. met een
ándere beteekenis dan die van een Vf. sentiendi of dicendi:
Bat. Arc. 69 : 26 hy verdient, oock als hy 't wel meent, niet
gelooft te werden. Cats 1061 Hier van g lit den rechter a en den ridder
seer te schelden. Reig. -63 : 7 Iek en sal niet 1 a t e n alles te doen dat ...,
id. 64 : 20, 206 : 24.

§ 337. Groot is het aantal reflexieve en passieve Vf. met
een objects- infinitief, en hier is meer schakeering in de beteekenis:
Huyg. 654 ghij en hebt u noijt o n t s i e n te weten dat . ., id. Baeto
894b/5• de Witt 91 : 32 my verseeckert houdende het beste te
hebben verkosen. Baeto 645b/6a prent u i n te stroopen Het ijser.

Bont. 94 : 24 hem e x c u s e e r e n d e gheen bequame toleken daer
toe te hebben. Baeto 301/3 Noch p ij n t men s i e h .... Te soecken ...
Luc. 1256 Iek t r o o s t m e dan gewelt te keeren met gewelt. 1549
w a e h t u, boven ons een hooger maght te kennen, id. Pascha 147, 1006.
Luc. 1204'/5 indien ghy u v e r n e e r t zoo groot een ongelyck te slechten,
426 Geen mensch v e r s t o u t e z i e h onze orden om te wroeten. Cats
(Aenm.) 1854 Iek en wil m y geensins o n t t r e e k e n, hier op mijn
gevoelen te verklaren. Cats 1137 soo dese j ongelingh g e d w o n g e n
i s te sterven. Lucifer 863 Wy z ij n g e h o u d e n Godt en zyn Recht en
eer te geven. Pascha 169 Die steeds g e ho u d e n z ij n den Koningh
toe te wyden De vruchten .. , id. de Witt 53 : 12, Bred. 2198a. Bont.
81 : 12 den 18 s y n wy g e c o m m a n d e e r t te gaen nae de revier,
76 : 27 Houtman w o r d e g e d e s t i n e e r t met ons te gaen nae Baets
Jan. 1 ) 32 : 12 waren g e n o o t s a e c k t de kisten met koevoeten in

stucken te smijten. de Witt: genecessiteert, verobligeert,
v e r p 1 i e h t. Luc. 1826 Daer lijt het krygsheir last, g e p e r s t uit noot
te deizen.

Ook zijn er vele nominale gezegden met een objectsinfinitief:
Cats 606 Z y n b e s i g h op een ry de schotels aen te rechten, 715
Iek ben b e r e y t te doen wat ghy bevelen sult, id. 717. Luc. 1119
wij staen gereet te volgen, id. 1790 zonder Vf. Cats 746 Dat sy
o n we er d i g h is op aerden meer te wesen. Baeto 913 Dies waepene
al wat n u t i s waepenen te draeghen. Luc. 189 De mensch is m a g h ti g h
dus ons over 't hooft te wassen. Met een superlatief adjectief ; Coster
591 Iek ben al t e out wat op me gat te kryghen.

§ 338.
Bij deze verbindingen is het maar zelden mogelijk,
in plaats van een objectsverhouding (d. i. een „richting" der
1)

Zie beneden § 339.
Gron. Bijdragen, VII.
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handeling) een finale functie van den infinitief aan te nemen.
Men zou dit bijv. kunnen overwegen in geval van scheiding,
als in Baeto 301 Noch p ij n t m e n s i e h (o blinde keur !)
In plaats van soete aenEn 't moet er af dat het ons beur
minnicheidt Te soecken .... 's anders quaet. In dat geval zou
het Vf. absoluut zijn (met de beteekenis : men geeft zich allerlei
moeite .... ). Het feit echter dat in ons 17de-eeuwsch materiaal
de finale functie van „te" uiterst zeldzaam is, 1 gevoegd bij
het feit dat de finale functie als oudste van het voorzetsel
„te" niet vaststaat, verbiedt ons, deze verbinding aldus te
verklaren. Er is maar één geval van finale functie, gelijk ook
elders en van ouds na een Vf. van beweging, nl. in Spa. Brab.
844 K o m t hier een Prins of Heer, de landen te besieh // Sy
sullen haer respect noch reverency bien. Verder is er nog een
geringe kans dat de in f . met te finaal is in Pascha 680 Doen
sy moest heur zelf verliesen, Van twee quaden tbest te kiesen
Hier is echter ook mogelijk : eenvoudige coördinatie met
„verliesen" en verzwaring door te 2 ) ; of ook : de in f . met te
omschrijft het middel waardoor, een eigenaardige functie die
)

we mogen aannemen in:
Bred. 894 Voorts hedde w e 1 g h e d a e n, ou Gode te bevelen, Cats
(Aenm.) 1759 Soude hy niet een grooten miss 1 a g h doen daer uyt
te besluyten dat .... Reig. 171 : 15 dat se seer w e 1 zouden g h e d a en
hebben den Advocaet onpartijdige rechters ghegheven te hebben 3 ),
id. 215 : 2.

Bij Reig. ook de zeer opmerkelijke verbinding 179 : 16
Dat den Prins niet veel eer en hadde, niet méer voor hem
(de Groot) te doen. -- Zelfs is er bij Reig. in zeer affectieve
rede een dergelijke „instrumentale" infinitief, die „conditionaal"
kan worden begrepen: 184/11 Ic weet wel dat hy (onze zoon)
vry wat bot is, maer wat raedt By ons te komen (in Parijs nl.)
en sal hy niet veel léeren.
----

§ 339. Verbindingen van een infinitief en een Vf. met
gelijk subject zijn, gelijk gezegd, bijna uitsluitend gekenmerkt
1) Zie ook de inf, waarvan het subj. bij het Vf. als object staat.
2) Zie § 331.
3 ) Assimilatie van het perfectisch aspect aan dat van het Vf.
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door de omstandigheid, dat het subject een levend wezen
is. Afwijkingen hiervan zijn alleen enkele passieve constructies:
Baeto 209 Soo ras de blancke morghen Versteurt het ryck der rust
I s het bestemt te gaen met onderlingen mondt beerachtigen 't
verbondt. Cats (Aenm.) 1904b/5 en hoe kan doch soodanigen houwelick
g e s e y t werden te wesen een beelt van het verbondt met den
Saligmaker ?

In constructie zijn deze verbanden gelijk aan bovengenoemde
gevallen met levend subject, als bijv. Bont. 76 : 27 Houtman
w o r d e g e d e s t i n e e r t met ons te gaen nae Baets Jan. Er is
echter een verschil in beteekenis van het Vf., nl. eenerzijds
(bij Cats 1904b) een Vf. dicendi, waarbij het lijdend onderwerp
(houwelyck) niet als object kan staan, anderzijds een Vf. met
het lijdend onderwerp (Houtman) als mógelij k object en den
infin. als „voorzetselvoorwerp ", in oorsprong bepaling van
richting (Ick distineere H. te Baets Jan). Met andere woorden:
men zou Cats 1904/b5 als een Jatijnsche acc. c. m f." kunnen
beschouwen. Ik zou dan echter toch voor de historische ver klaring als mogelijk willen onderstellen, dat de constructie
een analogie is naar de talrijke verbindingen van het type Bont.
76 : 27, bevorderd door de gewone psychologische prolepsis 1
van het object-subject (§ 349 en volg.) Een volslagen Jatijnsche
acc. c. inf." immers zou in het Nederlandsch als volgt moeten
luiden : hoe kan geseyt werden, soodanigen houwelick te wesen
een beelt van het verbont. Hieruit volgt dat deze zeldzame
„objectsinfinitieven" met een passief subject „het" (al dan
niet uitgedrukt) moeten worden beschouwd niet alleen in verband met den ace. c. inf. (zie § 346), maar ook met de ver
-vlechtingafosructie
(Zie § 349 en volg.).
)

Opm. Ook de nog gangbare constructie. „Ieder wordt geacht de
wet te kennen" mag niet zonder meer als latinisme worden beschouwd.

1 ) Prolepsis van het subject zien wij ook in Reig.: De pensionaris Pau
is apparent in de plaetse van Kromsigt in de rekenkamer te cometen.
Mogelijk ook in de opvallende constructie van Baeto 128 Ist dat u yemand
mach g e b r e e e k e n (= wenschelijk voorkomen) in Wolf of beyrenmuyl
te steecken.

§ 340.
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Het subject van den infinitief is object bij het voorafgaande 1
gezegde (met een transitief of ander objectief Vf.).
§ 340. De infinitief staat bijna uitsluitend in objectsverhouding tot het voorafgaande gezegde. Het Vf. heeft meestal
tot subj. een levend wezen, dat op een ander drang uitoefent:
)

Cats 1118 En bid haer even staegh haer druck te willen blussen,
id. 1719; Bat. Arc. 71 : 2; Reig. 46:2, 47 : 20, 50 : 12 etc. als 51 : 3
ende sal God bidden ons te geven dat ons salych (is). Verder bevelen,
versoecken, belasten, bevel geven, raden, leeren, ook: Luc. 1332 'k v e rd a e g h u, als gesant Van Godt en zynen stoel, nu daetlyck op te trecken.
1152 Natuur heeft d'Engelen door eenen bant verboden / Elkandre
by te staen. Cats (Aenm.) 1497 de Paus hadde deselve o p g el e y t,
seven jaren langh te mogen 2 gaen dwalen door de werelt. Verder
beletten, ontraden, ontseggen, verbieden.
)

Het Vf. heeft alleen bij overdracht of verschuiving een levend
subject:
Baeto 750b/2a Nu dwingen mij h a e r jonsten . . . . het quaeste te
vermoen, id. Bat. Arc. 69 : 22. Baeto 988 hij, dien d e n o o d dwingt
sich te weren. 632 D i t leer u, maetschappy te maecken. J. de Witt
90 : 32 daer m y n e langduyrige conversatie haer als in Bene gewoonte
gebracht heeft het werck op my te laeten aencommen. Luc. 1098/1101
W a t r e d e n beweeght u, als een hooft . . ,.. dien oploop te stijven. —
Een dubbele „personificatie ", in de plastische dramatiek van Luc.

2094 De vrucht bekoort het oogh, het oogh den mont, die zucht. D e
lust beweeght d e h a n t al bevende te plucken.

De hier beschreven objectsfunctie van den infinitief is ook
mogelijk in Luc. 1356b/7 wat vervoert Godts stedehouder,
dus zich tegens Godt te kanten, 993/4a W a t p o r t u Engleburgh
met kermen en gesteen Tontrusten 2 Evenwel men kan
ook aannemen dat de infinitief „los" is van het Vf. en „de
aanleiding tot het stellen van de vraag" inhoudt. 3
Dit is nog waarschijnlijker in Cats 613 Eylaes! wat gaet
my aen aldus te liggen mallen En. . . . ? Dit kan zeer wel een
„zelfstandige ", affectieve, infinitief zijn. 4
)

)

1) Omzetting van het verband is practisch uitgesloten. Een geval is er,
waar Maria van Reig. (190 : 3) den infin. als psychol. subject nadrukkelijk
vooropplaatst; het gezegde bevat daar echter alleen de negatie met een
vervangend „doen": UE. het tselve te ontraden / en wil ie niet doen.
2) foutief ww.
3) Vgl. ook dat-zinnen § 54.
4) Zie § 332.
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§ 340-341.

Het object-subject kan ook worden verzwegen : Luc. 1186
de hooge noot b e v e e 1 t Hierinne te voorzien. Mogelijk is een
dergelijke verbinding ook gegeven in vs. 1962 Dat 1 e e r t
de Staetzucht, Godt naer zyne kroon te steken. Wanneer
hier althans „de staetzucht" subject is bij „leert" en „dat"
aankondiging van den inf., die door deze aankondiging, als
de infin. in Cats 613, als affectieve uitroep vrij „los" komt
te staan.
Bij het Vf. „zijn" en een zakelijk subject begint de objectsinfinitief ietwat attributief te worden: Cats 538 Voor U en
is geen. kans mijn eere wech te dragen.
Een schijntje van finale functie kan aanvankelijk de infin.
hebben gehad in: Bont. 83/27 gaven haer daer te eten en te
drinken, en wat toeback. De coördinatie met een subst. pleit
er echter tegen. Het Vf. is causatief hww. geworden in: Doe
gaf de Heere my te kennen wie hij was.

§ 341. Het subject van den infinitief is object bij een
onpersoonlijk gezegde met of zonder het onbepaalde „het".
De infinitief fungeert dan als subject bij den zin met het Vf.
J. de Witt 132 : 11 daermede het Godt de Heere b e 1 i e f t ons te
besoecken, id. 92 : 1, 131 : 31, 33; Bont. 71 : 16. Baeto 1207 Mijn'
vorst gelieve d'eerst te zijn, id. 701 b /2, Bont. 82 : 4, Bredero 2005.
Luc. 591/2a Het 1 u s t ons uwen zin en inzien te verstaen, id. 601/3,
1220/1, Huyg. 673, 837 M y lust het tweede niet daerover uyt te
schryven, id. 21/2. Baeto 1400 Wat 1 u s t u 't hart Soo seere tot den rouw
te terghen. J. de Witt 172 : 17 D'heeren hebben h a e r noch 1 a e t e n
g e 1 u s t e n te doen de schriftelycke propositie. Huyg. 868 Maer b e u r t
hem merghen weer te hooren dat by lieght, Baeto 131 Hierom een ijder
p a s t te doen het geen dat werdt belast. Huyg. 448 Die 't beter p assen
sou te sitten als te staen, Luc. 428/9. 552b/3 Nu v o e g h t het ons te
duicken, id. 1271. Pascha 1325 Als oft het aen de macht des Hemels
zou g h e b r e k e n Te blixemen den trots. Huyg. 39 En ghy weet of 't
mij r a e e k t myn uyt-sieht te sien mind'ren. Bat. Arc. 62 : 14 Soudet
u verdrieten, de schoone R.... te beminnen ? Lucifer 2072 my
v e r l a n g t die nederlaegh te hooren. Cats 588 of my oock d i e n e n sou
Met u dit vry gemoet te binden. -- Huyg. 745/6 roovers van Algiers
En q u a m 't noyt i n den sinn haer Slaven.... te doen draven. Bred.
1622 Daerom so qua amt u toe hem aldereerst te eeren. 500/1 't en
k o m t myn niet t e p a s Te antwoorden.

§ 342-343.
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§ 342. Het object-subject staat in een nominaal gezegde,
met een adjectief (ook hier is de infin. subject bij het Vf.) :
Huyg. 63/5 het loud' voor ons all heel o n t ij d i g h w e z e n. Het
Boeck eens toe te slaen, Baeto 1137/b8, Bat. Arc. 61 : 5. Cats 824 het
s t a e t j e v r y, te blijven dat je waert, id. Baeto 1496/7. Lucifer 165/6
Het vie 1 me zwaar van onder op te stijgen, Coster 110, Reig. 89 : 1.

Met een substantief:
Schouten 102/30 Het w a s my geen kleyne o n g e w o o n t e, het leven
van Neptunus kinderen aen te mereken. Pascha 1167 Zoo ist my
e e r s g h e n o e c h van U te zyn verslaghen. Zonder het wordt het
subst. subject, en de infin. meer of minder attributief : Bat. Arc. 33
Nadien d e rechte vangst voor U is, de vangers selfs te vangen.

Het subject van den infin. is object bij een passief gezegde:
Baeto 1178 daer o n s w e r d' t o e g e 1 e i d t De Godsdienst gae te slaen,
id. 766; Cats 1094, 1777. De infinitief voorop: Baeto 983 Der saecken
reen te weghen Is den Landsheeren toevertrouwt.

Zelden staat overigens in verbanden als deze de infin. voorop.
Zijn subjectsfunctie blijkt dan gewoonlijk uit pronominale
hervatting. De volgorde weerspiegelt sterken nadruk op het
gezegde van den infinitief: Luc. 489/90 Zich te schicken en te
regelen Naer heur gestelde wet, dat v o e g h t den onderzaet.
Het object van den nazin is niet volkomen duidelijk subject

bij den i. in Bred. 602 Soo veel te loven en niet te gheven,
Dat doet, borsje, de malleluy in vreuchden leven. -- Het
object „de malle luy" is hier nl. tevens subject bij den laatsten
infinitief „leven ".

§ 343. Het subject van den infinitief wordt in een pronomen
poss. of relat. middellijk genoemd.
Bij een gezegde van zijn + subst.:
Baeto 216 Maer 't i s Medea, u w beurt, de tonst Baer by te setten,
id. 656 uw ambt, 1220/3 uw lot. Cats 21 Wiens ambt het was, hier
op den dienst te passen. Schouten 108 : 38 z y n v o o r n e m e n w a s,
de stadt in het minst niet te beschadigen. Bont. 111 : 11. Baeto 619
En al my n' e ere u c h t is Uw grootheidt te believen. Luc. 2043 myn
wit is. Reig. 64 : 14 onse gelegen they t en is nu niet -- --.

In Lucifer 637 wederom een inf, voorop, bij een zelfstandig
werkwoord en met nadrukkelijke hervatting: Men vanght
haest aen; maer zulck een oorlogh uit te voeren Dat dra e ft
ons maght voorby.
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§ 344.

§ 344. Wij zijn nu genaderd tot het belangrijkste verband:
Het subject van den infinitief wordt in den begeleidenden
zin niet genoemd. In dit geval is de infinitief nagenoeg uit
bij het Vf.
-sluitend„bjc"
A. De voorafgaande zin bevat een verbinding met het is.
1. Met een substantief:
Bred. 1841 Ten is gien kunst, van vrome luy schanek te spreken,
id. 326 ; 2173 Maer ist geen schelmenwerck de armen uyt te strycken
Cats 766 Het is een groot gemack .... Reig. 187 : 15 Het is een miserie
.... Bat. Arc. 68 : 11 dat het een uyterste onbeleeftheyt soude syn ... .
J. de Witt 89 : 19 dat het eene onvermijdelycke nootsaeckelijckheydt
is .... Baeto 6.57 'T is kleene last het recht te krenken oft te vlijen.
Luc. 1429 Dat het dolheyt ware .... te deizen. 795/6 het is tijt ons feest
te scheuren id. 1621, 1656. Subst. of adj.: Huyg. 427/8 't Is-gewat
wonder, altijd geld te schrapen.

2. Met een adjectief:
Bred. 259b 't is soo ghesont, op syn juyste dyeet te leven. Cats (Aenm.)
1977 't is onnoodigh hier toe meer te seggen. Huyg. 801 't Was redeliek ....
Cats 757 't Is qualick .... Luc. 1845 't Is eerlyck .... J. de Witt 90 : 21
dat het noodwendich is, die luyden .... te overtuggen, 52 : 4 onverantwoordelyck, 51 : 29 ongerijmt .... Luc. 448 Het waer niet ongeraen ... .
Uitgebreid : Reig. 100/20 Dat het q u a 1 y c k t e do e n is, 's winters
zonder perdt door te commen. Huyg. 124 't Is n i e t d e m o e i t e w a e r d
De blinde gas te slaen.

3. Met een pronomen of telwoord:
Reig. 172 : 13 of by wel wist wat het was Arminiaen te Wesen ? id.
99 : 21 Want het veel is, 600 gld. te verwoenen. J. de Witt 90 : 17 dat
het oock niet genoech is de saecke wel te begrijpen.

4. Met een voorzetselbepaling of een bijwoord:
Baeto 700 't Is over tydt te gaen. J. de Witt 56 : 1 dat het niet buyten
apparentie is de vlote te connen in zee brengen. Luc. 2022 't Is nu ver
Vergeefs met wapenroof en standerden te brallen.-gefstriom
Bred. 1792 't Is hier een konsultacy, 't is dáer een act te lichten.

5. Met een ander koppelwerkw. dan „zijn" :
Bont. 104 : 29 Te voren scheen het schier onmogelijck, de focke ree

te hysen.

6. Zonder ,,het":
Luc. 593 Het wit is Michael de slaghveer uit te rucken. Cats 586
Of nut en dienstigh is u sin op my te setten.

Geen subjectsfunctie van den infinitief in Bont.: dat er geen
kans was aen te komen. Wanneer het finite gezegde alleen
uit dat is bestaat, is de infinitief zoo iets als praedicaatsnomen:

§ 344.
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Reig. 69/1 eene bootschap die ick UE. wel wil recommanderen,
d a t i s aen de vrouwe van G. te seggen dat . . .
B. De voorafgaande zin bevat een onpersoonlijk gezegde:
Luc. 1831 H e t h e e f t w a t i n, de wanhoop af te vechten. 1163/4 H e t
z w e e m t naer onbescheit Een ouder te stellen onder 't juck. 1850 W a t
gaft een schoon verschiet .... een spits 't aenschouwen. Baeto 306 't
Lust .... met onlust staegh geplaeght te gaen.

C. De voorafgaande zin bevat een passief onpers. gezegde:
Bred. 1802 't Is in de huur-ceel expres bedongen, een pay te geven
alle maans. Luc. 527/8 indien 't geoorloft is .... J. de Witt 170 : 6
soodat het geschapen was den staet in eene droevige staet te sien
vervallen, 344 : 10 en Cats (Aenm.) 1700 isset g e r a d e n ... .
Zonder „het" : Cats (Aenm.) gelijck by het selve mede geboden wert,
geen jock te trecken. id. dat in Gods woord claerlick bevonden wert
ons te syn bevolen -- (vgl. § 339).

D. De infinitief kan, bij nadrukkelijke aankondiging sterk
affectieve of emphatische waarde hebben.
Reig. 180/7 Dat en is de prinsen niet beminnen, haer in álles In te
volgen. 224 : 2 Want dat is een groot verlies, alineen andere paerden
te moeten coopen.

Maar de eigenlijke vorm van nadruk op het gezegde van
den infinitief-zin, is de plaatsing voorop in het verband.
Ook hier bevat de zin die volgt meestal een nominaal gezegde:
Baeto 713b Der goden recht te stooren Waer alle moeiten
en noch hun genae verlooren. 1473 hier te marren is niet goedt,
id. 806/7. J. de Witt 89 : 23 Militaire officieren te lande daerover
te brengen, was ondoenlyck. Cats (Aenm.) 1835/6. Twee infinitieven door „is" verbonden : Luc. 926 Zijn spoor te volgen,
is hetzelve als hij te willen. Een onpersoonlijk gezegde:
Coster 1384 self winckel op te seiten het al vry wat in. Wederom
in den Lucifer vinden wij sterk gespannen verbindingen, van
een infinitief met een volgend vrij gezegde : 513/6 Den mensch
in 't heiligh licht der Godtheit te verheffen Den mensch, zoo
hoogh met Godt vergodlyckt in zijn' troon, Te zien het wieroockvat toezwaeien op den toon Van duizent duizenden eenstemmige kooralen Verdooft de majesteit, id. 967. Deze en dergelijke
infinitieven voorop, niet „gebonden" door subjectsgelijkheid,
ja, met onbepaald subject, kunnen in „oorsprong" absoluut
zijn, zelfstandige zinnen met sterk affect of nadruk.
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§ 345.

§ 345, De inf initief zin is verbonden met een subst. dat
object is bij den infinitief:
Huyg. 838 Daer is een' ander s c h e 11, van geen gesicht
te wrijven. Het agens van den infinitief wordt in een adv.
bep. genoemd : Luc. 1958 Nu is die schoonheit maer e e n o n dier,
te verwenschen Te vloecken, zelf van Godt, van Geesten en
van menschen. Het subst. is geïsoleerd door afscheiding:
Huyg. 874 Iek gae tot andre blinden, Tot blind' o n n o o s s e 1 e,
door 't heele land te vinden. J. de Witt 53 : 11 mits haer ver toonende ter plaetse, ende voor d e c o m mis s a r is s e n, daertoe te assigneeren.
Op een adhortatieven infinitief 1 ) kan teruggaan de constructie : Bred. 1809 En ick gae hier tot een koopman om w a t
g h e lt s t'ontfangen Soo 't hem gelegen komt, op staande
voet op een bortje te langen.
Vooral negatieve infin. komen, in den Lucifer, zoo in verband met een subst. voor, dat geïsoleerd van het Vf. staat:
Luc. 1250 D e w r a e e k, h e t o n g e 1 y e k, niet anders te beslechten,
zal ons styven. 2139 Den Stereken die de Slang, den Draeck, het hooft
sal pletten, Door e r f h a e t, van geen tyt noch eeuwen te versetten.

Gecoördineerd met een attrib. bepaling van het subst.:
Luc. 672 En doelen op een wit, doch hachelyck (= nauwelijks,
tenzij nog praed. adj.: zie hieronder) te raken. 206 de hoogste Goetheit
die nimmer wort vermoeit Door weldoen, noch verarmt van haer g en a d e s c h a t t e n, Tot noch met geen begryp der Schepselen te vatten.
137 Dan ging de bruiloft in, met Benen wellekom en brant van liefde,
niet te mellen, maer te gissen.

In Baeto komen verbindingen voor, waar het subst. zoowel bij den infinitief als bij het voorafgaande Vf. object kan
zijn (en de infinitief -zin object bij het Vf.) :
571 En looft elkander trouw te geener tijdt te breecken 1094 Dan sal
ick u w e n 1 of den kollen aenbesteen // Te toeten over nacht in 't holle
menschebeen.

1 ) Zie § 332. Men stelt zich echter wel eens voor, dat deze infin. zouden
te verklaren zijn uit „ellips" van het Vf. zijn. Samentrekking van het Vf.
zijn is duidelijk in Huyg. 237 Wat zij n d'onrustige'I Noch eens soo blind
te achten. De infin. is wèl eens praed. nomen: Bont. 40 /12 Maer dat
meest te verwonderen was .... Zie ook bij dat is, § 344.

§ 345-346.
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De infinitief is verbonden met een praed. adj. dat het subst.
nader bepaalt:

Cats 941 Ben ick dan soo mismaeckt, soo 1 e e 1 i c k aan te
schouwen? -- Ook deze verbinding met bizarre vooropplaatsing
van den infin. weer in den Baeto: 925 De waepens, die ras
sijn aanvaert Maer af te leggen als s'hebben smaeck van 't bloedt
Vallen niet even goedt (= die niet even goedt vallen = zijn
af t e leggen) .
Het substantief is proleptisch geplaatst 1 ) : Bont. 82/16 also
de boot voor haer onmogelyck was van 't landt te water
te brengen.
Een praed. adj. óf een adverbium: J. de Witt 89/26 om ver
andere respecten, te lange alhier te verhaelen.
-scheydn

De „accusativus cum infinitivo ".
§ 346. Deze constructie van den inf. met te wordt gewoon
afgedaan met de waardeering als „latinisme" 2 ). Wannéer-lijk
het een specialitait van het Latijn is volgt daaruit reeds, dat zich
die bijzonderheid dan in het Latijn heeft moeten ontwikkelen
uit allerlei syntactische omstandigheden, die, zou men zoo
zeggen, toch ook in andere indogerm. talen te eeniger tijd in
dezelfde richting kunnen gaan werken. Dan zou men ten hoogste
mogen onderstellen, dat ook in dit geval een syntactische
mogelijkheid tot werkelijkheid is geworden mede door de
aanleiding van het latijnsche voorbeeld. Er zijn echter tal
van verbindingen die in het Latijn als a.c.i. bekend staan,
in het Oud -Germaansch gangbaar 3 ). Dit geeft ons het recht
voorloopig te onderstellen, dat zich zoowel in Oud- en Middel als Nieuw -Germaansch uit bijzondere syntactische constellaties de constructie heeft ontwikkeld, buiten en zonder invloed van het Latijn. In afwachting van een inderdaad vol ledige historische Nederl. syntaxis, zullen we er goed aan doen,
1) Zie vervlochten verband van den infin. § 348 enz.
2) Stoett, Syntaxis § 202. Ned. Wdb. „te". Behaghel Deutsche Syntax.
Weifelend van Helten, Vondels Taal § 192 vlg.
3 ) Het Nederl. „Dat heet ik je liegen" (heeten = verklaren) is nog een
restant uit de Oud-Germ. rechtstaal.
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§ 346.

de bijzonderheid van de in het 17de-eeuwsch voorkomende
gevallen in het licht te stellen, en tevens te wijzen op de formeel
„verwante" constructies in de eigen taal van dien tijd, die als
„voorbeeld" kunnen hebben gediend. Het is hier niet de plaats,
uit te weiden over de wisselvalligheid in de beteekenis van het
Vf., die men terdege moet beseffen bij het constatéeren van
de a.c.i.- constructie. De eigenaardigheid van de „latijnsche"
constructie staat of valt nl. met de „beteekenis" van het Vf.
Wanneer Stoett, Synatxis § 202, als „Latinisme" beschouwt,
dus als een Latijnsche a.c.i. die niet meer Germaansch is,
zinnen als deze : „Nu hebben die Gallen vernomen C a e s a r
inden lande comen dan neemt hij aan, dat „vernemen" hier,
als thans, beteekenen zou, „door melding of informatie te weten
komen." Waarschijnlijk te onrechte. Het zou mij verwonderen
wanneer niet in den tekst i.c. de „visueele" beteekenis gold,
en dus de „beteekenis" is : „Toen zagen de Galliërs Caesar (en
zijn legioenen) Gallië binnendringen." Aangezien in dat geval
het object-subject (Caesar) ook bij het Vf. alléen „kan staan ",
is deze zin dus uit syntactische oogpunt volmaakt Germaansch,
zoo Nederlandsch als wat dan ook ! En zelfs wanneer mocht
blijken, dat in het verband van den context „vernemen" niet
„visueel" is gedacht, maar „intellectueel ", dan nog constateeren
we hoe gemakkelijk, bij zoo onmerkbare overgangen in beteekenis, een nieuwe constructie zich langs „natuurlijke"
wegen, nl. door lichte veranderingen in het gezichtspunt, kon
ontwikkelen. In dezelfde § wordt geciteerd als a.c.i.: „Dat
Biet men wit ende reine wesen". Hier is het Vf. onmiskenbaar
„visueel" ; desondanks geeft Stoett er de beteekenis van „constateeren", „concludeeren" aan, anders zou het geen a.c.i.
heeten. Dat men in het modérne Nederl. in dézen zin niet de
visueele beteekenis, de zintuiglijke waarneming zou bedoelen,
is geen reden om aan te nemen dat het in de M.E. precies zóo
was gesteld. En bovendien, ik kan mij in het moderne Neder
een geval denken als „Ik zie je al ziek in zoo'n vreemd-landsch
land !" (zien in z'n verbeelding). Deze tweede Mnl. zin is boven
„bijzonder" als de 17de-eeuwsche a. c. i., inzooverre nl.-dien
dat in de 17de Eeuw in de groote meerderheid der gevallen
",

§ 346-347. 408
de infinitief „zijn" (wezen) voorkomt. Deze infinitief kan zeer
wel, om welke reden dan ook, zijn „toegevoegd" aan kortere
praedicatieve constructies als: „Ik zie hem wit" (in antwoord
op: „Hoe zie je hem").
De mnl. zin „Dat siet men wit ende reine wesen" is syntactisch niet belangrijk verschillende van „Ik zag hem geel
worden."

§ 347. De 17de-eeuwsche constructie is beperkt tot den
inf. + te. We onderscheiden drie vormen van den zin of het
zinsverband :
A. Subj. + Vf. (of Vf. + Subj.) gevoegd door de volledige
groep van den „acc. + If.":
1. Zelden is het object-subject een levend wezen : Bont.
88/23 Den 1 May g is t e n ons ontrent 8 mijlen buyten de oostelyckste eylanden van Macou te wesen.
2. Meestal is het een neutrum : Reig. 137 : 1 Eenighe
m e e n e n het hem ernst te Mn. -- De boven omschreven uit
een praed. attr. met „te zijn" is vooral aan --breidngva
nemelijk bij „dunken" : Bont. 100/25 D u n c k t U dat goedt te

wesen. Pascha 410 Een yeder d u n c k t s i e h tsijn te zijn

het swaerste cruys.
Nogal gebruikelijk is de constructie niet het hulpww. „zijn ".:
Cats (Aenm.) 1946 Ick en wil niet ontkennen, weerde
Philogame, sulck niet somwijlen geschiet te zijn. 1036 En

s e y t het slim bejagh by hem te zijn begaen.
In het laatste geval kan de „a. e. i.", met „te zijn ", ontstaan
door de omzetting in het passief van een constructie waar de
Inf. object is en waar subj. van Vf. := subj. Inf. 1 ), dus een
geval als Reig. 126 : 1 dat TIE. schrijft de rabatten niet
gecreghen te hebben. We kunnen ook Reig. 140 : 13 Iek
hebbe g hes ei d t uwe ende mijn meeninghe te zijn op onse
familje te willen letten. beschouwen als een omschreven
vorm (van meening zijn in plaats van meenen) van een dergelijke
1)

Zie § 334 en volg.

409

§ 347.

Het is trouwens mogeconstructie (Ik z e i d e te meenen 1
lijk, dat „Uwe ende mijne meeninghe" niet subject van den
inf. . is, maar dat de volgende beknopte bijzin (op onze f amilj e
te willen letten) subject is, en „uwe ende mijne meeninghe"
naamw. gezegde. Gelijk Bont. 100 : 20 o o r d e e l daarom
best te wesen de seylen by daegh in te nemen.
De mogelijkheid van navolging van het „normale" type
(subj. Vf. is subj. If.) wordt duidelijk wanneer de twee constructies op elkaar volgen : Reig. 126 ben verwondert dat UE.
s e h r ij f t de rabatten noch niet gecreghen te hebben, alsoo
ic m e e n e wel twee maanden geleden te, zijn dat ie gesonden
hebbe. Hier is de „accusativus" een bijzin met dat. Dat
is ook het geval in den eenigen zin met een anderen infinitief
dan „te zijn" 2 ) ; J. de Witt 53-22 indien men o o r d e el d e
tot versachtinge ende tot beter ingressie te, sullen dienen, dat
daerbij gevoecht wierde de clausule.
Uit een ambtelijk rapport is de zin met een infin. zonder
„accusativus" : Bont. 95/13 opdat den Totock den Combon
van Hocksieuw mocht schrijven alsoo in sijn presentie
)

...

).

geschiedt te zijn.
B. Het object-subject (de „accusativus ") staat voorop in
den hoofdzin met het Vf., dus proleptisch gelicht uit de groep
van den infinitief:
Reig. 46 : 13 Uwe goede ghenegentheyt tot den dienst van het Landt
m e e n e ick Zijn Extie soo wel bekent te sijn, dat hij niet gheren soude
sien dat u iet misschiede. 53 : 11 Ook alser iemant over 't water roept ...
Dit hebbe ick versta en de soldaten op lijfstraffe verboden te zijn. --Bij een passief Vf.: Cats (Aenm.) 1904 hoe kan doch soodanigen houwelick g e s e y t w er d e n te wesen een beelt en gelijekenisse van het eerbont met den Salighmaker 1 -- Een andere inf. dan „te zijn": J. de Witt
57/12 Het Ñpanjaertsgatt is ons g e a f firme er t op verre niet waeters
genoech te hebben.

1) Natuurlijk is in 140: 13 ook nog de tweede persoon als subj. erin
betrokken.
2) Reig. 93 : 12 dien ick hebbe moeten b e 1 o e v e n dat wederom over te
gaen
is onduidelijk. „Overgaen" zou nl. transitief kunnen zijn, met
het subj. ick. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat hier bedoeld zou zijn
„dat zal overgaan (= zal niet gebeuren)".

§ 347-348. 410
C. Het object-subject staat als relatief pronomen voorop
in den bijzin met het Vf., dus proleptisch gelicht uit de groep
van den infinitief:
1. Met den inf. „te zijn" : Reig. 74 : 9 dat hy een man ghenoedt hadde
dien hij e x i s t i m e e r d e een van de eerste van dezen tijt te zijn. 167:23
hetwelke ick g e 1 o o v e niet waer te zijn. — J. de Witt 134 :1 onse schetsen
die wy o n s bynaer vers e e e k e r t hie 1 den t'eenemael buyten gevaer te wesen. 108 : 4 daerdoor bevesticht is, t'gene wy naer voorgaende
ondersoeck ende affpeylinge g e o o r d e e 1 t hadden seer licht om te
doen te wesen.Cats 575 En dat ick nood i g h ach t voor al te zijn
gedaen.
2. Andere infin.: Reig. 163 : 6 Hier is een edelman, die men zei d t
J. de Witt 91 : 11 de swaricheden, die ick,
goede middel te hebben.
alhoewel van mijn selven niet veel presumerende, echter bekenn e
Bat. Arc. 71 : 4 van soo
al vry hooch te hebben gewogen (intrans. ? )
vreught haetende gemoet, dat hy niet g e 1 o oft hadde in de gantsche
werelt gevonden te werden (verwarring met voegw. dat bij soo is
mogelijk).

§ 348. Het is duidelijk dat sub A méer beperkingen in het
gebruik gelden dan sub B en C. Vooral de aard van het objectsubject : in B zijn het vooral zakelijke substantieven, in C
zelfs (bij Reig.) personen. Het belang van deze verdeeling in

drieen is echter in het bijzonder, dat een groot deel der a. c. i. constructies worden aangetroffen in een zeer speciaal zinsverband : zinsvervlechting door prolepsis. Men zal zeggen, wanneer men den a. c. i. als Jatinismell wil verklaren of als zoodanig volkomen verklaard acht, dat dit type van zinsverband
óok Latijn is. Maar stel dat het uit het Latijn in het Nederl.
ware doorgedrongen, dan nog zou de a. c. i. niet als zoodanig
maar in tweede instantie of „in gezelschap" zijn overgenomen.
Niemand zal er echter aan denken de zoo veelsoortige ,, zinsvervlechting" of de „prolepsis" als louter latinisme te beschouwen
Gezien de belangstelling die de a. e. i. in onze vaklectuur
geniet, wijs ik nog op eenige syntactische parallellen die hem
kunnen doen opduiken. De uitbreiding van een praed. attr.
met den inf. te zijn wordt begrijpeijlk, wanneer wij vergelijken:
Reig. 204 Ick wen s eh t e mijn heer Grotius hier. Ick wenschte
mijn heer Grotius hier ware. In den eersten zin blijkt de moge
een persoonl. obj. bij wenschen, in het tweede-lijkhedvan
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geval zien we een algemeen gangbare constructie, de toegevoegde objectszin 1 ), als tweede mogelijk prototype van den
,, acc. cum infin." te zijn. Wat de proleptische constructies
betreft, wijs ik er op, dat deze verbinding zonder voegw. dat
in omgekeerde verhouding gangbaar is : de zin met het Vf.
wordt met een zekere modale functie „toegevoegd ", als „parenthesis" 2 ), bijv. Reig. 145 : 6 Den tydt m e e n i e k sal haest
syn dat ... 196 UE. w e e t i e w e 1 sult seggen. -- Een opmerkelijk staaltje van uitgebreide vervlechting is Reig. 60 : 11
de practieke, dien i e k m e e n e UE van meenin.ghe is bij de
handt te nemen.
Dat de infin. „te zijn" door ongeschoolde schrijvers als
Maria van Reig. in den nood der keuze van een „korten"
zinsvorm „spontaan" kan zijn toegevoegd, wordt misschien
bij wijze van illustratie duidelijk uit een bizarre „vervlechting"

als Reig. 142 : 23 Den man da er ick in mynen laesten van
s p r a e k noch niet gezien te hebben. Hier is de inf, gegrepen,
in plaats van een nog dragelijk „logischen" bijzin „dat ik
hem nl. nog niet gezien had." Het feit blijft immers
bestaan, dat de kracht die ons drijft tot de keuze van een
beknopten zinsvorm, in de allereerste plaats is de behoefte
aan een korten taalvorm 3 ).
Vervlechting met den Infinitief + te.

§ 349. A. Met een niet - relatief zinsdeel.
1. Prolepsis èn samentrekking van een object is mogelijk in:
Cats 853 D i t nam Andreas aen ten vollen na te komen. „Dit" kan nog object zijn bij Vf. èn Inf., het Vf. kan met het
obj. èn den Inf. verbonden zijn. Zoo is het ook met een datief object in : Bred. 1970 so jij van wegen u ampt E 1 e k e e n
schuldich zijt te doen behulp, recht en Justicy.
1) Zie § 219/20. Vgl. ook van Reig. 123 4 ie meen e haerre Ed. nu dien
(brief) ontfangen Sal hebben. 120: 9 overmidts men g h e 1 o e f de zijn
f ortuine stondt te beteren.
2) Wel te verstaan, dat, evenals bij wenechen in den geciteerden zin, het
vf. met het proleptisch subst. als object verbonden kan zijn.
3 ) Zie Mod. Ned. Gramm. § 86.

§ 349. 412

2. Er is geen samentrekking, wèl prolepsis van het object,
dat alleen bij den Inf. behoort. Het finite gezegde is naam
-wordelijk:
Baeto 1004 Wie z ij n g e 1 u c k bij 't ons getroost is op te seiten. -64718 Daer men .... v r e e genootsaeckt is te koopen. — Cats 685
Hoe menigh vorst, e e n k r o o n gewoon te dragen Is .... — Bat. Arc.
62/10 die h a e r s e 1 v e n veeltijts gewent is toe te passen 't geen .... -Cats. 629/30 Dat ick Met soo een vuyl gebroet genegen ben te
trouwen?

De prolepsis betreft een pronom. enclitisch object (of er +
object) : 1 )
Reig. 122: 6 wy en zijn dat niet van meeninge te doen. Baeto 821
0 Goden ! Souds' e r meer gemeent sijn te verdelgen.

Een ander dan naamw. finiet gezegde krijgt allicht de functie
van hulpwerkw. 2 ) :
Bont. 61 : 7 ick sal m ij n p a r t mede sien te krijgen. Baeto 459/60
Twelckhet dartelmakendlicht (V3) bestaet den wegh te stoppen. -(pronom. encl. obj .) : Luc. 226 Dat alle Engelen h e m passen aen te
bidden.

3. Het vooropstaand zinsdeel is object bij den Inf., subject
bij een passief of naamw. gezegde:
Huyg. 507b /8a den Honger is niet waerd Te melden. Reig. 99 : 16
ick denck dat h e t b r i e f k e n vergeten is hierbij te doen. -- Bont.
82 : 16 also d e b o o t voor haer onmogelyck was van 't landt te water

te brengen. 3 )

Bij noeming van het subj. van den inf. en passief gezegde,
is vervlechting niet zeker ; de infinitief kan finaal zijn toegevoegd:
Baeto 649/50 D e vree is, Vorsten, u bevoolen Te waeren
ongeschent. Het proleptische er kan samengetrokken (d. i.
feitelijk áró xo^„^u) staan in Bont. 37 : 29 Storte de zee soo
teghen 't landt datt er geen kans was aen te bonzen. — Ook
hier wordt een ander dan (lijdend of) naamw. gezegde allicht
hulpwerkw. (zie § 352) : Baeto 699 D it sal t' erkennen s t a en
1) Zie §30 o. a.
2) Zie § 352.
3 ) Een moeilijk geval is Baeto 371 Ach ! moeder, sonder 't hart, ge
Te wesen, sich te leelijck schaamt. Indien „sich schaemt" het finite-naemt
gezegde is bij het subj. moeder, dan is hier dit subject „vervlochten", daar
het tevens praed. attr. is bij den infin. genaemt te wesen. Er is echter een
mogelijkheid, dat „sich te leelijck schaamt" een (zij het ook bizar) reflexief
onpersoonlijk gezegde is; dan zou de inf, subject zijn.
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altoos.
Bred. 1578 Wat v e u r wijn of bier, ghelieft mijn
Heer te drinelcen (Het is twijfelachtig, of „mijn Heer" nog
datief-object, dan wel subject is).
§ 350. B. Met een relatief zinsdeel.
1. Een pronomen.
Het relatief object of subject bij het Vf. wordt samengetrokken
bij den Inf. Dit leidt inderdaad tot vervlechting. Het is echter
zeer wel mogelijk dat de verbinding der twee praedicaten in
oorsprong bestaat in toevoeging van den infinitief aan een
eenvoudigen relatieven zin met Vf. Duidelijk is dat nog in:
Bont. 70 : 1 een hoet vol peper, d i e ons hier wel te pas quarr /
met de oesters te eten. Coster 1556 En dat jer dat brengen lout, d a t
jer belooft hebt / te schenken. Reig. 74 : 16 h e t w e 1 e k e Lomenie
heeft aengenomen / te doen, id. 73 : 3. Cats 575 En d a t ick noodigh
acht / vooral te zyn gedaen. Reig. 155 : 21 H e t g e n e UE. my schrijft /
aen nicht de Bie te schrijven. J. de Witt 345 : 15 spreeckende van de
denunciatie, die den Coning door den graeve gelast heeft / te doen
aan den Coning van Vranckryck. —

Volkomen vervlochten door de volgorde der deelen:
Baeto 89b/90 uwe wetenschap : d e w e 1 k' in moede gram Te trotsen
of weerstaen, noyt vyandt wel bequam. Volkomen vervlechting ook
wanneer het relatief niet is samengetrokken, alleen obj. bij den Inf.:
Huygh. 750b/1a dat hij heden De gangen tegenspreeckt, die 't gisteren
te treden De schoonste mode was.
--

Bij normale volgorde der deelen en geringen omvang van.
het finite gezegde en gelijkheid van subj. van Vf. en Inf.,
nadert het Vf. de functie van modaal hww. 1 ) Het relatief
is object, alleen bij den infinitief:
Reig. 89 : 4 twaalf croeneri, die hy zeidt aen gentilgesses gegeven
te hebben voor Cornelia. 60 : 7 en wat UE. van meeninge is by de
handt te nemen. J. de Witt 90 : 10 de viote, die wy verhopen met een
Zuyde -windt in zee te helpen. Baeto 690 De Coningin ist, die ik duchte
te mishaeghen. 596 'T w e 1 c k U gelieven sal 1 ) elck 's anders in te sticken.
Bat Arc. 61 : 7 sync onwaerdigheyt, die hy, wechgaende, scheen in
wasschen.
traentjes te willen afwasschen.
--

Eén geval is er van relatieve voorzetselbep. verbonden met
den infinitief:
Bont. 59 : 3 Want dese dagh was de laetste, n a e w e 1 c k e het volck
gheresolveert waren de jonghens aen te tasten. —
1)

Subj. Inf. is obj. van onpers. vf.

Gron. Bijdragen, VII.
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2. daer, waer.
Zelden het enkele daer (waer), zonder volgend adv. Daer
(waer) is adv. bep. alleen bij den infinitief : Bat. Arc. 15 : 6
tot voor 't hugs d a e r beslooten was de wederkomste van
Eerryck te verbeyden. Cats 26 En w a e r het onguer heir
genegen is te trecken. Ook hier gaat het Vf. over tot de functie
van modaal hww., wat geheel en al zijn beslag heeft gekregen in:
J. de Witt. 133 : 28 ter plaetse, d a e r wy den vice-admirael
meynden te ontmoeten. — Het spreekt vanzelf, dat deze constructie
even goed „ontstaan" kan zijn door uitbreiding van een gewonen
zin met daer met een ev. algemeen gangbaar hww. meynen.
Daer met het onmiddellijk volgend adv. verbonden, komt
eveneens zelden voor. De aantrekkingskracht van den infinitief
waarmede het adv. uitsluitend verbonden is, houdt het weg
van de plaats in aanloop. Maria van Reig. vervalt in herhaling
wanneer zij de prolepsis aanvaardt : 55/14 doordien hy niet
lésen en kan, w a e r m e d e hy gewendt is den meesten tydt
mede door te brengen. Bij de Witt verloopt de combinatie vlot:
91 : 25 's landts vryheydt d a e r v o o r wy alle onbeswaert
moeten sijn, ons lijff, leven, goedt ende bloet te waegen ende
op te setten. Zelfs in een zin met partic. praes. abs. in plaats
van Vf. (111 : 33) .
Een eigenaardig geval is Bont. 109 : 9 W a e r t o e de exempelen onnoodig zijn op te halen. Hier kan toe bepaling zijn
zijn bij het finite praedicaat, den infinitief èn zelfs bij het
subject-object exempelen, dat óók „proleptisch" staat.
De volkomen synthetische vorm der vervlechting vinden wein:
Baeto 1006 de stêe D a e r 't zij des noodlots wil ons te beleenen
mee. Prolepsis van een object van den infinitief bewerkt
complicatie : Cats 1014 W a er dat Don Jan syn mael gewoon
is in te setten. Het adverbium schuift naar voren in den
finiten zin: Baeto 15 de spring W a er 'tonder was gemeent
myn vijandt te beknellen id. 1471. Een object van den infinitief
schuift tevens naar voren: Bat. Arc. 65 : 14 't bier da e r s e
haer keelgat gulselyck mede gewent was te laeven. Foutieve samentrekking, nl. van het substantief-antecedent
van daer als object bij den infinitief leidt tot vervlechting in:
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Reig. 142 : 23 Den man d a er ick in mynen laesten van
sprack noch niet gezien te hebben. — Men kan den infin. beschouwen als te zijn aangehaakt aan den finiten zin, met bijgedacht namelijk, te weten. Dit is ook mogelijk in: Den man
da er TIE na er verlangt / iet van te verstaen. — Hier bestaat
de vervlechting in samentrekking van daer bij een tweede
adverbium (van) dat met den inf, is verbonden.
351. C. Met een voegwoord.
Vergelijkende voegwoorden kunnen in vervlochten constructie staan, d. w. z. verbonden met den infinitief die vólgt
op den inleidenden finiten bijzin : Cats (Aenm.) 1708 ghy lout
kon.nen vervallen in een selsame ongelegenheyt, a 1 s ick eens
verstont een jonge doctor gheraeckt te zijn.
§ 352. De vervlechting door prolepsis is ook van belang
bij de verklaring van den overgang van een Vf., dat met een
inf. + te is verbonden, naar de functie van „hulpwerkwoord ".
Door de prolepsis staat nl. niet meer de volledige groep van den
infinitief ná het Vf. waarbij de infinitief object of bepaling
placht te zijn. Het Vf. „regeert" niet meer den infinitief, krijgt
zwakker accent, en is modale bepaling van den infinitief. Ik
laat hier terzijde de vraag, of de overgang naar de hulpww.
functie (historisch) een gevolg is van de prolepsis 1 ), dan wel
of wij den door andere „oorzaken" bewerkten overgang in
functie alleen maar kunnen áantoonen in de gangbaarheid
van vervlochten constructies:
Pascha 961 Die d'o n d e r s a t e n meynt tot sich met zoeticheydt te
trecken meer en meer. Reig. 212 M ij n g o e d t meene ic al teffens te
senden. Bont. 95 : 28 't scheen dat sy d e b o o t s-g e s e ii e n sochten
droncken te maecken. 84 : 9 soo dat het n i e t l a n g e r diende geduert
te hebben. Relativum : Bont. 77 : 18 Steenen, diese op Batavia weten
viercant te houwen.

Het is niet denkbaar, dat bijv. in den zin van Bont. 95 : 28
„de boots-gesellen" nog object was bij „sochten", in de bel) Ook hier dient nl. in aanmerking te worden genomen, dat een object
of bepaling in een vroeger stadium der taalhistorie zeer wel bij het Vf. kan
hebben „gepast ", zoodat er, historisch, geen „prolepsis" mag worden aangenomen en de infin. zonder het obj. of de bep. volgde op het finite gezegde.

§ 352-353.
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teekenis „opzoeken ", Heeft „lochten" hier de beteekenis
„trachten ", dan staat het object „proleptisch" bij het „samen gestelde" gezegde. Meer kans op zelfstandige „beteekenis"
van het Vf. is er in Pascha 1560 de wortel die de vruchten
Myns zaets beloofden voort te brengen met genuchten.
§ 353. Bij constructies in normale volgorde der deelen,
het finite en het infinite gezegde, is de overgang van het Vf.
naar de functie van hulpwerkw. aan enkele formeele verschijnselen merkbaar.
1. Het enkele Vf. kan door een volgende pauze en den steun
van woord- en klankspeling een accent dragen zoo nadrukkelijk,
dat de infinitief nog als object ondergeschikt is. Luc. 2045
Mijn wit is Adam en zijn afkomst te bederven. Iek w e e t,
door 't overtrêen der eerst gestelde wet, Hem aen te wrijven
zulck een onuitwischbre smet . . . .
2. Een samengesteld gezegde heeft eveneens meer kans,
zijn zelfstandigheid te handhaven : Bat. Arc. 61 : 26 Syn
roeckeloos oogh, dat g e m e e n t h a d d e Rosemond te kunnen
Daarentegen maakt den indruk van een modaal
sien. 1 )
hulpwerkw.: Bred.1566 Alsoo, mijn vaar, mien j y dat haghjen
noch op te klaren
3. De overgang naar de functie van hww. gaat gepaard
met een verschuiving in de geleding : Bont. 83 : 2 Hier uyt
h a d d e n s y licht af te nemen Wat men haer doen sou.
Het finite werkw. is zelfstandig gezegde wanneer het nog
verbonden is met een praed. attr. 1 i c Ii t.
Finale functie van den infin. is nog aannemelijk wanneer
de adv. bepaling nog met het Vf. alleén verbonden is in
Bont. 70 : 35 Het volck liepen het eylandt door en door
te boschkaren.
Interessant is ook het werkw. schijnen in een vroeg werk
als Vondels Pascha. In de meeste zinnen staat daar de finite
zin met schijnen van den infin. gescheiden door de pauze van
1 ) Ook Reig. 91 : 8 Weet hoe zeere ghy altijdt g e s t a en hebt te doen
dat met recht en reeden over een kompt. --
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het verseinde, of die van de caesuur. Er is daar nu en dan
aanleiding, het werkw. met zelfstandig accent te lezen en in
zijn eigenlijke beteekenis te begrijpen, dus den inf, met te als
nadere bepaling:
1468 Hy.... diens opgang helder scheen / alst licht der morghen
sonnen // Den middagh grooter hit en klaricheyt te jonnen. 143 T'bosch
s e h y n t in vuyr en vlam / te spareken en te gloeyen.
DE INFINITIEF MET „TE" EN EEN ANDER VOOR.Z. DAN „OM".

§ 354. De infinitief met „van te ".
Een bewijs van het substantief karakter van den inf. + te
na het voorzetsel van, zien wij in de coördinatie met een subst.
infin. in : Bred. 1753 Ghy houwt niet v a n v e r q u is t e n, maar
wel van op te legghen. -- Hier is de tweede infinitief met te
verzwaard.
De verbinding met van is in de 17de -eeuw opmerkelijk
frequent, zij het ook vooral bij auteurs van wie men misschien
zou willen onderstellen dat zij als Heemskerk, in „hoofschen"
stijl aan het Fransch een synt. constructie ontleenen 1 ), of,
als Maria van Reig., dat zij, ongeschoold, geen weerstand
bieden aan den invloed van de fransche conversatie in Parijs.
Inheemsche ontwikkeling van dezen infinitiefvorm blijft echter
mogelijk, vooral wanneer wij de verscheidenheid van ver
-bindgswjze
overwegen:
1. De infinitief is (voorzetsel -)object 2 bij het voorafg. Vf.:
)

a. Subj. van Vf. = subj. van if.:
Bont. 37 : 21 en andere k l a e g h d e n van niet wel te pas te zijn.
Reig. 61 : 15 Wilt u w a e h t e n van niet veel te schrieven. 50 : 12 daer
in te willen k o m t e n w e r e n 3 ) van ons dickmaels te doen weten ... .
Bat. Arc. 65 : 10 haer onbeschofte neus scheen haer uytsteekende kin
te d r ij g e n van daer in te willen pikken. 66 : 19 dat men s i e h behoefde
te o n t s i e n van daer in te gaen. Cats 1219 Iek s c h r o o m d' van haest
te zijn beklapt. Passief Vf.: Cats (Aenm.) 1895 de vrouwen zij n a fg er a e d e n g e w e e s t van de houwelickse gemeenschap met haren
man te plegen.
1) Bij H. is echter ook in t e + Inf. bijzonder frequent: zie § 357.
2) Eenmaal duidelijke nog „ablatieve" bepaling: Cats 197 Of is U 't lijf
verdraeyt van op de jacht te rijden. -3 ) = continueeren.
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b. Subj. van Inf. = obj. Vf, of in pron. poss. genoemd:
Reig. 164 : 2 om h e m te spreken van daer te commen. Bat. Arc. 70 : 5
dat (sy) mijne liefde hebben connen b e 1 e t t e n van mijn wensch naer
u op te heffen.

e. Het subj. van den Inf. . is in den zin niet genoemd:
Reig. 242 UE. s p r e e c k t van Direk hier te helpen (dat wij zouden
helpen). 202 Aengaende het tgene men s e i d t van het dessein van zijn
Exc. aen den dach gebracht te hebben.

d. Het subj.: van den Inf. = subj. van het Vf., maar het
gezegde bestaat uit een meer of minder „leeg" Vf. en een
substantief. De infin. is object bij dat gezegde óf krijgt attributieve functie:
Coster 47 Die h e t e e n h a n g i e van een pairt op te potsen. Bat. Arc.
68 : 19 als by geleegentheyt mocht hebben van haer den minsten
dienst te doen; id. 68 : 32 ghy h e b t r e e h t van ons te laten gewerden. —
J. de Witt 91 : 37 soo God my') de genaede doet van by myne
jegenwoordige standvastigheyt te laeten continueren. — Cats (Aenm.)
1515 datse veel h a e r w e r c k m a e c k t e n van de lieden in de haut
te kijeken. — Baeto 1462 ghij n e e m t d e m o e j t e n aen Van hier in
dese diept te slaen 't Spel uws ooghs; id. 909 ghy n e e m t d e n 1 a s t
o p u van hun te gebieden.
Reig. 139 : 17 Hy s t a e t i n twijfel van met .... te gaen; id. 61 : 7
sorge t e dragen van soo weinigh te verdoen ... .

2. Het voorafgaand gezegde (met een s u b s t.) is onpersoonlijk:
Reig. 222 Het i s nu o n s b e u r t e van int verlangen íe zijn; id. 64 : 17
meene niet dat a p a r e n t i e i s van die te ontfangen. --

3. De infinitief is attrib. bep. bij een voorafgaand substantief.
a. Het subst. antec. is nog subject bij het gezegde, zoodat
het subj. van den inf. nog als object bij het Vf. wordt genoemd:
Bont. 99 : 13 (in plechtigen, bijbelschen stijl) Soo d i e ho p e ons
niet onderhiel van dat selfde eens nae te vertellen in ons vaderlant.
Bat. Arc. 66 : 23 de Bruykers te houden i n p 1 i c h t, van ....
...

-

b. Het subst. staat buiten het gezegde:
Cats 987 Maer liefde sonder hoop van oyt gelieft te zijn.. Reig. 189 : 4
Met b e 1 o f t e van een kouck oft wat suckers te sullen geven. — Luc.
1432 dies moet de noot een wet Een -wisse toe v 1 u g h t van te wancken
noch te wycken Verstrecken. J. de Witt 133 5 eenige wichtige
consideratie, als v r e e s e van door de zee achter de spiegel ingeslaegen te werden.
1)

Dit V3 is als V4 samengetrokken in den Infinitiefvorm.

419

§ 354-355.

e. Deze verbindingswijze schept de mogelijkheid van nieuwe
„voorzetselvormen" :
J. de Witt 171 : 12 met h a s a r d t van .... een swaeren slach te
sien toebrengen. Bat. Arc. 68 : 5 u y t v r e e s e v a n root te werden.

Luc. 879 I n st é v a n uwen wil gerust naer Godt te voegen. Schouten
111: 24 in p 1 a ets van onser by te staen. Reig. 204 : 9 Ic wenste
i n p 1 a e t s e v a n van haer iet te ontfangen, 10000 gid. te moogen geven
om Rotterdam noeidt gekendt te hebben! 1
)

§ 355. De infinitief met „sonder te ".
Steeds is het subj. van dezen infin. tevens subject van het
Vf. Het subj. van het Vf. wordt als „reciproque" pronom.in.a
gevarieerd bij den infinitief in : J. de Witt 56/23 dat men
in ordre kon uytzeylen, sonder d'e e n d'a n d e r e n te incommoderen. — Bijna zonder uitzondering wordt in den infinitief vorm uitgedrukt een omstandigheid, beperkend of tegenstellend t. o. v. het voorafgaande. gezegde. Eenmaal begint
de concessieve modaliteit door te schemeren, bij J. de Witt
in een diplomatieke wending : 123/7 maer, sonder ymants
persoon off capaciteyt te Gort te doen, soo moet ick a 1 s n o c h
verklaeren onder de zeehooffden niemand te kennen ... .
De infinitief staat hier ietwat parenthetisch vóór het finite
gezegde. Deze plaatsing gaat echter niet per se gepaard met die
bijzondere modaliteit, vgl. Cats 1373 en, sonder langh te dralen //
Laet stracx het gewaet halen, id. 521; Luc. 1433b. Eveneens
bij J. d. Witt het eenige spóor van attributief gebruik van dezen
infinitief -vorm : 54/1 hoewel wij niet van meyninge sijn, oyt
eenigen d a c h te intermitteren, sonder ons op eenige scheepen
te begeven.
Een geval als gecit. Cats 1373 toont duidelijk den „oorsprong"
van de constructie : de substantivische inf. is (blijkens het
Mnl. Wdb. in laat -Middelned.) verzwaard door „te ". Een
andere mogelijkheid van ontwikkeling is de uitbreiding van
een gewone voorzetselbepaling met een praed. attr. infinitief.
Deze ontwikkeling constateeren we bij transitieve infinitieven:
Schouten 111/27 Dat de Denen ons te samen lieten vechten,
sonder een s c h o o t op de Engelsehe te schieten.
1)

Een affectieve zin van 3 infinitieven: zie § 332.
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Natuurlijk heeft in de 17de E. de „verschuiving in de geleding"
reeds lang haar beslag. Wij vinden sonder te + Inf., intransitief:

Cats (Aenm.) 1498, Bat. Arc. 61 : 27, 28; J. de Witt 109 : 35,
Pascha 668. Met een object: Bont. 47 : 26, Reig. 89 : 11,
113 : 8. 139 : 10, Scho. 113 : 29, Bat. Arc. 64 : 29, 72 : 2;
Cats (Aenm.) 1482; Bred. 357; Pascha 789.
De constructie is „afgescheiden" : Luc. 544b Ghy yvert
krachtigh voor De glori van Gods naem; doch sonder t'overwegen Dat . . . .
Opm. Reeds bij Van Mander (Schild. fo. 133) komt
de stereotype negatieve vorm voor: Hy scarf, niet sonder
seer beclaeght te Wesen, den fisten April.
§ 356. Met te + Infinitief.
Deze vorm is blijkbaar in omgangstaal gangbaar bij een
gezegde met den inhoud „bezig zijn" :
Bont. 108/20 want ick h a d d e g h e n o e g h t e d o e n met te practiseren,
hoe.... id. Scho. 106 : 18 (gezegde blijkbaar volledig, de inf. niet in
objectsverhouding) dies hadden wy nu met onse twee chirurgijns g en o e g t e d o e n, met nacht en dagh denselven te besoecken etc. Bont.
48/7 En also ick doende was met het volck met order te stellen. —

In dit geval constateeren we, als bij sonder te, de mogelijkheid
van uitbreiding van een gewoon voorzetselobject (met het
volck) door den infin. Interessant is hierbij de scheidende
interpunctie bij Schouten:
107 : 1 Maer de Engelsehen waren noch lustigh doende met al haer

schepen, soo wel ter slaghordere te vervaerdigen en te voegen, dat .... -108 : 26 als wy de Engelsehen lustigh i n (1 e w e e r vernamen, met al
haer schepen noch andermael soo wel te besorgen. Bont. 49 : 12 waren
noch al b e s i e h met water te gieten.

Andere verbindingen van dezen infin. in de functie van
object of bep. van middel, c.q. oorzaak:
Coster 1636 En ick d r e y g h d e hem met de saeck te openbaren aen
de Procureur, id.. 1616/7a by deed hem releveren Trouwen by 't
Hof niet, maer met self te practiseren Een loose vont. Bat. Arc. 70 : 11
wat straffe gij verdient hebt, met u selven een tweeden Icarus te
maecken, 70 : 13 brack sy dit gespreck af, 'met een papier uyt haer sack
te halen. Reig. 124 18 Considereert eens hoeveel geldts wij misse n
met dus te blijven sitten. J. de Witt 344 : 12 gelyck zy haer v o o r d e e 1
hebben s o e c k e n t e d o e n met ons eene impressie te geven, dat ... .
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§ 357-359.

In te + Infinitief..
Deze vorm is bijzonder gebruikelijk bij van Heemskerk,
en vooral bij één bepaald gezegde, als object:
§ 357.

60 : 29 die syn hooghste heerschappy stelt in uw slaef te
mogen wesen. 74 : 11 en ons soo g e 1 u c k i g h achten, in u byweesen
te moogen genieten. 67 : 1 d e 1 u s t die by s c h e p t e in dit gewest
te bevochtigen. Zeer omvangrijk: 74/22 die g e e n g r o o t e 1 u s t h ad

in van soo veele oogen gesien en van soo veele ooren gehoort te worden.

Gecoördineerd aan een gewone voorzetselbepaling, een aan
naar analogie daarvan deze infinitief (substantief)-wijznghoe
aan zijn dubbel voorzetsel kan komen:
69/1 en vinden ons meeste geiuck, daer andere haer grootste
ongeluck in sonden stellen, dat is, i n een e e u wig e s 1 a v er n ij e, en
i n noyt verlost te werden uyt de banden . . . .

Eénmaal vinden we den infinitief verbonden aan praedicatiefattr. adjectiva.
60/18 uw schoonheyt, soo o n m ij d e 1 ij e k in liefde te verwecken,
uw verstant, soo v er n u f ti g h in die te beleyden.

Naer (na) te + Infinitief.
§ 358.
Met een perfectischen infinitief : Reig. 77/16 sal ick eindigen
n a e r mijn groetenisse aen alle de vrinden ghedaen te hebben,
Cats 566/7, 1721 (Aenm.).
Voor te. Van Maria van Reig. is óók deze inf.: 92/5 bidde
TIE. het tselve daer noch niet wt te laten gaen voor naerder
tydinge van mij te hebben.
Ten slotte is een interessant geval de infinitief met tot te
ook by Reig. 243 : 3 Het is goedt dat ghy tot de vrede te
maecken h e 1 p t. Hier is het „richting"-aanduidende te
door den zwaarderen vorm tot versterkt. Het proces der ontwik.
keling van den in f . + te als voorzetselsbep. wordt hier herhaald.
DE INFINITIEF MET OM TE
§ 359. Deze meest gebruikelijke vorm van den infinitief-zin
kan op heel verschillende wijze zijn ontstaan:
1°. uitbreiding van den vorm om + substantief met een in f . met
t e als praed. attr. bij het substantief. De infin. kan dan in oor
een „imperatieve", „gerundieve" functie hebben gehad.-sprong

§ 359-360.
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2°. verbinding van een als substantief gevoelden in f . met t e
en het Vf. door middel van het voorzetsel om.
3 0 . verzwaring van het voorzetsel te met om in een bestaand verband van Vf + t e + In f . bij een bijzondere functie
als die van „doel ", „bestemming ", „reden" of door affect.
Het verschijnsel sub 3° is, als verzwaring van den vorm
door affect, van algemeenen aard. 1 ) De verbinding sub 20
is te vergelijken met die van o m + infin. zie § 333. De uitbreiding sub 1°. wordt formeel geïllustreerd door gevallen als:
Bont. 77 : 35 Iek wierde gedestineert daer mede te gaen na
Janbay, weder om peper en de natuurlijk reeds finale constructie : 78/8 dat wij, met onse boot alle dagen af en aen
voeren om peper / u y t d e revier t e halen. Ook door de
coördinatie van een subst. en een infin. na om: 91/20 soo wy
om vrede en den handel te versoecken quamen. Hierin kan men
echter ook de bevestiging zien van de ontwikkeling 2 ), ondersteld sub 2°. Het geval sub 1° kan leiden tot objectsfunctie
zoowel als finale functie van om te + inƒ.: Bred. 1481 Doe
docht ick niet iens om spelden en garen t e k o op en (object).
Bont. 70 : 20 die daer ghekomen waren om water t e halen
(finaal).

§ 360. Onze ordening van het materiaal op grond van de
grammatische verhouding tuschen het Vf. en den Inf. zal
voor een latere historisch - verklarende syntaxis den weg banen
ter bevestiging van de hier aangeduide mogelijkheden. Voor
die historische verklaring zal ook noodig zijn vergelijking
met den concurreerenden finiten bijzin met omdat (en om of 3
)).

1) Dat het woord „om" een nog vrij zwaar accent kan hebben gehad,
blijkt uit Pascha 1379, waar om van te is gescheiden door de versgrens.
De aankondiging van een „reden" of „grond" door toegevoegd om wordt
in het overzicht nu en dan duidelijk. We herinneren ook aan vormen in
volkstaal, als : Hij ging niet mee ; omme .... hij had geen geld en geen tijd.
2) Bred. 160 Doe heeft sy o m de qua tonghen en ook o m wel te leven ...
is duidelijk een verbinding als sub 2
3 ) Bred. 2089 ick heb de mensch de schildery laten kijken Om o f se hem
te koop niet wel souwen ghelijcken (dubitati.ef + finaal (cq. verklarend).
Eigenaardig is de uitbreiding van het finale element in een dat. zin, terwijl

°.

423 § 360-361.
We ordenen het materiaal in eerste instantie naar de volgorde
van den finiten zin en de infinitief-constructie. Meestal staat
natuurlijk de infinitief ná den zin. Staat hij er vóór of onderbreekt hij den zin met Vf., dan blijkt de mogelijkheid van
bijzondere grammatische verhouding der twee zinnen veel
grooter. We beschouwen dus eerst de gewóne volgorde:
Vf. + inf. 1 ).
I. Het subject van den infinitief is tevens subject van het
Vß. z).
§ 361. De schakeeringen in de functie van den infinitief
(de belangrijkste zijn die van finale bepaling, object en attribuut)
hangen voor alles af van den aard van het voorafgaande gezegde,
incluis het daarbij behoorende subject.
1. In den voorafgaanden zin wordt een verandering van plaats
omschreven. De infinitief heeft dan finale functie:
Bont. 36 : 7 Liepen doe Oostelyck aen om de Caep de Bonesperanse
aen te doen. 47 : 5 gingh met mijn hooft altemet op de vaten leggen
om adem te scheppen. 73 : 11 die ons tegemoet roeyde, om te besien
wat voor volek dat wy waren.

Het aantal is bij Bont. te groot om ze te citeeren.
Reig. 48 : 4 Zijn Extie regst naer Leyden etc, om de vroetschappen
ende magestraten daer oock te veranderen, id. 56 : 2, 61 : 8, 63 : 10;
74 : 8 dat de huysvrouw met Kees Jansen in 't schip quaemen om
een jonge dochter te geleiden; 71 : 22 overmits by tot zijn logement
ten huise van een barbier gegaen (was) om hem te doen genesen, id.
61 : 10 alsoo ick dan wederom hier sal moeten commen, om van hier
te reisen. Zoo ook: Schouten 104 : 9, 107 : 19, 113 : 1; Bat. Arc. 74 : 14;
J. de Witt 122 : 31; Bred. 1808; Coster 245, 1180/ la, 1349/50; Pascha
1868; Luc. 1835 De regementen . . . . te gelyck aan 't steigeren, en
stijgen Naar boven, om de loef van 's vyants heir te krygen, id. 2a,

met deze overladen om -vorm een finale omte + in f . is gecoördineerd : Bont.
79/33 de wal daer den Commandeur lande, om oft de onse te quaedt viel,
dat sy haer retreyt daer aen sonden connen nemen; o o c k om de boots te
beschermen.
1) Zie omgekeerd § 369.
2) Al stellen wij deze subjectsgelijkheid in ons overzicht voorop, dit wil
heel niet zeggen, dat deze omstandigheid de „normale" is, nog minder dat
dit de „oorspronkelijke" verbindingswijze zou zijn.
--

§ 361. 424
166b, 193, 199b/200a, 409, 1178; Baeto 52, 61 b, 482b/5a, 844, 967, 1005
En aen te gaen een reys, om neer te slaen ter stêe Daer 't zij des Noodlots
wil ons te beleenen mêe; 1167.

Zelfs is déze finale infin. in den dialoog gescheiden van
het Vf.: 856 „Ick sal gá e n." (O t) „Om wat te doen, me vrouw ? "
2. het subject neemt een maatregel, treft voorbereidingen
voor het gebeuren van den finalen infinitief-zin :
Bont. 48 : 34 een vadem water in 't schip te laten loopen, om de
brandt van onderen te uytten, 48 : 8, 27; 68 : 27; 32 : 16 het seyl by
te setten, om 't slingeren wat te stutten, 32 : 35; 60 : 21 ick stondt
aen 't roer, om de boot recht voor zee te houden, 46 : 36. Reig. 78 desen
schrive ick, om TIE. te doen weten, dat. =Bat. Arc. 63 : 12 haer hantschoen uyttreckende, om de haertjes wat op te strijcken, 68 : 15, 65 : 30/
31. Schouten 105 : 16 pompen en balyen, om het vlieghende Zeewater
uyt het schip te krygen, 109 : 35, 111:30. J. de Witt 121 : 9 ick mijn
geringh talent te wercke legghe, om den staet dienst te doen, 132 : 13.
Coster 1355 dat Heeroom dat het gaen practiseren, Om 't volcks ghelt
te cryghen, 662. Bred. 1829 Hy is met zijn Makelaars int packhuys om sijn balen te wegen, 1035 Wie brocht hier de boosheyt om
onse deucht te winnen ? 142, 635. Pascha 1389, 1492. Luc. 1909ó/10
D'aertsvyant . . hervat den slagh tot driewerf toe, om met zyn oor
diamanten schilt te kloven, 50/1a, 130, 267b/9a, 1110b/11,-loghsbyDen
1262", 1740/2a, 1769ó/70b, 1885/6a, 1843 Verwacht hem op den beek,
,

om door de borst te stooten, 1895, l922ó/3, 1933. Baeto 636ó/7a, 1008
en daetlyck schick zijn' saecken Om sich te my waert op wegh te maecken
595, 1057, 1 141 b /2a, 1520/la. Huyg. 187e' En straftse mogelick niet

wijder als ten halven Om héél erkent te zyn. Cats (Aenm.) 1778/9".

Bij een gezegde als deze komt, betrekkelijk zelden, een
negatie f - finale infinitief voor:
Schouten 108 : 21 en hielden goede wacht om niet op het
schielyckst besprongen te worden, id. J. de Witt 89 : 20 ; Baeto
611b/2a.
Dezen infinitief kan men prohibitief noemen. Een hoogst opmerkelijke affectieve infinitief bij Reig. met negatie en
perfectisch aspect is door de negatie en dat aspect conditionaal:
Ic wenschte in plaetse van van haer iet te ontfangen, tiendusent gulden te moogen geven om Rotterdam n o e i d tgekendt te hebben.
3. De beteekenis van praedicaten als deze (verandering
van plaats, het nemen van een maatregel) kan door allerlei
bepalingen meebrengen, dat de vervulling van de handeling

425 § 361.
in den infinitief genoemd, meer of minder vanzelf-sprekend is.
In dat geval nadert de infin. de zoogenaamde progressieve
functie (de finale is natuurlijk niet uitgesloten) :
Schouten 110 : 16 en stelden ons daer op stracks altemael gereet
en vaerdigh, yder zich voegende op syn geordineerde plaets, om daer
soodanigen zegen of noodtlot te verwachten, als Godt soude believen,
id. Baeto 1028/9x. Luc. 2075'/6 Dees schiet de boosheit zelf, de listighste
aller dieren // De slang aen, om met glimp van woorden te vercieren
Het lockaes. Cats 1203/4 Ick had eens vast gesielt Het kint, van als
o n t b 1 o o t, tot vondelingh te leggen, Om al syn rijck cieraet Te houden
voor een roof.

Heel duidelijk is dit bij herháling van de beslissende bepaling
in den infinitief -zin :
Luc. 531/2a Indien de zon verdwaelde en zich bekleede met e e n e n
S m o o c k Om al den aerdtkloot toe te lichten, uit e e n e n r o o c k,
En zwarten damp . . . . --

Of wanneer die bepaling wordt hervat in adv. vorm:
Bont. 43/26 dewyl wy noch langh om de Suydt mosten loopen, aleer
wy inde travande winden souden komen, om a 1 s o o onse reys nae
Batavia te vervorderen.

De indruk van varieerende herhaling in den infinitief-zin
wordt in de laatste gevallen versterkt door de modaliteit van
het voorafgaande gezegde; zoo ook in Baeto 1139/40a Siet
d o o r d e v i n g r e n dan uw' wraeck 1 ), om te verschoonen De
grooten 2 Zelfs kan men aannemen, dat de inf. tot een vooraf gaanden imperatief of optatief staat in de verhouding van
„varians" : Baeto 1231 T r e e k t h e e n om alle leedt en kommer
te betrappen. In dit geval helpt de ironie van het gezegde
mee aan de uitdrukking van de progressieve functie.
Een sprekend geval is ook de * negatieve varieerende infinitief :
Luc. 44 'k V e r z w ij g h mijn henevaert, om niet te reppen, hoe
Gezwint ick nedersteegh. Bont. 90 : 30 Daer trouwden veel Hollanders
op Batavia soo dat vele h a e r hier vast m a e c k t e n, om soo licht
niet te vertrecken.

4. Bij een Vf. van „verandering van plaats" met ontkenning
is de infinitief veeleer object; een onmisbare bepaling:
Reig. 53 : 24 die en mach n i e t meer op het huys kommen om zijn
zijn wácht te doen, maer moet búten waecken, id. 58 : 9, 79 : 11 Dat
ick daer n í e t gecomen en was om iemandt te besoucken. Cats 793 Wy
staen n o y t vrouger op om eenigh héer te groeten.
1)

subject.

§ 361.
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5. bij een Vf. dat een werkzaamheid van den geest, in het
bijzonder den wil of een uiting van het subject omschrijft,
heeft de Inf. de functie van object:
Pascha 728 Dat den mensche steeds mocht h a k e n om hier boven
te gheraken. Reig. 60 : 6 Iek v e r 1 a n g e zeer om te hooren hoe . . . .
Luc. 1863 Terwijl by vlamt om hem te zitten in de veeren. Bont.
84 : 24 Resolveerden om dat af te loopen. Bont. 99 : 23 Versocht
aen den Heer Generael om daer mede fe mogen vertrecken. 91 : 26
v e r s o e e k e n, om met ons te mogen handelen. Reig. 159 : 15 dat de
onse s p r a e e k e n om de zaeck te accorderen. ---

6. Eenmaal blijkt de functie van lijdend voorwerp uit de
pronominale aankondiging : Bont. 56 : 34 te meer omdat icker
wel eenige sach die 't begonnen souden hebben om de
jonghens te dooden.
Hier is zoowel de toevoeging van het
verzwaring
van de infinïtiefconstructie door om 1
de
pronomen als
een weerslag van hevig affect bij den spreker. De noeming van den
infin. wordt door een lichte pauze vertraagd, mede dank zij om.
7. Bij een re f lexie f Vf., waardoor een neiging of poging
wordt omschreven, heeft de infinitief objectsfunctie:
)

J. de Witt 111 : 23 sich e v e r t u e e r e n, om kennis te nemen.
91 : 6 sich i n l a e t e n, om te discutieren. Cats 162 h a e r geve n
om te slapen. 993 stelt u om te wreken. 518 die v o u g h t sich om

te doen . . . . Baeto 1126 die z i e h p ij n e n gaet Om om te keeren.
799 zich b e l g h e n Om nederwaerts te sien. 883 En rust sieh
om overlast te weeren. Bat. Arc. 74 : 6 Scheen sich a e n g e s t e 1 t
t e hebben om dit soete geselschap vermaeck aen te doen. --

8. Bij een Vf. verbonden met een substantief.
a. een Vf. + voorzetselbepaling.
Wanneer Vf. + voorzetselbep. een geheel vormen 2 ), ligt
de functie van den infin. dicht bij die van object:
Reig. 113 : 7 terwijl men n a e r m y w á c h t om te ontbijten. 108 : 14
K. heeft van dage bij m y g h e s o n d e n om mij te gást te noeden.
Bont. 106 : 9 gelijck sy inde lijnbanen gebruycken om tóuwerck te slaen. — Schouten 110 : 4 z ij n d e i n d e w é e r om de vlággen
bij te maken. Bont. 80 : 11 van voornemen synde . . . .
Opm. Een opmerkelijke verbinding met „sijn", waar nog in „om"
iets als „om en nabij ", dus een tijdsaanduiding, schuilt, is Bont.
50:31 De son was a e n 't wáter om ónder te gaen. —
1)
2)

Een spontane verzwaring, als genoemd § 359, sub. 3 0
blijkende uit concentratie van het „eenheidsaccent" op een der deelen.
.
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§ 361.

Luc. 1011 /3e ghy komt van p á s om onze elénden Te zálven, 1536
En reede i n ár b e i d g a e t om dit gedróght te báren. —
Wanneer het subst. der praep. door onderscheidend attribuut meer
zelfstandig is, is attributieve functie van den Inf. waarschijnlijk; in
den infinitief wordt de beteekenis van het subst. nader omschreven of
bepaald: 1404 ieder wacht op Lucifers b e v é 1 Om teffens d'armen .. .
te reppen. — J. de Witt 89 : 21 om niet sich te exposeren aen 't u u t e rs t e g e v á e r, om den vyandt ten próye te werden. —

b. een Vf. + accusatief -object:
Ook hier is de infinitief object, als Vf. + subst. een geheel
vormen, een nieuw werkwoord ; en bij een substantief dat
onderscheidend is of kan worden bepaald, is de infinitief
attributief. Om een voorbeeld te noemen : Baeto 920 Iek wee t
r á e d t fi Om goedt te maecken 't quaedt (infin. obj. ), id. 1202
en w é e t e n g é e n e n r á e d t (= geen enkelen) Om staende
't swaer gebouw te houden (infin. attrib.).
Objectsfunetie van den infinitief is aannemelijk in:
Bont. 56 : 7 Elck d e e s ij n b es t om wat te kríjghen, 1 id. Reig.
)

59 : 3 e. a. Coster 1572 dat elck sijn néersticheyt doet Om dat
tewínnen. —Bont. 93 : 28 kreghenlicéntieom... 37 : 7kreghen
d i f f e r é n t i e om te koers te stellen. J. de Witt 121 : 3 dat eenige leden
g e d á c h t e n souden beginnen te k r y g e n om niet góedt te vinden
dat . . . (= gaan dencken). Bont. 37 : 3 Stelden onse koers
om buyten St.L. óm te loopen. 32 : 7 s t e 1 d e n ó r d r e om het wáter
uyt te balien. 57 : 6 stelden my d e t ij d t van drie dagen, om de
jongens te eten. — Cats 82 Sy wist h a e r s a k e n á e n t e l e g g e n
Om aen de jeught geluck te kunnen segghen. — Baeto 616b/7a Voeg d
j c k mijn s í n n e n om in alles te genoeghen Myn man. J. de Witt
52: 16dieperícul loopen om.. . Schouten 109:21 versoeckende
v er v é r s s i n g h om 't seyl te gaen. Bont. 92 : 10 de grooten p r eparátie maeckten om ons te beoorloghen. 53 : 13 droegen noch
s ó r g e (voor my 2 om my in 't leven te houden. 107 : 11 Sy h a d d e n
v 1 é u g e 1 e n om te vliegen, en op 't landt staende hiptense als andere
hiphanen. —
) ),

Attributieve functie is aannemelijk in 3

) :

J. de Witt 90 : 5 die bij sijn selven die confidentie sonde
h e b b e n, om de hooff den in haere advisen te derven tegengaen. 55: 10
1) Ook: 92/28 die beloofde syn uytterste devóor te sullen doen,
om de saeck tot een goed éynde te brenghen.
2) Het obj. voor mij anticipeert op het obj. van den Infin.
3 ) Vf. is hebben, vinden en synoniemen.
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die ons verlichtinge toebrengen in de b e c o m m e r i n g e, d i e wy altydt
g e h a d t hebben, om een groote vloote 't zee te brengen. Baeto 1501
Iok heb de maght niet om te weigren. Bont. 53:29 Hy hadde
oock ten deele e e n i g h e wetenschap om een stock te teyckenen.
Reig. 76 : 15 Ick h e b b e wederom c o m m is s i e n wt Hollandt om
onttrendt 600 gld. aen goedt te koepen. Speciaal 1 ) bij subst. die
een middel omschrijven : Bont. 53 : 25 p r a e t i s e e r d e n wy e e n
g r a e d b o o g h, om hooghte te nemen (mogelijk finaal). 51 : 23 Wy
sullen mogelijck noch wel een c o m p a s vinden om het landt te
vinden. -- 60 : 4 om te sien of sy nerghens e e n i g h e opening h
konden sien, om met de boot in te komen. Luc. 1361/2a men weet
geen middelen t e vinden Om dit verdoolt geslacht te leiden op
de baen. Cats 1781 Of hy a n d e r e m i d d el e n vermagh te gebruycken,
om van de toekomende dingen de uytkomste te weten. Verder Cats
761, Coster, 788, Bat. Arc. 65 : 32.

Bijzondere aanleiding om attributieve functie te onderstellen
is er ook 2
a. bij een nomen actionis als J. de Witt 171 : 19 gebracht
sijnde tot een eenpaerige r e s o 1 u t i e, om 't versoeck van de
handt te wysen.
P. bij een negatief antecedent als Bont. 37 : 35 konden
g é é n p 1 á e t s e bekennen om 't schip te berghen. Bred. 955b
) :

hy het n i e t e e n s c h e r f, om syn neers mee te klouwen.
Y. bij een door coördinatie 3 geïsoleerd substantief : Coster
)

785 En ick heb naulyckx Peerden, noch g h e e n g e 1 t, Om
voort eersten weer te koopen. Bont. 75 : 13 hadden ons schip
met vleesch gheladen, als oock veel a m o n i t i e van o o r1 o g h, om de fórten aldaer te voorsien.
9. Bij een Vf. + praedicatief adjectief of participium
(actief of reflexief). Hier is objectsfunctie van den infinitief
duidelijk:
Huyg. 981 dat ick mist r o u wig h werd Om sorgheloos oogh op
syn' sorgte te beleven. J. de Witt 124 : 20 soude niet capabel s ij n
om .. .. id. 123 : 8 b e q u a e m. Bat. Arc. 60 : 14 ooghjes machtig h
om de ziel te doen branden. Schouten 114 : 17 de hemel a f ik e e r i g h
1) Zie §365:1.
2) Zie verder nog bij 11.
3 ) Ook bij afscheiding zou 't subst. geïsoleerd kunnen zijn in: Bont.
48/32 Ick met alle de timmer-luyden stracx overboort / met dop g u d s en
en navegers om gaten in 't schip te boren. —
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w a s om dit gevecht aen te schouwen. Pascha 2164 s t a e t a 1 r e e d e
om te wand'len. Luc. 652b/3a Gy zyt een meester, t u c k om Geesten
in te luien. Reig. 164: 4 alsoo by h a e s t i g h w a s om naer Borgonje
te reisen. Schouten 109: 30 die v a e r d i g h leggende om te slaen ..
103 : 30 ons vaerdigh maeckten om ... Bont. 98 : 15 dat gereet
1 a g h om te vertrecken. id. Luc. 1401 b/2. Cats 1) 1812b/3a ick en ben
niet g e s i n t om in .... te treden. Bred. 1605 belust om. 802 Noch
z ij n wy niet b e s e h r o o m t om daer ontrent te komen. 1042 soo b e n
ick wel g e t r o o s t om vast te zijn gebonden. 769b zijn wy niet b es o r g h t om goet byeen te rapen (b e s o r g h t om goet uitgebreid met
den Inf.) 541 nadien ghy z ij t g e n eg e n om te j oeken, id. 1; en Baeto
1026; Cats 969 Maer waerom dus o n t s e t om niet te willen leven -Baeto 164b en als b e g aen om danck te baeren. -- Schouten 109 : 4
sich genootsaeckt vonden, om. Bont. 81 : 21 alsoo ons volck
doende was 2 ) om de twee j ontken aen ons boort te brengen.

Het praed. adj. kan door een adv. bep. van graad bepaald zijn:
Schouten 112 : 29 aldaer wy noch even y v e r i g h wierden b ev o n d e n om onse Bespringers van hier te doen verhuisen. Reig. 88 : 7
hoe 1 i s t i c h die luden z ij n om te houden staen tgene . . . . 61 : 4
dat gij wij s genogh zij t 3 ) om sorge te dragen van . ., id. Huyg. 331.
Schouten 108 : 3 wy sijn ten overvloet bemant, om haer te
krachtiger te bespringen. Superlatief praed. adj .: Luc. 692 't aerdsch
geslacht t e t r a e g h om tegens zyn natuur te kiesen deze bogen. id.
480 WY geesten zijn t e g r o f om dit geheim te vatten.

10.

Bij een graadaanduidende adverbiale bepaling:

J. de Witt 131 : 11 sijn wy voor Bergen t e 1 a e t gearriveert, om
aldaer te connen attraperen. 91 : 13 nochtans geensins s óo v e r r e
(te hebben gewogen) om tegens de eerste redenen te connen opwegen.

11. Bij een attributief adjectief, c. q. bij het subst. + adjectief; in het bijzonder het begrip „geschikt voor ", verwant aan
het bovengenoemde subst. antecedent: „middel tot iets ".
Vooral bij Bontekoe (en Schouten) :
Bont. 40 : 22 hoe wy daer een g o e d e r e e d' ghevonden hadden
en goede a n c k e r g r o n d t om 't schip te legghen id. 39 : 31. 109 : 8
want de vrouwen krachtige instrumenten syn om de mannen
te verlegden (hier is het subst. praed. nomen en dus feitelijk subject
1) talrijke voorbeelden bij Cats.
2) Zie overigens met t e + Infin. Een aanwijzing dat om nog praepositionaal is.
3 ) Ook bij andere constructies met ghenoegh: Bat. Arc. 73/8 hadde ge
te doen om .... Huygh. 196 heeft noch slijcks genoegh Om-noegh
ons te leeren sien.
Gron. Bijdragen, VII.
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van den infin.) Schouten 102 : 29 het welck b e q u a m e t ij t verwagten,
om zee te kiesen. 110 : 18 staende nu vol couragie en in g o e d e

o r de r e om de Engelsehe te keer te gaen. Comparatief adj.: Bont. 39/28
of wy geen b e t e r r e e (om het schip te leggen) 1 ) konden bekomen.
Lucifer 683b/4 ick wensch geen s e ho o n e r s t o f Noch zaet tot muitery,
om burgerij en hof te scheuren. -- Een absolute superlatief : Huyg.
336 Sy sien de mismoet niet van haer t e kleine 1 ij f Om 't kleet
te vullen van het wichtighe bedrijf.

Vooral dit laatste geval is een bewijs dat de zucht naar
verkorten taalvorm de verbinding van den infin. met een

attrib. adj. in de hand werkt.
12. De infinitief staat bij een passief gezegde.
In de meeste gevallen is hier inderdaad het subj. van het
passief Vf. actief subject bij den Inf. De functie kan dan uit
den aard der zaak niet „doel"aanwijzend zijn. De objectsfunctie is aannemelijk bij :
J. de Witt 53 : 20 alle de vaerende gesellen behooren t e werde n
v e r p 1 i c h t, om t' allen tyde ter ordonnantie van de Staten . . . te
m o e t e n 2 ) dienst doen. 51 : 26 gelyck als de vasallen by rede v e rp 1 i c h t s y n om by nootweer selfs op te sïtten.

Deze „objects "functie kan als „bestemming" van het subject
worden beschouwd. Dit blijkt uit een coördinatie als:
J. de Witt 122 : 12 daer de luyden tot geene groote overleggingen
geboren ende veel min o p g e v o e t schynen t e zij n, maer wèl om
't gene wel overleyt is, .... ter executie te stellen. -- Zoo is ook op te
vatten : Baeto 1051 Tvolck te paerdt dient oock bijeen geruckt,
om stal tot aen den morghen . .. te houden. 580 wy s ij n tusschen Godt
en mensch g e s t e 1 t in 't midden Om, als de misdaed vloeckt, de peenen
af Ie bidden. Bont. 99 : 21 w i e r d e n der drie schepen g e r e e t g em a e c k t om nae Patria te gaen.

Nu en dan is het echter mogelijk, dengene die over de „bestemming" beschikt als „verzwegen agens" bij het passief en
dus als het „eigenlijk subject" van den infin. te beschouwen:
Bont. 80 : 35 Dese jachten waren uytgesonden om met de
Chinesen vande handel te spreken. Huyg. 847 de deghen werd t get o g h e n Om waer te maken dat by geen loghenaer en is. 3) 1) Door de onderbrekende positie duidelijk verbonden met adj. + subst.
2) Nadrukkelijke varieerende herhaling van den inhoud van het vf.
Zoo ook 52 : 25.
3 ) Men kan zeggen dat het passief vf. hier dient om „de degen" in aanloop te zetten zonder inversie.
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Progressief is de infinitief misschien in:
Bat. Arc. 63 : 8 En doch niet soo geheel, of dat somtyts . . . het
keurigh o o g h van Reynhert niet al vry diep i n g el a e t e n w i e r t,
om door de vlugge nadruk van een krachtige inbeelding de verburgenheytjes aen sijne graege sinnelyckheyt af te schilderen. — Tenzij de
infin. is verbonden met de bepaling van graad „vrij diep" (zie 9 slot,
en 10).

Wanneer het Vf. van het passief ontbreekt, is de verbinding
gehéel gelijk aan die met een praed. adj. (ppp.) als sub 9:
Luc. 1946 De tanden (verandert) in gebit, gewet om stael
te knaeuwen. Evenals bij vorige antecedenten vinden we
deze betrekking ook uitgedrukt door een adj. = „geschikt
voor": J. de Witt 89 : 15 niet een eenich capabel persoon
soude werden gevonden, om daerover de conduicte te hebben.

II. Het object van het Vf. is subject van den Infinitief.
§ 362. 1. Een object bij een Vf. met de beteekenis van
„aandringen op":
Reig. 88 : 19 men sal h e m wel b i d d e n om hier te common;
75 :7 versoecken; Baeto 1162 raden; Bat. Arc. 67 :8
n o o d e n ; Cats 938b, Schouten 112 : 20 bewegen; Baeto
102 /3a por ren. 1 ) Hier heeft de inf. . de functie van voorzetsel
bij den finiten zin.
-vorwep
2. Bij een Vf. sentiendi:
Luc. 1978 daer hoor ick M i c h a e 1 // Om triomfant in 't
licht met Engleroof te pralen. Een zeer bijzondere verbinding,
misschien een gespannen korte vorm door sylleps van „komen,
naderen ". De zin met den Inf. is functioneel gelijk aan een
beschrijvenden hoofdzin : „Hoe triomfeert hij ... !"
3. Bij een Vf. dat een verandering van plaats of toestand
omschrijft:
Baeto 35 Dat men my te rug nae Vinlandt schick, Om in een
barren hoeck schier eensaem te verouwen (progressieve functie door
ironische voorstelling). Luc. 382 Men hoeft A p o 11 i o n n a a r d'onderste
landouwen Niet a f t e v a e r d i g e n, om nader ga te slaen Wat Adam
1 ) Een subject bij een Vf. dat een neiging omschrijft, kan bij causatief
hulpww. object worden: Baeto 295 (dat) doet een billick hert verlangen
Om wedergunst te doen.
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al bezit (een bestemming), id. 829ó/34a De hemel b r o g h t u voor t
om vlugh van trans in trans te steigeren ... Huyg. 66/9a. — Vooral
bij Bont. 34/23 Ondertusschen sonden wy o n s e s 1 o e p nae landt

om te visschen. 77 : 13 Doe s o n d de Generaal m y aen de eylanden,
om steen te halen, etc.

Toch is hier, in 34 : 23, feitelijk niet „onse sloep" het eigen
bij den Infin., al kan men nog aan een metonymia-lijkesubct
denken. Het is namelijk ook mogelijk dat „wij" als subj. van
den inf. is gedacht. Die mogelijkheid is zonder twijfel groot
in 64 : 13 ick s t u w d e s e na de prauw toe, om te varen. —
Nog grooter in 38 : 24 Stuerden de boot nae landt toe,
om te sien hoe oft daer gesielt was. -- Andere voorbeelden
van dezelfde „onbepaaldheid" van het subject zijn:
93 : 20 dat wy een capiteyn by hem sonden s e n d e n, om van alles
met hem te handelen, en een vrede te sluiten. Baeto 703 (me Vrouw)
s c h i e k t my herwaerts om te porren uw vertreck. J. de Witt 131 : 27. --Luc. 847 Dat Godt een waterbel V e r h e f t om d'Engelen , zyn Zonen

te verbasen.

Men kan deze onbepaaldheid ook zoo uitdrukken : het genus
van den infinitief kan passief zijn, wanneer, zooals in deze
3 gevallen een lijdend onderwerp genoemd wordt (alles vrede,
vertreck, zonen) ; zoo ook : Baeto 1472 Men steecke de trompet om 't 1 e g h e r op te wecken = opdat het leger opgewekt
worde (zie § 366 slot).
4. ook hier vinden wij den infin. verbonden met een adj. _
„geschikt voor" (praed. attrib.) : Baeto 1430 Daer zult ghy
stichten volck b e q u a e m Om alle eeuwen door te dujren.
Schouten 109 : 15 dat hy hier niemant m a g h t i g h kinde om
sulcks te wederstaen 1 ).
5. het subject van den infinitief is datief object bij het Vf. :
Cats 1306 (hy wil) ha er oock bystant doen, om wel te mogen
leven. Bat. Arc. 71 : 3 hem dit papier te laten zien om te moge n
weten. — Bont. 73 : 19 hy liet ons de tafel decken om met hem te eten.

Met een zakelijk of onbepaald subject bij het Vf.:
Bont. 47 : 22 omdat (de sloep) ons in de weegh stoat om 't water
1 ) De infin. is duidelijk finaal bij een voorafgaand beknopt praedicaat
(buyten 't spoor), ingeleid door een verklarende omschrijving (als uyt
spyt) : Huyg. 796/7 'K heb mannen buyten 't spoor gevonden, als uyt
spijt Om d'ongerechticheyt te wreken.
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te mannen. 62 : 35 wat o n s nu te doen stont, om ons beter te versien
van 't gheen ons noodigh was. Baeto 137 alle middel is m y wenschlyck
Om te verdelghen 't paer.

In dezen laatsten zin kan de infin. ook wel attributief bij
„middel" staan (zie boven). Dit is waarschijnlijk in:
Reig. 61:21 dat hij hem gedult ende lídtsaemheit wilt geven

om de wtkompste te verwachten. J. de Witt 170 : 5 die andere provincien
o c c ás i e gegeven hebben, om daerop te dringen. Bont. 71 : 17 en
mij de ooghen des v e r s t á n d t s open te doen, om den rechten wegh

te vinden. Schouten 110 : 10 syn Volck een m ó e d inspreeckende,
om ons te moorden.

Hierbij dient nogmaals te worden opgemerkt, dat de functie
van den infinitief correspondeert met de rhythmische gesteldheid ; zoo bijv. in den geciteerden zin Reig. 61 : 21 Dat hy hem
gedúlt ende líjdsaemhèit wilt gèven, // om de úitkomste te
verwachten (finaal, bestemming, of i.d.) maar : Dat hy hem
gedúlt ende líjdsaemheit wilt geven om de úitkomste te ver
-wachten
(attributief).
De infinitief is door een adv. (af) verbonden met het zakelijk
accusatief- object (met de beteekenis van „middel "), dat mogelijk antecedent is, in Bont. 39 : 6 ick liet haer een s e y 1
geven om een tent a f te maken.
Het zakelijk antecedent is verbaal en regeert daardoor het
datief -object dat subject is van den infin.: Jan de Witt 132/19
met 1 a s t aen de admiraels om oock alle de particuliere capiteynen daervan kennisse te geven.
6. de infinitief is duidelijk attributief: Bat. Arc. 64 : 10
ontblootende Reynhert van alle macht om syns sells meester
te blijven, id. Baeto 175b. Zelfs kan het zakelijke antecedent
subject zijn van den infinitief.: Reig. 61 : 12 dat lek e e n
o o r l o g h s chip sal hebben, om mijn te brengen daer ick
wes en wil.
III. Het subject van den Infinitief is in den voorgaanden
zin aangeduid door een pron. poss.:
363. Bont. 109: 7 die door schoonschijnende beloften haer herten
ghetrocken hadden om daer te blijven. Luc. 1727b Uw lust ontvonckt
my n' geest om rustigh aen te vangen. 1445b (de mensch sal) u wen
hals niet boeien aen de keten Van slaefsche dienstbaerheit, om hem
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ten dienst te zweeten. -- Cats 798 o n s geest is nimmermeer gequelt
met hooge saken Om ons door al het lant een grooten naem te maken. —
Reig. 118 5 dat my n eerste wtgaen geweest is om stoffen te koepen.

IV. Het subject wordt niet genoemd in den zin waarmede
de infinitief verbonden is.
§ 364. Het kan voorkomen, dat de infinitief een subject
heeft, dat genoemd is in een zin die voorafgaat aan den zin
waarmede de infinitief is verbonden:
Bont. 91 : 29 alsoo s y door den oorlog haer goet verloren
en soo den oorlogh continueerden, g e s c h a p e n s t o n t om
t'eenemael te verarmen. Het subject van den inf. is „sy";
de infin. is verbonden met onpersoonlijk gezegde 1 ) geschapen stoat".
Eveneens bij Bontekoe komen gevallen voor, waar een aanvankelijk onbepaald subject achteraf wordt genoemd : 38/8
Doe versocht het volck wederom om het landt aen te doen, o m
t e s i e n of wy geen verversching konden becomen. „Wy"
is zonder twijfel subject bij den tweeden inf., waarschijnlijk
ook bij den eersten, met welken de tweede als finale bepaling
is verbonden (de eerste infinitief is object bij „versochten").
Ook hebben we reeds gewezen 2 ) op actieve constructies, die
feitelijk de verkorte vorm zijn voor een passieven zin met een
vaag of vanzelfsprekend „agens" :
,,

J. de Witt 109 : 27 Soodat wy nae de ontfangen rapporten ver
dat twee (schepen) sullen moeten binnen blijven, om te-trouwen,
repareeren de rampen, die sy in 't verschreven uytseylen hebben
ontfangen.

Een subject wordt opzettelijk in het verband verzwegen, in
het briefje van Maria van Reig. van ILoevestein :
Daer en mach oock geen waster meer kommen, om te sien of hy
het haer op die maniere moylick soude konnen maecken (het subj.
is de navolgende „hy" = de commandant-„terrorist” ).

Het is (vergeleken bij den Inf. met te, zie § 341 en vlg.) betrekkelijk zeldzaam, dat de inf, met om te, waarvan het actief subject
niet genoemd of aangeduid is, zelf in subjectsverhouding staat
tot een voorafgaand (nominaal, onpersoonlijk of passief) prae1)

Zie hieronder.

2)

Zie § 362 : 3 en ook § 366 slot.
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dicaat. Veeleer treedt de infinitief in nadere verbinding met
een substantief of een adjectief van den voorafgaanden zin.
En wanneer dat niét het geval is 1 ), en de infin. verbonden
is met een onpersoonlijk of leeg passief gezegde, heeft hij evenzeer de functie van een bepaling van doel, bestemming, van
object ook, als de functie van subject. Wij duiden deze functies
in dit overzicht alleen in tweede instantie aan.
A. De infinitief staat in verbinding met een substantief.
§ 365. 1. een nomen actionis.
Cats 1455 (Aenm.) Soo was dan u voornemen niet, naer
ick hoore, om my de eere van u versouck te geven (hier wordt
nog het subj. van den inf. . pronominaal aangeduid, de inf. is
subject bij het praedicaat ; om kan, door de onderbrekende
bijzin, verzwarend zijn toegevoegd). Duidelijk attributief, bij
isoleering van het nomen, in:
de Witt 89/5 Mijne r e s o 1 u t i e, om de expeditie met 's landts vlote
bij te wonen, is gefondeert. Huyg. 482 en leentse 2 ) ' t strackste
wesen, Tlangmoedigste g e d u 1 t, om door en door te lesen Hoe ... .
Luc. 1036/b7a dat ontvonckt den toren En wraeck z u e h t, om den
mensch, uit een gerechten haet, Te smooren in zijn bloet. — de Witt
345 : 21 de d e n u n e i a t i e, die de coning gelast heeft te doen ... .
ende by de ministers van de geallieerden voorgeslagen is, om een
corten termijn te prefigeren (tenzij deze inf. finale bep. is bij het voorafg.
passief gezegde; zoo niet, dan is ook hier om de verzwarende ver bindingsvorm, gelijk namelijk).

Er zijn subst. met een verbale kern die in verbinding met
den infinitief de beteekenis krijgen van „het middel" om iets
te bereiken:
de Witt 169 : 3 wy hebben subject geweest eenige krachtige w o e1 i n g e n, om den prince in te dringen tot de hoogste charges. Huyg.
42a of ick 't voel, mijn' m a e h t verkort te sien Om mijner daghen
tijd te dienen Dien ick dien. Cats 153 Maer daer en was geen r a e t
om oyt te mogen paren. Schouten 110 : 3 saghmen aanstonts de vordere
be r e y t seien by de Engelse om te slaen. Cats (Aenm.) 1805 dat is,
d e wetenschap om uyt het wesen, gestalte ofte gelaet syn innerlieken wert te kennen. Jleig. 68 : 24 offer wel gelegen h e y t was om
een koffer te bestellen.
1)

Zie C.

2)

Een ver verwijderd subject nog.

§ 365.
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2. andere subst. die in deze verbinding „het middel" beteekenen (ook het woord „middel ") :
de Witt 344 : 23 dewyle het altijdts gebruyckt is als een m i d d e 1,

om de gemeynte d'ontfangene genaede te dieper in te prenten, id. 51 : 20.
Cats (Aenm.) 1584 dat uyt de pols geen vaste t e y e k e n e n en konnen
werden genomen, om te weten of .... Luc. 1618/9 Iek hoor airee de
k e t e n s smeden, Om u geketent door de lucht Te voeren.

Soms is het hier niet zeker 1 ), of de Inf. verbonden is met
het subst. alleen df met het geheele gezegde. Zoo ook, wanneer
het gezegde negatief is : Luc. 380 dat woort behoeft Geen
c h e r u b y n e t o n g om ons den zin t'ontvouwen.
Zoo kan na een imperatief de infin., behalve attribuut, ook
wel finaal zijn : Baeto 559 Reyckt v u y r e n s p o r t e n aen /1
Om de krujpende vlam tot blaeekren op te stoocken. Meer
kans om attribuut te zijn, heeft de inf. echter in 560 Reickt
w i e r o o c k om te smoocken. Bij volkomen isoleering, nl.
van een gecoördineerd subst., is het onbetwijfelbaar : Pascha 2
1288 De kromme hoornen grijpt, 't welek beter u zal voughen
Oft 't Kouter, om de borst des Ackers te doorploeghen.
De attributieve functie bij „het middel" is ook aanwezig bij
nadere verbinding door een adverbium 3
Lucifer 1561 Dat is d e w e t s t e e n om dees heirbijl op te
scherpen. Reig. 53 : 1 lek hebbe over drie dagen een m em o r i e gesonden om een advertissement uut te maecken.
Andere voorbeelden van het attributief gebruik bij isoleering
van het antecedent, of bijzondere schikking van den infinitief:
)

) :

Pascha 1864 Waer toe dient doch 't compas en d'opgespannen
zeylen, Oft grondloos d i e pi o o t om de diepten mee te peylen 9 Schouten
110 : 27 Den Vyandt een canon- schoot tot een seyn, of t e e c k e n
om aen te vallen, van loskruyt hebbende gedaen; . . . Pascha 1012
Maect hem kont wien dat u verstant D e n s t o c k om hem te slaen
gaf in syn rechterhant. Baeto 718 Vol a c h t e r w i n k 1 e n en verborgene
v e r t r e c k e n Om uw' ontoonbre quáe gesinthêen te bedecken.
1) Zie hiervoor, over de invloed van de rhythmische constellatie § 362 : 5.
2) Er zijn betrekkelijk veel gevallen uit Pascha.
3 ) Deze nadere verbinding kan echter ook gepaard gaan met een finale
functie Cats (Aenm.) 1702 maar ondertusschen isset geraden u niet te seer
te willen vergapen aen de beweging e van de slaghader, om altijt da er u y t
een besluyt te maken.

437

§ 365.

3. een plaats- of persoonaanduidend subst. krijgt als praed.
nomen in verbinding met den attrib. inf. het kenmerk van
„geschiktheid" 1
) :

Reig. 60 : 9 soo en is Parijs geen stadt om met kleyne middelen
iets uut te rechten. Pascha 1304 Twaer pas een K e r e k ho f om u
tzamen te begraven. Huyg. 492 Of 't v o 1 e k is om Gods doen of misdoen
aen te slaen (de inf. in 498b/9a kan óok wel verbonden zijn met het
gezegde in 497b).
Bij een onpers. gezegde : Bont 37/34 dat d a e r wel p 1 a e t s was
om aen te komen.

Ook MC als praed. nomen is in de beteekenis van „ge
tijd" met den infin. verbonden. Duidelijk is dit in:-schikte
Bont. 75 : 32 dat het nu den rechten t y d t was om 't voornoemde
vleck af te loopen. -- Ook in Reig. 65 : 5 dat het nu g e e n t y d t en is
om eenige beloften te doen!

De attributieve functie schijnt mij onwaarschijnlijk bij het
niet bepaalde subst. „tijd" in:
Baeto 253 't Is t ij d t om ons t'ontslaen. Luc. 6/7 h e t w o r t t y t

om weder van beneden Te keeren. 1352b/3( 't is meer dan t y t om
heden Te quyten uwen plicht. 2037b/8 n u i s het t y t om wraeck
Te nemen.

4. andere substantieven:
J. de Witt 110 : 10 daer groote diepte ende breete is ende suix
weynich p e r i c u 1, om aldaer aen de gront te geraecken. Bont. 36 : 1
met p e r y c k e 1 om veel sieck volck te krijgen.

Een subst. spontaan afgeleid van een praed. adj. 2 ) bij ver
taalvorm : J. de Witt 111/17 't welck berust op eene-korten
oude verkeerde impressie van o n m o g e 1 y c k h e y t, om door
't Spanjaerdts gait met groote vlooten zee te nemen.
De bijbeteekenis „geschikt" is aan te nemen bij het afgeleide
subst. in: Huyg. 762b daer sal wat soets uyt broeijen Wat
nie w s, om man en vrouw heel av'rechts te vermoeijen.
5. een bijzondere verbinding is die met een subst., dat object
is van den infinitief, die echter met het subst. als antecedent
verbonden is:
Reig. 45 : 9 ende heeft hier e e n b o u c k e n gelaten om aen U.1.
te geven. 113 19 Ick wilde wel dat sy ergens naer een 1 e d e k a n t

1) Vgl. ook § 366.
2) Vgl. ook 't adj. § 366.
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sagh, om op de carver te setten daer wy nu slapen. Cats (Aenm.) 1448
is mijn hays e e n h a v e n om soo voorby te zeylen met een loopende
spriet t

In den laatsten zin is zoowel het subj. als het praed. nomen
object bij den inf. Dit is ook het geval bij: Bont. 77/21 Het
fort is heel uyt sulcke steen gebouwt, een 1 u s t om te sien.
B. De infinitief staat in verbinding met een adjeetief of
onbep. telwoord :
§ 366. Soms wordt het subject van den infinitief nog genoemd (vgl. § 363/4).
J. de Witt 345—'23 Godt geve dat d'intentie van den Coning soo
o p r e e h t zy, om binnen een maendt de vrede te willen hebben (bovendien is hier de infin. verbonden met het adj. + bijbehoorend subst.,
een nomen actions). Bred. 235 't Is may de payn nie w a a r t, om
daar eens op te dineken.

Geen subj . is genoemd ; de inf. . verbonden met een praed.
adj., vooral van de beteekenis „geschikt" 1 ) c.q. ongeschikt) ;
de Witt 109 : 40 dat het waeter even b e q u a e m blijft, om 't selva
gatt uyt te seylen. Baeto 155 De wegh is g o e d om in 't geloof te raecken.
Bont. 67 : 21 was de boot heel reddeloos om daer met soogrooten
haest in en mede van de wal te komen. -- de Witt 170 : 12 't welck

by deze tyden van oorloch ten hoochsten n o o d i c h was, om niet
te gelycke . . . . door innerlycke discussien gelacereert te worden.
Coster 157 dat potten en pannen daer al ree staen, Om Pancoecken
te backen.

De infin. is verbonden met een attr. adj. bij een subst. van de
hierboven genoemde beteekenissen (zie § 361 : 11) :
Bont. 38 : 17 doch was een o n b e q u a, m e p l a e t s om 't schip te
leggen. 36 : 17 Maer dit is een o n f e y l b a e r t e y c k e n om de Caep
te sien. Superlatief : Pascha 2182 een t e k o r t e n 1 e e d e r Om int
Hemelsch Vaderlant op te stijghen. --

Bij een onpersoonlijk adjectief -praedicaat:
Bont. 93 : 3 Sonde wel m o g e 1 y e k syn om een goet accoort te
maecken, id. 110 : 6. 56 : 1 Doen 't o p het o n g e s i e n st e was om
't leven te houden . . . .

Bij een onbep. telwoord, te vergelijken met adj. in superlatief
of met graadbepaling:
1)

Vgl. § 361:10.
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Bred. 2062 Want daar isser s o v e e 1 om een zaal te stofferen (Zooveel
dat men ..., genoeg om ... ). 2141 & Dit relaas is g e n o e c h om u te
kontenteren.

De onbepaaldheid van het actief subject in verbindingen
als hier aan de orde zijn (zie § 362 : 3, en 364 slot) blijkt ver rassend uit het opkomen van den passieven vorm 1 in den
kanselarijstijl van J. de Witt:
)

108/11 eene descriptie van de constitutie van 't Spagniaertsgatt,
voorsooveel wy geoordeelt hebben c o n s i d e r a b e l te Wesen, om
daerop in 't uyt en inseylen van 't verschreven Gatt regard te werden
genomen. — Ook bij Reig. 165 : 8 want om met de ambassadeurs
gesonden te worden isser noch t ij d t s g h e n o g h. (Zie over de bijzonderheid van In/.. voorop § 369).

C. De Infinitief verbonden met een onpersoonlijk of passief
onpers. gezegde.
§ 367. 1. bij „het is":
Als praedicaatsnomen : Coster 16 Op me siel godts, t is om een benaut
hart wat te verstareken. 263b T e n i s n i e t om te spreken. — Als finale
bepaling : Reig. 53 D i t e n i s ni e t om eenige Sekrete correspondentie
te verhoeden, maar omdat de meisens hier niet en soude willen blijven. —
Het gezegde is hier vervangend in plaats van een actief Vf. 2
)

2. de infin. als subj. of obj. bij een onpers. gezegde:
Bont. 71 : 5 door dien het meest op my a e n q u a m om de wech
te vinden. — Huyg. 464/5a daer hoort veel goedheids toe // Om Gods en
menschen werck te keuren met gemoe (obj.). Bat. Arc. 66 : 23 en waer
aen n i e t e n o n t b r a e k dan 't tegenwoordigh oogh van den meester,
om de Bruyckers te houden in plicht.

3. bij een passief gezegde:
Als finale bepaling : Cats 676 wat i s s e r al bedacht Om by een
geestigh dier te vinden dat men socht. Bont. 79 : 23 de se r e s o 1 u t i e
wierde verandert, om het schip niet van schipper te ontblooten.
Baeto 684 De sevenst' wr g e s e t Om ons te vinden op het bancket.
1219 0 wooninge Ver k o o r e n om 't gebiedt der Katten op te vesten. —
Als subject: Baeto 251 Dat het w er d voor een straf der goden a e ng e s i e n Om tegens hunne faem al 'swaerelds haet te stereken.
1) Zie bij „het Passief" later.
2) als bijv.: Dat doet d e overheid om .... Een aardig geval,
waar bij analytischen zinsvorm, het onpers. gezegde het voorafgaande
actieve gezegde met het actief subj. van den Inf. varieerend vervangt:
Pascha 376 Dat hij ons van hem worpt g e s c i e t maer uut ontfermen //
Om vaderlycken ons t'omhelsen.
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Hoewel wij in onze beschrijvende syntaxis de stilistische karaktertrekken van auteurs in twéede instantie beoogen, is het niet onaardig, ook ten bate van de verklaring
der wegen van ontwikkeling van nieuwe infinitiefconstructies,
te wijzen op het groote aantal „bijzondere" verbindingen
(bijzonder t. o. v. de subjectsverhouding o. a.) dat bij Bontekoe
voorkomt in mededeelingen aangaande het belangwekkend
gedachtecentrum van den „maaltijd" :
§ 368.

Bont. 42 : 11 dese bock was o n b e q u a e m om van menschen geëten
te worden, id. 56 : 19. 59 : 20 Wy hadden sooveel kokusnoten in de
boot als wy konden voerden, tot victualie: de oude k o k u s s e n om
te eten en d e j o n g h e om uyt te drincken. 69 : 26 en in zee was nie t
voor ons op die tijdt te krijghen om van te leven. 59 : 21 hier was
anders niet om te eten als kokus- noten. 56 : 23 datse malkanderen
bykans souden aenghetast hebben om te eten (samentr. van het obj.
malkanderen). 43 : 9 hadde oock mede een goedt parthy visch ingheleydt, met asyn om goedt te blyven (obj . HZ. = subj. If.; ver mij ding van het causatief hulpww. 1
) ). --

De Inf. met „om te" staat voor of in den finiten zin.
Wanneer de Inf. . den zin met het Vf. onderbreekt,
§ 369.
heeft hij nagenoeg steeds finale functie bij gelijkheid van sub-

ject van Inf. en Vf.:
Luc. 2031 b En zette zich, om 't licht van 't alziende oogh te schuwen
In eene holle wolck, id. 1365'. Schouten 108 : 18, 109 : 27; 113 : 8, 30,
36; Bat. Arc. 67 : 26, 73 : 18; Pascha 1872, 1883b/4a.

Nagenoeg alleen finaal staat zoowel de vooropstaande als de
onderbrekende infin. bij J. de Witt, die zelfs den finalen inf.
zelden ná den zin met Vf. plaatst en door deze en dergelijke
ingevoegde beknopte zinnen zijn neiging tot omzichtige synthese duidelijk toont. Het Vf. is zelden actief, meestal passief
of onpersoonlijk:
132/32 daerdoor w y oock, om haer in te wachten, g e n e c e s sit e e r t

zijn geweest, een langen tijdt hetselve mede te doen. 123 : 24 behalven dat, om de geformeerde gedachten anderen in te prenten, ende
voornamentlyck om alle de capiteinen wel te doen begrypen, wat haer
te doen staet, ende om haer 't selve, onaengesien alle voorvallende

1

Te vergelijken met de passieve Inf. B slot.
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veranderingen wel in de memorie te doen blijven, meer dan gemeene
patientie van nooden is etc. ook 123 : 30; 53 : 28, 121 : 27,
170 : 15.

Gelijkheid van subject en finale functie is bij de meeste
auteurs bij voora f gaanden infinitief zeldzaam : Lucifer 541 om
Godt zijn Recht te geven V e r s t o u t i e k m y en dwael ...

id. 2135, Pascha 1891, 2079.
In verreweg de meeste gevallen constateeren wij een bijzonderheid ten opzichte van de verhouding van Inf. en zin met Vf.;
1. de infin. staat absoluut:
Cats (Aenm.) 1937/84 En, om de waerheyt te seggen, my dunckt, dat
uwe redenen al vry wat slots hebben. id. Bred. 140, Coster 345b,
362e Zoo ook Bred. 130 Om kort te maken, Joncker, dit komen en
dit gaan quam . . .

2. ietwat los is het subjectsverband bij bijzondere modaliteit
van den volgenden zin:
Luc. 609 Maer om niet reuckeloos noch radeloos te stryen H o e t r e e t
men allerbest tot zulck een stout bestaen 2 Pascha 1379 om // Te
vryden al u eerst gheboren ... // G a e t m a e y e n. Cats (Aenm. 1563)
om u niet verlegen te laten en vermits .... soo kan i c k s e g g h e n dat.

3. elke aanduiding van het subject ontbreekt:
Cats 991b en om hier wel te gaen Soo moeter in de plaets èn haet
èn wraecklust staen. Reig. 256 : 7 om daer voor corten tijdt te gaen
is de reise te m o e i l ij c.

4. het object van het Vf. is subject van den inf.:
Cats (Aenm.) 1499 latende hun evenwel, om eenighsins hun te

mogen generen, dat . . . . -Opm. Overigens komt deze subjectsverhouding alleen voor in
vervlochten zinsverband, als Cats 574 (iek magh niet vergeten)
d a t (rel. pron.) u in dit geval d i e n s t i g h is om te weten ( U subj.
van Inf. ; dat subj. van Vf., obj. van Inf.), zie § 370.

5. Bij gelijkheid van subject komen bijzondere functies en
gezegdevormen voor:
Bred. 1781 En om quaet vande Heeren te spreken, geeft h y 't al de
guyten te raan (als het er om gaat ... ). Bont. 82 : 1 en om gewelt
tegen te staen waren s y al t e w e y n i g h in ghetal. Coster 703 Om
wat te winnen ben ick wel so graegh.

6. Een nog grooter voorkeur voor den vooropstaanden of
onderbrekenden infinitief dan ambtelijke auteurs, heeft Hooft
in de lyriek van Baeto. Opmerkelijk is daarbij, dat de functie
meestal niet als bij J. de Witt finaal is. Dit is veeleer het geval

§ 369-370.
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in den dialoog: 196; 183b, 641b/2. Bijzondere constructies zijn:
1296 Om u te laeten drijft ons de noodt (objectsfunctie). 827 Om
wettich oyr te sien sij noyt veel hoops en sagh (bij een subst. in genit.).
858 Om den mensche te geven 't hooghst Hoe zijt ghy zoo gereed t
daertoe (door het terugwijzend adv. is deze inf, feitelijk absoluut,
los van het adj. Hij is te vergelijken met den affectieven absol. infin.
met te, zie § 332).

Ingewikkeld is ook 955.

Invlechting van „om te" + infinitief.
§ 370. Door samentrekking van een proleptisch geplaatst
object van den infinitief dat tevens in een of andere functie
verbonden is met het voorafgaand Vf.:
Reig. 63 : 19 A 11 e d e p a p i e r e n daer ghy om schrieft sal ick
mijn best om doen om UE. te doen hebben. — Baeto 1389 B er o o f t
t e worden .... Was .... alleen in uw vermoghen Om wt te staen
Luc. 1155 Die zijn u niet betrout om tegens Godt te voeren.

Het object is relatief:
Cats 574 soo magh ick niet vergeten E) a t u in dit geval is dienstigh

om te weten. Baeto 1109 Dat dese letter dij verklaer', Het g e e n e
veel te spijtigh waer Om te belijden mondeling. -- Baeto 782 de deughtsaemhej dt verheven V o o r w i e j ck vaerdigh staen moest om te laeten
't leven. —

In al deze zinsverbanden staat het object van den infinitief
in den voorgaanden zin voorop, die plaatsing mogen we, bij
volgende samentrekking (d. i. niet - opnieuw-noemen) prolepsis
noemen. Bij eenvoudige analyse, zonder samentrekking, is het
zinsverband uiterlijk niet „vervlochten ", wèl zijn het object
en de infin. beide (als obj.) verbonden met het Vf.:
Bontekoe 95 dat hij op d e m a e t s passen sou, om die stracx weer
nae boort te schicken (= dat hij ervoor zou zorgen, de maets nae boort

te (doen) schicken).

Volkomen isoleering van het object bij analyse van het complex:
Reig. 122 : 23 Wat den ho e d t belangt, weet beeter raedt om die
te doen maecken als om over te zenden (= ik vind het beter den hoed
te laten maken dan . . . . )

De infin. kan hier logisch worden begrepen als verklarende
appositie 1 ) bij beeter raedt.
1 ) Dus: namelijk hem te laten maken. Iets dergelijks in: Sal haer wel
ten besten r a e d e n om dezelve te vercoopen. —
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§ 371.

DE INFINITIEF VERBONDEN DOOR ,,DAN" EN ,,ALS ".

§ 371. De voegwoorden „dan" en „als" zijn ten deele
coördineerend, ten deele vergelijkend. Zelden vinden wij aldus
verbonden infinitief- zinnen zonder te : Van Heften § 196 citeert
uit Vondel „Hoe kon uw vyandin zich mackelij cker wreecken
Dan door uw eige vuist beslechten dit krakeel (hier is dan
echter ook nog door in dubbele functie gebruikt).
De infinitief met dan te.
J. de Witt 171 : 8 dat het b e t e r geraeden is, den prince te attacheren,
dan hem onder de conduicte .... te laeten. Bat. Arc. 65 : 27 deden sy
niet anders, dan elck om 't leelyckste af te schilderen . . . . ; id.
Schouten 107 : 9 Sy maeckten geen andere gissing, dan . . . . ons
door hun koeghels vernielt te sien.

Met als te.
Bont. 71 : 9 soo wist ick niet wat my b e t e r te doen stondt als
my op den Heere te verlaten. Reig. 79 : 18 dat dat g e m a e k e 1 i e k er
was als zeilen te maecken. Coster 102 Myn vole weet a e r s met mekaer
niet te doen as te wiewawouwen. J. de Witt 89 : 29 dat niets a n d e r s
overblijft, als door commissarissen .... het werck te rechte te brengen. --

Deze infinitieven met dan te en als te staan door samentrekking in objects- of subjectsverhouding tot het voorafgaand
gezegde. Finaal is de functie van een door als ingeleide inf. +
om te: Cats (Aenm.) 1798 beuselingen, daer ick geen tijt in
en soude willen besteden, als alle e n li c k om de ydelheit
van de menschelicke verstanden daer in te bemereken.
Vergelijkend, graad-aanduidend: J. de Witt 121 : 31 dat
immers . . . . s o o veel overlech van noode is, als om ter ver

waer te nemen de plaetse die my is geassigneert.
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VIERDE DEEL. ZINNEN ZONDER VERBUM F+ INITUM 269-443
Inleiding § 227.
E er s t e h o o f d st u k. Gewone zinnen zonder Vf. 270 291

Zinnen van twee of meer leden § 228-229.
Door samentrekking § 230.
De elliptische of korte zinsvorm in het syntactisch verband § 231.
Adverbia (en adj.) § 232-238.
Voorzetselbepalingen § 239-242.
Bepaling met als § 242.
Namen en substantieven § 243-244.
Groeten § 245.
Ja en neen § 246.
Ja § 247.
Neen § 248.
Interjecties bij uitstek § 249-254.
Tweede hoofdstuk. De vocatief . . . . . 292-324
In het proza § 255.
Huygens § 256.
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Cats § 257.
Bredero en Coster § 258-272.
De Vorm § 258-266.
De eigennaam § 258.
De soortnaam § 259.
Het compositum § 260.
Het bezitt. vnw. § 261.
Het adjectief § 262.
De appositie § 263.
Genitief en voorzetselverb. § 264.
Persoonl. vnw. 2de pers. § 265.
Variatie en herhaling § 266.

Plaats § 267-272 ...........
De vocatief voorop § 268.
De vocatief achteraan § 269.
In het syntactisch verband § 270
-27
G.
Baeto § 273-275.
Vorm en beteekenis § 273-274.
De Plaats § 275.
Pascha en Lucifer § 276-278
Vorm en beteekenis § 276-278.
De Plaats § 278.
De

.

Derde hoofdstuk. Zinnen door afscheiding
§ 279-303.
Wat is afscheiding § 279-281.
Het substantief § 282-296.
Variatie en appositie § 282-288.
Genitief § 289.
Voorzetselbep. § 290-296.
Het bijwoord § 297.
Het adjectief § 298-301.
Bepaling met als § 302.
Bepaling met dan § 303.
Vierde hoofdstuk. Participium Praesentis
§ 304-319.
Inleiding § 304.

310-318

318-322

322-324

325-348

349-373
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Gebonden participium § 305-310.
Gelijk subject § 305-308.
Verschillend subject § 309-310.
Absoluut participium § 311-319.
Zonder subject § 311 -312.
Met subject § 313 -318.
Vervlechting § 319.

V ij f d e hoofdstuk. Participium perfecti
§ 320-330.
Blijspel en proza § 320-322.
Huygens § 323.

374-388

Cats § 324.
Baeto § 325.
Lucifer § 326.
Absoluut § 326-327.
Verbonden § 328 -330.
Zesde hoofdstuk. De Infinitief § 331-371
Inleiding § 331.
Absoluut § 332.
Infinitief met voorzetsel § 332-371.
Infinitief met om § 333.
Infinitief met te § 334-353.
Gelijk subject § 334-339.
Verschillend subject § 340-345.
Accusativus cum infinitivo § 346-348.
Vervlechting § 349-352.
Hulpwerkwoorden in wording § 352-353.
Infinitief met te en een ander voorzetsel
§ 354-358.
Infinitief met om te § 359-370.
Inleiding § 359-360.
Gelijk subject § 361.
Verschillend subject § 362-369.
Vervlechting § 370.
Infinitief met dan en als § 37:1.
Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

389-443
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