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VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

OVER SYNTAXIS IN HET ALGEMEEN. 

Bepaling. 

340. Syntaxis, dat is ordelijke zamenstelling, is dat 
gedeelte der spraakk., dat ons ww. tot volzinnen, en 
volzinnen onderling tot een · redeverband leert zamen
voegen. 

V erdeeling der stof. 
341. De Syntaxis laat zich gevoegelijk in vijf deelen 

splitsen, te weten : 
A. De leer van den volzin; 
B. De onderlinge be trekking der ww. door Overeen-

komst en Beheersching ; 
C. De woordvoeging of volgorde der woorden ; 
D. Het redeverband; 
E. De zin- en scheiteekens. 

Het tweede gedeelte, als van grooteren omvang dan 
de overige, en daarenboven uit den aard tweeledig, zal 
twee hoofdstukken heslaan, terwijl aan elk der andere 
deelen een afzonderlijk hoofdstuk zal worden toegewijd. 

ZES EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. 

OVER DEN VOLZIN. 

Bepaling. 
342. Een volzin is, gelijk de naam te kennen geeft, 

eene zegging welke een' volledigen zin oplev.ert. 



DEN VOLZIN, 

Bene zegging levcrt een volledigen zin op, wanneer 
men uit de ww. en derzelver zarnenhang ten valle vcr
staat wat er mede gezegd is. 

Bestanddeelen van eenen volzin. 
343. Tot een' volzin behooren noodzakelijk twee dee

leit : het eerste, het onderwerp,- dat is, hetgeen waarover 
men spreekt; het twcede, het gezegde, of hetgeen men 
van het onderwerp zegt : Eerlijkheid is eene deugd, die 
alle menschen beoejenen kunnen. De Egyptenaren balsemen 
hunne lijken. Het onde1·werp in het eerste voorb. is eer
lijkheid; in hct tweede : de Egyptenaren, Al het overige 
is gezegde. 

Beide bestanddeele_n_niet altijd uitgedrukt. 
344. Er~~iijil" gedtX>n-ge·n votzilllieri,- waarin de beide 

opgenoemde bestanddeelen niet gevonden worden, en 
die nogtans aan de gegeven bepaling beantwoorden, 
omdat men in gedachte het ontbrekende aanvult. Zoo
danige zijn de geb. W. van ecn wkw., b. v.: Loop, zit 
enz., dat bij verkorting staat voor ik gebied u te loopen, 
ik verzoek u te zitten; de onbep. W., als bevel gebruikt: 
Hie1· blijven! Stil zitten 1 dat is : Gij moet !tier blijven 
enz. Zoo worJ:lt in d~ taal der vermaning, het verl. 
deelw. als geb. W. gebruikt : Welaan dan, de handeu 
aan het werk gealagen,. en niet vertr_aagd eer wij !Jet heerlijke. 
doel bereikt hebhen! - Oo_k bier zou deze of dergelijke. aau
vulling in de gedachten van den hoarder of lezer plaats 
vinden : Wij willen dat door u . (door ons) de h. a. h. w. 
geslagen worden, en dat er n. v. worde, ee1· enz. 

Geen volzin zonder werkwoord. 
345. Elke volzin onderstelt een wkw., omdat het 

tweede gedeelte, het gezegde, niet zonder wkw., dat wij 
daarom hoven ( § 76) ~egwoprd noemden, kan worden 
uitgedrukt. Een zelfst. nmw. of een bijw. moie de 
plaats van een volzin .vervangen, .bij aanvulling van het
gecn er_bij gedacht wordt, kan het wkw. niet achtet·
wege blijven, b. v.: ik roep een. voorbijganger toe: hier! 
is dat niet kom !tier ?-Men Jdo_J.!t aan de deur en ik zeg: 
binnen /-;-is dat niet treed binnen ?-Ik zeg: Brood!- • 
Een stoel! voor geef brood! enz. 

Even zoo is het met .antwoorden gesteld, die in een 
~!l_kel w. he.staan, _ \vaarbij_h~t ?Verige uit de vraag moet 
worden illlJigevuld_; __ Wie ~_eft h~_t __ sl!nu~ruurwerk ui{ge-

- - - - -
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vonden? CM-istiaan Huygens. Vul aan : heeft lte{ sling-
eruurwe1•k uitgevonden. 

Wat al als onderwerp van een' volzin vom·komt. 
346. Het onderw. van eenen volzin wordt veelal doot· 

een zelfst. nmw. of voornmw. uitgedrukt-: Wij ver
tvachten u morgen. De stad ligt niet ver van onze buiten
plaats. 

Niet zelden staat een wkw. met deszelfs bepalingen 
als onderw. Zoodanig \Vkw. ka:n in de onbep. W. staan: 
4ltijd te huis te zitten schaadt onze gezondheid; of ook in 
de aant. of aanv. W. : Dat gij mij niet vertrouwt is mij 
genoeg geblelcen. Of de man, dien gij bedoe!t, zich de hem 
toegedacltte onderscheiding waardig betoond hebb_e, moet 
voor eerst nog een raadsel blijven. 

Wat een eenvoudige volzin is. 
347. Volzinnen zijn eenvoudig of zamengesteld. Een 

eenvoudige volzin bevat een enkel voorstel, of zoo er 
Iileer dan een in gevonden worden, dan zijn zij of in de 
uitdrukking tot een zamengesmolten, of door bet voeg
woord en aan elkander vcrbonden. Zie bier voorbb.: 

Volzin uit een enkel voorstel: De uil vliegt des -avonds. 
Twee voorstellen zamengesmolten : De uil en v1eder-

muis vliegen des avonds. _ • _ 
Oplossing: De uil vliegt des avonds, 

en 
De vledermuis vliegt des avonds. 

Twee vomstellen doot· en verbonden : De maan scltijnt 
ltelder, en de sterren verbleeken. 

Wat een zamengestelde. 
348. Ecn zamengest. volzin bestaat uit twee of meer 

voorst<;Ilen in een redekunstig yerbapd geplaat_st, zoodat' 
het eerste, wnder bijvoeging van bet tweede, den zin on
voltooid laat. Van daar ook de benamingen voorzindeel 
en nazindeel. Het voorzindeel is, als 't ware, cen raad
sel, dat door bet nazindeel wordt opgelosf: 

Voorzindeel. Wanneer wij als kinderen de vermaninyen 
· van onze ouders in den wind slaan ; 

Nazindeel: Dan moeten we in rijperen leeftijd, in de 
dure school der ondervinding, ltet verzuimde inhalen. 

Men boude hierbij steeds in bet oog, dat wij van 
eerste en tweede voorstel sprekende, niet de orde der 
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uitdrukking, maar die der denkbeelden bedoelen ; want: 
door omzetting verwisselen voor- en nazindeel hunne 
plaatsen, en hetgeen dan in de uitdrukklng eerst komt, 
geeft ons veelal geene aanleiding om iets meer te ver
wachten, b. v: Zij hebben de duisternis liever gehad dan 
het licht, omdat hunne werken boos waren. Hier kan ik 
het tweede lid zonder nadeel voor het eerste verzwijgen. 
"\Vaarom ? Omdat het redegevend is, en dus tot bet 
eerste staat, als de oorzaak tot bet uitwerksel. N u 
bekleedt in de natuurlijke volgorde der denkbeel
den de oorzaak de eerste plaats, en daarom kon ik ze 
in de tweede niet verwachten. Keeren wij nu bet 
voorbeeld om : Omdat hunne werken boos waren, heb
ben zij, de duisternia- liever gehail dan het Iicht. Nu staan 
voor- en nazindeel in de volgorde der denkbeelden, en 
alles beantwoordt aan de beschrijving van een zamen
gest. volzin. 

Wat eene periode is. 
349. Eene periode is een volzin, die zoo zamengesteld 

is, dat bet eene voorstel door inlassching van bet andere 
wordt afgebroken. De benaming periode beteekent let
terlijk omweg; en inderdaad mt)n gaat om het inge
laschte voorstel be~rr, om bet slot van bet hoofdvoorstel 
te vinden: Een mt8dadige, al heeft hij de overtuiging, dat 
het door hem bedreven kwaad verborgen is, wordt door 
onrust en zelfverwijt gekweld. 

Het bovenstaande voorbeeld is eene zuivere periode, 
want bet ingelaschte voorstel kan, zonder nadeel Yoor 
het boofdvoorstel, uitgelaten worden; maar wanneer 
dit, beboudens de duidelijkbeid van het hoofdvoorstel, 
niet kan geschieden, is de yolzin wel, wat de scbikking 
der deelen betreft, eene periode, maar beantwoordt voor 
het overige minder aan de benaming, omdat men door 
den omweg niet tot een duidelijk voorstel geraakt : Ik 
heb den brief, dien gij mij hebt toegezonden, met veel ge
noegengelezen. Laat men bier den tusschenzin weg, dan 
blijkt bet niet welke brief bedoeld wordt. 


