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van het goddelijk gezag des bijhels niet levendig is,
Ja, at waren er, die dit gezag volmondig loochenen. B.
Wij herhalen ten· slotte onze overtuigiog, dat het niet
doeolijk, maar ook niet weoschelijk is, bet vrije taalge~
bruik aan regels te binden.
·

NEGEN EN TWINTlGSTE HOOFDSTUK.
· DE WOORDVOEGING, OF VOLGORDE D~R. WOORDEN.
.

· Verdeeling vtinkt onderwt!'lp.
.

378. Gewoonlijk neemt men bU de bchandeling dezer
_ Mof driederlei constructie of woordschikking aan, te
weten: cle stellige of herhalende, de .aanvt>egende, ook
wel afhankelijke genoemd, en -de vragende; terwijl men
in vereenigi·ng biermede nog eeoe tweede ooderscheiding
tnaakt, namelijk, d~e van regtstreeksche en omgezette
woordschikking. Wij gelooven dat men bier noodeloo"zen omslag · gemaakt heeft, en dat men met cle laatstgenoemde onderscheiding aileen had kunnen volstaan.
Jmmers wijkett de aanvoe~ende -en vragende woordschikkinge~r;-· sJeeh
~kele 6ijzonderheden, van de stellige
a:f, terwijl al _het overige zijne gewone plaats- behoudt.
Wij zulleo dienvolgens al wat wij over woordschikking
.te zeggen .hebben, onder twee hoofden brengeo: Regt8treeksche woordschikking en omzetting, terwijl wij bij de
beschouwing van bet la_atste, eene onderverdeeling rnaken zullen van noodzakelijke en toevallige om_zetting.
P,egtstreek.sche woordsckikking.
379. Beschouwen wij eerst de volgorde der lioofdbe:·stiinddeelen van eene'n volzin : ·
a. Het onderw., met of. zonder bepaliogen, staat v66r
het ·gezegde : Ik ben ; wij dragen ; gijtieden wordt geeerd;
liiije menachen verarmen ; goed te doen berouwt niet ; gedurig steunen en klagen mishaagt ; wie ; zelf veel liegt,
{jelooft · niemand; de man met de bril.op de neus ·spreekt.
:ook ~wanneer- die bepalingen gedeeltelijk door een wkw.
met een b~tr. vo6rnmw. uitgedrult~ zijn: De t1mn met
1i'H ~iJ_iiTift -leMa; 'ilk kiq dagelijka ·1!f'w!Jii ltwihli', ;, dood.
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De verdienstelijke man, die allen met raad, en niet , weinigen met .Qeld onderste·unde, wien zelfs de booswicht zijne
hulde niet ontzeggen kon, wordt na zijnen dood nag gelasterd.
b. Het voorw., met of zonder bepalingen, staat achter
de eenv. TI'. van bet wkw: Hij roept mij; ik hemin haar;
.Piet fopt Jan en. Jan fopt Piet; de smid buigt het'ijzer;
de wirtd draait het vaantje. David doodde den ontzaggelijken, door de overige Israelieten zoo gevreesden; reus.
Ik zag dan eindelijk, den algemeen bewonderden, weleer
door mij en mijne vrienden miskenden kunstenaar.'
c. Bij zame~gest.- 'l'T. des wkws., staat het voorw.
met of zonde1· _bepaliugen tusschen het -_hulp- en hoofdwkw.: Ik heb hem gezien; hij zal mij bezoeken; de1coorti
heeft den· reeds te voren zwakken lijder frevig aangetast;
uwe leerlingen hebben. de moeijelijkste vraagstukken overgeslagen, zij zullen de verwachtingen lzunner ouders teleur
stellen.
. Deze woordschikking strekt zieh vervolgens uit tot allc
:woordcn, die met het wkw. te zamen een denkb. uit·
.drukkcn:
~ Brave kinderen maken door hun pligtmatig gefrag, hunne
ouders g~lukkig ; woeste volken s~aan. hunne krijgsgevangenen dood; een braaf man heejt goed en bloed .voor zijn
~atferland veil; •
hui8 staat sed~t Uo4e .en~Hn half £tzar
~e koop ; de uitkomst stelt vaak .' onze billijkste verwachling~n teleur; lediggangers loopen bij de geringste aanleiding
te hoop ; dit geluk valt niet allen menschen te beurt; hij
maakt op uwe belojten geen staat ; ik zet hem dien uitvdl
nag eens betaald. ~
lets dergelijks vindt plaats bij de eenv. TT. van
zamengest. wkww., wanneer, namelijk, het scheidbare
:voorzl. geheel aali bet einde komt : De leerling zegt
zpe letr op ; ilc zie de noodlottige gevolgen van ·mijne dwaling in ; de eigenaar van het bosch zeide mij de helft der
opbrengst toe ·en stand mij zijn jagtverblijf af; de vrees
voor de ge-Volgen zijner misstappen blijjt hem ondir alle
omstandigheden bij; de geldzucht van den gierigaard strrzalt
bij al zijne bedrijven, in al ·zijn doen en laten, . door.
·
Als uitz. op dezen regel is bet .aan te merken, dat de pnbep. w:-bet
der banileling voorop heeft : Wij wenschen 0!18 geluk 1e bevorderen.
-ikbtldqf u dell briif te zullell ttJezenden. Hij poopde mij' _te or:tt·tuijt'll,
- r ktm mii t1iel bewtgt'll ~m te gelooren. On
t(j4 f!trkwisje~a rif rrrbeuielen, i& o~alletlt'll' wrlfortea. Zoo ook met twee achter!!Fn.,otcl!nd6 onbe\).
'WW. -: Jk·wlfluhte difth!UiiiUta;, te -ltirm .finlltrl; h!1 fm«erde latt:tfri1werp a/leeR te kunnen uit11oeren.,
1

~oorw.

am·

. DE

WOO~DVOEGtrW,

OF

• Tot deze regelmaat bebool'en: Gij lcijkt mi; de teoorden u it den mond;
de bedinultn elen mij de ooren van den kop ; hii trekt zich de haren uir het
hoofd; zdi kijken de kat u(t den boom; de kastelein haalde ons het t•el ocer de
oo1·en euz.
•.
N iet zelden wil bet taalgebr. dat bet bijw., door i~las s ching van bet voorw.
der rPde van bet wkw. ge~cbeiden worde, zonde•· dat men daar, voor zoo ver
ons bekend is, eenige reden van geven kan: lk bemin mijnen zoon Ieder; gij

behrmtlelt uwe kindet·en st•·eng; men beoordcelt eenen v•·ieud partijdig; de
grijsaard /,eschreef · zijne ongelukken ·aandoenlijk. In al de opgenoemde

voorbb., waarvan men de lij st nog aanmerkelijk zou kunnen vermeerderen,
kan men bet voorw. ni~t wei antlers plaatsen. D oarentegen Iaten sommige
bij10w., vooral die van tijd of plaats, :>:icb door het voorw. der rede niet van
het..wkw. afscheiden: De deugd beloont alti,id haren beoefennar; em boua·
wicht· vindt ni'rgens rust; wij elen ''dagelijks vist•h ; hij spreekt zel<len de
u•arll'heid; terwijl wederom andere ons te dezen aanzie , , nile vrijheid Iaten:
lk doe hftastig mij11 werk en ik doe m. w. lwasti;r ; ik kocht gi•te1·en d11t ltui•
en ik kocht dat h. gisteren. W anneer bet voorw. door een voornmw. uitge.
drukt wordt, kan bet niet wei door tuascbenkomst •an een bijw. •an
!let wkw. afgescbeiden worden: JVij zien hem tlilfwijls; u:ij lworen he•

paarn_e; hij !emint 11 Mrtelijk enz.

,

•

·

.

Volgorde der onderdeelen van eenen volzin.
380. a. Het bijv. nmw. staat v66r he~ zelfst., en
neemt al wat tot bepaling of omschrijving .dient voorop,
_b. v. : De zwalcke mensch, de doorgaans, maar vooral in
zijne kindschejaren, zoo zwakke mensch; de voor ons, en
t-·oor allen, die het waar geluk zoeken, zoo onmishare ze,qen
Gods. Zoo ook met hct deelw. :_Wie zal nog eenige
'waarde· hechten aan uwe zoo herhaaldelijk geschonden he1often ? Wij hewonderen zijne alle geloof te hovengaande
vlugheid;• · ~
~ -· - _
·
·
~ h.- Het Oijw. staat onmfddel1jk -achter bet wkw. :•
Hij loopt hard; ik zit ,qemakkelijk; uw vader zingt voortreffelijk; en alt\jd v66t· het bijv. nmw. dat er door bepaald wordt: Zij loopen ongeloofelijk snel; mijn vriend is
gedurig ziek; de paradijsvogel is uitnemendfraai; gij zijt
onverzettelijk stijfhoofdig.
c. Van twee ofrneer bijww. staat dat bet laatst, hetwelk in den zin het naauwst met het wkw. verbonden
is : Hij komt dikwijls te- laat, en gedraagt zich altijd .en
overal onbescheiden. Maar dit geldt niet slechts van
bijww. ; bet strekt zich ook tot alle bepalingen van bet
wkw. uit~ die door middcl van een zelfst. nmw. met
een · voorzl. uitgedrukt worclen: De tuinman kwam met
·den hoed op het lwofd binnen ; de gedaq,gde verscheen,
met een· opgeruimd gelaat en eene onverschrokken hou:.
<ding, voor . den regter; de schipbreukelingen - kwamen,
niet zonder levensgevaar, tegen den avond, met _de red"
dingsboot, g.elukkig aan land. Uit dit laatste vo9rh.
:kan ·men onaer anderen pok zien, dat men in bet plaat.
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sen van bijww. de bedoeling van den $pre1<er· iii het
oog honden moet; men zou niet wel kunnen zeggen ·i
Kwamen gelukkig niet z. levensgevaar enz. [mmers zou
men dan te kenneri geven·, dat h~t een geluk is otri
aau levensgevaar bloot gesteld te zijn ; en dat kan de bedoeling niet wezen.
.
.
d. Bij zamengest. TT. treden alle bepali~gen van bet
wkw. tusschen bet hulpw. en het hoofdwkw. en· wel in
dezelfde orrle als bij de eenv. TT. : De schiphre_ukeliniJeri
zijn, niet zonder levensgevaar; tegen den avond, met (!e
reddingshoot, gelukkig aan land gekomen. Wij zulleti,
morgen ochtend vroeg, met een paar t.rrienden,_le paard naar
de ataiJ rijden. lk hen giateren avond, te!len · elf ure, ue-:rust ingeslapen. .Doorgaans zet men tijdsbepalingen
voorop, maar men kan zich in· dRt opzigt alle~ me~ w~l
luidendheid bestaanbare, vrijheid gerusf vei·oorloven:
Ik zal u, met den hrenger van uw hriefje, voor den avond;
een antwoord zenden ; of : ik zal u, voor den avond, met
enz.
e. Gelijk andere bijww ., zoo plaatst men ook het- ontkennende niet achter bet wkw.: Ik achridf .niet; mef
ingev.oegden verbogen nmv.: Ik schrijf hem niet; ik geeJ
ham· het hoek niet; eo in zamengest. TT. l!echt het zich
aan het hoofdwkw. : Wij l1ehhen uwtm vade'l' · nief~ ontmoet;
· deze trouwe vriend zal ·m ij in den nood niet Vt}'flajen•'. -~. ·;
- Men plaatse, om ae duidefijkheia,· he~ . \V_ot>'rdJe
niet- altijd zoo na mogelijk bij het woord wa~rop de ont'.:
kenning slaat: Ik verheug mij niet Item gezien te liehben j
ik- verheug mij hem niet gezien te hehhen. In bet eerstc
voorbeeld wordt het verheugen,. in bet tweede het gezie~
hebben, ontkend. Een dergelijk onderscheid is ook in
de volgg. voorbb. op te merken: Het is ons geoorloofd
niet te- apreken, en het is ons ·niet geoorloofd te, 'spreken;
het is niet mogelijk dat· hij mij verstaqt, eil .het is-mogelijlc
dat hij mij niet verstaat ; ik hen niet· zoo ·gelukkig geweeat_
van hem te ontmoeten, en ik hen zoo gel. gew. v. h. nut te .
ontmoeten . . Somtijds is de verplaatsing van niet ouver-·
schillig: De kat is zoo trouw niet, of niet zoo frouw als de•
hond. 3
· f. Wanneer een wkw. een 3. ·en een 4. nmv. bij iicti'
heeft, !!taat de 3. gewoonlijk eerst: Wij geven hem geld,
en hjj Ievert ons mel4jhehoeften. Ik ~eh u raad gevraagtl;
maa~ giJ blijft· mfi antwoord 8Chuldifi. •' ·.Maar w-atln~
Q
'
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beide nmvv. voornmww. zijn, dan staat de 4. nnw. dikwijls voorop : Ik beveel haar u aan; ik draag hem u op;
zij begeerde den hond te hebben, en ik schonk hem haar :
vooral wanneer het als 4. nmv. staat: Geef het mij, ik zal
het u weder geven. Maar ook bier beeft men aile vrijbeid,
die met duidelijkheid en welluidendheid bestaanbaar is:
Weiger mij het niet. De 4. nmv. staat ook veelal voorop,
wanneer hij door een bezit. voornmw. op bet onderw.
der rede terugwijst : De overledene heeft al zijn goed zijnen
oudsten broeder nagelaten ; wij hebben onzen bijstand u
niet geweigerd. Maar in veel gevallen is het onvet·scbillig; immers belet niets ons te zeggen : Wij hebben u
onzen bijstand niet geweigerd; gij hebt haar uwe weldaden
te hoog aangerekend.
g. Het V-oorzl. staat, overeenkomstig zijnen naam,
v66r den nmv. dien bet beheerscht. Sommige spreek~ijzen maken op deze regel uitz., b. v.: Jaar uit jaar
in; den weg langs. Wat het tweede voorb. betreft, is
het misschien juister langs als bijw. en weg als 3. nmv.
te .beschouwen, en het aldus te omschrijven: Hij ging,
wat den weg betreft, in de lengte. En dat dit de regte
opvatting is, daarvoor pleit dat langs, in eene andere bet.,
niet 6chter zijneu -nmv. geplaatst wordt; immers zegt
men .nooit : Zij zitten den weg langs, maar wellangs den
weg, dat is nevena aan. Zoo ook : Gij loopt mij voorbij;
zjj ging de deur uit en klom het venster weder in; waar
voor.bij, in en uit tot het wkw. behooren, en mij, deur en
venster als 3. nmv. te beschouwen zijn. De vergelijking
met andere talen schijnt dit gevoeleu te staven, b. v. :
Ihr geht an mir voriiber. She went out at the door and
in at the window. Zoo verscbillen ik spreek tegen u en
ik spreek u tegen. Niet dat u in bet tweede geval als 3.
nmv. te beschouwen is, maar het wordt door het wkw.
tegenspreken, niet door het voorzl. geregeerd.
k. De onbep. W. van een wkw. neemt doorgaans al
hare bepalinge~ voorop : Willem schijnt zijnen oom nog
meer dan zijnen vader te beminnen ; gij benadeelt u grootelijks door uwen tijd t.e verbeuzelen; Jan heeft zich vermoeid, door den berg al te snel te beklimmen. Dit geldt
ook wanneer de onbep. W. in plaats van het tegenw.
deelw. treedt, gelijk in de volgg. ~·oorbb. : Mijn oom
heeft menschen bij z·ich inwonen; ik had juist eenig geld
r.enteloos liggen; wij hebben ·in e.l!C kamer twee kaarsen
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branden. Maar wanneer de bepJ~,lingen wat lang zijn,
dau worden zij achter de onbep. W. geplaatst: Wij
wenschen met u te spreken, over hetgeen dezen morgen,
gedurende uwe afwezigheid, gebeurd is. Hier zou met u
te spreken, achteraan geplaatst, wat te ver van het regerende w. wenschen verwijderd zijn. Het te veel of te
weinig is ook hier zoo juist niet af te meten. De volgg.
voorbb .• die voor ons gehoor niets moeijelijks hebben,
kunnen bewijzen dat de onbep. W. al heel wat bepalingen voorop nemen kan : Ik zie thans uwen voorheen zoo
zwakken broeder, alle morgen vroeg, met een fikschen pas,
voorbij mijne deur stappen ; de vliegende visch ontvlugt
zijnen vijand, door zijn eigen element, het water, voor
korte oogenblikken, met de lucht te ve}Wisse!en.
1 Uitzz. op dezen regel maken zoodanig en zulk, waarvan bet eerste Dleest·
al, en bet laatste altijd bet niet bep. lidw. tusschen zicb en bet zelfst. nmw.
in nemen : zoodanig eene onderneming, door zulk eencn man. Ook zegt
men geheel het land en het geheele land. Hetzelfde vindt dikwijls plaats
wanneer het bijv. nmw. door zo~ voorafgegaan wordt : Zoo groot eene onderneming, zoo zwaar eene ramp, zoo hagchelijk een om· log enz. Opmerkelijk is
de phatsing van bet bijv. nmw. wanneer bet eene eigenschap uitdrukt die
als gevolg van de handeling des wkws. voorgesteld wordt : Men schrij(t zijne
fJingers krom; achilder dat huis groen; ik sla het blik plat; het kind schreeuwt
zijn keel heesch. ; gij ]'raat mij den kop gek ; hij kijkt zij11 ooge11 blind ; die
jo11gens razen mij cle oore11 doqj'; ik tacit mij slap; zit mij dood enz.
.
2 Dat dezt' regel aan uitzz. onderbevig is, kan men§ 379, 2, aangetoond zien.
3 In bet voorbijgaan willen wij bier tweederlei gebruik van 11iet aanstippeo : Voor eerst, in uitroepiogen, waar bet zijne ontkennende kracbt verliest : hoe heilzaam moet dit op eene gekeele ttnitJersiteit 11iet werkm!
v. Hde. Hoe heerlijltt zelfsvoldoening had mij11 tJriend dan IICI.II·ziJn uhrijtJm
11iet! I d. ; Ten tweede, acbter wkww. die een verhinderen of voorkomen te
kennen geven, en bier is bet gebruik verdeeld. Bij Horger lazen wij : Zij
be let dat 1vij niet ons even wigt tegen de kracht de•· zonde ve•·liezen ; en bij
Stijl : Men kon geenszins beletten, dat de sch.ijn dikwijls voor het wezen werd
aangezien. Wie zal tusscben zulke mannen beslissen? Maar is dat beslissen
dan wei zoo hoog noodig ?
• Wij bebben hoven reeds gezien dat een onz. wkw. met een bijv. nmw,
tot een denkb. verbonden, bedrijvend worden kan. Thans krijgen wij uit bet
laatste •oorb. aanleiding om, ten betooge daarvan, nog eenige spreekwijzen
aan te balen : Schuldig zij• qf blijven; gewaar worden; kond d0t11, en wij•
worden zijn van dien aard; De twee laatste zijn thana verouder.~ ; me!l zegt
daarvoor aankondigtn en te weten ltomtn. Gewaarwordenlaat z1ch ook ·door
ontwaretl of bespeuren uitdrukken. Voor schuldig zij11 zegt bet Kaapsch
schu/den, b. v. : hij schuldt mij-of ook wei llij 'IIWet mij veel geld,
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Noodzakelijke omzetting.
381. De noodzakelijke oinzctting betreft de drie boofdbestanddeelen van · eenen volziu ; en daarbij is pet vol-·
gende in acht te nemen :
A. Het onderw. verkrijgt zijne plaats achter bet wkw.,
of in zamengest. TT., achter bet hulpw. en wel in de
onderstaande gevallen :
a. Bij _eene vraag : Spreekt gij ? hoor ik iets ? is dat
goed? hebt gij met den kunstenaar gesproken? zal het
einde aan het begin heantwoorden ? wien roept gij ? wat
wil hij?
Als uitzz. op de1.en regcl zijn de volgcnde gevallen aan
te merken:
I. Wanneer de vraag met een vr. voornmw. in den
I. nmv. begint: Wat schrikt ons af? Wie heeft de wereld
geschapen?
2; Wanneer men de bewering of het vermoeden van
eenen ander als vraag voorstelt, om des tc nadrukkelijker
te ontkennen : Ik zou mijn eigen kind niet ontzien? hem
b!Jiten noodza/celijkheid op den rar_td eens afgronds stellen ?
g.eloof het nimmer.
· ·· .
·
·
h. Wanneer het voornmw. bij de geb. W. uitge~rukt
wordt : Blijft gij hier, ik zal hem te gemoet gaan.
c. Bij eenen uitroep : Hoe kort is de vreugd, hoe lang
het naberouw van hem, die zich voor zijne hartstogten laat
besturen?
·
d. Bij eene opwekking of vermaning: Staan wij bij dit
onderwerp een weinig stil ; wijten wi;j toch nooit aan een
blind toeval, hetgeen de bestelling eener wijze Voorzienigheid is.
e. Bij · eenen wensch : Was ik maar te huis I had ik
hem nooit gekend I kon ik hem ook nu nog vergeten !
f. Bij uitlating van indien of wanneer: Doet hij zijnen
pligt, dan zal het wel zijn; had de goede man mij begrepen, dan zou er tusschen ons niets bestaan, en had ik het
misverstand voorzien, dan zou ik het voorgekomen zi;jn.
g. Wannccr een of meer ww., na
kshalve, voorop
geplaatst worden : Misschien begrijpt l? mij niet; morgen

OMGEZE'l'TE WOORDSCHIKKING.

221

zal ikde reis aanvaarden; iwintigmaal heb ik het beproefd;
te midden van die tvoelingen kwam de jonge vorst aan de
regering.
h. Wanneer eene zinsnede met zekere voegww. begint. Wij bedoelen voornamelijk de volgende : Al, ook,
insgelijks, daarom, derhalve, echter, nogtans, loch, evenwet; zoo, zoodra en andere van gelijke bet. : Al hebt gij
mij ,qezien ; ook twijfel ik er niet aan; zoo zien wij het
gevolg van ons verzuim enz. Zoo ook met er : Er is nog
plaats; er is ,qeen geld; er komen heden menschen bij mij.
B. Hct wkw. staat aan het einde der zinsnede, ne:..
mende niet aileen het voorw. der handelirig, m_a ar ook
aile bepalingeu, zelfs het scheidbare· voorzl. voorop_; ter:
wijl in zamengest. TT. het hulpw. achter het hoofdwkw.
geplaatst wordt.
Deze woordschikking komt voor:
a. Achter zekere voeg- en b~jww.•
Hiertoe behooren: Als, indien, daar, toen; gelijk, dewijl,
te1·wijl, dat en voorts aile uiturukkingen waarvan dat een
gedeelte uitmaakt of voo~heen uitmaakte, als omdat,
opdat, voor- na- van dat, hoewel, behalven, uitgenomen,
ten zij, mits, aangezien, nademaal enz.
- _ Als ik die grootheid vatten wil; daar wij geen'! belooning
verdiend hebben; . foen ·de zon opging ;. gelij/c_ de quden ons
voor,qegaan zijn; dewijl gij mij gezien hebt ;. terwijl ik met
de schildwacht sprak; ik weet dat gij mij belasterd hebt ;
omdat ik .den rnan ken; van dat ik in dit land mijnen voet
aan tval gezet heb enz.~
Zoo ook bij of (whether): Ik weet niet of het reeds zoo
laat is; of hij mij begrepen heeft enz. Maar of (either,
or), en, maar en want hebben de regtstreeksche_woord.schikking bij zich : _De gezant is reeds aangekomen; of zaJ
niet lang meer vertoeven. Wij hebben u verdedigd, en zullen u in geen ge_val verzaken; maar gij kurd niet vergen,
dat wij u in deze onderneming bijstaan, want hoogere
pligten verbieden ons zulks. 3
- b. Achter betr. voornmww. en die zamenstellingen met
·waar, welke op het voorgaande terugvoeren, als waarom,
'waarmede, waarbij, waarin, waaruit enz. Hiertoe be·hooren ook weswegens en weshalve: De vriend wien ik
mijn vertrouwen geschonken heb; het graan rlat ik u· aaribeveel ; de koning i.viens bevel ik als onderdaan geeerbiedigd
heb ; de moeder wier liefde u dagelijks meer blijken zal;
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het kruis waaraan de Jood zich steeds geergerd heeft; de
wapenen waarmede wij het ongeloof bestrijden moeten, en
waardoor wij voorzeker de zege behalen zullen. 4
1 In Weilands Spraakkunst (§ 254) kwam ons eene onnaauwkeurigheid voor.
Daar worden nogtans en evenrcel onder de voegww. opgegeven, die de verbindende woordschikking vereischen, terwijl de bijgebragte voorbb .. overeenkom•tig bet eenparig taalgebr., in de zoogenaamde vragende constructie staan. Zie
bier de voorbb.: Evenwel wil hij gelijk hebben; nogtans zou het hemniet:baten.
Jmmers zou de verbindende woordscbikking deze zijn: Evenwel hij gelijlr
hebben wil: nogtans het hem niet baten zou. Maar zoo spreekt niemand.
·o De verplaatsing van bet hulpw. is niet volstrekt noodzakelijk. Men.zeg t
zoo goed, dewijl ik hem niet heb gehoord, als- gehoo1·d heb; nadat wij het
noodige hadden ,qekocht, als-gekocht hadde11, (Verg. Bild. Spraakk., bl. 323.)
Voorts houdt bet.hulpw. volstrekt zijne plaats voor bet hoofd•rkw. wanneer
dit in de onb, W. in plaa!s van bet deelw. staat, en nn.eene tweede on b. W. gil·
vol&d wordt: Omdat ilr nooit had leeren lezen, of lezen geleerd had. Het
lBlltste klinkt in onze taal neemd, ala bebbende meer van bet H. D. lndien
j!r u had zien zitten, laat zicb niet in zitten gezien had veranderen, zonder de
taal geweld aan te doen; en dit geldt ook van die onregelm. wkww. die geen
deelw. bebhen, waarover men § 258 en 367 kan nazien: Hoeu:el ik mijn huisliad
kunnen -rerkoopen, niet ku11nen verk. had; ook niet had t•erkoopen kunnen,
betgeen een germanisme zijn zou. Wij merken bier in bet voorbijgaan a an,
dat de Duitschers ook buiten de verbindende woordschikking hunne onbep.
W W. anders plaatsen dan wij, b. v. : Ich wiirde ihn laufen lassen, ik zou
hem Iaten loopen; wi1· kiinnen sitzen bleiben, wij kunnen blijven zitten.
3 Want had bij onze voorouders de verb. woordschikking, b. v. :. Want hij
door dien wegh soude voorbij gaen, Luc. xi.t.. 4 en meer andere voorbb. in de
.lagers Taalk. Hand!. enz. Bild. heeft dit verschijnsel in zijne Verscb. III. 65,
trachten te verklaren, door want van gewaa11d af te leiden. Is bet niet meer
overeenkomstig de bet. des ws., om bet als zamentrekking voor wagent, dat is,
bewegend te bescbouwen? Dit komt ons vooral dan waarscbijnlijk voor,
wanneer wij bet bij maar ~eplaatat vinden, b. v. : twelci ici "glies011den
•otl'tlt·h•bb«n, matr, wa11t sck " 71iet en wiste waer te t•inden, ist 6ij mij bewaert gheweest. Coornb. Het kan voor wegende, d. i. overwegende, in aan.merking nemende, staan : in beide gevallen moet dat ingevuld worden, en
van daar de verbindende woordschikking.
• Het is alleen bij de betrekkelijke beteekenis van toen, dat de verb. constructie vereischt wordt; bij de aanwijzende bet. plaatst men de vrag. woordscbikking, b. v.: Toen (when) ik dit vernam, was ik te v1·eden, want toen
(then) zag ik in, dat zijne bedoeling zttiver was. Jn bet algemeen houde
men in bet oog, dat de woordschikkin~ niet zoo zeer van bet voegw. als van
.deszelfs bet. afhangt: Zoo bli.ift alles biJ het oude; zoo (indien) gij bl~ven wilt,
is het goed; zoodra de adem !'it den ~nsch is, wordt hij koud; met zoodra
wtll de adem er u1t, qf men w1lde het ll)k begraf!ell,

Vrijwillige omzetting.
382. Deze bestaat hoofdzakelijk daarin, dat men in
eenen volzin de eerste plaats geeft aan hetgeen men het
meest wil opgemerkt hebben, terwijl dan bij het volgende wkw. het onderw. achter komt~ gelijk bij de vragende woordschikking. Deze vrijheid draagt veel tot eene
aangename verscheidenheid in onze woordvoeging bij,
_en kan ook aan de welluidendheid van een opstel dienstbaar gemaakt worden. Uit de volgg. voorbb. kan men
zien qoe schier ieder rededeel op zijn beurt vooraan
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staan kan: Goud of goed heb ik niet; vleesch kan ik u gemaar brood niet ; delven kan ik niet ; te bedelen schaam ·
ik mij; hoven is het goed wonen~ maar beneden kan ik het niet
uithouden; groene vruchten eet ik niet~ en rijpe kan ik niet
krijgen ; voor het huis staan boomen~ achter is een weiland;
zonder verlof gaan wij niet buiten de poort; de poort uit
mogen wij niet; drie dagen heb ik gewacht, volgaarne wil
ik nog Zanger wachten~ want mij ontbreekt geen geduld;
haar ken ik niet~ maar haren vader zien wij dagelijks;
ijzen moet men bij het gezigt van zulk eene daad; sterven.
zult gij~ ellendeling! in de wereld zult gij verdrukHng
hebben ; gekeel kan ik u niet voldoen; nu heb ik geen geld,,
en wachten wilt gij niet ; groen moet hij zijne deur laten
verwen, geen andere kleur ; geslapen heeft de patient wel,
maar gerust niet; zwijgen is de boodschap enz. 1
Niet zelden wordt het slotwoord onmiddelijk bij het.
wkw. gevoegd~ en dit geschiedt om de voortvarendheid
of drift des sprekers aan te duiden : Geef hier mijn geld;
laat staan dat kind; haal uit uw beurs; neem af dien hoed•.
Zoo luidt~ bij het wenden van een schip~ waar alles vlug
toegaat~ het bevel : Laat los je boelijns ! en het com man-.
do bij het laden van ~t geweer : Bijt af patroon!

ven~

1 lodien ik aileen voor Hollanders scbreef. dan bad ik zeker met minder·
voorbb. kuanen volata.a n; want zelfa oageletterden bedieaea r.icb van allerlei .
omzettiag zonder er eeaa aan te deaken ; zoo vr~ ia oaze taal in _dit Oil~·
H ee men van deze vrijbeid In de dicbtknast partiJ trek ken kan, zullea wij aan
bet onderzoek van den lezer overlaten. Eeo enkel Yoorb. uitonze l!:erkgezanc~ 
en is zoo goed alii bonderd :

Van de velden, uit de etroomen.,
Uit de diepten vao de zee,
Uit de wolken, van de boomen,
Deelt G 'ons mitden ze&en mel!._

DERTIGSTE HOOFDSTUK.
HET REDEVERBAND.

Wat het is.
383. Het redeverband is de onderlinge betrekki'ng of
~amenhang van voorstellen in eenen volzin, en van vol-.
zinnen in eene rede.
'I
.\

Gewigt daarvan •

at:U. Dat van een juist redeverband de .orde, en· van

