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Van daar ook dat sch van r gevolgd sk luidt: skreeuwen,
skrapen, en zelfs wanneer gee ne r volgt : skijnen, sktmde.
Opmerking ~·erdient het, dat b~j het verzw~jgen van t eene
voorafgaande w tot f. verhard worclt: hij skreef vool.'
schreeuwt. Zelfs de zachlere ton glettet· d wordt achte"r
n of l weggelaten : zonnig, schullig, voor zondig, schuldig.
}'Jog eene bijzondcrheid is hct uitlaten \'an den uitgang
en in de onbppaalde wijs: b. v.
A je nie kan krij nie, dan moe je nie blij nie.
1\.ls gij niet kunt krijgcn, dan moet gij niet blijven.
Deze zijn hoofdtrekken der Kaapsche uitspraak; kleinere afwijkingen, enkele woorden betrcffende, zullen in de
Proeve van Kaapsch taaleigeri beter hare . plaats vinden.
Wij kunneu van dit onderwerp ni et afstappen, zonder te
erkennen, dat de beschaafde klasse ovcral haar best doet
om het kenmerkende der Kaapsche spraak af te leggen,
en dat veel van de hierboven opgegeven voorbeelden in
de platte taal der onbeschaafde klasse t' huis hooren.
Wie de Kaapsche tongval verzaakt word t gezegd hoog
Hollandsch te spreken. Een Engelschman spreckt doorgaans plat Kaapsch .
·
1 Tot inlichting voor den Nederl ander zij gezegd, dat men aan cie Kaap
6tootsteenen of stootklippen noemt, steenbrokken die nu eena hoven de oppervlakte van den weg uitsteken, dan weder onder bet loBSe zand nrbor1en
liggen, zoo dat men er onvermijdelijk op stoot:
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W at eene 1·ede is.
63. Eene reeks van woorc\en in vetstaanbaren iamenhang fieemen wij eene rede.
1Jeelen en onderdeelen eener rede.
64. Gelijk een woord in lettergrepen~ en elke lettergr.
in klank- of schriftteekenen opgelost wordt, zoo laat zich
ook eene rede in zinsn eden en elke zinsnede in woorden
oplossen: " De wereld gaat 'voorbij met hare begeerlij~
heden, maar die den wil Gods doet leeft in eeuwi,qheid}'
De tweede zinsnede dezer rede begint bij maar.
• Belangrijkheid van de kennis der rededeelen.
66 .. Gelijk de juiste· uitsp'Faak -van t'!f'n wootd afhtllltt
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van onze kennis aan de klanken, die ons door de letters
ills bestanddeelen van dat woord worden afgebeeld; zoo
hangt ook de juiste opvatting van den zin eener rede,
van de begrippen af, die wij ons van d.e woorden als bestanddeelen dier rede gevormd hebben. Is dit zoo, dan
berust onze geheele verstanclsontwikkelin g, voor zoo ver
zij van de mededeeling, hetzij mondeling of schriftelijk,
van de gedachten van ancleren afhangt, op eene juiste
kennis der rededeelen ; en derhalve is deze kennis allerbelangrijkst.
Verzuim hierin gef!l~egd.
66. Hoewel deze stellin g niet hetwist wordt, is de behandeling van dit onderwerp in de meeste spraakkunsten zeer gebrekkig, en de leerwijze op de soholen, die
grootelijks van het ingcvoercle leerboek afhangt, kan
dus uiet anders dan_ onvoldoeucle zij n. Van Jaar ook
dat leerlingen jarcn lang met het analyseren, of oplossen
van volzinnen, geplaagd worden , en uitciuclelijk, bij het
verlaten van de school, in de kennis der recl cdeelen niet
slechts weinig gevordcrd zijn, maar ook een onoverkomelijken afkeer van de beschouwing van dergelijke on_derwerpen hebben opgedaau . Groot is het nadeel bier-door aan de verstandsontwikkeling toegebragt, en in
geen opzigt is de behoefte aan ecne degelyke hervorming
van bet taal-onderwijs dringender, dan met betrekking
tot het analyseren.
Ve1·eischten tot eene juiste kennis der 1·ededeelen.
67. ·Hiei·toe behooren van den kant des ondenvijzers
juiste bepalingen en gepastc bcnamingen; en van dien
.des leerlings eene gewone mate van schrauderheid met
oplettendheid gepaard. Zijn de bepalingen onjuist en de
benamingen ongepast, dan zullen ook de schranderste
leerlingen niet anders dan verwarde begrippen verkrij·gen : staan daarentegen de vermogens van den leerling
beneden bet gewone peil van menschenverstand, of
optbreekt het aan de noodige bplettendheid, dan zal
;men ook met de beste leerwijze niet veel vorderen.
Wat rededeelen in het algemeen zijn.
68. Wanneer -wij van rededeelen spreken, denken wij
~d..l.l/lrbij. ~!~! -a.~n -~!!_d~f;l~q eener rede,_ voor zop: v.er zij uit
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onderwerp eu gezegde bestaat (waarvan nader), · maar aan
de enkele 'vom·den die in eene rede voorkomen.
Gewone benamingen der rededeelen.
69. De gewone benamingen der rededeelen naar htmne
so01·ten zijn als volgt:
·
Zelfstaudig naamwoord,
Bijvoegelijk naamwoord, (waartoe het deelwoord hehoort,)
Lidwoord,
Telwoord,
Werkwoord,
Bijwoord, ·
Voornaamwoord,
Voorzetsel,
Voegwoord.
Hierbij voegen som migen het Tusschen werpsel.
Geza!J dezer benamin!Jen.
70. Deze kun stww. hebben, door het langdurig gebruik
van achtbare taalkenners, zeker gezag verkregen, en hoezeer wij b\j eene nadere beschouwing aantoonen zullen,
dat sornmige daarvan onjuist zijn, willen we ons niet
aanmatigen de tot d us ver gebru ikclijke benarningen
door andere van eige n vinding te verdringcn. Wie als·
uitviml er eener kuu st of wetenschap optreedt, is in de
noodzakelijkheid, en heeft du s het regt om kunstww. te
smeden; maar wie eenc reeds lang beoefende kunst behaudelt, kan : wei voorstellen tot vcranderingen doen,
maar het betaamt hem in nederighcid af te wachten, of
~eskundigen er hun zcgel aan hechten.
Z elfstandiy naamwom·d.
Een zelfstandig naamwoord is de naarn van iets
dat op zich zelve bestaat.
Het bestmm is tweederlei: ecn aanwezig zijn voor
onze zinnen, een aanwezig zijn voor onze gedachten.
Op de eerste wijze bestaat een huis, een bloem enz., op
de tweede, deugd, eer, grootheid enz.
·
. Al wat voor onze zinneu aanwezig is, bestaat ook voor
onze gedachten, maar niet omgekeerd. Eene bloem kan
;k mij denken, dat. is voorstellen, al zie ik ze niet; wijs·lJejd k!ln ,_ik _rnij wcl voorstellen, maar nict zien.

71.
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Op zich zelve bestaan is in deze bepaling bet kenmerk
van bet zelfst. nmw. in onderscheiding van bet bijv.
Twee hoofdsoorten van ze?fst. naamwoorden.
72. Uit de tweederlei wijze van bestaan bietvoor aangetoond volgt dat men zelfst. nmww. naar hunne beteekenis in twee hoofdsoorten onderscheiden kan : narnen van
dingen, waaronder wij personen en zaken begrijpen zullen, en namen van voorstellingen.
Bijvoegelijk naamwoord.
73. Een b\jvoegelijk nmw. is de n!lam eener eigenschap
of omstandigheid, welke ik mij voorstel als in of aan
eene zaak aanwezig--'-welke ik in gedachte als 't ware
daarbij voeg. In schnone bloem heb ik dan twee nmww.,
bet ~erste bijv., hct tweede zelfst.
Het deelwoord zal liierna afzomlerlijk verkla~rd woruen, de.;ijl de ver•
klaring van bet werkw. dient vooraf te gaan.

Lidwoord.
Een lidwoord is een woord dat een of meer voorwerpen van de klasse waartoe zij behooren afzondert,
b. v. Huis is de naam van eene gausche klasse van voorwerpen; een huis, het huis, de kuizen zonderen een of
meer voorwerpen van die klasse af. De benaming lidwoord geeft niets van dien aard te kennen. Zou men
niet beter afzonde~ingswoord zeggen ?

74.

Inder<laad wat bete~kent de zamenstelling lidwoord? Is bet een w.
met een \id, gelijk punt hoed een hoed met eene punt? of een w. van een lid,
gelijk roerpen, de pen van een roer? lk weet niet'aan wiens taalkundig brein
wij d•t voortbrengsel te danken bebben, maar ik zou het gaarne aan den uit·
vinder terug geven. Ten Kate bediende zicb reeds daarvan, scbrijvende
ledewoordt, schoon bij veelal~:oor!-id zeg'. dat zich ten minste als eene verstaanbare uitdmkkin~ laat aan•prijzen. Nog vroe~er zeide men ledeken, bet·
p:een eene letterlijkB vertaling van a•·ticulu~ is. Zoo beeft men dan uit bet
Latijn de benaming ontleend van ie•s dat in die taal niet bestaat. Want betgeen wij lidw. noemen, badden de Romeinen nie~. Zoo lezen wij onder an·
deren in den Thesaurus van Faber dat Varro bet pronomen demonstrativum
articulus noemde. Het Grieksche w. waarvan dit eene letterlijke vertaling is,
beteekent een gewricbt, en overeenkomstig .J eze beteekenis werd bet in de
spraakk. gebezigd van wo orden, die als gewrichten de !eden eener rede aan
elkander verbonden. Zie Aristotelis Poetica, Cap. xx. Later is de beteeke•
.nis van bet kunstw. anders gew ijzigd.

Telwoord.
Het telwoord is de naam van een getal. Als zoodanig behoort het tot de nmww. en wel z66 dat de
grondgetallen als zelfst. • en de telww. van orde, als bijv.
ziJn aan te m.erken. In drie boo'TtMl, ze;· erwten, tijn drie
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en zes eve.n goed zelfst. nmww. als de benamingen mud,
scbepel enz. in een mud boonen, een schepel erwten.
t En dat wei in twee beteekenissen: voor eerst, als n amen der getalmer·
ken: Tk heb vUf voor drie aangezien ; ten tweede, als hoeveelheid : Drie
iB minder dan t•ijf.

Het werkwoord.
Een werkwoord is eene uitdrukklng van bet bestaan der dingen, of eene wijziging van dat bestaan. 1
Tot bet eerste gebruiken wij zyn of wezen; tot het tweede, alle .andere werkww. hoe ook genaamci . . .Het is dus
niet een w. dat werkt, maar een w. dat zegt. . Waarom
zouden wij bet dan niet liever zegwoord noemen ?~

76.

1 Deze bepaling ontleenen wij gaarne nit Heyers Handleiding tot den Nederlandschen stijl, bl. 123. Dit werk, in de Nederlanden te wei bekend om nog
aanbeveling te behoeven, prijzen wij bij deze gelegenheid onzen Kaapschen
lezer nadrukkelijk aan. Het is, zoo als de titel verder lnidt, eene t·olledigt
aanwijzing ter vervaardig'i11g van schriftel'ij ke ,()pstellen, op de redenee1·kunde
gegrond. •·
2 Hen die uog bij de ondheid 7.weren, m oet deze benaming voldoen, want
bet pijJLa van Aristoteles is letterlijk gezegde. Maar zij heeft eene betere
aanbeveling : zij dllidt de venigting van dat rededeel aan, en is dus met de
opgegeven bepaling van gelijken oorsprong. Men heeft in de benaming
werkwom·d, die streng ge~omen met urbum activum gelijkbeduidend is, de
soort met bet geslacht verward, en om zich daaruit te redden is men vervallen
tot de gedrogtelijke benamingen: bedrijt:end (d. i. werkend) werkw~, lijdend
we1·kw. en onzijdig werkw. In aile wetenschappen is men n\et dan langllaam
van verwarring tot orde voortgegaan, Ongep aste benamingen, die mJOn nit
traagheid of schroomvalligbeid bleef gebruiken nadat m.e n er bet gebrekkige:
van inza ~, hebben d ien gang voorzeker helpen vertragen, en ner11ens is d&
spreekwiJs: Wat doen namen tot z~ken? ongepuster dan in de weten-scbappeu.

Soortverdeeling der werkwoo1·dcn.
Het werkw. (zegwoord) is bedrijvend wanneer liet
eene handeling uitdrukt die op een voot·wet·p overgaat, en
beschrijvend wanneer het eenen toestand uitdmkt, of eene
handeling die zich bij he.t onderwerp bepaalt. Men beeft
dus bedrijvende en bescltrijvende werkww. 1 Eene derde
soort behoeft men niet ; want de zoogenaamde Hjdende
wkww. zijn niet andt:!rs dan bet beschrUvcnde worden,
nader door een deelw. bepaald. Ik werd bemind is even
goed eene zamengestelde zegging als ilc ben zwak, gij zijt
groot enz.

77.

1 Op deze benamingen valt aan te mer ken, dat de eerste, bedrijvend werku•.,
ontleend is nit den zin des woords waaraan men de benaming toekent: b.v.
dragen is bedl'ijrend, niet omdat bet w. iets bPdl'ijft , maar omdat de h•ndeling
dragen op een voorwerp overgaat. De tweede benaming btschrijv~nd werlcw.
is ontleend uit de verrigting van bet w.; want staan, zitten, loopen enz. b.e·
schrijven werkelijk den toestand des onderwerps. Misschien ware het wen·
ICbelijk aile benamingen der red.e deelea uit dersetver urril~l.npn te o!Olee-

28

.A:L9EMEEN OVERZIGT DER REDEDEELEN.

nen, ofalthans een algemeen bfginsel voor die benamingen aan te nemen;
tnaar wij twijfelen of tlit wei doenlijk is, en gelooven dat men de regelmaat ook wd al te ver trek ken kan.

Deelwoord.
:Aet deelwoord is een w. dat iets van een wkw. en
iets van bet bijv. nmw. hecft, dat dus in de ~igenscbap
pen van beide deelt. Gclijk bet eerste sluit bet tijdsbepaling in ; gelijk het laatste, wordt het bij bet zelfst.
gevocgd: "'t Kruipend rupsje, moe -yekropen,"-ziedaar
een voorb. van het tegcnwoord ige en van het verleden
deelw. Of wij ook een toekornend' deelw. bebben zal nader onderzocbt worden.
Bijwoord.
79. Het bijwoord is een rededeel dat bij een wkw. gevoegd wordt om eenige omstandigheid van betzeh·e uit
te drukken : Gij komt lard, dat staat wel enz. Somtijds
bepaalt het een ,hijv. nmw. of een anclet· bijw. De lltcht
is matig koud. -E en Arab'isch paard loopt ongeloojlijk snel.

78.

Vo ornaamwoord.
80. Een voornaamwoorcl is een redcdcel dat ecn nmw.
vervangt, deszelfs plaats bekleedt.
Bcnaming _en bepaling passen bier j uist op elkander;
maar, ·een van beide, de bepaling is onvollcd ig, of men
beeft tot de voornww. recl edeclen gebragt die et· nict bij
hooren. Toetsen wij tot staving van dit gezegde alle
soorten van voornww.,_ of die cr \'oor doorgaan, aan de
opgegeven hepaling.
P ersoonlijk: Zie da ar uwe zuster, roep lwar !tier.
Rezittelijk. Ilc ben Jozef: leeft mijn vader nag ?
Tot dus ver gaat het goed, want in het ee rste voorb.
!}an men voor !war het woord zuster, en in het tweede
voor myn, Jozefs plaatsen, zonder wartaal te spre~en.
Maar nu verder:
Betrelckelijk: De wereld, welke wij bewonen, is doo·r den
God, dien wij vereeren, geschapen. Dat is : Wij bewoneu
eene wereld ; die wereld is door God geschapen; wij
vereeren dien God. vVanneer wij een voorst.el aldus
ontleden, clan past het betrekkelijke voornw. ook nog
onder de opgegeven bepaling. Maar bij de vragende en
aanwijzende voornww. worden wij gestuit. Deze willen
volstrekt niet voor plaatsvervangers doorgaan. Men beproeve.·het aan de volgende voorbb.: Wat is de mensch?·
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Wie heeft onze prediking geloofd? Welke zijn uwe pligten ?
Deze is mijn geliefde zoon. In deze wereld zijn wij vreemdelingen. Is dat uw huis ?
Wat nu gedaan? Kunnen we aan onze bepaling niet
een stukje aanlappen, zoodat er de vrag. en aanw.
voornww. ook onder kunnen? \Vaartoe zouden wij dat
doen ? Wat is er hij gewonnen, dat men ongelijksoortige dingen onder eenen naam als 't ware insmokkelt t .
Het bundeltje is nu losgemaakt, Iaten wij er uit wat
er niet zn hoort.-Ja maar dau krijgen wij meer red.edee- ·
len,-!...Toch niet; maar wij leeren ze beter onderscheiden.
Noemen wij die ww: naar hunne verrigtingen, vraagwoord en aanduidingswoord.-Maar dan zal men ·hoe,
wanneer, waarom onder de vraagww. gaan tellen, daar he·t
toch bijww. zijn; en !tier, daar en ginder aanduidingsww.
noemen. \Vat schaadt het, zoo ze al onder twee rubricken voorkomcn, mits zij er maar onder passen ? pat is
bij aile verdeelinge n hct geval. Het ongelijksoortige,
zoodra hct daarvoor erkend is, onder eenen naam te begrijpen, is altijd ongepast ; wan t namen zijn uitgedacht
om in de taal tc onderscheiden hetgeen in de wezentlijkheid ondcrscheiden is.
·
Het Voorzetsel.
81. Het voorzetsel - is een woord, dat de betrekking
tusschen het w·kw. en bet zelfst. nmw. of deszelfs stedehouder, het voornw., aanduidt: Vom· mij ligt de stad,
achter mij het gebergte ; boven mijn hoofd staat de zilveren
maan, die zich in de rivier spiegelt.-Leest gij met of zonder eenen bril ?
Somtijcls.wijst hct de betrekking tusschen twee nmww.
aan : het huis op den hoek, het lic!tt van de zon, de man
met den stok.
Deszeifs naam.
82. De naam voorzetsel is ontleeild van de plaats die
dit rededeel in de woordvoeging ten opzigte van het
zelfst. nmw. of voornw. doorgaans bekleedt.
Voorzetsels moeten wel onderscheiden worden van voorroegsels in afge..
leide woorden, als ver en ont in venverpen, ontnemen enz.

Voegwoord.
83. Het voegwoord is een woord, dat de deelen en de
onderdeelen eener rede aaueenhecht en derzelver onderling verband aantoont: De wetgever en de regter zijn ver· .
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schillende personen : de een loch maakt wetten, en de andere
ziet toe dat zij niet straffeloos overtreden worden. Voegww.
verbinden nict aHeen enkele ww. en zinsneden, maar
ook paragrafen. In het laatste geval zijn bet ww. van
overgang, die den loop onzer redenering aanwijzeu.
Tusschenwerpsel.
84. Het tusscbenwerpsel is een uitroep, waardoor geen
duidelijk begrip, maar eene bloote gewaarwording te •
kennen gegeven wordt. Het staat buiten bet verband
der rede, en kan dus streng gen·omen niet voor ecn redeqeel. doorgaarr. Deszclfs aard wordt zeer juist door de
benarhiug uitgedrukt. , Ach! hei lfoei! zijn tusschen·
werpsels.
Overzigt der rededeelen vo(qens' de voorgestelde
veranderingen.
85. Uit het onderstaande overzigt kan blijkcn, dat wij
slechts weinige veranderingen in de namen der rededeelen voor tc stellen hebben. Over ·het meer of min
. doelmatige daarvan mag de bevoegde lezer Y.ijn besluit
opmaken. Wij zullen in dit werk de gebruikelijke benamingen blijven behouden, overeenkomstig hetgeen wij
§ 70 over het invoeren van nieuwe kuustww. gezegd
hebben.
Zelfstandig naamwoord
Bijvoegelijk naamwoord
Afzonderingswoord (Lidwoord)
Telwoord
17'
d(
k ) {bedrijvend (bedrijvend en lijdead)
uegwoor wer w.
besc hrvven
.. d (onztJ.. d.tg)
Deelwoord
Bijwoord
persoonlijk
Voorllaamwoord
bezittelijk
{ betrekkelijk
Vraagwoord (vragend voornaamwoord)
.
Aanduidingswoord (aanwijzend voornaamwoord)
· Voorzetsel
Voegwoord.

